ÞVOTTAVÉLAR
SKOÐUN Guðmundur Andri segir
hvalveiðar Íslendinga grundvallast af
mótþróaröskunarfíkn. 13

MENNING Jóhanna Guðleif safnaði
fyrir græna kortinu á netinu til að
geta verið með eiginmanni sínum. 30

SPORT Grannarnir Elvar Már Friðriksson og Gunnar Ólafsson verða áfram
erkifjendur vestan Atlantshafsins. 26
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Sparað að kalla út
túlk þrátt fyrir lög

Deila um utangarðsfólk
Stjórnvöld og Reykjavíkurborg greinir
á um ábyrgð á málefnum utangarðsfólks. Heilbrigðisráðherra segir
að hlutverk sveitarfélaganna sé að
tryggja framfærslu íbúa sinna 4
Íslenskt veiðihjól fer víða Fyrirtækið Fossadalur á Ísafirði framleiðir
fluguveiðihjól sem eru komin í sölu í
Japan. Bandaríkjamarkaður er næstur
á dagskrá 2
Bíða í tvö ár eftir parkúr Um 140
bíða eftir því að komast að í æfingar
í parkúr-götufimleikum hjá fimleikafélaginu Gerplu vegna aðstöðuleysis.
Hið sama er uppi á teningnum víðast
hvar, að sögn þjálfara. 10

RÚV Líklegt þykir að í dag verði tilkynnt
um ráðningu á útvarpsstjóra.

Stjórn RÚV tók ákvörðun:

Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga á að kalla til túlk ef sjúklingur talar ekki
íslensku. Samt sem áður eru mörg dæmi um að börn túlki fyrir foreldra sína í viðkvæmum aðstæðum. Fagfólk í innflytjendamálum telur sparnað vera ástæðuna.

Útvarpsstjóri
tilkynntur í dag

Túlkaþjónustuna. „ Ég
Mörg dæmi eru um að
hef sjálf orðið vitni að
lögum um túlkaþjónustu
sé ekki fylgt á Íslandi
því að börn og kunningjog börn eða kunningjar
ar túlka fyrir ættingja
látnir túlka í viðkvæmum
eða vini í mjög viðkvæmaðstæðum.
um aðstæðum. Í mörgum
Íslensk lög kveða á
tilfellum verður túlkunin
um að þeir sem ekki tala
ekki nógu góð eða skýr
íslensku eigi rétt á túlki JOLANTA
þar sem íslenskukunnáttvið ýmsar aðstæður, til POLANSKA
an er ekki nægileg. Börn
dæmis í lögum um rétthafa ekki nægilegan orðaindi sjúklinga. Þrátt fyrir lögin
forða til að standa í túlkunum á
er því í mörgum tilfellum sleppt
til dæmis flóknum læknisfræðiað kalla til túlk segir fagfólk,
heitum og þetta getur skapað
sem vinnur að málefnum innmikla vanlíðan hjá þeim. Fyrir
flytjenda og er það rakið til
utan það að þau ættu ekki að vera
sparnaðar ríkis og sveitarfélaga.
milliliður í heilbrigðisþjónustu
„Við fáum fréttir af þessu á
foreldra sinna.“
hverjum degi,“ segir Jolanta PolJolanta telur að hér sé um
sparnað að ræða og þá sérstakanska, sem hefur starfað sem
túlkur í fimmtán ár og rekur
lega í heilbrigðiskerfinu. „Ég veit

FJÖLMIÐLAR Líklegt er að tilkynnt
verði í dag hver verði ráðinn nýr
útvarpsstjóri RÚV. Fram kom á
vefsíðu RÚV í gær að búið væri að
ákveða hverjum hinna 39 umsækjenda verði boðin þessi eftirsóknarverða staða. Nafn Magnúsar Geirs
Þórðarsonar, leikhússtjóra Borgarleikhússins, hefur oft verið nefnt
varðandi stöðuna. Ekki náðist í
Magnús Geir í gær og ekki heldur
í Ingva Hrafn Óskarsson, formann
stjórnar RÚV. Ekki hafði verið
rætt við Ólínu Þorvarðardóttur og
Stefán Jón Hafstein, sem voru á
meðal umsækjenda, þegar blaðamaður hafði samband við þau í
gær.
- fb

um nokkur tilfelli í mæðraeftirliti þar sem konum er tilkynnt
að þær geti aðeins tvisvar fengið túlk í mæðraskoðun. En það
er ekki rétt, þær eiga rétt á því
í hvert skipti samkvæmt lögunum.“
Edda Ólafsóttir, sérfræðingur í innflytjendamálum á mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur,
tekur í sama streng. „Ráðgjafarnir sem starfa hjá okkur hafa
heyrt ótal dæmi um börn sem
túlka fyrir foreldra. Núna nýlega
var tíu ára barn til sex um morguninn á bráðamóttökunni með
veikum föður sínum að túlka.
Þrátt fyrir að foreldrarnir vilji
mögulega að barnið túlki þá eiga
yfirvöld að vernda börnin og
kalla til túlk.“
- ebg / sjá síðu 6
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Magnús
Einarsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Landmark leiðir þig heim!
* Starfsemi Landmark byggir á öflugum
^ŬƷƚƵǀŽŐ Ƶƌϭ,ͮϭ

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

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

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölufulltrúi
Sími 897 5930
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Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi
Sími 661 7788

ATTIKATT
Okkur
er Isönn
Hugmyndaánægja að sjá um
Rúna,Thors.
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Sveinn
Eyland
Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

100% þjónusta = árangur*

mannauði sem veitir afburðaþjónustu!
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Sögur um te
oog tedrykkju, uppsk
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Attikatti á Face
Facebook í töl

Í aðalhlutverki
á Eurosonic
TÓNLIST Íslandi hefur verið form-

8
4
5
6
4

Él á Vestfjörðum, dálítil úrkoma
austanlands en annars úrkomulaust að
mestu. Strekkingur með SA-ströndinni
en annars hægari vindur. 4

4. TBL.

Íslensk tónlist gerir það gott:

Reykjavíkur stendur að leikunum í samstarﬁ við sérsambönd ÍSÍ og íþróttafélögin í Reykjavík. Keppt var í tuttugu íþróttagreinum að þessu sinni og á ﬁmmta hundrað erlendra gesta sóttu leikana heim. Meðal annars var keppt í hópﬁmleikum og hér má
sjá stúlkur úr Fimleikafélagi Akureyrar leika listir sínar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Málefni stúlku sem var fjarlægð af heimili vegna ásakana um vanrækslu:

Fjögur önnur börn á heimilinu
DÓMSMÁL Fjögur önnur börn eru
til heimilis á sama stað og sex
ára gömul telpa sem Hæstiréttur
úrskurðaði á föstudag að skyldi
dvelja hjá fósturfjölskyldu á meðan
ásakanir um vanrækslu eru til
rannsóknar.
Í fréttum Stöðvar 2 í gær sagði
að grunur léki á að telpan, sem kom
hingað til lands árið 2012 undir
forsjá afa síns, hafi verið fórnarlamb mansals, og hafi komið hingað
til lands á fölsuðum skilríkjum, en
Þuríður Halldórsdóttir, lögmaður
afans, þvertekur fyrir slíkt. „Þetta
eru ósannindi sem er verið að bera
upp á þetta fólk,“ sagði hún í samtali við Vísi og segir að misskilnings hafi gætt í úrskurði héraðsdóms, sem Hæstiréttur byggi á.

Fólkið er frá Haítí, en við komuna hingað vísaði afinn fram gögnum þar sem tekið var fram að hann
færi með forsjá telpunnar þar sem
móðir hennar hefði látist í hamförunum árið 2010.
Fjölskyldan flutti inn til ættingja
sem búsettir hafa verið hér á landi
um nokkurt skeið. Í dómnum er
meðal annars greint frá tilkynningum um að á heimilinu hafi börnin verið eftirlitslaus og að mikill
barnsgrátur bærist frá íbúðinni á
öllum tímum sólarhrings, í bland
við háværa tónlist, öskur og köll.
Tilkynningar bárust um að afinn
hefði beitt telpuna, sem og aðra á
heimilinu, ofbeldi.
Þuríður segir að ábendingar um
illa meðferð og ofbeldi í garð stúlk-

Ég veit ekki
hvort þetta eru
kynþáttafordómar
eða hvað af hálfu fólksins
sem er að tilkynna
þennan hávaða
eða læti.
Þuríður Halldórsdóttir, lögmaður

unnar séu ekki í neinum tengslum
við raunveruleikann. „Þetta er
mjög alvarlegur áburður sem er
verið að bera á manninn. Ég veit
ekki hvort þetta eru kynþáttafordómar eða hvað af hálfu fólksins
sem er að tilkynna þennan hávaða
eða læti,“ segir hún.
- þþ / js

lega boðið að vera heiðursgestur
á Eurosonic-tónlistarhátíðinni í
Groningen í Hollandi á næsta ári
en hátíðin fer fram um miðjan
janúar ár hvert.
„Nú er að fara
í gang fjármögnun verkefnisins
og við verðum að
svara því hvort
Ísland þiggur
boðið fyrir
miðjan febrúar,“
SIGTRYGGUR
segir Sigtryggur
BALDURSSON
Baldursson,
framkvæmdastjóri Útóns.
„Eurosonic er orðin að öflugustu
kynningarhátíð Vestur-Evrópu
um þessar mundir og má segja að
þetta sé ekki ósvipað því þegar
Ísland var heiðursgestur á bókmenntahátíðinni í Frankfurt árið
2011,“ bætir Sigtryggur við.
- glp / sjá síðu 30

Nú er opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla

2
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SPURNING DAGSINS

Forsætisráðherra um verðtryggingu í útvarpsviðtali á Sprengisandi:

Ný rannsókn um Rómverja:

Segir afnámið einfalda aðgerð

Báru ekki frekar út meybörn

munurinn minnihlutans og meirihlutans í
Davíð Gunnlaugsson fornefndinni tímafaktorsætisráðherra sagði á
Sprengisandi á Bylgjinn, þ.e.a.s. hversu langunni í gærmorgun, að
an tíma þau telja að það
hann vilji afnema verðmuni taka að afnema
tryggingu eins hratt og
verðtryggingu. Þarna
erum við með tvenns
mögulegt er. Hann segir
konar álit sem bæði
að bæði meirihluta- og
marka gríðarleg tímaminnihlutaálit sérfræðimót og fela bæði í sér
nefndar um verðtrygg- SIGMUNDUR D.
GUNNLAUGSSON
að afnema verðtryggingu boði að verðtryggingin verði afnumin.
inguna. Ég vil að þetta gerist eins
„Sem betur fer þá er meginhratt og mögulegt er án þess að

VÍSINDI Um 1.800 ára gömul bein
ungbarna í Englandi, hafa breytt
skoðunum vísindamanna á ungbarnamorðum Rómverja. Gerð
var ný rannsókn á beinum 25
ungabarna, sem drepin voru
skömmu eftir fæðingu. Niðurstöðurnar gefa í skyn að stúlkubörn hafi ekki verið myrt oftar
en drengir, eins og áður var talið.
Gömul handrit sýna fram á að
barnsmorð í Rómaveldi voru viðurkennd venja og eina leiðin til að
stjórna stærð fjölskyldna.
- skó

STJÓRNMÁL Sigmundur

Benedikt, kemur maður í konu
stað?
„Jú, því konur eru líka menn.“
Benedikt Erlingsson tekur við leikstjórn
leikritsins Svanir skilja ekki af eiginkonu
sinni Charlotte Bøving, sem fékk hlutverk í
kvikmynd Baltasars Kormáks, Everest.

skapa hættur,“ sagði Sigmundur.
Meirihluti sérfræðinefndar
um verðtryggingu sagði í áliti
sínu að ekki sé hægt að afnema
verðtryggingu nema við viss
skilyrði. Sigmundur Davíð telur
hins vegar að það sé tiltölulega
einföld framkvæmd að afnema
verðtrygginguna. Þó vildi hann
ekki að fólk lenti í verulegum
greiðsluerfiðleikum vegna þess
að greiðslubyrðin ykist til muna
einn mánuðinn.
- jjk

Íslensk fluguveiðihjól
komin í sölu í Japan
Veiðihjólaframleiðandinn Fossadalur á Ísafirði samdi fyrir áramót um sölu og
dreifingu á vörum fyrirtækisins í Japan. Samningar við fyrirtæki í Bandaríkjunum og Kanada eru langt komnir. Fyrirtækið framleiðir tvær tegundir af hjólum.
NÝSKÖPUNARVERÐLAUN Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráð-

VIÐSKIPTI „Ég var að klára samn-

herra, afhenti viðurkenningarnar á Grand hóteli á föstudag.

ing við fyrirtæki í Japan um
dreifingu og sölu á hjólunum
núna fyrir áramótin og við erum
með í burðarliðnum samninga
við fyrirtæki í Bandaríkjunum
og Kanada sem eru langt komnir,“ segir Steingrímur Einarsson,
framkvæmdastjóri Fossadals á
Ísafirði.
Fyrirtækið er eini íslenski
veiðihjólaframleiðandinn og
starfsmenn þess smíða hjólin úr
áli frá Alcoa í Bandaríkjunum og
selja undir vörumerkinu Einarsson.
„Við erum einnig með í undirbúningi skoðun á mörkuðum í
Rússlandi, Ástralíu og á NýjaSjálandi. Í Skandinavíu og Norður-Evrópu erum við hins vegar
búnir að koma okkur þokkalega
fyrir. Við höfum þó komist að því
að einn starfsmaður hér á skrifstofunni á Ísafirði getur engan
veginn séð um sölu og markaðssetningu í öllum þessum löndum
og því erum við að koma okkur
upp neti umboðsmanna um allan
heim sem munu sinna þessum
þætti starfseminnar, með öflug
öflugum stuðningi frá skrifstofunni

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála:

Verðlauna nýsköpun í stjórnsýslu
STJÓRNSÝSLA Bráðadeild Landspítala – háskólasjúkrahúss hlaut fyrir
helgi nýsköpunarverðlaunin 2014 í opinberri þjónustu og stjórnsýslu.
Þetta var í þriðja sinn sem verðlaunin voru veitt og og að þessu sinni
voru yfir 40 verkefni tilnefnd.
Verkefni Landspítalans felur í sér notkun skjáborðs í gæða- og
öryggisstjórnun á bráðamóttöku. Það þykir gefa starfsfólki mikilvægar upplýsingar og gera stjórnendum kleift að bregðast við álagspunktum með markvissari hætti en áður.
Auk þess hlutu fjögur önnur verkefni sérstakar viðurkenningar
fyrir nýsköpunarverkefni á sínum vegum.
- þj

Þorleifur fetar nýjar slóðir:

Hringurinn á afmæli:

110 milljónir til Gefur ekki kost
Barnaspítalans á sér fyrir VG
GÓÐGERÐARMÁL Kvenfélagið
Hringurinn fagnaði 110 ára
afmæli sínu í gær og veitti af því
tilefni Barnaspítala Hringsins
110 milljón króna gjöf sem verður nýtt til tækjakaupa á deildum
spítalans.
Fyrir tveimur árum fékk spítalinn 70 milljón króna gjöf frá
kvenfélaginu og því alls um 180
milljónir króna á rúmum tveimur
árum. „Þær hafa stutt barnaspítalann bæði með húsnæði og
tækjabúnaði. Við erum sambærilega tækjum búin og bestu
barnaspítalar í heiminum,“ segir
Jón Hilmar Friðriksson, framkvæmdastjóri kvenna- og barnasviðs LHS.
-jjk

STJÓRNMÁL Þorleifur Gunnlaugsson varaborgarfulltrúi gefur ekki
kost á sér á lista Vinstri grænna
fyrir komandi borgarstjórnarkosningar í vor.
„Mér hefur ekki fundist mínar
áherslur hljóta nógu mikinn
hljómgrunn í flokknum og upplifi ekki þennan flokk sem þann
róttæka félagshyggjuflokk sem ég
gekk í á sínum tíma,“ segir Þorleifur í samtali við Fréttablaðið.
Þorleifur útilokar þó ekki að
hann muni taka áfram þátt í
borgarpólitíkinni. „Ég hef rætt
við marga, þar á meðal við félagshyggjufólk úr VG, Samfylkingunni, búsáhaldafólk úr Dögun og
óflokksbundna.“
- ebg

Við höfum þó komist að því að einn
starfsmaður hér á skrifstofunni á Ísafirði
getur engan veginn séð um sölu og
markaðssetningu í öllum þessum löndum
og því erum við að koma okkur upp neti
umboðsmanna um allan heim
Steingrímur Einarsson, framkvæmdastjóri Fossadals

hér á Ísafirði,“ segir Steingrímur.
Hann stofnaði fyrirtækið fyrir
sjö árum og framleiðir nú tvær
gerðir af hjólum í átta mismunandi stærðum. Hægt er að flokka
hjólin í tvo verðflokka, annars
vegar hjól sem kosta á bilinu sextíu til hundrað þúsund krónur,
og hins vegar hjól sem kosta frá
hundrað upp í hundrað og fjörutíu þúsund krónur. Ódýrari hjólin eru að sögn Steingríms létt og
sterk og hafa getið sér gott orð á
erlendri grundu.
„Hin gerðin eru hjól sem við
köllum Invictus en þar höfum
við hannað nýja gerð af bremsubúnaði sem hefur vakið mikla
athygli. Bremsan á því hjóli er
mun mýkri en áður hefur þekkst
sem þýðir í rauninni að veiði
veiðimenn missa færri fiska.

Þau seljast aðallega í löndum eins
og Finnlandi og Noregi þar sem
menn eru í laxveiðinni í stórum
ám og stórum fiskum.“
Steingrímur segir Þýskaland
vera stærsta einstaka markaðinn
en að önnur lönd eins og Finnland, Noregur og Svíþjóð séu
einnig að koma sterk inn.
„Svo má ekki gleyma okkar
heimamarkaði sem alla tíð hefur
stutt vel við okkur. Við erum
því mjög bjartsýn á komandi ár.
Núverandi eigendur, sem eru
flestir búnir að vera með okkur
frá upphafi, hafa verið einstaklega
þolinmóðir, og ég get með góðri
samvisku sagt að nú sjö árum eftir
stofnun erum við loksins farin að
sjá árangur erfiðisins.“
haraldur@f
haraldur@frettabladid.is
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Þúsundir Úkraínumanna sungu þjóðsönginn í miðborg Kænugarðs:

Báru líkkistu mótmælanda
ÚKRAÍNA,AP Þúsundir Úkraínu-

Kringlunni
4ÎNJ
heyrnarstodin.is

HEYRNARSTÖ‹IN

manna hrópuðu „Hetja!“ og sungu
þjóðsönginn þegar líkkista manns
sem lést í síðustu viku í mótmælum gegn stjórnvöldum, var borin
um miðborg Kænugarðs.
Mikhail Zhiznevsky, 25 ára, var
einn þriggja mótmælenda sem lést
í átökum við lögregluna.
Mótmælin í Úkraínu héldu
áfram í gær þrátt fyrir tillögu
forsetans Viktors Janúkóvíts um
að stjórnarandstöðuleiðtogar
yrðu gerðir að forsætis- og varaforsætisráðherra. Stór hópur mótmælenda réðst til atlögu á stærsta
sýningar- og ráðstefnuhús Kænugarðar, köstuðu þangað eldsprengjum og skutu flugeldum. Lögreglan svaraði með táragasi.
Arsení Jatsenjúk, fyrrverandi
utanríkisráðherra Úkraínu, sem
reyndi að færa þjóðina nær inn-

KISTAN
BORIN

Stjórnarandstæðingar
halda á kistu
manns sem
lést í mótmælunumn í
síðustu viku.
MYND/AP

göngu í Evrópusambandið, sagði
hópi mótmælenda á aðaltorgi
Kænugarðs að Janúkóvíts forseti
yrði að gangast við helstu kröfum
stjórnarandstöðunnar og að viðræður myndu halda áfram.
Stjórnarandstaðan hafnaði tillögu hans um að stjórnarand-

stöðuleiðtogar yrðu gerðir að forsætis- og varaforsætisráðherra.
Hún krefst þess að stjórnvöld geri
fríverslunarsamning við Evrópusambandið, leysi pólitíska fanga
úr haldi og að haldnar verði forsetakosningar sem allra fyrst.
- fb
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SVONA ERUM VIÐ

Nítján ára piltur myrti tvo og svipti sig lífi í verslunarmiðstöð í Maryland:

Miklagljúfur í Arizona-ríki:

Báru kennsl á byssumanninn

Gljúfrið yngra
en menn héldu

Lögreglan hefur
borið kennsl á byssumanninn sem
skaut tvær manneskjur til bana
í verslunarmiðstöð í Maryland í
Bandaríkjunum á laugardagskvöld
áður en hann svipti sig lífi.
Hann hét Dairion Marcus Aguilar, var nítján ára og bjó með móður
sinni í College Park þar sem Maryland-háskóli er staðsettur.
Pilturinn mætti í verslunarmiðstöðina skömmu eftir klukkan 10
að morgni laugardags vopnaður
vélbyssu og drap tvo starfsmenn

VÍSINDI Miklagljúfur, eða Grand
Canyon, sem er eitt helsta náttúrufyrirbæri í Bandaríkjunum,
er samkvæmt nýrri rannsókn
umtalsvert yngra en áður var
talið.
Í frétt á vef BBC, þar sem vísað
er í grein úr Nature Geoscience,
segir að áður hafi verið talið að
gljúfrið væri um 70 milljóna ára
gamalt, en nú þykir sýnt að meira
en helmingur 450 kílómetra langs
gljúfursins sé einungis um fimm
til sex milljón ára gamall.
- þj

MARYLAND, AP

242.492

ökutæki
voru
skrásett á Íslandi árið 2012.
Árið 2002 voru skrásett ökutæki
alls 183.698.
Heimild: Hagstofa Íslands

DALA-RAFN Togbáturinn Dala-Rafn VE

verður sjöunda skip Ísfélagsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Sjöunda skipið í flotann:

Ísfélagið kaupir
Dala-Rafn
SJÁVARÚTVEGUR Ísfélag Vestmannaeyja hf. hefur gert samning um
kaup á öllum hlutabréfum í útgerðarfélaginu Dala-Rafni ehf. sem
gerir út togbátinn Dala-Rafn. Aflaheimildir félagsins á yfirstandandi
fiskveiðiári eru tæp 1.600 þorskígildistonn.
Sagt er frá því á vef Eyjafrétta
að kaupin séu liður Ísfélagsins í
hagræðingaraðgerðum. Þá segir
að með kaupunum styrki Ísfélagið
mjög veiðar og vinnslu félagsins á
bolfiski. Félagið gerir út sex skip
og er eitt í smíðum í Tyrklandi. - skó

Samkomulag um Sýrland:

Konur og börn
yfirgefa Homs
SVISS, AP Samkomulag hefur

náðst um að konur og börn sem
hafa verið lokuð inni í hluta
borgarinnar Homs í Sýrlandi fái
að yfirgefa svæðið. Friðarviðræður hafa staðið yfir í Genf
vegna ástandsins í Sýrlandi.
Lakhdar Brahimi, samningamaður Sameinuðu þjóðanna,
sagði betra að fara of hægt í
viðræðunum en of hratt. „Ef
þú hleypur græðirðu kannski
klukkustund en tapar einni
viku,“ sagði hann.
Stjórnvöld í Sýrlandi segja
að forsetinn Bashar Assad hafi
ekki í hyggju að láta frá sér
„lyklana að Damaskus“.
- fb

hjólabrettaverslunar áður en hann
framdi sjálfsvíg.
Lögreglan, sem var mætt á vettvang skömmu eftir að árásin hófst,
á enn eftir að komast að því hvort
byssumaðurinn þekkti fórnarlömb
sín. Þau voru Brianna Benlolo, 21
árs, og Tyler Johnson, 25 ára.
Aguilar hafði keypt byssuna í
verslun í Montgomery-sýslu í síðasta mánuði. Fimm til viðbótar
særðust í árásinni og voru þeir allir
útskrifaðir af sjúkrahúsi á laugardagskvöld.
- fb

Á VETTVANGI Hópur vel vopnaðara

sérsveitarmanna á leiðinni á vettvang
í verslunarmiðstöðinni á laugardaginn.
MYND/AP

Tekist á um verkaskiptingu
í málefnum utangarðsfólks
Heilbrigðisráðherra svarar beiðni borgaryfirvalda um aukna ábyrgð ríkisins í málefnum utangarðsfólks svo,
að grundvallarskylda sveitarfélagsins sé að tryggja framfærslu sinna íbúa. Þorleifur Gunnlaugsson, sem var í
starfshópi um nýja stefnu borgaryfirvalda, segir borgina ekki geta firrt sig ábyrgð og markvissari stefnu þurfi.
SAMFÉLAGSMÁL Mikilvægt er að
heilbrigðisyfirvöld og sveitarfélög eigi gott samstarf um málefni
utangarðsfólks, segir Kristján Þór
Júlíusson, heilbrigðisráðherra, en
jafnframt sé mikilvægt að sett séu
skýr mörk. Hann segir grundvallarskyldu sveitarfélaga vera að tryggja
framfærslu íbúa
sinna enda hafi
þau verið stofnuð til að sinna því
hlutverki.
Heiða K ristín
Helgadóttir, formaður starfshóps
um nýja stefnu í
EYGLÓ HARÐARmálefnum utanDÓTTIR
garðsfólks, sagði
nýlega í viðtali við Fréttablaðið að
hún vildi sjá ríkið og önnur sveitafélög viðurkenna sinn hlut í vanda
utangarðsfólks og þá sérstaklega
hvað varðar heilbrigðisþjónustu
enda ráði borgin ekki ein fram úr
vandanum.
Kristján Þór segir það lögbundið
verkefni borgarinnar að sinna þessum málaflokki. „Það er val kjörinna
fulltrúa að forgangsraða fjármunum í verkefni sem þeim er áskilið
að sinna. Það er vitað að sveitarfélög
leggja fjármuni í önnur verkefni,
sem ekki eru lögbundin, og það er
þá val fulltrúanna. Í tilviki Reykjavíkurborgar er hægt að nefna Hofsvallagötuna og þá ákvörðun að setja
fjármuni í breytingar á henni í stað
annarra verkefna.“
Kristján segir hlutverk ríkis og
borgar skýr. Það sé á ábyrgð ríkisns að reka stofnanaþjónustuna

Heimilis

fyrir fólkið í landinu og ljóst sé að
almennt þurfi að gera betur í geðheilbrigðismálum á landsvísu.
Eygló Harðardóttir, félags- og
húsnæðismálaráðherra, segir Heiðu
koma með áhugaverðar ábendingar
í viðtalinu.
„Ég er sammála því að það geti
ekki verið vandi einstaks sveitarfélags að taka á málefnum utangarðsfólks. Ég skil vel að Reykjavíkurborg kalli eftir auknu samstarfi,
verandi það sveitarfélag sem hefur
fyrst og fremst sinnt þessum málaflokki. Það ættu fleiri sveitarfélög
á landinu að axla ábyrgðina og efla
samstarf við ríkið.“
Eygló segist leggja áherslu á að
huga að húsnæðisúrræðum fyrir
heimilislausa. „Það má ekki skilja
þennan hóp endurtekið útundan og
ég tel ástæðu fyrir okkur að fara vel
yfir þær ábendingar sem koma frá
starfshópnum sem vann skýrsluna.“

HEIMILISLAUS Félags- og húsnæðisráðherra segir að lögð verði áhersla á hús-

næðisúrræði fyrir utangarðsfólk enda hafi þeim hópi ekki verið sinnt nægilega vel.

erlabjorg@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Segir borgina þurfa að taka ábyrgð á málaflokknum
Þorleifur Gunnlaugsson, varaborgarfulltrúi Vinstri grænna, sat í starfshópi
um nýja stefnu í málefnum utangarðsfólks og kom með sértillögur að loknu
starfi hópsins.
„Það vantar haldbærari úrræði í
stefnuna enda er ekkert að finna í
skýrslunni sem kostar peninga. Þetta
eru meira vangaveltur og í raun er
ÁSLAUG FRIÐþetta stefna um stefnu,“ segir Þorleifur. RIKSDÓTTIR
Þorleifur segir markmiðið greinilega
hafa verið að búa til stefnu sem kostar engan pening og svo
sé bent í aðra átt. „Það eru engar haldbærar tillögur en bent
á ríkið og önnur sveitarfélög til að koma með úrræði. Nær

allur hópurinn er skrásettur í Reykjavík
og á einn veg eða annan verður borgin
að taka ábyrgð á þessum málaflokki.“
Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokks, var einnig í starfshópnum og tekur undir að haldbærar
tillögur skorti en að vinna við aðgerðaáætlun sé eftir. Þá vinnu vill hún sjá í
samstarfi við ríkið.
ÞORLEIFUR
„Mikið af þeirri þjónustu sem við
GUNNLAUGSSON
þurfum að veita þessum hópi er heilbrigðisþjónusta. Þess vegna þarf að efla samstarf við ríkið
og þannig verður vonandi hægt að setja fram mælanlegri og
skýrari markmið.“

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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ÞAÐ KÓLNAR á landinu til morguns og verður frost um mest allt land til miðvikudags
með éljum norðan til en björtu veðri syðra. Seint á miðvikudag hvessir og hlánar með
suðvesturströndinni.

Alveg mátulegur

Alicante 20°
Aþena 10°
Basel
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Berlín
3°
Billund
2°
Frankfurt 5°

Friedrichshafen 4°
1°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 1°
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New York 3°
Orlando 24°
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París
8°
San Francisco 15°
Stokkhólmur -2°
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Miðvikudagur
Fremur hægur vindur en hvessir SVlands síðdegis.
Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður
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VEISTU SVARIÐ?

Samtök atvinnulífsins, Bændasamtökin og Neytendasamtökin skera upp herör í merkingu matvæla:

Sáttmáli um upprunamerkingar matvæla
NEYTENDUR Samtök atvinnulífsins,

1. Hve stórt hlutfall Íslendinga reykir
daglega samkvæmt könnun Capacent?
2. Í hvaða landi er stefnt að útgáfu
spurningaleiksins Quiz-Up?
3. Hvað á Gunnar Helgason margar
bækur á topp-15 lista Eymundsson?
SVÖR:

Bændasamtök Íslands og Neytendasamtökin undirrituðu fyrir
helgi sáttmála um upprunamerkingar matvæla.
Með undirrituninni var formlega
hleypt af stokkunum sameiginlegu
átaki um bættar upprunamerkingar og mun átakið standa yfir út árið
2014. Sindri Sigurgeirsson, formaður Bændasamtakanna, segir sáttmálann afar mikilvægt skref í
neytendavernd hér á landi.
„Það kom í ljós eftir fjölmiðla-

umfjöllun upp á síðkastið að merkingum á matvælum var ábótavant
og því var ákveðið að grípa til
aðgerða,“ segir Sindri. Hann segir
samstöðu hafa verið milli samningsaðila um undirritun sáttmálans
og því hafi verið einboðið að draga
þá saman.
Samkvæmt núgildandi reglum er
ekki skylt að upprunamerkja kjöt
á markaði hérlendis en það verður skylt frá desember 2014 í samræmi við reglugerð ESB sem þá
tekur gildi.

„Þetta er viljayfirlýsing þessara
aðila. Hún þýðir það að við ætlum
ekkert að bíða eftir reglugerðum
eða lögum heldur ætla allir að taka
til í sínum ranni. Verkefnastjórn
samstarfsaðilanna mun vinna
með matvælaframleiðendum og
innflytjendum að því að merkja
upprunaland matvörunnar með
skýrum hætti auk þess sem unnið
verður að því að virkja neytendur
og vinna að vitundarvakningu á
meðal þeirra,“ segir Sindri.

UNDIRRITUN Formenn SA, Bændasamtakanna og Neytendasamtakanna,
rituðu undir samninginn á föstudag.

-eh

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

1. Um 11,4 prósent, 2.Í Kína, 3. Þrjár.

Stofnanir neyðast til
lögbrots í fjárskorti
Árið 2011 vann ég 100 þúsund kr.
gjafabréf í leik hjá ykkur og
ákvað alveg blint að fara á c#
námskeiðið, aldrei verið annað
en lágmarksnotandi á tölvur.
Núna 2 árum síðar er ég búin
að ná mér í einingar til þess að
komast inn í tölvunarfræðina í
HR og er að klára fyrstu önnina.
Mig langaði bara að þakka fyrir
mig, þið trúið því ekki hvað það
er mikið búið að breytast bara
vegna námskeiðsins hjá ykkur.
Takk Promennt! Þið eruð
snillingar.“

Mörg dæmi eru um að ekki sé kallaður til túlkur þrátt fyrir lög um túlkaþjónustu.
Framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands segir ástandið fara versnandi á
Íslandi og vegna sparnaðar séu opinberar stofnanir neyddar til að brjóta lög.

Sonja Steinarsdóttir, vinningshaﬁ í póstlistaleik Promennt
2011, nemi í HR

www.promennt.is

BÆTTU VIÐ
ÞIG ÞEKKINGU

SKRÁÐU ÞIG NÚNA!

TÖLVUVIÐGERÐIR COMPTIA A+
FYRIR BYRJENDUR
Einkar eftirsótt og gagnlegt námskeið sem lýkur með alþjóðlegri
prófgráðu. Hentar þeim sem vilja fá betri skilning á virkni
tölvunnar, bæði hvað varðar vélbúnaðinn (A+ Core Hardware)
og ýmis stýrikerﬁ (A+ OS Technologies). A+ þekking er mjög góð
undirstaða fyrir þá sem sinna viðhaldi og kerﬁsstjórn tölvubúnaðar hjá fyrirtækjum og stofnunum.
Kvöldhópur hefst 4. febrúar – uppselt
Síðdegishópur hefst 3. febrúar – nokkur sæti laus
Lengd: 50 std. • Verð: 119.000 kr.

GRUNNNÁM Í FORRITUN:
C# OG VS 2010/.NET 4.0 UMHVERFI
Á þessu námskeiði er kenndur grunnur í C# forritun og notkun
þess í Visual Studio .NET 2010 (.NET 4.0) umhverﬁnu. Námskeiðið
er ætlað byrjendum og þeim sem hafa reynslu úr öðrum
umhverfum en vilja fá kennslu í grunnatriðum Microsoft
forritunarumhverﬁsins.
Kvöldhópur hefst 5. febrúar • Lengd: 50 std. • Verð: 149.000 kr.

.NET 4.0 FORRITUNARNÁM
Þetta nám er fyrir þá sem vilja hasla sér völl sem alvöru forritarar.
Við bjóðum nú upp á þessa námsbraut í .Net 4.0 umhverﬁnu þar
sem kennt er á nýjustu útgáfur af C# forritunarmálinu í Visual
Studio 2010 Framework sem er það nýjasta frá Microsoft.

•

SÍA• 140250

Kvöldhópur hefst 12. mars • Lengd: 130 std. • Verð: 349.000 kr.

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

Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550 • promennt@promennt.is

SAMFÉLAGSMÁL Algengt er að
börn eða kunningjar túlki fyrir
ættingja og vini í viðkvæmum
málum þrátt fyrir að lög veiti rétt
á túlkaþjónustu.
Íslensk lög kveða á um að þeir
sem tala ekki íslensku eigi rétt á
túlki í heilbrigðiskerfinu, við meðferð sakamála, í skólakerfinu,
félagskerfinu, almannatryggingamálum og sjúkratryggingamálum.
Mikil umræða var um börn
og túlkun fyrir þremur árum og
skrifaði Sabine Leskopf grein
um málið með yfirskriftinni
„Mamma, ég held þú sért með
krabbamein“. Fyrir utan viðkvæmar læknaheimsóknir tók hún
dæmi um börn sem túlkuðu fyrir
foreldra sína hjá Sýslumanninum
í Reykjavík í skilnaðar- og forsjármálum en ekki eru lög um að
sýslumaður þurfi að kalla til túlk.
Þrátt fyrir lagasetningu um
túlkun og umræðuna sem hefur
skapast hefur staðan ekkert
breyst. Túlkar og ráðgjafar sem
Fréttablaðið ræddi við voru allir
sammála um að mörg dæmi væru
um að börn túlkuðu fyrir fjölskyldu sína. Einnig að upplýsa
ætti fagfólk um réttindi þeirra
sem ekki tala íslensku og efla eftirlit.
„Við fáum fréttir af þessu á
hverjum degi,“ segir Jolanta Polanska, sem hefur starfað sem túlkur í fimmtán ár og rekur Túlkaþjónustuna. „Ég hef fundið fyrir
því að ríki og sveitarfélög spara í
þessum málum og hef orðið vitni
að dæmum þar sem einstaklingar
eiga rétt á túlki en er ekki boðin
sú þjónusta eða henni hreinlega
hafnað.“

Fá ekki lögvarða túlkaþjónustu

Þrátt fyrir að þjónusta túlka sé lögbundinn réttur á ýmsum sviðum, til
dæmis í heilbrigðiskerfinu, eru mörg dæmi um misbrest á slíku. Vitað
er um mörg skipti þar sem börn hafi þurft að túlka fyrir foreldra sína í
viðkvæmum málum.

Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands, segist vilja
sjá réttinn um túlkaþjónustu vera
í stjórnsýslulögum eins og í Finnlandi og Svíþjóð.
„Það hefur frekar orðið afturför í túlkaþjónustu á Íslandi en
hitt. Fólki á að bjóðast túlkur og á
ekki að þurfa að ganga á eftir því.
Þarna eru stjórnvöld að bregðast
skyldu sinni og þetta getur leitt
til þess að mannréttindi séu brotin. Þekktasta dæmið er konan
sem gaf upp forsjá barna sinna
því hún skildi ekki hvað fór fram
hjá sýslumanni.“
Margrét hefur heyrt dæmi um
að stofnanir séu búnar með fjármagnið sem nýta á til túlkaþjónustu og því sé ekki kallaður til
túlkur. „Það þarf að auka fjár-

Ég hef
orðið vitni að
dæmum þar
sem einstaklingar eiga
rétt á túlki,
en er ekki
boðin sú þjónusta eða
henni hreinlega hafnað.
Jolanta Polanska túlkur

magnið og eyrnamerkja túlkaþjónustu. Annars er verið að
neyða opinberar stofnanir til að
brjóta lög. Þar að auki þarf að
upplýsa fagfólk um skyldu þess
að bjóða túlk þegar lög segja svo
fyrir um.“
erlabjorg@frettabladid.is

Formaður Dýraverndarsambands Íslands segir aðstæður sömu og erlendis:

Óásættanlegur aðbúnaður dýra
DÝRAVERND „Dýrin búa í litlum

SVÍNARÆKT

búrum allt sitt líf og sjá aldrei sólarljósið né fá hreint loft,“ segir Sif
Traustadóttir, fyrrverandi eftirlitsdýralæknir og formaður Dýraverndarsambands Íslands um
aðbúnað svína og fugla á Íslandi.
Sif segir aðstæður hér á landi
sambærilegar og erlendis, kjúklingar búi í stórum lokuðum
skemmum og svín í litlum stíum.
„Því miður eru kjúklingar á
Íslandi eingöngu aldir við verksmiðjubúskap. Þeir fá nær engin
tækifæri til eðlislægrar hegðunar
enda lifa hænur í búreggjarækt
allt sitt líf í búri sem er á stærð
við A4 blað.“
Hún segir loftið yfirleitt mjög
ammóníaksmengað því úrgangur
frá fuglunum sé ekki hreinsaður af
gólfinu sem valdi skaða á augum
og öndunarkerfi kjúklinga auk

Sif segir
svínin ekki
geta sýnt sína
náttúrulegu
hegðun og
því líklegt
þeim leiðist
og verði mjög
óþreyjufull.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

sársaukafullra brunasára á fótum.
Þá sé svínarækt hér á landi
einnig með óásættanlegum hætti.
„Svínin hafi alla jafna ekki aðgang
að útiveru, upplifa aldrei ferskt
loft eða dagsbirtu og geta ekki
sýnt sína náttúrulegu hegðun. Hal-

inn er klipptur af og tennur slípaðar.“
Sif segir miður að Íslendingar
hafi ekki val um hvort þeir kaupi
vistvænt kjöt eða ekki. Þó sé hægt
að kaupa vistvæn egg sem sé skref
í rétta átt.
- eh, ebg
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Dagskrá:
Staðan í kjaramálum

2

REYKJAVÍK
Miðvikudaginn
29. janúar kl. 20:00

Ólétt kona tekin úr öndunarvél

að Stórhöfða 25, 3. hæð

1

BANDARÍKIN Öndunarvél óléttrar, heiladauðrar konu í borginni Fort

um ásamt símanúmeri á

Worth í Texas, var tekin úr sambandi í gærkvöldi. Dómari hafði úrskurðað
að vélin skyldi tekin úr sambandi. Yfirmenn sjúkrahússins þar sem hún
dvaldi ákváðu hlíta úrskurðinum þrátt fyrir að hafa í fyrstu talið sig skylduga
til að vernda fóstrið. Ljóst var að barnið myndi ekki lifa af ef öndunarvélin
yrði tekin úr sambandi.
Konan missti meðvitund 26. nóvember þegar hún var komin fjórtán vikur
á leið. Bæði eiginmaður hennar og yfirmenn sjúkrahússins voru sammála því
að hún væri heiladauð, sem þýddi að hún var látin samkvæmt lögum í Texas.
Ljóst var að fóstrið hafði þegar orðið fyrir skaða.

gudnig@vm.is. Hægt verður

Umsátursástand við taílenska kjörstaði

að senda inn fyrirspurnir á

2

Fundurinn verður
sendur út gegnum
fjarfundarbúnað. Þeir
sem vilja fylgjast með
fundinum sendi beiðni þar

TAÍLAND Hálfgert umsátursástand ríkti við kjörstaði í Bangok, höfuð-

borg Taílands, í gær þegar mótmælendur komu í veg fyrir að fólk gæti
greitt utankjörfundaratkvæði í þingkosningum landsins. Kosningarnar sjálfar
hefjast 2. febrúar. Tugir kjörstaða voru lokaðir af með keðjum og var fólkinu
sem ætlaði að kjósa hótað öllu illu. Fyrir vikið gátu hundruð þúsunda fólks
ekki greitt atkvæði sín í gær.
Einn af leiðtogum mótmælendanna var skotinn til bana skammt frá einum
kjörstaðnum og ellefu særðust. Yingluck Shinawatra forsætisráðherra þykir
völt í sessi en hún hafði efnt til kosninganna til að binda enda á mótmæli
sem hafa verið á götum úti undanfarna mánuði.

gudnig@vm.is á meðan
fundi stendur.

AKUREYRI
Fimmtudaginn
30. janúar kl. 20:00

Þúsundir mótmæltu Hollande

að Skipagötu 14, 5. hæð

3

FRAKKLAND Um sautján þúsund manns gengu um miðborg Parísar og

höfðu uppi mótmæli gegn forsetanum FranÇois Hollande. „Frakkar eru
reiðir!“ stóð á mótmælaspjöldunum sem fólk
á vegum um fimmtíu stofnana hélt á. Reiðin
beindist að auknum efnahagsvandamálum
Frakklands, miklu atvinnuleysi, háum sköttum,
húsnæðisvanda og skorti á einstaklingsfrelsi. Í
mótmælunum var ekkert minnst á framhjáhald
Hollande sem varð til þess að á laugardag tilkynnti hann að hann væri hættur með kærustu
sinni til sjö ára, Valerie Trierweiler.

Nánari upplýsingar á heimasíðu VM, www.vm.is.

VM-FÉLAG VÉLSTJÓRA OG MÁLMTÆKNIMANNA
STÓRHÖFÐA 25 - 110 REYKJAVÍK - 575 9800 - WWW.VM.IS
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BEINSKIPTUR FRÁ 4.490.000 KR.
SJÁLFSKIPTUR FRÁ 4.790.000 KR.

Mazda6 sameinar glæsilega hönnun, framúrskarandi akstursánægju og ótrúlega sparneytni. SKYACTIV spartækni
Mazda skapar fádæma sparneytni fyrir stóran fjölskyldubíl. Þar sameinast ný vélar- og sjálfskiptitækni ásamt léttum
en ofursterkum málmum sem létta bílinn. Eldsneytisnotkun SKYACTIV bensínvélarinnar með sjálfskiptingu er
einungis 6,0 lítrar í blönduðum akstri. Fæst einnig með dísilvél.
MAZDA. DEFY CONVENTION.

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Úrval ljósa á betra verði

Loke

Aves

10 -

Opið:
Mánudag til föstudag kl. 10 - 18
Laugardag kl. 11 - 16
Sunnudag kl. 12 - 16
www.rafkaup.is
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Modular
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Nikita

Las Vegas

Selene
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Parkúræfing
hjá Fimleikafélaginu Björk
í Hafnarfirði.

kaffivélar fyrir heimili og vinnustaði

FRÉTTABLAÐIÐ/
VILHELM

Yfir tveggja ára bið
MIKIÐ ÚRVAL eftir parkúrþjálfun
Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

VARAHLUTA

Rúmlega 140 bíða eftir að komast í götufimleika hjá Gerplu. Eftirspurnin alls
staðar mikil. Ekki nóg að koma upp sem flestum fótboltavöllum. Mörg börn sem
vilja ekki vera í keppnisíþróttum missa af hreyfingu, segir Sindri Viborg þjálfari.

EXPO - www.expo.is

ÍÞRÓTTIR Tveggja og hálfs árs bið

3 ÁRA
ÁBYRGÐ
REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9,
KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7
AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngás 13

www.bilanaust.is

Sími: 535 9000

Gæði, reynsla og gott verð!

er eftir því að komast í parkúr, það
er götufimleika, hjá Íþróttafélaginu
Gerplu. Á biðlistanum eru rúmlega
140, flestallt strákar.
„Þetta eru þeir sem nenna að vera
á biðlista. Ég væri kominn með
500 manna hóp ef ég fengi pláss til
þess hjá Gerplu,“ segir þjálfarinn,
Sindri Viborg.
Hann segir eftirspurnina eftir að
komast í parkúr hjá öðrum íþróttafélögum einnig mikla. „Það er allt
troðið alls staðar.“
Það er mat Sindra að hætta
sé á að gríðarlegur fjöldi barna
og unglinga missi af hreyfingu
vegna aðstöðuleysis. „Þótt þetta

séu í raun götufimleikar
á þessu. „Vægi íþrótta þarf
þurfum við sali til að iðka
að vera jafnt. Það má ekki
þessa íþrótt sem er keppnhugsa þannig að nauðsynislaus. Það þarf að auka
legt sé að koma upp sem
aðgengi að öðrum íþróttflestum fótboltavöllum. Þá
missa mörg börn af hreyfum en boltaíþróttum. Stór
ingu.“
hópur krakka hefur ekki
áhuga á keppnisíþróttum.
Núna æfa um áttatíu
Þeim finnst óþægilegt að SINDRI VIBORG parkúr hjá Gerplu og eru
langflestir iðkendanna
traðka á öðrum til að komast áfram og þeir vilja heldur ekki
strákar, sá yngsti sjö ára. „Kjarnbera þá ábyrgð sem fylgir því
inn er á aldrinum átta til 15 ára en
að klúðra sendingu. Þeir upplifa
nemendur eru alveg upp í 36 ára
þá eins og liðið hati þá. Ef þessir
gamlir,“ segir Sindri sem þjálfar
einnig parkúr á Selfossi og Akrakrakkar komast ekki í íþróttir sem
ekki er keppt í kjósa þeir að gera
nesi þar sem áhuginn á íþróttinni
ekki neitt.“
er gríðarlega mikill eins og á höfuðSindri segir að taka þurfi strax
borgarsvæðinu.
ibs@frettabladid.is
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Tilboð: 2.990.000 kr.
Ford Escape XLT AWD PMM87
Skráður júní 2011, 2,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 77.000 km.
Ásett verð: 3.480.000 kr.

Tilboð: 990.000 kr.
Verð: 3.590.000 kr.
Mazda5 Advance EUZ56
Skráður mars 2013, 1,6Di dísil, beinsk.
Ekinn 25.000 km.

Saab 9-3 Linear-t LJ547
Skráður janúar 2006, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 103.000 km.
Ásett verð: 1.490.000 kr.

ð

Í ábyrg

Tilboð: 1.390.000 kr.
Peugeot 407 Comfort HZN09
Skráður okt. 2007, 1,6TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 91.000 km.
Ásett verð: 1.690.000 kr.

Tilboð: 1.940.000 kr.
T
á
Fylgstu með

FACE
FACEBOOK
Notaðir bílar
- Brimborg

a
Tilboðsbílarnir far
beint á Facebook!

Ford Fiesta Trend DDE26
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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

Skráður júní 2013, 1,0i bensín, beinsk.
Ekinn 30.000 km.
ð
Ásett verð: 2.090.000 kr. Í ábyrg
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SKOÐUN
Stríðið gegn fíkniefnum er löngu tapað:

Saga fórnarlambs

A

ðalheiður Ámundadóttir, lögmaður og framkvæmdastjóri Pírata, hélt í síðustu viku erindi um
stríðið gegn fíkniefnum í Háskólanum á Akureyri.
Hún sagði í samtali við Vísi að hún hefði fjallað
um meint mansal tengt fíkniefnaviðskiptum en
við vitum flest að mörg burðardýr sem flytja hingað til lands
fíkniefni eru ekki að þeirri iðju að fúsum og frjálsum vilja.
Aðalheiður tók sem dæmi dóm sem kveðinn var upp í héraðsdómi nú fjórum dögum fyrir
jól yfir ungri spænskri konu
sem þá hafði nýlega náð 21 árs
aldri.
Mikael
Unga konan kvaðst hafa
Torfason
verið neydd til að smygla hingað til lands kókaíni og segir
mikael@frettabladid.is
í dómnum orðrétt: „ákærða
skýrði svo frá hjá lögreglu og dóminum, sem ekki hefur verið
hrakið, að tveir menn á Spáni, annar kunningi hennar, hafi
krafist þess af henni að koma fíkniefnum fyrir í leggöngum
hennar í þeim tilgangi að flytja þau milli landa. Ákærða hafi
ekki getað komið fíkniefnunum fyrir og hafi mennirnir þá
tekið hana með valdi, annar sest klofvega ofan á hana og hinn
troðið tveimur pakkningum inn í leggöngin. Þeir hafi síðan
haft í hótunum við hana, ekið henni heim þar sem hún bjó
með móður sinni, sagt henni að pakka niður og beðið hennar
á meðan fyrir utan heimili hennar. Þeir hafi síðan ekið henni
á flugvöllinn og afhent henni flugmiða og fylgt henni eftir
þar til hún var komin í gegnum öryggiseftirlitið. Ákærða
gerði hins vegar engar tilraunir til að gefa sig fram við lögreglu eða tollverði á flugvellinum í Alicante né á Íslandi
heldur ætlaði í gegnum græna hliðið við komuna hingað til
lands. Einhver maður hafi átt að sækja hana á flugvöllinn
hér á Íslandi en hún hafi síðan verið handtekin við komuna til
landsins. Kvað hún mennina hafa hótað henni að gera móður
hennar og systur mein, færi hún ekki eftir kröfum þeirra. Við
líkamsleit tollvarða fannst ein pakkning af meintu kókaíni í
nærbuxum hennar sem vigtaði 108 g. Ákærða gat ekki losað
sig við hina pakkninguna og var hún flutt á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja en þar var tekin ákvörðun um að flytja
hana á kvennadeild Landspítalans þar sem hún var svæfð og
fíkniefnin sótt af lækni.“
Í dómsorði segir einnig að framburður ungu konunnar um
að hún hafi verið neydd til ferðarinnar sé trúverðugur. Og
hvað gerum við sem samfélag í því? Jú, við dæmum hana í
fangelsi í tólf mánuði fyrir að hafa „leyft“ hrottum að beita
sig þvingunum, ofbeldi og hótunum til að flytja hingað til
lands 421,5 grömm af kókaíni sem við vitum öll að mikil
eftirspurn er eftir hér á landi. Jú, og hún þarf auðvitað greiða
allan sakarkostnað, sem er í þessu tilviki samtals 565.744
krónur auk aksturskostnaðar upp á 55.680 krónur.
Þurfum við virkilega að ræða það eithvað frekar að stríðið
gegn fíkniefnum er tapað og að halda því áfram kemur sárast
niður á þeim sem síst skyldi. Í stríðinu gegn fíkniefnum er
öllu snúið á hvolf og erfitt að sjá fyrir hvern þetta stríð er.
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Að hugsa upphátt …
„Frosti er kannski óhefðbundinn
stjórnmálamaður að því leyti að hann
leyfir sér að hugsa upphátt í viðtölum
og er mjög hreinskilinn í því sem hann
segir, iðulega.“ Þetta sagði Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra
í viðtali á RÚV á laugardag, aðspurður
um sitt álit á því að Frosti Sigurjónsson,
samflokksmaður hans og formaður
efnahags- og viðskiptanefndar,
varð margsaga um tilurð 50
milljarða frískuldamarks í
tengslum við bankaskattinn.
Það er sjálfsagt ekkert að
því að hugsa upphátt og það
má Frosti eiga að þegar
hann er staðinn að því
að fara rangt með
eða misskilja eitthvað þá gengst

hann jafnan við mistökunum í stað
þess að þræta eins og sprúttsali eins og
mörgum stjórnmálamönnum er tamt.

Að játa fáfræði …
Hins vegar mætti einnig athuga, ef
maður er málsmetandi fólk í viðtali
við fjölmiðil, hvort ekki væri jafnmikil
eða meiri sæmd í því, ef mann rekur í
vörðurnar, eða er ekki með allt á tæru,
að gangast við því. Viðkomandi fengi
jafnvel færi á að fletta málinu upp
og gæti þá gefið skýrt og vonandi
rétt svar í stað þess að vera gerður
afturreka með fullyrðingar eða
fabúleringar.
Virðingin bundin við
bindin?
Þessar sviptingar
hafa síst orðið

til þess að auka tiltrú almennings á
löggjafanum. Þess vegna er áhugavert
að skoða orð Einars K. Guðfinnssonar,
forseta Alþingis, í viðtali í Fréttablaðinu
um helgina. Einar hefur sannarlega
sýnt vilja til að bæta ímynd og traust
á Alþingi, en þegar hann nefnir afnám
reglunnar um að þingmenn séu með
hálsbindi í ræðustól sem skref í ranga
átt. „… Að við þurfum ekki að skrifa
það niður að karlar eigi að vera með
bindi og konur snyrtilega
klæddar. Það á að vera hluti
af viðurkenndum viðmiðum,“
segir Einar. Þingkonur verða
því vonandi að vera með
hin viðurkenndu viðmið
snyrtileika í huga þegar
þær klæða sig upp fyrir
vinnudaginn.
thorgils@frettabladid.is
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PISA og lesturinn
MENNTUN

ÍSLENSKUR

Sölvi Sveinsson
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

skólastjóri
Landakotsskóla

Það er kannski að bera í bakkafullan læk
að leggja orð í belg um PISA-könnunina
þar sem læsi allt of margra íslenskra unglinga mældist óviðunandi; reyndar óttast ég að næsta könnun verði enn verri
en upp úr því gæti landið farið að rísa.
Menn leita skýringa og vísast eru þær
margar. Nefnt hefur verið að gamlar og
góðar kennsluaðferðir hafi verið lagðar fyrir róða, nemendur séu of margir í
bekk, skóli án aðgreiningar hamli eðlilegri kennslu, kennaraefni fái ekki þjálfun
í lestrarkennslu, kennarar þurfi að sinna
of mörgum öðrum verkefnum en kennslu
o.s.frv. Þá er tölvunotkun barna og fjölmiðlum kennt um að börn noti minni tíma
til lestrar en áður var. Þarna liggur hundurinn grafinn segja margir þegar þetta er
allt lagt í púkkið. Ég vil bæta einum þætti
enn í þetta sumbl og byrja á því að vitna í
Bjarna Fel.
Í sjónvarpsþætti var hann spurður
hvernig stæði á því að Íslendingum hefði
farið svona mikið fram í fótbolta. Hann
svaraði því til að nú væri búið að byggja
svo mörg íþróttahús að nú gætu fótboltamenn æft allt árið. Það skilaði árangri.
Nú er það svo að íslensk börn eru 180
daga á ári í skóla en þau eru 365 daga
með foreldrum sínum. Í mínum huga er
það morgunljóst að þau börn sem einung-

is lesa skóladagana verða aldrei fluglæs,
þau öðlast aldrei þokkalegan lesskilning
og orðaforði þeirra verður einhæfur, hin
næmu blæbrigði málsins verða þeim aldrei
huggróin. Það gegnir nefnilega sama máli
með fótbolta og lestur: menn ná árangri ef
þeir æfa allt árið.
Ég skal nefna dæmi. Ég þekki sex ára
stúlku sem er af erlendu bergi brotin.
Hún les samviskusamlega með foreldrum
sínum 15-20 mínútur á dag – sýkna jafnt
sem heilaga daga, sumar og vetur. Þessi
litla stúlka er nú læs, bæði á íslensku og
móðurmál sitt og henni fer hratt fram í
öllum mál- og lesskilningi. Ég heyri æ
oftar þá skoðun að skólinn eigi einn að
annast kennslu barna. Ég hef jafnvel heyrt
það álit að skólinn „eigi ekkert með að ráðstafa frítíma foreldra“. Þetta er fjarstæða.
Næðisstundir foreldra og barna yfir bók
eða spjaldi eru lykill að læsi. Ef þetta er til
of mikils mælst þá stefnum við beint niður
á PISA-botninn á afturfótum tíðarandans.
En lesi börn heima allt árið þá er von að
PISA-kannanir létti mönnum lund eftir svo
sem tíu ár!
Í allmörgum löndum var fjármálalæsi
unglinga kannað í PISA – en blessunarlega
ekki hér því ég óttast að þar sé pottur brotinn. Satt best að segja sýna skólar því ótrúlegt tómlæti. Meira um það síðar.
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Verkum hann! Skerum hann! Frystum hann!
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Étum hann! Steikjum hann! Grillum hann! Sjóðum hann! Drekkum hann! Veiðum hann! Gerum
svo eitthvað við hann!
Lögmál framspurnar og eftirboðs
Brýningar hvalveiðimanna til
þjóðarinnar um nýtingu afurðanna verða með hverju misserinu
ævintýralegri – og örvæntingarfyllri. Þar sem matvörur eru
annars vegar – og raunar húsbyggingar líka – hafa íslenskir
ráðamenn alla tíð haft megna
vantrú á tilgátu hagfræðinnar um tengsl framboðs og eftirspurnar – en talið affarasælla að
framleiðendur bjóði upp á framboð að bestu manna yfirsýn í
trausti þess að þá fylgi eftirspurnin.
Þetta fyrirkomulag hefur líka
gengið býsna vel hér á landi – það
er að segja fyrir framleiðendur –
en af einhverjum ástæðum hefur
á heimsvísu orðið bið á árangrinum af hinum þrautreyndu þjóðlegu aðferðum við markaðssetningu á hvalaafurðum, jafnvel þótt
heimurinn hafi verið rækilega
minntur á að hér sé nú aldeilis hvalkjöt á boðstólum; hvalurinn hreinlega veiddur beint fyrir
framan nefið á felmtruðu erlendu
ferðafólki sem hingað er komið
um langan veg til að skoða káta
hvali skoppandi á öldum hafsins
í glöðum leik undir norðurljósum og svo bara birtist skyndilega sjálfur Eirab skipstjóri æði
ófrýnilegur með morðglampa í
augum og skutul í klónum, enn
á eftir sínum eilífðar hvíta hval.
Það mun nú fullreynt að markaðir erlendis fyrir hvalaafurð-

ir eru ekki nógir til að forsvaranlegt sé að halda veiðunum
áfram. Og skal þeim þó haldið
áfram samt, hvað sem það kostar. Hvers vegna? Vegna þess að
þannig gerum við hér á landi. Þá
er að sannfæra þjóðina um að það
sé þegnleg skylda sérhvers góðs
Íslendings að gera sér enn meiri
mat úr þessum skepnum en orðið
er, enda vita landsmenn sem er
að það verður að gera fleira en
gott þykir þegar matur er annars
vegar: maður verður að láta sér
fleira gott þykja en gott þykir.
Það er að segja: Þræla þessu í sig.
Hvíti hvalurinn í stofunni
Verkum hann! Skerum hann!
Frystum hann! Fyrir alla muni:
kveljum hann! og veiðum hann!
Til hvers? Hvers vegna að skjóta
þá? Svarið lætur ekki á sér
standa: Jú, það er út af þjóðarstoltinu. Íslenskri þjóðmenningu. Hefðum okkar. Að vísu
stunduðu Íslendingar ekki hvalveiðar fyrr en liðið var á tuttugustu öldina en það má sjálfsagt bráðum fara að kalla hana
liðnar aldir og gráa forneskju,
svona með góðum vilja. Samt
sem áður vaknar enn spurningin: Á maður að vera stoltur yfir
því að veiða með ærnum tilkostnaði og ómældri fyrirhöfn alþjóðlega flökkustofna sem enginn vill
kaupa afurðirnar af en allir hafa
skömm á athæfinu?
Já já, það eigum við það vera,
er svarið, það er okkar réttur að
sýna heiminum mótþróa. Hvers
vegna? Og svarið: Vegna þess að
þannig gerum við hlutina hér.
Og þess vegna eigum við nú að
þræla hvalnum í okkur í þessum
nýja bjór sem farið er að framleiða með sérstökum manneldismarkmiðum og undanþágum
F ramsók narráðherrans sem
kennir sig við auðlindir, og tók
fram í fyrir hendurnar á heilbrigðisfulltrúa þegar ekki átti
að leyfa framleiðsluna. Mörgum
þykir fara vel á því á þorrablótunum að skola grámetinu niður

með virkilega bragðvondum bjór
– og þar með góðum, því eins og
kunnugt er verður maturinn að
margra mati því fýsilegri sem
hann bragðast verr. Það á nefnilega að vera hetjudáð að gera sér
glaðan dag á Íslandi.
Þannig gerum við hlutina hér.
Þessi hvalameinloka – að halda
gangandi rándýrum veiðum í
engu skyni öðru en að svala mótþróaröskunarfýsn – er um margt
dæmigert fyrir þær sérlausnir í
stóru og smáu sem okkur Þorraþrælum er gert að búa við hér í
landi hinnar eilífu undanþágu
frá því sem blasir við öðrum að
gera. Fólki verður tíðrætt um
bleikan fíl í stofu þegar reynt er
að finna lausnir á vanda launafólks og þeirra sem reyna að
standa í raunverulegum fyrirtækjarekstri hér, og er þar átt
við krónuna og það gjald sem
almenningur þarf að greiða fyrir
notkun hennar, hvort sem það

birtist í smánarlega lágum launum, okurvöxtum eða frámunalegu verðlagi. Krónunni er haldið
gegnum þykkt og þunnt og okkur
sagt að hún hreyfi við helgustu
tilfinningum sérhvers Íslendings
þó að við vitum svo sem að hún
þjónar fyrst og fremst útgerðarmönnum og öðrum útflytjendum og er auk þess að sögn helstu
talsmanna hennar dýrmætt hagstjórnartæki fyrir ráðamenn því
hún gerir þeim kleift að skerða
kjör almennings og lækka laun út
í það óendanlega og halda fólki
á eilífri heljarþröm þar sem sérhver mánaðamót eru æsispennandi eltingaleikur við enda sem
aldrei ná saman en fjarlægjast
hver annan í sífellu. Krónan er er
hvíti hvalurinn í stofunni. Hvalreki sumum en kvalræði flestum.
Af hverju er þá ekki hægt að
skipta um gjaldmiðil? Svarið:
Það jafngildir uppgjöf. Krónan
er helgasti frumburðarréttur

Þessi hvalameinloka
– að halda gangandi
rándýrum veiðum í engu
skyni öðru en að svala
mótþróaröskunarfýsn–er
um margt dæmigert fyrir
þær sérlausnir í stóru og
smáu sem okkur Þorraþrælum er gert að búa við
hér í landi hinnar eilífu
undanþágu frá því sem
blasir við öðrum að gera.

sérhvers Íslendings. Við verðum bara að halda þetta út fram
að næstu bólu. Þannig gerum við
hlutina hér. Veiðum hann! Skerum hann! Verum hann!

$OìMyèOHJL
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Einskis virði?

0RUJXQYHUèDUIXQGXU

Í fimm ár lagði ég stund á KJARAMÁL
➜ Starﬁð getur falið
háskólanám. Vegna efnasvo ótalmargt annað í
hags- og félagslegrar
sér en óskýran framstöðu minnar tók ég jafnframt námslán í fimm
burð og talmeinafræðár og varð því af öðrum
ingar starfa víða.
tekjum á meðan. Prófunum náði ég einu af öðru og
gráðurnar urðu alls tvær,
þar af ein meistaragráða
Linda Björk
í talmeinafræði. Marg- Markúsardóttir
honum í framhaldi viðeigir hváðu þegar meistara- starfandi talmeina- andi meðferð. Þrátt fyrir
námið bar á góma. Ósjald- fræðingur á Land- það virðist það vera óvinnan heyrði maður hluti á spítala
andi vegur fyrir stéttina að fá mannsæmandi
borð við: „Já, ætlar þú að
hjálpa þeim sem geta ekki sagt
laun fyrir sitt framlag. Flestir af
/r/? eða „Er það ekki svona eins
vinnuveitendum talmeinafræðog táknmálsfræði?“ Talmeinainga gera sér vissulega grein fyrir
fræðingar geta vissulega aðstoðmikilvægi þeirra og þeirrar þjónað þá sem eiga í erfiðleikum með
ustu sem þeir veita. Þeir sjá sér þó
að bera fram málhljóð en eiga lítið
ekki fært að hækka við þá launskylt við táknmálsfræðinga.
in að neinu ráði og gefa fyrir því
Starfið getur falið svo ótalmargt
ýmsar ástæður. Meðal þeirra má
annað í sér en óskýran framburð
nefna: „Það eru því miður ekki til
og talmeinafræðingar starfa víða.
neinir peningar.“ „Nei, ykkur er nú
Má þar helst nefna sjálfstætt á
þegar svo hátt raðað í launatöflu“
stofum, innan leik- og grunnskóla,
eða „það eru erfiðir tímar núna en
á skóla- og fræðsluskrifstofum, á
það breytist vonandi bráðum“.
þjónustumiðstöðvum, á endurhæfÞegar tvö ár verða liðin frá því
ingarstofnunum á borð við Reykjaað ég lauk mínu námi kemur Lánalund og Grensás auk þess sem
sjóður íslenskra námsmanna til
þeir sinna ýmsum öðrum verkefnmeð að senda mér fyrsta greiðsluum innan Landspítala. Talmeinaseðilinn. Þegar hann berst ætla ég
fræðingar hitta fólk á öllum aldri
að reyna þessi sömu rök.
með kynstrin öll af frávikum, ein„Kæri LÍN. Ég sé mér því miður
kennum og röskunum. Þeir sérekki fært að greiða þér umsamda
hæfa sig í kyngingartregðu, málupphæð að svo stöddu. Ég met mikþroskaröskun, þvoglumæli, stami,
ils þá þjónustu sem þú hefur veitt
málstoli, raddveilum, framburðarmér en fjármagnið er hreinlega
frávikum og svo mætti lengi telja.
ekki til. Vonandi verður breyting
á að ári. Ekki vera sár, svona er
Ábyrgðin mikil
lífið. Vertu bara þakklátur fyrir
það sem þú hefur, það er til fullt
Ábyrgðin á herðum stéttarinnar
er mikil og það er óhemju mikil
af öðrum stofnunum sem fá ekki
vinna sem felst í því að setja sig
það sem þeim ber réttilega.“
inn í vandamál hvers einstaklings
LÍN hlýtur að skilja það, annað
fyrir sig, greina hann rétt og veita
væri jú bara ósanngjarnt.
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Lánsveðshópurinn
enn skilinn eftir
Tillögur um höfuðstóls- FJÁRMÁL
um þingsins síðan í haust.
lækkun verðtryggðra lána
Fjármálaráðherra hefur
sem kynntar voru í haust
lýst því yfir að ekki verði
taka ekki með markvissstaðið við það samkomuum hætti á stöðu þeirra
lag. Lánsveðshópurinn
er hins vegar líklega sá
sem keyptu fasteignir með
lánsveði. Þessum mjög
hópur sem mest er skuldskuldsetta hópi hefur verið
settur. Samkvæmt áðurgefinn lítill gaumur þar
nefndu samkomulagi sem
sem umfjöllun um lánsgert var við lífeyrissjóði
Sverrir Bollason
veð er mjög takmörkuð í
landsins í apríl sl. er áætlverkfræðingur
skýrslu sérfræðingahóps
aður kostnaður ríkisins við
sem liggur til grundvallar tillögað rétta af hlut Lánsveðshópsins, í
unum.
samræmi við 110% leiðina, um 3
milljarðar króna. Beinn kostnaður
Fær ekki 110% leiðina
ríkisins vegna þeirra tillagna sem
Allt frá því að 110% leiðin var
nú hafa verið kynntar er margfalt
kynnt til sögunnar í ársbyrjun
hærri eða um 80 milljarðar króna
2011 hefur lánsveðshópurinn barauk eftirgefins skatts vegna nýtist fyrir að fá að sitja við sama
ingar séreignarlífeyrissparnaðar
borð og þeir sem nýtt gátu sér
til endurgreiðslu húsnæðislána.
þá leið. Þær tillögur sem nú hafa
Einn hópur skilinn útundan
verið kynntar nýtast lánsveðshópnum aðeins með handahófsFyrir hönd Lánsveðshópsins lýsi
ég yfir vonbrigðum með að stór
kenndum hætti. Hjón, sambúðarfólk og einstæðir foreldrar gátu
hluti hans er enn og aftur skilinn
fengið allt að 7 m.kr. niðurfelldar
eftir í aðgerðum stjórnvalda gegn
í 110% leiðinni. Nýkynntar tillögur
þeim skulda- og greiðsluvanda
gera ráð fyrir að hámarks niðursem varð til vegna efnahagshrunsfelling fyrir hvert heimili sé fjórins árið 2008. Nú að rúmlega fimm
ar milljónir króna. Heimili hjóna
árum liðnum hefur vandi Lánsveðshópsins ekki verið leystur
og sambúðarfólks verða því af
með markvissum hætti. Ekki er
þremur milljónum króna samanunnið í samræmi við fyrirliggjborið við 110% leiðina. Fái fólk þó
hámarksniðurfellingu samkvæmt
andi samkomulag við lífeyrissjóðtillögum stjórnvalda verða margir
ina. Miklum fjármunum er til kostengu að síður yfirveðsettir.
að að færa niður lán almennings
en einn hópur er sérstaklega skilLítill ávinningur
inn eftir. Lánsveðshópurinn kallSamkomulag sem gert var við lífar eftir réttlæti, að stjórnvöld viðeyrissjóði landsins í apríl 2013
urkenni vandann og vinni að því
um að greiða niður skuldir lánsað tryggja Lánsveðshópnum sömu
veðshópsins niður að 110% veðúrræði og öðrum skuldurum sem
setningu hefur verið í meðförnýtt gátu sér 110% leiðina.

Viltu raunhæfar kjarabætur?
lengri tíma, er að taka
Fólk vill eðlilega auk- FJÁRMÁL
upp traustan alþjóðleginn kaupmátt eftir mörg
an gjaldmiðil, evruna.
mögur ár og því kom ekki
Það mun einnig bæta
á óvart að fyrirliggjandi
hag heimilanna um tugi
samningar voru almennt
þúsunda á mánuði vegna
ekki samþykktir. Vandalægri vaxtagreiðslna og
málið er að meiri krónuþess að atvinnulífið mun
töluhækkanir gagnast
eflast og dafna hraðar
ekki launamönnum því
þær auka verðbólgu sem
með traustum gjaldgengGuðjón Sigurtekur krónutöluhækk- bjartsson
um gjaldmiðli.
anir snarlega til baka og viðskiptafræðingur
Kröfur til stjórnvalda
hækka auk þess skuldirn- og smáatvinnuar. Hvað er þá til ráða ef rekandi
Verkalýðshreyfingin ætti
eitthvað? Er hægt að bæta
að knýja á um raunhæfkaupmátt fólks með öðrum hætti?
ar kjarabætur til framtíðar með
Sú leið er sem betur fer til.
því að beina þessum kröfum að
Þessi leið gagnast bæði launastjórnvöldum:
mönnum og atvinnulífinu almennt
Opnað verði á tollfrjálsan
þó svo að meirihlutinn á Alþingi
innflutning matvæla.
fylgi annarri stefnu, svo furðulegt
Allar þjóðir Evrópusamsem það nú er.
bandsins hafa opið á viðskipti með
Raunhæfasta leiðin til að bæta
matvæli. Þær styrkja sinn landlífskjörin er að opna á tollfrjálsbúnað líka þrisvar sinnum minna
an innflutning matvæla. Marken við að meðaltali, sem hlutfall
aðsvernd landbúnaðarins nemur
af heildar opinberum útgjöldum.
um 12 milljörðum króna á ári og
Landbúnaðarstyrkir kosta skattstyrkir á fjárlögum öðru eins.
greiðendur í hærri sköttum sem
Markaðsverndin er sú upphæð
þyrfti að lækka einnig. Okkar
sem neytendur myndu greiða
landbúnaður er bæði með belti og
minna á ári fyrir sömu matvæli
axlabönd og kostar heimilin allt
ef opið væri á tollfrjálsan innof mikið, sérstaklega þau efnaflutning. Þessi aðgerð myndi
minni. Eins og margar velmeinbæta stöðu meðalheimilis beint
andi þjóðirnar ættum við að opna
um 200.000 kr. á ári eða 4% af
matvælamarkað okkar, líka fyrir
þróunarlöndunum og hjálpa völdútgjöldum. Fyrir þau tekjuminni
er hlutfallið hærra, jafnvel allt að
um svæðum að þróa sinn landbúnað og útflutning afurða m.a.
10%.
til okkar. Slík þróunaraðstoð er
Jákvæð óbein áhrif verða einnig veruleg. Verðtryggð lán hækka
raunhæf og árangursrík.
4% minna en ella og frjáls samÞjóðaratkvæðagreiðsla verði
keppni mun auk fjölbreytni matsamhliða sveitarstjórnakosnvæla og lækka verð. Samtals
ingunum um hvort ljúka eigi
bætir þetta hag heimila verulega
aðildarsamningi við Evrópusameða um 40 til 50 þús. kr. á mánuði.
bandið. Samningurinn verði síðan
Önnur leið til að bæta hag
lagður undir þjóðina þegar hann
heimilanna, sem reyndar tekur
liggur fyrir.

M
Mikilvægt

Magnesíum plús með B12, B6 og fólinsýru er slakandi
og styrkjandi fyrir líkama og sál. Nutra eru gæða vítamín
á betra verði.

1

2

➜ Okkar landbúnaður er

bæði með belti og axlabönd
og kostar heimilin allt of
mikið, sérstaklega þau
efnaminni.

Báðir stjórnarflokkarnir hafa
það í sinni stefnu að aðildarsamningum verði ekki fram
haldið nema að undangenginni
þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir ýta
framkvæmdinni á undan sér af
hræðslu við að samþykkt verði að
ljúka samningum. Það þarf því að
hjálpa þeim við að standa við loforðin sem þeir hafa gefið kjósendum sínum. Sumum þeirra finnst
hlægilegt til þess að hugsa að
þurfa að fara að þjóðarvilja, lengi
skal manninn reyna.
Aðild að ESB gagnast heimilunum í landinu meðal annars með
opnum viðskiptum og traustum
alþjóðlegum gjaldmiðli. Þegar
búið er að opna á innflutning
landbúnaðarvara sbr. ofangreint,
verður auðvelt að ná samningum því sjávarútvegurinn verður
ekki vandamál eftir þær breytingar sem sambandið gerði nýlega á
sinni sjávarútvegsstefnu. Með
samningum fáum við tollfrjálsan
aðgang fyrir fullunnar sjávarafurðir á Evrópumarkað, núna er á
þeim 10% tollur. Það verður því
nettó ávinningur af samningum
hvað varðar sjávarútveginn og
tækifæri opnast á sviði sem við
kunnum vel til verka sem mun
nýtast til athafna á alþjóðavísu.
Ef fólk vill sækja kaupmáttaraukningu og bætt lífskjör þá liggur leiðin um breytingar eins og
þær sem að ofan er lýst en síður
um krónutöluhækkanir launa.
Gott og gleðilegt ár.

NÝTT

KOLALAUSAR
VÉLAR

- á heima hjá Sindra -

Ný 13 mm stálpatróna

Hraðvirkari í notkun

LED vinnuljós – engir skuggar
Nýjar 2Ah rafhlöður

DCD795
D
DCD
DC
CD795
höggborvél
él

DCD795M2

DC886M2

18V HLEÐSLUBORVÉL

18V HERSLUVÉL

PIPAR\TBWA • SÍA • 132779

Öflug 18V kolalaus hleðsluborvél m. höggi
Patróna: 13 mm
Rafhlaða: 2*4,0Ah
Hersla: 60Nm
Þyngd: 1,88 kg
Gírar: 2
LEDljós

,ZOOJOHBSWFS§



PYVN
5pWWYHUê

Öflug 18V kolalaus hersluvél
Bitahaldari: ¼“
Rafhlaða: 2*4,0Ah
Hersla: 165Nm
Afl: 260W
Þyngd: 1,57 kg
LEDljós

DCD790M2

DCD790D2

18V HLEÐSLUBORVÉL

18V HLEÐSLUBORVÉL

Öflug 18V kolalaus hleðsluborvél
Patróna: 13 mm
Rafhlaða: 2*4,0Ah
Hersla: 60Nm
Þyngd: 1,84 kg
Gírar: 2
LEDljós

,ZOOJOHBSWFS§
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PYVN
5pWWYHUê

Öflug 18V kolalaus hleðsluborvél
Patróna: 13 mm
Rafhlaða: 2*2,0Ah
Hersla: 60Nm
Þyngd: 1,62 kg
Gírar: 2
LEDljós

,ZOOJOHBSWFS§
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Kvenréttindafélag
Íslands stofnað
Hinn 27. janúar 1907 boðuðu þær Bríet Bjarnhéðinsdóttir
og Sigríður Hjaltadóttir Jensson til fundar á heimili Bríetar í
Þingholtsstræti 18, með það að markmiði að stofna félag til
að berjast fyrir málefnum kvenna. Fundurinn var haldinn að
frumkvæði Bríetar Bjarnhéðinsdóttur, sem var mikill drifkraftur
í kvenréttindabaráttu hér á landi, en hún
var jafnframt kjörin formaður á stofnfundinum.
Stjórnmálajafnrétti handa konum var í
brennidepli á fundinum. Þar var ákveðið
að félagið skyldi beita sér fyrir því að konur fengju kosningarétt, kjörgengi og rétt
til embætta og atvinnu til jafns við karlmenn. Í fyrstu stjórninni sátu, auk Bríetar
og Sigríðar, þær Guðrún Pétursdóttir,
Sigríður Björnsdóttir og Laufey Vilhjálmsdóttir. Félagið starfaði sem þrýstihópur
BRÍET BJARNsem beitti sér fyrir málefnum kvenna
HÉÐINSDÓTTIR
og var Bríet tíður gestur í húsakynnum
Alþingis þegar mál sem snertu stöðu kvenna voru til umfjöllunar.
Kvenréttindafélagið var virkt í líknarstarfi á fyrstu áratugunum. Það var á meðal þeirra félaga sem unnu að stofnun Landspítalans og byggingu hans og stofnaði jafnframt Mæðrastyrksnefnd í samvinnu við fleiri félög.

MERKISATBURÐIR
1891 Verslunarmannafélag Reykjavíkur, VR, stofnað til að efla
samheldni innan stéttarinnar.
1945 Fangar í Auschwitz-fangabúðunum alræmdu eru frelsaðir.
1946 Sósíalistar ná meirihluta í bæjarstjórn í Neskaupstað.
1967 Þrír bandarískir geimfarar farast þegar eldur kemur upp í
geimfarinu Apollo 1.
1984 Popparinn Michael Jackson brennist illa við tökur á auglýsingu fyrir gosdrykkinn Pepsi.
1993 Bandaríkjamennirnir Donald Feeney og James Grayson
handteknir eftir að hafa haft dóttur Graysons og systur hennar
á brott með sér.
1995 Leikmaður Manchester United, Eric Cantona, er dæmdur í
langt keppnisbann fyrir að sparka í áhorfanda.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

SMÁRI KARLSSON
fyrrverandi flugstjóri,

er látinn. Útförin mun fara fram í kyrrþey
að ósk hins látna.
Hrafnhildur Rós Smáradóttir
Smári Magnús Smárason
Marfríður Hrund Smáradóttir
Skúli Þór Smárason
barnabörn og barnabarnabörn.

Jóhann Scheving
Sólveig Pétursdóttir
Erlingur Gunnarsson
Kristín Sólveig Krowl

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

EVA BENEDIKTSDÓTTIR
frá Þverá í Öxarfirði,
Aflagranda 40,

lést á Landakotsspítala sunnudaginn 19. janúar. Jarðsungið
verður frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 28. janúar kl. 13.00.
Rósa Valtýsdóttir
Bára Valtýsdóttir
Ragnar Jónsson
Björg Valtýsdóttir
Kristinn Pálsson
Óskar Valtýsson
Guðbjörg Rannveig Jónsdóttir
Valdís Axfjörð
Már Árnason
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín,
móðir, tengdamóðir, amma og systir,

KRISTÍN EIRÍKSDÓTTIR
Blönduhlíð 24,

lést á Landspítalanum 15. janúar. Jarðarförin
fer fram frá Háteigskirkju þriðjudaginn
28. janúar kl. 15. Blóm og kransar eru vinsamlega
afþökkuð en þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Minningarsjóð Sigríðar Heiðberg í síma 567-2909.
Guðjón Einarsson
Eiríkur Guðjónsson Wulcan
Anna Þ. Guðjónsdóttir
Kristín Eiríksdóttir
Oddbergur Eiríksson
Ingibjörg Eiríksdóttir

Anna Wulcan
Steinar Bragi Guðmundsson

Hádegisfundir Sagnfræðingafélagsins
hefjast á ný eftir hlé á morgun
Fjöldi fyrirlestra er á döﬁnni á vegum Sagnfræðingafélagsins og eru allir velkomnir.
og fyrstu árum 20. aldar?
„Hádegisfundirnir eru að
„Sigurgeir er nýútskrifaður
hefjast aftur eftir jólafrí og
sem doktor í sagnfræði frá
nú undir yfirskriftinni Nýjustu rannsóknir í sagnfræði,“
Háskóla Íslands og mun kynna
segir Guðný Hallgrímsdóttir,
niðurstöður sínar úr doktorssagnfræðingur og umsjónarritgerð sinni.“
Í þessu erindi er fjallað um
maður hádegisfyrirlestranna .
Á hádegisfundunum kynna
aðdraganda þess að skylt var
fræðimenn rannsóknir sínar
að telja geðveika í manntölog niðurstöður en fundirnir
unum 1845, 1850, 1880, 1890,
eru haldnir á vegum Sagn- ALLIR VELKOMNIR 1901 og 1910. Einnig verðGuðný Hallgrímsur skýrt hvers vegna ekki
fræðingafélags Íslands.
var skylt að telja geðveika í
Þá mun Sigurgeir Guðjóns- dóttir, umsjónarson hefja fundarröðina og maður hádegisfyrir- manntölunum 1855, 1860 og
lestranna.
1870 um miðhluta tímabilsflytja erindi sem kallast Hvað
MYND/EINKASAFN
segja manntölin og skyldar
ins. Breyturnar sem ég skoða
heimildir um líf geðveikra á 19. öld
eru fjöldi, aldur, búseta, kyn, hjúskap-

arstaða og heimilisstaða geðveikra.
Markmiðið er að varpa ljósi á hvernig félagshópur geðveikir voru, kynna
aðstæður þeirra og lífsskilyrði. Einnig
verða upplýsingar frá milliþinganefnd
um geðveika kynntar. Nefndin starfaði
á árabilinu 1902 til 1905 og var ætlað
að koma með tillögur í fátækramálum
og leggja þær fyrir Alþingi.
Hádegisfundirnir eru fyrir alla og
höfða þeir til allra. „Þeir eru alltaf
annan hvern þriðjudag og svo enda
þeir á að fólki gefst kostur á að spyrja
fyrirlesarann,“ bætir Guðný við.
Fyrirlesturinn fer fram í fyrirlestrasal Þjóðminjasafns Íslands og hefst
stundvíslega klukkan 12.05.
- glp

ADHD-menn böðuðu sig
berrassaðir í Þýskalandi
Hljómsveitin ADHD hefur verið á tónleikaferðalagi um Evrópu síðustu vikur en ferðinni lýkur
í Gamla bíói í kvöld. Meðlimir sveitarinnar eru nánir eins og fjölskylda.
„Þetta er eins og fjölskylda og hefur
alltaf verið það,“ segir Magnús
Trygvason Eliassen, trommuleikari
hljómsveitarinnar ADHD, en sveitin
hefur verið á tónleikaferð um Evrópu
undanfarnar vikur.
Hljómsveitina skipa ásamt Magnúsi
þeir Davíð Þór Jónsson, Ómar Guðjónsson og Óskar Guðjónsson og var hún
mynduð í kringum blúshátíð Hafnar í
Hornafirði árið 2007.
Sveitin hafði hægt um sig á síðasta
ári en gaf út tvær plötur árið 2012,
AdHd 3 og AdHd 4. Tónleikaferðin er
þriðja tónleikaferðalag þeirra á jafnmörgum árum. „Síðustu þrjár plöturnar okkar voru gefnar út af þýskri
útgáfu og höfum við farið svona rúnt
einu sinni á ári.“
Sveitin hefur alls gefið út fjórar
plötur. Fyrsta platan, AdHd, var valin
djassplata ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum árið 2010.
Magnús, sem staddur var 1.230
metra yfir sjávarmáli þegar blaðamaður náði tali af honum, segir stemningu
hafa verið mjög góða á tónleikum sveitarinnar og að mætingin hafi alls staðar
verið alveg frábær.
ADHD hefur verið á ferðalagi í
rúmar tvær vikur og leikið á þrettán
tónleikum.
Fyrir utan tónleikahald hafa þeir
félagar notað tímann í ýmislegt áhugavert. „Ég fór í fyrsta skipti í böð þar
sem enginn var í sundklæðnaði. Þetta
var í raun eins og fín sundlaug, nema

KOMNIR HEIM Hljómsveitin ADHD lýkur tónleikaferðalagi sínu í kvöld í Gamla bíói. MYND/SPESSI

það voru allir bara kviknaktir,“ segir
Magnús léttur í lundu. Sveitin baðaði
sig á þessum áhugaverða stað í Neuenburg í Svartaskógi.
Magnús, sem er yngsti meðlimur
ADHD, segir sveitina nána þrátt fyrir
aldursmuninn. „Ég er svo gömul sál
þannig að við náum allir rosalega vel
saman.“
Sveitin lýkur tónleikaferðalaginu í
Gamla bíói í kvöld en ætlar sér strax
að loknum tónleikum að demba sér í

hljóðver og taka upp nýja plötu. Tónleikagestir munu fá forsmekk af því
sem koma skal, því þeir félagar lofa
frumflutningi á nokkrum lögum í
Gamla bíói.
Lagalisti ADHD er eiginlega aldrei
eins á tvennum tónleikum í röð en þeir
félagar leika lög af öllum plötunum
sínum.
Tónleikarnir hefjast klukkan 20.30
og kostar 3.300 krónur inn.
gunnarleo@frettabladid.is

Børge Mogensen í hundrað ár
Án efa þekkja margir danska húsgagnahönnuðinn Børge Mogensen en hönnun hans hefur
prýtt mörg íslensk heimili. Mogensen hefði orðið 100 ára 13. apríl nk. en hann lést árið 1972.
Hönnun Børge Mogensens lifir góðu
lífi og er afar eftirsótt. Sérstaklega
þægilegi leðurstóllinn með breiðu
örmunum sem kallast Spænski stóllinn. Bæði var hægt að hafa handleggi á örmunum og leggja frá sér
kaffibolla. Nú stendur yfir sýning á
hönnun Mogensens í Trapholt-safninu í Kolding. Á safninu má bæði sjá
húsgögnin og
myndir en
þær
sýna
heimili þar
sem húsgögnin
njóta sín.
Enn í dag
sækist
fólk eftir
að hafa

Spænska stólinn á virðulegum stað
á heimilinu.
Børge Mogensen var einn af
mikilvægustu hönnuðum sinnar
kynslóðar og gerði danska hönnun
þekkta um heim allan. Hann starfaði með frægum hönnuðum á borð
við Arne Jacobsen og Hans Wegner.
Hönnun Mogensens þykir stílhrein,
einföld og hagnýt.
Hún
hentar
öllum
heimilum.

TREMMESOFA
Hann nefnist
Tremmesofa en
Børge Mogensen
hannaði sófann
árið 1945.

BØRGE MOGENSEN Þótt langt sé síðan
Mogensen féll frá þá skildi hann eftir sig mikla
dýrgripi sem enn í dag eru afar eftirsóttir og
verðmætir.

GOTT HÚSRÁÐ
Það getur verið snúið að
skera beikon. Góð leið til
að auðvelda sér verkið er að frysta
sneiðarnar í dálitla stund áður en
hnífnum er beitt.

ATTIKATTI Hugmynda- og viðburðasmiðjuna Attikatti skipa Hanna Dís Whitehead, Hanna Jónsdóttir, Bára Kristgeirsdóttir og
Rúna,Thors. Þær óska eftir íslenskum sögum um te.
MYND/ATTIKATTI

^ŬƷƚƵǀŽŐƵƌϭ,ͮϭϬϰZĞǇŬũĂǀşŬͮ^͗ϱϴϱϴϵϬϬͮǁǁǁ͘ũĂƌŶŐůĞƌ͘ŝƐ

SAFNA SÖGUM UM TE
ÍSLENSK HÖNNUN Hugmynda- og viðburðasmiðjan Attikatti rannsakar
íslenska temenningu og óskar eftir íslenskum sögum um te og tedrykkju.

V

ið völdum níu hönnuði og arkitekta til að vinna út frá orðinu
Te. Í mars opnum við svo tímabundið Te-hús í Sparki Design space á
Klapparstíg þar sem kynnt verður „hin
íslenska tehefð“, eins og við túlkum
hana. Við lýsum því eftir sögum um te
og tehefðir fólks, uppskriftum og slíku,“
útskýrir Rúna Thors, ein fjögurra liðsmanna hugmynda- og viðburðateymisins Attikatti.
„Við ætlum að horfa á hvernig fólk
hagar sér á Íslandi miðað við Japana til
dæmis. Íslendingar eru meira fyrir að
skella bara Melroses-poka í heitt vatn
en Japanar stunda ýmiss konar serimóníur í kringum sína tedrykkju. Við
höfum ekki fundið neina tesögu Íslands
enn þá.“
Rúna segir hugmyndina hafa sprottið
út frá uppástungu sem ein úr hópnum
fékk, um að hanna tehettu. Þær hafi í
framhaldinu sökkt sér í umræður um
tehettu og temenningu yfirleitt og á
Restaurant day í Reykjavík síðasta
nóvember buðu þær upp á ýmsa rétti,
unna út frá tei.

„Þann viðburð kölluðum við TEASER
og buðum upp á te-kökur og fleira unnið
úr tei og gúrkusamlokur en þær einkenna breska temenningu. Nú einbeitum
við okkur að því að skoða íslenska temenningu og munum búa til íslenska
tehefð út frá þeim rannsóknum okkar.
Í Sparki munum við setja upp einhvers
konar athöfn í kringum tedrykkju og
fólk sem mætir á viðburðinn mun
ekki bara fá tepoka í bolla. Það er ekki
komin mynd á athöfnina enn þá en það
mun skýrast þegar við fáum sögurnar
í hendurnar. Við munum einnig taka
saman bók með myndum af verkum
þeirra hönnuða sem taka þátt í verkefninu, og bókin mun einnig innihalda
einhvers konar skrásetningu á tehefðum
Íslands. Draumurinn er svo að ferðast
með sýninguna víðar og jafnvel út fyrir
landsteinana og kynna íslenska temenningu.“
En drekka meðlimir Attikatti sjálfar te?
„Ég er sú eina sem drekk ekki te,
drekk ekki einu sinni kaffi,“ segir
Rúna hlæjandi. „Ég hlýt að komast á
■ heida@365.is
bragðið.“

SÖFNUN
Sögur um te og tedrykkju, uppskriftir
og hefðir má senda
Attikatti á Facebook, í tölvupósti á
contactattikatti@
gmail.com.

FÓLK| HEIMILI
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GOTT NÁMSUMHVERFI Verk Bryndísar þykja bæði falleg auk þess sem þau mynda fyrirmyndarhljóðvist. Því hlýtur að vera afar
gott að læra innan um þau.
MYND/GVA

LITADÝRÐ OG
VIFTUR LEIKGLEÐI Í FMOS
viftur.is tVK~VLê
Verð frá

7990

Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata

ÚTSALA
Allt

að

70%

AFSLÁTTUR
Á
AF
VÖLDUM VÖRUM

9.900 áður 336.200

Río Tungusófi 3+t verð 14

Havana bogasófi verð

199.900 áður 302.166

Tungusófar frá 125.900 kr
Hornsófar frá 129.900 kr
Sófasett frá 199.900 kr

Sjónvarpskápur

55.900

Skenkur

Barskápur

77.000

89.000
Rúm
frá

99.000

Sjónvarpsskápar
frá

33.500

LIST Bryndís Bolladóttir listakona sér um listskreytingar í nýju húsi Framhaldsskóla Mosfellsbæjar. Bryndís hefur sérhæft sig í innsetningum til að
deyfa og dempa hljóð með veggverkum úr þæfðri ull.

N

ýtt húsnæði Framhaldsskólans í Mosfellsbæ
var vígt síðastliðinn föstudag. Litríkar og
nýstárlegar veggskreytingar Bryndísar
Bolladóttur eru áberandi í skólanum.
Bryndís varð hlutskörpust í lokaðri samkeppni
um listskreytingu skólans sem haldin var árið 2011
og hefur unnið að verkefninu síðan. „Arkitektar
skólans voru mjög sniðugir. Þau Aðalheiður Atladóttir & Falk Krüger hjá a2 arkitektum vildu ekki
aðeins að listamaðurinn kæmi með listaverk inn í
skólann heldur ætti hann að ákveða litakortið fyrir
húsnæðið allt,“ segir Bryndís, en litapallettan sem
hún valdi er gegnumgangandi bæði í gleri utan á
skólanum, í húsgögnum og verkum Bryndísar.
Bryndís segir strúktúr skólans nátengdan náttúrunni en helstu efnin eru gróft tréverk og steinsteypa. „Hugmyndafræði skólans er afar góð og
snýst um að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og
endurnýtingu. Ég fékk fín gögn í hendurnar í upphafi þar sem ég las hugmyndafræði arkitektanna
og lagði út frá henni í minni vinnu,“ segir Bryndís
en hugmyndir hennar snerust um hringrás. „Ég sá
fyrir mér biðukollu af fífu sem svífur um loftið og
lendir hér og þar,“ segir Bryndís sem valdi liti út
frá náttúrunni, til dæmis sóleyjargulan, himinbláan
og grasgrænan.

HAGNÝT LIST
Listskreytingar Bryndísar eru ekki aðeins fyrir
augað heldur þjóna þær einnig hagnýtum hljóðvistfræðilegum tilgangi. Hún hefur í mörg ár unnið með
hljóðverkfræðingum og Nýsköpunarmiðstöð við að
skapa veggverk úr þæfðri ull til að deyfa og dempa
hljóð. Verk hennar hafa vottun upp á að hljóðvist þeirra sé í A-flokki sem verður vart betra. Íslenska ullin virðist henta sérlega vel í hljóðvist þar
sem hljóðið bylgjast óreglulega inn í langa þræði
hennar.
Eitt af verkefnum Bryndísar var að hanna gólf í
skólann. „Ég hannaði gólf úr endurunnum bjórflöskum en ekki fékkst vottun til að setja það í
opinbera byggingu,“ segir Bryndís. Þess í stað
var ákveðið að nota verk hennar víðar í skólanum
en einungis í matsalnum eins og upphaflega var
ætlunin. Verk hennar er nú að finna í matsalnum,
nokkrum skólastofum, fundarherbergi og kennaraherbergi. „Ekkert rými er eins og hvert hefur sitt
séreinkenni,“ segir Bryndís sem vann hvert verk út
frá rýminu sem það var ætlað í.
■

Opið virka daga kl. 10-18
laugard. 11-16
Bíldshöfða 18 - 110 Reykjavík - sími: 557 9510 - www.patti.is

solveig@365.is

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

LISTAMAÐURINN Bryndís fyrir framan verk eftir sig í einni
skólastofu framhaldsskólans.

NÁTTÚRAN Bryndís notaði náttúrulega liti á borð við sóleyjargulan, himinbláan og grasgrænan.

ÓLÍK RÝMI Hvert rými hefur sitt sér einkenni.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig heim!

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

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*

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

Útsýni til sjávar
  

   

  


 
 





    

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

OP

IÐ

Fasteignasalan Miklatorg
kynnir: Glæsilegt tvílyft
einbýlishús við Tjarnarstíg
á Seltjarnarnesi. Tvöfaldur
bílskúr og útsýni til sjávar.
Húsið er steypt með viðarklæðningu og mikið endurnýjað. Byggt
var við stofu árið 2006. Á efri hæð
eru tvær samliggjandi stofur, eldhús, hjónaherbergi, hol og gestasnyrting. Stofurnar eru rúmgóðar
og bjartar og með útsýni til sjávar
og til Bláfjalla. Eldstæði er í stofu
og útgengi á suðursvalir. Gestasnyrting og eldhús voru yfirfarin og allt endurnýjað árið 2002.
Falleg viðarinnrétting er í eldhúsi
og granít á borðum. Hjónaherbergi
er bjart og með góðum fataskápum.
Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi og gufubað. Eitt
herbergjanna er með fataskápum.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og
gólf og var endurnýjað árið 2006.
Þar er bæði baðkar og sturta. Innangengt er í gufubað úr baðherbergi en klefinn rúmar sex manns.

OP

HÚ

S

Kvisthagi 29
Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 17:15 - 17:45.
Töluvert endurnýjuð3ja herbergja, 93 fm íbúð á jarhæð/
kjallara. Íbúðin skiptist í tvö góð herbergi og stóra stofu.
Parket á gólfum og endurnýjað bað. Sérinngangur. Góð
staðsetning í Vesturbænum. Er laus strax. Verð 28,9 millj.

IÐ

Tvílyft einbýli með útsýni til sjávar.

Parket er á stofum og svefnherbergjum og granít á gestasnyrtingu og forstofu. Gólfhiti er í eldhúsi, forstofu, gestasnyrtingu og
baðherbergi.
Aðkeyrsla að tvöföldum bílskúr
er hellulögð og upphituð og þar er
bæði heitt og kalt vatn og rafmagn.
Í garðinum er stór pallur og
upphitað gróðurhús og matjurtagarður. Góðir skólar eru í hverfinu, sundlaug, verslun og þjónusta
í göngufæri.

Nánari upplýsingar um eignina
veitir Jórunn í síma 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is.

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Stefán Már
Stefánsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali sölufulltrúi

Eldhús var endurnýjað árið 2002.

Samliggjandi, bjartar stofur.

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögfræðingur

skjalagerð

Finndu okkur á Facebook

HÚ
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Kópavogsbraut 3
Opið hús í dag mánudag kl 17:30-18:00
Vönduð fullbúin nýleg 2ja herbergja , 65 fm endaíbúð á 3. hæð.
Gott skipulag, vandaðar innréttingar og gólfefni, suður svalir og
gott útsýni. V. 23,9 m Laus til afhendingar.

Hátún – Góð 2ja herb.
Vel staðsett og skipulögð um 60 fm íbúð í kjallara. Eignin þarfnast
lítisháttar standsetningar. Tilvalin sem fyrstu kaup.
Verð: 16.5 millj.

Blikahólar - 3ja + bílskúr
Fín 85 fm 3ja herbergja íbúð á annarri hæð ásamt sérstæðum
26,2 fm bílskúr, samtals 111.2 fm. Parket og flísar á gólfum.
Mikið útsýni og góðar grillsvalir. Verð 21,9 millj.

Furuás - einbýli.
Sérlega vel hannað um 250 fm einbýlishús á einni hæð í
Garðabæ. 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. Verð 74 milljónir. Áhv. 39,3 millj.

Síðumúli - til leigu/sölu
Til leigu og sölu gott 630 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum.
Eignin samastendur af iðnaðarhúsnæði og skrifstofum á götuhæð
og vörulegar í bakhúsi. Eignin er skráð samtals 630 fm. Henni er
nú skipt upp í tvö hluta. Stærra bilið ca 570 fm á tveimur hæðum
og ca 60 fm bil í bakhúsinu með sér innkeyrsludyr.

Akralind - atvinnuhúsnæði.
Mjög snyrtilegt atvinnuhúsnæði, 120 fm ásamt millilofti. Stórar
innkeyrsluhurðir og góð lofthæð. Eldhús og snyrting. Vel staðsett
húsnæði neðan götu. Verð: 22,0 millj.

M
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Hólmvað - sérhæð
Vönduð 155 fm neðri sérhæð með bílskúr. Hæðin er 4ra - 5 herbergja og er á tveimur hæðum. Suður svalir og verönd í bakgarði.
Gott skipulag og vandaðar innréttingar. V. 39,9 m.
Seljandi leitar sér að stærri eign í hverfinu.

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

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
Skúlagata- Reykjavík. 5 herbergja.

Lækjasmári - Kópavogi. 4ra herbergja íbúð.
Falleg og björt 5 herbergja íbúð á efstu hæð með
mjög mikilli lofthæð og útsýni til sjávar í þessu
glæsilega og nýendurnýjaða húsi við Skúlagötu
40b. Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri. Sjónvarpsstofa
með útgengi á svalir. Rúmgóð stofa með miklum
gluggum. Tvö svefnherbergi. Gott aðgengi og
mjög stórt sér bílastæði í bílageymslu í kjallara með
geymslu innaf.
Íbúðin er laus til afhendingar strax.

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 kj. 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 34,0 millj.
V

Verð 41,9 millj.
V

Eldri borgarar

3JA HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI

HVASSALEITI 58.

NJÁLSGATA 62. 2JA - 3JA HERBERGJA

ÁSBRAUT- KÓPAVOGI. 4RA HERB.

- Góð 65,4 fm. íbúð á 2. hæð í þessu eftirsótta húsi.
- Tvær geymslur fylgja íbúðinni
- Stofa með útgangi á svalir til suðvesturs.
- Sameign til fyrirmyndar. Þjónustusel á jarðhæð.

- Mikið endurnýjuð 58,5 fm. íbúð á 5. hæð.
- Suðursvalir með fallegu útsýni.
- Íbúðin er í dag 2ja herb., auðvelt að bæta við herbergi.
Laus til afhendingar strax.

- 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.

DRAUMAHÆÐ – GARÐABÆ.

21,9 millj.

26,9 millj.

24,9 millj.

- Glæsilegt 159,1 fm. 5 herb. raðhús á tveimur hæðum.
- Stofa með stórum útbyggðum gluggum.
- Rúmgóð sjónvarpsstofa sem hægt er að breyta í svefnh.
- Útsýni. Stórar suðursvalir. Skjólgóð verönd til suðurs.

53,9 millj.

2JA HERBERGJA

SKELJAGRANDI- REYKJAVÍK.

KÓPAVOGSBRAUT- NEÐRI SÉRHÆÐ.

HLÍÐARVEGUR - SUÐURHLÍÐAR KÓP.

EFSTILUNDUR - 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 134,0 fm. neðri sérhæð í nýlegu fjórbýlishúsi.
- Hvítar háglansinnréttingar í eldhúsi og baðherbergi.
- Skjólgóð verönd til suðurs. Harðviðarútihurðir og gluggar.
- Sjávarútsýni úr stofu og af verönd. - Húsið klætt með ﬂísum.
- Harðviðarútihurðir og gluggar.
36,9 millj.

- Nánast algjörlega endurnýjuð 108,8 fm. 4ra herb. íbúð.
- Nýtt eldhús, baðherbergi og gólfefni.
- Sér inngangur. Stór suður verönd.
- Ný hellulögn fyrir framan hús.

- Frábærlega staðsett 195,5 fm. einbýlishús.
- 895,0 fm. lóð við opið svæði með útsýni að Heiðmörk.
- Samliggjandi bjartar stofur. Fjögur herbergi.
- Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum.

ÖLDUGATA – HAFNARFIRÐI

BÁSBRYGGJA- REYKJAVÍK.

BRÁVALLAGATA.
Á
TVÆR ÍBÚÐIR.

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.

- 51,4 fm. íbúð í kjallara í eldra steinhúsi.
- Björt stofa með glugga á tvo vegu.
- Falleg og gróin lóð.
- Sérinngangur. Laus til afhendingar strax.

- 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 4ra herb. 85,4 fm. íbúð á 2. hæð.
- Sér um 40 fm. 2ja herb. nýinnréttuð íbúð í risi.
- Barnvænn bakgarður á milli Ljósvallagötu og Ásvallagötu.
- Skjólgóðar svalir til suðurs.

- 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.

21,9 millj.

12,9 millj.

36,9 millj.

LAUGARÁSVEGUR

36,9 millj.

39,9 millj.

59,9 millj.

79,9 millj.

17. JÚNÍTORG

Laugarásvegur – Reykjavík. Parhús.

17. Júnítorg – Sjálandi. 2ja – 3ja herbergja útsýnisíbúð

200,0 fm. parhús á tveimur hæðum að meðtöldum 22,2 fm. innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta stað í Laugardalnum.
Stofa og borðstofa með aukinni lofthæð. Fallegur arinn í stofu. Útgangur á ﬂísalagðar svalir til suðurs út af stofum og holi.
Tvö herbergi auk tómstundaherbergis. Setustofa fyrir framan hjónaherbergi með rennihurð í garð.
Lóðin er gróin með trjám og runnum. Hellulögð verönd. Eignin er laus til afhendingar ﬂjótlega. Verð 65,0 millj.

Glæsileg 119,8 fm. 2ja - 3ja herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð í Sjálandi í Garðabæ auk sér stæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Íbúðin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. Rúmgóðar stofur, eitt svefnherbergi og sjónvarpshol. Auðvelt er
að gera auka svefnherbergi í íbúðinni. Flísalagðar svalir til suðurs og vesturs. Verð 45,0 millj.

HESTHAMRAR

Lækjargata – Hafnarﬁrði - Verslunar, skrifstofu- og lagerhúsnæði.
148,9 fm. verslunar-, skrifstofu- og lagerhúsnæði í nýlegu húsi auk tveggja sér bílastæða
í bílageymslu.
Húsnæðið er allt ný innréttað og í afar góðu
ástandi. Fullfrágengin og malbikuð lóð með fjölda
bílastæða. Loftræstikerﬁ er í húsnæðinu. Tölvuskápur fylgir. Miklar og góðar raf- og tölvulagnir eru
í eignarhlutanum. Verslun með stórum gluggum út
að götu. Lager með 3,5 metra lofthæð. Seljandi
myndi athuga með skipti á íbúð á svipuðu verði
eða ódýrari.

27,9 millj.

Bolholt. Skrifstofuhúsnæði til leigu.
Til leigu gott skrifstofuhúsnæði á 3. hæð í vel staðsettu lyftuhúsi miðvæðis í Reykjavík við fjölfarna
umferðaræð. Húsnæðið er 237,3 fermetrar að
stærð auk 23,2 fermetra sameign, samtals 260,5
fermetrar og skiptist í móttöku, fjölda skrifstofuherbergja, fundarherbergi, kafﬁstofu o.ﬂ.
Góðar tölvulagnir.
Sanngjörn langtímaleiga.
Húsnæðið er laust til afhendingar nú þegar.

Hesthamrar – Reykjavík
Glæsilegt og afar vel skipulagt 181,5 fm. einbýlishús á
einni hæð að meðtöldum 31,6 fm. innbyggðum bílskúr í
Grafarvogi. Húsið er allt í mjög góðu ástandi að innan og
utan og lóðin er falleg, skjólsæl og afgirt með verönd til
suðurs og nýlega hellulagðri innkeyrslu og stéttum fyrir
framan hús með hitalögnum undir. Að innan er húsið
allt innréttað með ljósum viði og loft eru öll tekin upp og
klædd með aski. Innfelld lýsing er í öllum loftum. Allar
innréttingar, hurðir og fataskápar í húsinu eru úr aski.

Verð 59,9 millj.
V

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

BRÚNÁS- GARÐABÆ

STARARIMI- REYKJAVÍK.

LINNETSSTÍGUR – HAFNARFIRÐI. „PENTHOUSE“

Afar glæsilegt 251,2 fm. einbýlishús á þremur pöllum á frábærum útsýnisstað við
opið svæði í Garðabæ. Tvöfalt og þrefalt gler er í gluggum. Gluggar og útihurðir
eru úr harðviði. Mjög mikil lofthæð er í stærstum hluta eignarinnar og loft þar
klædd með sedrusviði. Stórar og bjartar stofur með mikilli lofthæð og mjög miklum
gluggum til norðvesturs. Sjónvarpsstofa með útgengi á lóð.
89,0 millj.

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.

Stórglæsileg og óvenju vönduð 157,4 fm penthouse íbúð ásamt tveimur sér
stæðum í bílageymslu í nýlegu frábærlega staðsettu lyftuhúsi í hjarta miðbæjar
Hafnarfjarðar. Eignin er byggð árið 2005 og hefur aldrei verið búið í eigninni. Innréttingar eru í hæsta gæðaﬂokki. Gegnheilt parket. Hjónasvíta með baðherbergi og
fataherbergi inn af. Stórar stofur með útgengi út á mjög stórar svalir 65,0 millj.

ÓLAFSGEISLI- REYKJAVÍK.

HLÍÐARHVAMMUR – KÓPAVOGI.

ÞINGHOLTSSTRÆTI – REYKJAVÍK. 4RA HERBERGJA.

Stórglæsilegt og vandað 240,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á stórri og
viðhaldslítilli hornlóð á frábærum útsýnisstað. Klætt að utan með íslensku líbaríti.
Mjög mikil lofthæð er á efri hæð hússins og innfelld lýsing í öllum loftum hússins.
Arinn úr íslensku grjóti. Stórar samliggjandi stofur. Hjónasvíta. Allar innréttingar eru
sérsmíðaðar. Arkitekt hússins er Kristinn Ragnarsson og innanhússarkitekt er Ellen
Tyler.

166,1 fm. einbýlishús sem er hæð og kjallari að meðtöldum 40,5 fm. bílskúr í grónu
hverﬁ í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið og bílskúrinn eru klædd að utan með litaðri
aluzink klæðningu. Gólfsíðir gluggar í stofu. Þrjú herbergi. Bæði innangengt og sér
innangur í kjallara. Lóðin er 914,0 fermetrar að stærð, ræktuð og frágengin.

Glæsileg og mikið endurnýjuð 99,2 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi í miðborginni.
Íbúðin er í enda húss og með gluggum í þrjár áttir og svölum til suðvesturs.
Rúmgóð stofa. Borðstofa með útgangi á svalir. Tvö herbergi. Glæsileg eign sem
hefur verið mikið endurnýjuð undanfarin ár.

67,0 millj.

42,9 millj.

VIÐARÁS

38,5 millj.

ARATÚN

Viðarás- Reykjavík.

Aratún - Garðabæ.

Vandað 192,8 fm. parhús á tveimur hæðum með 23,6 fm. innbyggðum bílskúr í Selásnum. Stofa með góðri lofthæð. Eldhús með
eikarinnréttingu og eyju. Þrjú svefnherbergi. Góð lofthæð í bílskúr og milliloft yﬁr hluta hans. Skjólgóð viðarverönd til suðurs útaf
neðri hæð og svalir til suðurs útaf efri hæð. Ræktuð lóð. Verð 48,5 millj.

Mikið endurnýjað 179,4 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 30,1 fm. bílskúr. Það sem hefur verið endurnýjað nýlega
eru baðherbergi, eldhúsinnrétting, þvottaherbergi, gólfefni, raﬂagnir og rafmagnstöﬂu að langmestu leiti og innihurðir að hluta.
Stofa og borðstofa/sólstofa með útgangi á lóð. Fjögur svefnherbergi. Ræktuð lóð með stórri timburverönd og hellulagðri innkeyrslu. Verð 53,9 millj.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

LÆKJASMÁRI 4

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

BARMAHLÍÐ 37

- 7. HÆÐ

FAGRIHJALLI 82

- NEÐRI SÉRHÆÐ
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Mjög falleg og vel um gengin 96 fm 3ja herbergja íbúð á 7. hæð í góðu
lyftuhúsi. Þvottahús innan íbúðar, baðherbergi með sturtu og baðkari, björt
stofa með útgengi út á stórar suður svalir. Tvær lyftur eru í húsinu auk þess
sem eignin er álklædd að utan.
Eignin verður sýnd mánudaginn 27. janúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00.
V. 31,8 m. 3493

- FALLEGT PARHÚS.
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Mjög glæsileg og ný standsett ca 111 fm neðri sérhæð á þessum vinsæla
stað í hlíðum Reykjavíkur. Rúmgott, fallegt og nýtt eldhús, björt og falleg stofa
með gluggum á tvo vegu. Baðherbergi einnig ný standsett með flísum, innréttingu og sturtu. Íbúðin er með nýjum gólfefnum og ný máluð.
Eignin verður sýnd mánudaginn 27.jan. milli kl.17:30 og 18:30 V. 35,9 m. 3529

FELLAHVARF 1. 0201

5 - 6 herbergja raðhús á tveim hæðum ásamt risi og innbyggðum bílskúr.
Húsið skiptist í tvær hæðir og ris. 1. hæð, anddyri, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og sjónvarpshol (möguleiki að breyta í svefnherbergi). 2.
hæð, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi.
Eignin verður sýnd mánudaginn 27.jan. milli kl. 17:15 og 17:45 V. 45,9 m. 3503

GRUNDARGERÐI 29

- LAUS STRAX

GRUNDARÁS 19

- EINBÝLISHÚS.
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Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

- RAÐHÚS M.TVÖF. BÍLSK.
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4ra herb. 119,3 fm glæsil. útsýnisíbúð á 2.h. með einstakl. glæsil. útsýni til austurs og suðurs á bæði fjöllin og að hluta út á Elliðavatn. Þrjú góð svefnherb.
Stórar suðursvalir. Möguleiki að yfirtaka áhvílandi lán að hluta .
Eignin verður sýnd mánud. 27.jan. milli kl. 17:15 og 17:45 V. 33,9 m. 3277

Mikið endurnýjað og vel staðsett 174,1 fm einbýlishús sem eru tvær hæðir og
hluti í kjallara. Fallegur garður með verönd og heitum potti. Sérbílastæði á lóð.
Frábær staðsetning. V. 52,9 m.
Eignin verður sýnd mánudaginn 27.janúar milli kl. 17:00 og kl. 18:00. 3475

Fallegt og vel viðhaldið endaraðhús á þremur pöllum ásamt sérstæðum tvöföldum bílskúr. Fallegt útsýni er yfir borgina. Fjölskylduvæn staðsetning, stutt í
skóla, sundlaug og íþróttastarf.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 28.janúar milli kl. 17:15 og kl. 18:00.
V. 55,9 m. 3477

VESTURGATA 7

HEIÐARLUNDUR 18

VESTURBERG 157

-ÍBÚÐ 0307 LAUS FLJÓTL.

- EINBÝLI MEÐ TVÖF.BÍLSK.
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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.
Eignin verður sýnd þriðjud. 28.jan. milli kl. 17:15 og 17:45 V. 23,9 m. 3158
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Fallegt mjög vel skipulagt steinsteypt 185,3 fm einb. á einni hæð með innbyggðum 51,3 fm tvöf. bílskúr. Mjög vel um gengið og vel viðhaldið hús á
frábærum stað. Leiksvæði. 4 svefnherb. tvær stofur. Góður ræktaður garður
með trágróðri og hellulagðri verönd.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 28.jan.frá kl. 17:15-17:45 V. 50,9 m. 3513

Línakur - Glæsileg útsýnisíbúð

- ÚTSÝNISRAÐHÚS

Mjög snyrtilegt og vel um gengið ca 185 fm endaraðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr. Bjartar stofur með arni og útgangi út á verönd með
skjólveggjum. Mjög stórar svalir og glæsilegt útsýni er yfir höfuðborgina af
efri hæðinni.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 28.janúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00. 3531

50 ÁRA OG ELDRI.

EINBÝLI

Fullbúin, björt og vel skipulögð
4ra herbergja 131 fm útsýnisíbúð
á þriðju hæð við. Íbúðin er með
parketi og flísum á gólfum.
Eignin verður sýnd mánudaginn
27.janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 40.9 millj.

Vogatunga 19 - m. bílskúr

Austurgerði Kóp. - einbýlishús á fráb. stað.

Parhús með bílskúr fyrir 60 ára og eldri. Húsið skiptist
í forstofu, hol, stofu, sólstofu, eldhús, baðherbergi og
bílskúr. Húsið er innst inn í botnlanga. Falleg lóð. Hit er í
innkeyrslu og stéttum. V. 37,6 m. 3469

Vel skipulagt 132.2 fm einbýlishús á stórri lóð í grónu
hverfi. Húsið skiptist í forstofugang, geymslu, þvottaherbergi, hol, eldhús með borðkrók, búr, stofa, sjónvarpshol
(hægt að innrétta þar fjórða herbergið), hjónaherbergi,
baðherbergi og tvö herbergi. V. 37.0 millj. 3532

EINBÝLI

Stigahlíð - 3ja herb. íbúð.
Þorláksgeisli 7 - íbúð 0404 og bílsk.

Lindarsel 9 - Glæsilegt 2ja hæða einbýli.
Frábærlega staðsett og rúmgott 353,6 fm einbýlishús í
Seljahverfi með fallegu útsýni yfir borgina. Innbyggður bílskúr, ca 100 fm 3ja herbergja aukaíbúð með sér
inngangi og frístandandi sólhýsi í garðinum með heitum
potti. Garður snýr til suðurs og er fallegur. Sunnan við
húsið er grænt svæði. V. 64,7 m. 3019

Haðarstígur 15 - einbýli í miðborginni
Frábærlega staðsett og sjarmerandi 4ra herbergja ca 145
fm einbýlishús á besta stað í þingholtunum. Á aðalhæð er
forstofu, stofa og eldhús. Á efri hæð eru þrjú svefnh. og
baðherbergi. Í kjallara er ca 33 fm geymsla. Fallegt hús
við þessa einstöku götu í Þingholtunum. V. 39,9 m. 3127

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. V. 32,9 m. 3465

Snyrtileg 3ja herbergja á 3. hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi, stofu og
borðstofu. V. 25,9 m. 3501

Tröllakór 2-4 íbúð 04-04
Efstasund - einb./tvíbýli
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

PARHÚS/RAÐHÚS

Kvistavellir 56-62 - ný raðhús gott verð.
Ný frábærlega vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum á
ágætum stað á völlunum. Húsin eru afhent í núverandi
ástandi sem er ca fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að
innan, einangrað að innan. Afhending strax. Sölumenn
sýna. V. 24,4 - 24,9 m. 3487

Gullsmári 3 íbúð 0202 - laus
Falleg frábærl. vel skipul. 4ra herbergja ca 95 fm íbúð á
2.hæð í góðu einstakl. vel staðettu fjölbýli steinsnar frá
Smáralind og mjög góðu íþrótta og skólasvæði í Smáranum. Þrjú svefnherbergi. Góð stofa. Parket, sérþvottahús
innan íbúðarinnar. Íbúðin er laus fljótlega. 3504

Glæsileg og vel skipulögð 113,1 fm 3ja herbergja íbúð á
4. hæð (efstu) í nýlegu lyftuhúsi við Tröllakór í Kópavogi.
Stæði í bílageymslu fylgir auk þess sem sér inngangur er
af svölum. Þá er fallegt útsýni úr íbúðinni. Granít sólbekkir og granít borðlpötur í eldhús- og á baði. Innbyggður
ískápur og uppþvottavél geta fylgt með. V. 29,9 m. 3495

2JA HERBERGJA.

HÆÐIR

Álfkonuhvarf - 2ja herb. íbúð.
Hamrahlíð - parhús á fráb. stað.
Vandað og vel viðhaldið 251,1 fm parhús ásamt 25,9 fm
sér standandi bílskúr, samtals 277 fm. Efri íbúðin sem er
á tveimur hæðum skiptist þannig að á neðri hæðinni er
forstofa, gestasnyrting, hol, stofa og borðstofa, eldhús og
herbergi. Á efri hæðinni eru fjögur herbergi og baðherbergi. Sér tveggja herbergja íbúð er í kjallara. Ásamt
geymslum og þvottahúsi. Mögulegt að sameina eignirnar
í eina eign eða stækka aukaíbúðina. V. 69,0 m. 3447

Rauðalækur - mjög góð efri sérhæð
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. V. 44,9 m. 3453

Línakur - Glæsileg útsýnissíbúð.

Snyrtilega 2ja herbergja íbúð 2. hæð í góðu húsi við
Álfkonuhvarf í Kópavogi. Íbúðin skiptist í Anddyri, eldhús,
stofu, svefnh., baðherbergi og þvottahús V. 22,9 m. 3511

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

Garðastræti - Góð íbúð hús byggt 1987
Mjög góð og vel skipulögð 2ja herb. 82 fm íbúð á 3ju hæð
í nýlegu húsi í miðbæ Reykjavíkur. Góðar svalir með miklu
útsýni. Góð fjárfesting. Íbúðin er í leigu. V. 30,4 m. 3489

Lindasmári - 7-8 herbergja
Kleifarsel 25 - Parhús með bílskúr.
Sjarmerandi ca190 fm parhús á tveimur hæðum með
góðum bílskúr. Húsið er staðsett í barnvænu og rólegu
umhverfi og aðeins í nokkra mín. göngufæri frá Seljaskóla. Tvær stofur, fimm svefnh. og rúmg. suður svalir.
Frá stofu er gengið út á suðurverönd. Garður er fallegur í
rækt. Húsið á hlutdeild í grónu og fallegu leiksvæði með
verönd. V. 41,5 m. 3496

Stóragerði 15- Neðri sérhæð + bílskúr
Mjög góð og töluvert endurnýjuð 131 fm neðri sérhæð
auk 26 fm bílskúr. Íbúðin er í góðu ástandi. Eldhús er nýtt
og gólfefni góð. Auðvelt væri að hafa fjögur svefnherbergi en veggur var tekinn niður og eru í dag þrjár stofur
og þrjú svefnh. Skólplagnir endurnýjaðar. V. 46 m. 3490

7-8 herbergja íbúð á tveimur hæðum (hæð og ris). Á neðri
hæðinni er n.k. forstofa, hol, þrjú svefnherbergi, tvær
stofur, eldhús, þvottahús og baðherbergi. Í risinu er hol,
tvö svefnherbergi og gluggalaust herbergi sem er með
loftræsingu. Innaf því er geymsla. V. 43,5 m. 3498

ATVINNUHÚSN.

Viðarhöfði - m. stórum innkeyrsludyrum.
Hraunbær 96 - laus strax.

528,5 fm iðnaðarhúsnæði við Viðarhöfða. Stór innkeyrsluhurð. Góður staður, stutt á stofnbraut. 3323

3ja - 4ra herbergja íbúð við Hraunbæ sem skiptist í
eldhús, stofu, baðherbergi og tvö svefnherbergi.
Aukaherbergi í kjallara. V. 22,5 m. 3449

Hrísrimi parhús - frábær staðsetning
Mjög vel staðsett 160,8 fm parhús með innbyggðum
bílskúr. Á neðri hæðinni er forstofa, snyrting, stofur,
stigahol og eldhús með borðkrók. Á efri hæðinni er
gangur, fjögur herbergi, baðherbergi og þvottaherbergi.
Frábær staðsetning, innst í botnlanga við óbyggt svæði
og grunnskóla. V. 48,0 m. 3527

Hraunteigur - Hæð með bílskúr - Laus strax
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 V. 37 m. 3488

Kólguvað - 0101 - laus strax
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,
baðh., þvottah., stigahol/gangur, geymsla og innbyggður
bílskúr. Á 2.hæð eru tvö herbergi, baðh., sjónvarpshol,
stofur og opið eldhús. (Mögulegt að selja húsið fokhelt og
frágengið að utan á 44,8 m.) V. 53,8 m. 3437

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

4RA-6 HERBERGJA

3JA HERBERGJA.
TIL LEIGU 770 fm lagerhúsnæði Fosshálsi 1
TIL LEIGU 770 fm lagerhúsnæði með hillurekkum og 4,3
fm lofthæð. Góð aðkoma með stórum innkeyrsludyrum.
Aðgangur að snyrtingu og möguleiki á skrifstofurými.
Fjöldi bílastæða. Upplýsingar veitir Geir Sigurðsson,
lögg.fasteignasali. 3028

Kristnibraut - afhending strax.
Mjög falleg 93,7 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð (efstu)
í fallegu lyftuhúsi við Kristnibraut í Reykjavík. Eigninni
fylgir opið stæði í bílskýli. Fallegar og samstæðar innréttingar. Sér inngangur er af svölu. V. 26,9 m. 3133

Flugumýri - Mosfellsbæ - atvinnuhúsn.
Flugumýri 30 er mjög gott iðnaðarhúsnæði á ágætum
stað í Mosfellsbæ. Góðar innkeyrsludyr, hátt til lofts.
Grunnflötur er 108 fm og svo er skrifstofuaðstaða í millilofti. V. 20,0 m. 3455

Kvistvellir 46 og 48 - Ný raðhús

Kórsalir - íb. 0403- glæsileg útsýnisíbúð.
Kópavogsbarð - Glæsileg eign.
Glæsilegt frábærl. staðsett 266,2 fm parhús á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Eignin er björt og fallega
hönnuð og klædd með álklæðningu. Falleg gluggasetning
er í húsinu og góð lofthæð á efri hæð sem gefur húsinu
skemmtilegt yfirbragð. V. 74,9 m. 3034

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.
Til afhendingar við kaupsamning. V. 33,9 m. 3111

Ný 246,3 fm raðhús á 2.hæðum m innbyggðum bílskúr. Húsin eru til afhendingar strax í núverandi standi sem er
fokhelt að innan og nær fullbúið að utan. V. 24,5 -25,0 m. 3482
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Opið
hús

670ð/Ø:TmU\KHNPUUQHURS
Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús, innst í botnlanga á frábærum
stað í Garðabænum. Aukaíbúð er í húsinu tilvalin til útleigu.

Herbergi: 7

Herbergi: 4

Stærð: 307,0 fm

Stærð: 187,3 fm

Bílskúr
Einbýlishús/auka íbúð

Garður er skipulagður af arkitekt með góðri útilýsingu, garðhúsi og
heitum potti. Bílskúr eignarinnar er tvöfaldur og mjög rúmgóður 52fm að
stærð. Skipti á minni eign koma til greina.
<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT 

Stórglæsileg sérhæð á frábærum útsýnisstað með in
innbyggðum bílskúr,
stórum svölum
ölum og frábæru útsýni yfir golfvöll G.R, borgina og fallega
náttúru.
Eignin er mjög vönduð og allar innréttin
innréttingar og skápar eru sérsmíðaðar
af Brúnás. Innihurðir eru í yfirstærð úr eik. Gólfhiti með þráðlausri
hitastýringu er í öllum herbergjum
herbergjum. Svefnherbergin eru 3 og að auki er
stórt gluggalaust herbergi se
sem er tilvalið sem sjónvarps eða
vinnuherbergi. <WWS/HMKxZZS\Z[QNZT
<WWS/H


/HMKxZ

:S\Z[Q}YP
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Bílskúr
Einbýlishús

/HMKxZ
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5VYó\YNHYó\Y9L`RQHULZI¤

Opið
hús

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUQHURS

Herbergi: 4
Stærð: 146,7 fm

Stórglæsilegt endaraðhús á pöllum með mikilli lofthæð, innbyggðri
bílageymslu og sérsmíðuðum innréttingum. Um innanhúshönnun sá
Guðbjörg Magnúsdóttir . Landslagsarkitektinn Ragnhildur
Skarphéðinsd. sá um hönnun á garðinum.

Innbyggð bílageymsla
Raðús

Herbergi: 6
Stærð: 270 fm

Glæsilegt einbýlishús hannað af Kjartani Sveinss. Húsið er samtals
270fm, þar af bílskúr 30.3 og óskráð rými ca 36fm. Bæjarstæðið er
einstaklega fallegt.

Bílskúr
Einbýlishús

Húsið stendur á einum hæðsta og vinsælasta stað í miðri Keflavík innst í
lokuðum botnlanga og friðað svæði er í kringum húsið. Garðurinn er
gróinn og teiknaður af Stanislav.

Sérlega falleg verönd er við húsið með skjólveggjum úr harðvið og
löngum steyptum vegg við trjábeð, fallegri lýsingu og sérvöldum gróðri.
Eign í Sérflokki!
<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT 

/905.0ð6.)Ô20ð:26ð<5: 
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:S\Z[Q}YP

/HMKxZ

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT 

:S\Z[Q}YP
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Herb. 4-5 Stærð: 157,8 fm
Herbergi: 7
Stærð: 189,2 fm
Einbýlishús
Bílskúr

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUQHUHYRS!!
-HSSLN[]LS]PóOHSKPóOLYILPUIûSPm[]LPT\YO¤ó\TTLóPUUIIxSZRY=HUKHó\YMYmNHUN\YPUUHU
ZLT\[HU-HSSLNHóRVTH5LóYPO¤ó!.LZ[HIHóLSKOZIVYóZ[VMHZ[VMHô]V[[HOZPUUHUNLUN[x
IxSZRY,MYPO¤ó!OLYIZQ}U]HYWZOVSVNIHóOLYILYNP:]HSPY[MYmOVSP;]¤Y[PTI\Y]LYHUKPYVN
NL`TZS\ZRYS}ó,PNU]PóIV[USHUNH
<WWS+}YV[OLHZS\M\SS[YPNZT! 

;QHYUHYIYLRRHÍSM[HULZ

670ð/Ø:ôYPóQ\KQHURS! !

Dórothea
Sölufulltúri
898 3326

=LYó! 

OLYIxIómO¤óxôYxITLóIxSZRY
:tYPUUNHUN\YVN[]LUUHYZ]HSPYÐIóMTVN
IxSZRYMT/Q}UHOLYIIHYUHOLYI
9TN}óZ[VMHZ\ó\YZ]HSPYî]V[[HO0UUHM
LSKOZPUVYó\YZ]HSPYNL`TZS\YxZHTLPNU

<WWS+}YV[OLHZS\MNZT! 

:[LRRQHYILYN/MQ

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

Herb. 4
Herbergi: 6
Stærð: 294,8 fm
Einbýlishús
Tvöfaldur bílskúr

670ð/Ø:TmU\KHNPUUQHUHYRS!!
.S¤ZPSLN[LPUIûSPmLPNUHYS}ómLPUZ[R\T[ZûUPZZ[HómÍSM[HULZP=HUKHóHYZtYZTxóHóHYPUUYt[[PUNHY
,PNUPULYm[]LPT\YO¤ó\THóOS\[HOLYILYNPZ[VM\YVNIHóOLYILYNPôHYHMLP[[PUUHMOQ}UHOLY
ILYNPTLó[NLUNP[mZ[}YH]LYUKTLóOLP[\TWV[[P0UUHUNLUN[x[]MIxSZRY,PNUmMYPóZ¤S\T
Z[Hó]PóIV[USHUNH
<WWS+}YV[OLHZS\M\SS[YPNZT! 

Stærð: 98,6 fm

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\Ux 

Dórothea
Sölufulltúri
898 3326

.}óYHOLYIxIómHUUHYPO¤óxSP[S\
MQSIûSPZOZPx:L[ILYNZO]LYMPU\îHóLY\N}ó
Z]LMUOLYIIHóOLYILYNPVWPóVNIQHY[HóHSYûTP
TLó[NLUNP[mZ\ó\YZ]HSPY7HYRL[mN}SMP=LS
]PóOHSKPUxIó/ZPóZQmSM[xN}ó\Z[HUKP

<WWS:PN\Yó\YSMZNZT! 

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

MIKIL SALA
SÍMI 520 9595
;QHYUHYI}S:LS[Q

3H\[HZTmYP2}W

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

3HUNHSxUH.I¤

=LYó!T

Opið
Opið
hús
hús

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

Herb:55-6Stærð: 137,6 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 162,1 fm
Herb.

Herb:3-4
5-6 Stærð: 109,2-151,4 fm
Herb.

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUQHURS!!

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUQHUHYRS!!

/YPUNPVNI}RPóZRVó\UxNZT

<TLYHóY¤óHYTN}óHVN]LSZRPW\SHNóHOLYILYNQHxIómHUUHYP
O¤óxMQSIûSPZOZPxMQSZR`SK\]¤UUPN[\m:LS[QHYUHYULZP(SSZLYLPNUPU
MTHóZ[¤YóZHTR]¤T[-49(óH\RPLYNV[[SLPROLYILYNP
ô]V[[HVNô\YROLYILYNPVN]HNUHVNOQ}SHNL`TZSHTLóZtYPUUNHUNP
xZHTLPNU:[\[[xHSSHHSTLUUHôQ}U\Z[\

-HSSLNVN]LSZRPW\SNóOLYILYNQHxIóxN}ó\MQSIûSPTLóZ[¤óP
\WWOP[HóYPIxSHNL`TZS\xôLZZ\]PUZ¤SHO]LYMPx2}WH]VNPU\TÐIóPULY
ZRYmóZHTR]¤T[MTYVNZ[¤óPxIxSHNL`TZS\MTÐIóPU
ZRPW[PZ[xMQN\YYTN}óZ]LMUOLYILYNPLSKOZIVYóZ[VMHZ[VMHOVS
IHóOLYILYNPVNô]V[[HOZIHóOLYILYNPTLóZ[\Y[\ZHSLYUPVN
PUUYt[[PUN\<WWS:PNYxó\YZS\MNZT! 

3HUNHSxUHZ[LUK\YHS]LN]PóZQ}PUU]LZ[HUTLNPUx:QmSHUKPU\VN
LYôHYNS¤ZPSLN[ZQm]HY[ZûUP<TLYHóY¤óH]HUKHóHYYHOLYILYNQH
xIóPYxôYPNNQHO¤óHS`M[\OZP]PóZQm]HYZxó\UHxOZPU\LY\ZHT[HSZ
xIóPYxIóPYxO]VY\Z[PNHOZPU\=HUKHóHYPUUYt[[PUNHYMYm)YUmZ
VN(,.LSKOZ[¤RQ\T]LYóHxxIó\U\T:[¤óPxSVRHóYPIxSHNL`TZS\
M`SNPYSS\TxIó\T<WWS:PNYxó\YZS\MNZT! 

<WWSîVYZ[LPUUZS\MNZT! 

3¤RQHZTmYP2}W

<YóHYO¤ó.I¤

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús



9P[\O}SHY9]R

=LYó!T

Opið
Opið
hús
hús

=LYó! T

Opið
hús

Herb:6-7
5-6 Stærð: 151,0 fm
Herb.

Herb:5-6
5-6 Stærð: 246 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUQHURS!¶!

670ð/Ø:îYPóQ\KHNPUUQHUHYRS!!

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\UZ 

,PUZ[HRSLNHOLU[\NxIóM`YPYIHYUHM}SR-HSSLNVNYTN}óOLYI
xIóm[]LPT\YO¤ó\TILPUUZ[PNPLY\WWmYPZSVM[PóLUôHYLY\[]N}ó
OLYILYNPH\RZQ}U]HYWZZ[VM\VNSx[PóIHóOLYILYNPmHóHSO¤óLY\ôYQ
Z]LMUOLYILYNPZ[VMHLSKOZVNIHóOLYILYNPô]V[[HOZLYPUUHU
xIóHY:[\[[LYxHSSHôQ}U\Z[\SLPRZR}SHVNZR}SH

4N\SLNZRPW[PmTPSSPLPNU:tYSLNH]HUKHóVNNS¤ZPSLN[
OLYILYNQHMTLPUIûSPZOZmLPUUPO¤óTLóMTIxSZRYmN}ó\T
Z[Hóx.HYóHI¤Z]LMUOLYILYNPZ[VMHIVYóZZ[VMHZ[}Y[IHóOLYILYNP
NLZ[HZHSLYUPZQ}U]HYWZOVSô]V[[HOZIxSZRYZ[}YVNTPRPSSHMNPY[\Y
Z}SWHSS\YVNN}óS}ó.V[[OZmZRQ}SZ¤S\TMYPóZ¤S\T]PUZ¤S\TVN
IHYU]¤U\TZ[Hó<WWS:[LPUHYZS\MNZT!

.S¤ZPSLN[VN]LS]PóOHSKPóLPUIûSPZOZm[]LPT\YO¤ó\TTLó
[]MSK\TIxSZRYmMYmI¤Y\T[ZûUPZZ[Hó.HYó\YLYMHSSLN\YTLó
]LYUK\TSûZPUN\VNIxSHWSHULYZ[L`W[VNTLóOP[HÐOZPU\LY\
ZtYZTxóHóHYPUUYt[[PUNHYVNZRmWHYOHUUHóHYHMHYRP[LR[
:]LMUOLYILYNPULY\,PUZ[HRSLNHMHSSLN[[ZûUPLYTH`MPYIVYNPUH
Z\UKPUVN]xóHY<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

<WWSî}YHSMZNZT!

Bílskúr

Herb:75-6Stærð: 241,2 fm
Herb.

=0ð3,0;<4(ð
Leitum að 4ra herb. íbúð í nýlegu hverfi í Garðabæ
fyrir ákv. kaupanda.
Uppl. Bjarni gsm: 895-9120

Óska eftir fasteignafélagi og/eða eign með
möguleika á 5-10 litlum íbúðum í miðbænum fyrir
fjársterkan aðila. Uppl. Steinar, gsm: 661-2400

Er með kaupanda að húsi í Brekkunum, Kópavogi
t.d. Fögrubrekku og þar í kring.
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Er með kaupanda að einbýlishúsi í Akralandi í
Garðabæ.
Uppl. Hafdís, gsm: 895-6107

Er með mæðgur sem eru að leita eftir einbýli með
góðri 3ja herb. aukaíbúð miðsvæðis í Rvk.
Uppl. Dórothea gsm: 898-3326

Er með kaupanda að 2-3ja herb. íbúð í Hólunum
í Rvk. Uppl. Sigrún gsm: 857-2267

Leitum af penthouse íbúð í miðbæ Reykjavíkur fyrir
ákveðinn kaupanda.
Uppl. Sigurður gsm: 898-6106

Leitum af 3ja herb. íbúð í 101, 103 eða 105.
Uppl. Jóhanna gsm: 698-7695

Er með kaupendur að 3ja herb. íbúð á Sólvallagötu.
Uppl. Garðar gsm: 899-8811

/YxZH[LPN\Y9]R

=LYó!T

6WPó
OZ

Herb. 1

3H\[HZTmYP2}W

=LYó!T

6WPó
OZ

Stærð: 61 fm

Herb. 3

/QHSSHZLS 9]R

=LYó! T

6WPó
OZ

Stærð: 88 fm

Herb. 2

Stærð: 69 fm

670ð/Ø:TmU\KQHURS! !

670ð/Ø:ôYPóQ\KQHURS! !

)QY[VNMHSSLNQHOLYILYNQHxIóxRQHSSHYHTLó
ZtYPUUNHUNPmN}ó\TZ[HóxIVYNPUUP°.LY[]HY
]PóZRVSWSHUNPYxOZPU\xQSP

-HSSLNHôYPNNQHOLYILYNQHxIómMYmI¤Y\TZ[Hóx
:TmYO]LYMP2}WH]VNZÐIóPULYmO¤ó:[\[[
LYxZR}SHSLPRZR}SHVNHSSHOLSZ[\ôQ}U\Z[\

<WWSîVYZ[LPUUZS\MNZT! 

<WWSîVYZ[LPUUZS\MNZT! 

4QNMHSSLN[VNNV[[°QHOLYIMTWHYOZ
¤[SHómYHVNLSKYPmLPUUPO¤óTLóN}óYP
]LYUK°/ZPóLYTQN]LSZ[HóZL[[)xSHZ[¤óPLY
]PóOZPó5¤NZ[¤óPM`YPYNLZ[P

=LYó!  T

/H\RHSPUK2}W

<WWSîVYZ[LPUUZS\MNZT! 

Herb. 6

Stærð: 333,6 fm

670ð/Ø:TmU\KQHURS!!
,PUZ[HR[OUU\UHYOZZLTLYZ[HóZL[[ULóZ[x
(RYHO]LYMPU\]Pó(YUHYULZS¤RPUUÐOZPU\LY\
THMQN\YZ]LMUOLYILYNP]PUU\OLYILYNP[]¤Y
Z[VM\YLSKOZIVYóZ[VMHZQ}U]HYWZOVS[]
IHóOLYILYNPNLZ[HZU`Y[PUNVNYTN}ó\YIxSZRY

<WWS,KKHSMZNZT!

(UKYtZIY\UU\Y9L`RQH]xR

=LYó! T

=LYó!

Opið
Opið
hús
hús

Íbúð Stærð: 110 fm

Raðhús Stærð: 176 fm

/YPUNPóVNSLP[Pó\WWSûZPUNH

/YPUNPóVNSLP[Pó\WWSûZPUNH

4QNMHSSLNVNIQY[YHOLYILYNQHxIómO¤ó
xS`M[\OZPTLó[ZûUP:tYPUUNHUN\YHMZ]S\T
Z]LMUOLYI]HUKHóLSKOZYTN}óHYZ[VM\Y
Z\ó\YZ]HSPYVNZ[¤óPxRQHSSHYH
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Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

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

Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

stakffell.is

Laugavegur
g
g - 101 Rvk

Þorrasalir - 203 Kóp
p

184,8 fm eignarlóð með byggingarrétti. Í dag stendur 111,2 fm hús á lóðinni sem var byggt árið 1902. Samkvæmt deiliskipulagi er nýtingarhlutfall 2,6 á lóðinni sem gerir 480 fm. Búið er að teikna fjögurra íbúða húsi ásamt verslunarrými og matsölustað á lóðina. Allar nánari
upplýsingar fást á skrifstofu 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. Stutt í útivistarparadísir eins og Heiðmörk oﬂ. Stæði í bílageymslu.
Verð frá 32.7 millj.

Óskum eftir 5 herbergja
íbúð eða sérbýli í hlíðunum, 105 Reykjavík
OP

IÐ

Óskum eftir 3-4 herb.
í lyftuhúsi með bílageymslu.
OP

HÚ

S

IÐ

Óskum eftir öllum gerðum
íbúða í þjónustuhúsi fyrir
55 og eldri.
OP

HÚ

S

IÐ

Óskum eftir 4 herb. íbúð
í 103 eða 108.
OP

HÚ

S

IÐ

OP

HÚ

IÐ

S

HÚ

S

Vatnsstígur 16-18, íb. 203 - 101 Rvk

Austurkór 43-47 - 201 kóp.

Laugavegur 32 - 101 Rvk

Hulduland 5 - 108 Rvk

Bláskógar 5 - 109 Rvk

Opið hús í dag, mánudag 27. janúar kl. 17-17:30.
Vönduð 102,8 fm, 2ja herb. íbúð á 2. hæð, með
stórum suðursvölum. Borðst., setust., .svefnh., eldh.,
baðh. og þvottah.. Geymsla í neðri kjallara og stæði í
bílskýli fylgja. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna.

Opið hús í dag, mánudag 27. janúar kl 17-17:30.
Þessi frábæru raðhús verða til afhendingar í vor.
Bæði endahúsin eru enn fáanleg. Austurkór er frábær
útsýnisgata með góðum tengingum í allar áttir og
verslun og þjónustu í næsta nágrenni.

Opið hús í dag, mánudag 27. jan. kl. 16:30-17:00.
75,8 m2, 3ja herb. íbúð með sérinngang á 2. hæð við
Laugaveg. Laus til afhendingar strax.
Verð 23,5 millj.

Opið hús á morgun, þriðjud. 28. jan. kl. 17-17:30.
Glæsileg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð í 6 íbúða húsi. Falleg suðurlóð með palli
út frá stofu. Einstök staðsetning á skjólgóðum stað í
Fossvoginum. Verð 33.9 millj.

Opið hús á morgun, þriðjud. 28. jan. kl. 17-17:30.
Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús sem stendur á
942 fm lóð. Húsið er 245 fm og innangengt í bílskur
sem er 27,9 fm.. Gróið og fjölskylduvænt hverﬁ.
Laust strax. Verð: 55,6 millj.

Stigahlíð - 105 Rvk

Frjóakur - 210 Gbæ.

Víðihlíð 41 - 105 Rvk

Álfhólsvegur - 200 Kóp.

Sogavegur - 108 Rvk

Glæsilegt 325,4 fm. einbýlishús í rólegri, lokaðri götu
á vinsælum stað miðsvæðis í borginni. Stórar stofur,
sér hjónasvíta, 5-6 svefnh. Möguleiki á aukaíbúð.
Tvöfaldur bílskúr. Gróinn og fallegur garður, gott
útsýni. Stutt í þjónustu og skóla. Verð 128 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.

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: TILBOÐ

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.

Virðulegt 581 fm. einbýlishús með skemmtilegri
aðkomu miðsvæðis í borginn á 2.300 fm skógi vaxinni
lóð, önnur samliggjandi 3.700 fm lóð fylgir. Einstök
eign sem býður upp á mikla möguleika, t.d. fyrir
stórfjölskylduna, félagasamtök eða fjárfesta.

AUSTURKÓR - 203 KÓPAVOGUR

Frjóakur - 210 Gbæ

Skólastræti - 101 Rvk

Eyjafell í Kjós - 276 Mos.

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.

Falleg & nýuppgerð 151,7 fm. efri hæð og ris í einu
elsta og glæsilegasta íbúðarhúsi Reykjavíkur, sem
staðsett er við Bernhöftstorfuna. Íbúðin er skráð 7
herbergja. Ótrúlegt útsýni og einstök staðsetning.
Sjón er sögu ríkari. Eignaskipti möguleg.

Einstaklega fallegur og vel skipulagður 77 fm.
sumarbústaður ásamt ca. 16 fm. garðhúsi og öðru
geymsluhúsi á grónu skógivöxnu eignarlandi rétt
hjá Meðalfellsvatni í Kjós, um 50 km. frá Reykjavík.
Algjör fjölskylduparadís. Verð 21,9 millj.

Klapparstígur - 101 Rvk

Flyðrugrandi - 107 Rvk

Laugarásvegur - 104 Rvík.

117,6 fm íbúð á horni Klapparstígs og Lindargötu.
50,1 fm tveggja herb. íbúð, tvö 18,3 fm stúdíóherbergi með eldunaraðstöðu og tvö geymslurými (12,9
og 18 fm) sem mögulegt er að breyta í íbúðarrými.
Rúmgóðar svalir. Verð: 34 millj.

Fjölskylduvæn, björt og rúmgóð íbúð í fjölbýli. Stutt í
skóla, verslun og þjónustu. Fjögur svefnherbergi, opið
milli eldhúss og stofu. Stórar suðursvalir.
Verð 42,9 millj.

422 fm, á frábærum stað. Húsið er á tveimur hæðum
með innb. bílskúr. Stórar stofur, aukin lofthæð,
klassískar innréttingar. Fallegur gróinn garður,
verönd með heitum potti. Útsýni yﬁr Laugardalinn.

Frá þessum fallegu húsum í Austurkór er eitt besta
útsýnið á höfuðborgarsvæðinu.

Hlíðasmári - 201 Kóp

Dalvegur - 201 kóp

Lyngás - 210 Gbæ.

Aðeins 6 íbúðir í húsi. 3-4 svefnherbergi, 2 baðherbergi í öllum
íbúðum, fataherbergi í stærri íbúðunum og tvennar svalir á efri
hæðunum. Í húsi númer 102 fylgir bílskúr hverri íbúð.
Húsin standa innst í Austurkór og góðar tengingar þegar til staðar
fyrir akandi, gangandi og hjólandi.
Húsin eru í byggingu og verða til afhendingar næsta haust.

Snyrtilegt og fullbúið 141 fm skrifstofuhúsnæði á
fjórðu og efstu hæð í lyftuhúsnæði við Hlíðarsmára.
Opið rými, 2 skrifstofur, eldhús og salerni. Ekekrt
áhvílandi, laust strax. Verð: 21,7 millj.

132,9 fm iðnaðarhúsnæði á góðum og sýnilegum
stað við Dalveg. Eignin er í útleigu með þriggja
mánaða uppsagnarfresti. Ekkert áhvílandi.
Verð: 21,5 millj.

Lyngás 12 – sex eignahlutar sem seljast saman eða
í sitt hvoru lagi. 284,9 fm, 123 fm, 428 fm, 81,5 fm,
303,6 fm og 65,4 fm. Nánari upplýsingar og verð á
skrifstofu Stakfells.

Hafðu samband við sölumenn í síma 535-1000
og kynntu þér þennan spennandi kost nánar.

Við erum við símann
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson Lára Björg Björnsdóttir Páll Þórólfsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
Sími: 841 2333
Sími: 893 9929
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300

Jason Ólafsson

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

sölufulltrúi
Sími: 775 1515
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Nánari upplýsingar veitir

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

101 Reykjavík

Grandagarður

60 ára og eldri

113 Reykjavík

210 Garðabær

Strikið - Sjálandshverfi

Andrésbrunnur

Glæsileg 2ja herbergja íbúð með bílastæði í
bílakjallara
Íbúðin er sérlega rúmgóð og glæsilega innréttuð
Yfirbyggðar svalir gott aðgengi fyrir hreyfihamlaða
Aðgangur að þjónustu við aldraða í Jónshúsi
Björt
j og
g falleg
g íbúð
Verð 32,9
, millj.
j

Falleg 95,9 fm íbúð á þriðju hæð
Fallegar stofur
Glæsilegt verslunar/skrifstofu/lagerhúsnæði
Eftirsótt staðsetning
Einstök eign með mikilli lofthæð
Svalir í suð-austur
TILBOÐ

201 Kópavogur

220 Hafnarfjörður

Suður svalir
Stæði í bílakjallara
Verð

107 Reykjavík

27,9
, millj.
j

112 Reykjavík

Jörfalind

Suðurholt

Granaskjól

Mosarimi

Fallegt raðhús 182.9 fm

Vel skipulagt parhús

Sjarmerandi 120 fm sérhæð

Fallegt og vel skipulagt 156,7 fm raðhús á einni hæð

Fjögur svefnherbergi

Stærð 166,1 fm

Stórar stofur og þrjú svefnherbergi

Fjögur svefnherbergi

Verönd bæði til suðurs og norðurs

Fjögur svefnherbergi

Frábær staðsetning

Stór verönd með heitum potti

Frábær staðsetning

Innbyggður bílskúr

Hús sem fengið hefur gott viðhald

Innbyggður bílskúr

Bílskúr
Verð

53,9
, millj.
j

Verð

44,9
, millj.
j

Verð

44,9
, millj.
j

Frábær staðsetning
Verð

54,9
, millj.
j
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Réttarháls

Blikanes

Fallegur bústaður 83 fm

Samtals að stærð 286.8 fm

Sólskáli 17 fm af heildarstærð

OPIÐ HÚS

Einstök staðsetning

Miðvikudag 29. jan. 17:00 - 18:30

Kjarri vaxið land

Nánari upplýsingar veitir

Mikið útsýni

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

Verð

29,9
, millj.
j

Verð

Tvöfaldur bílskúr
Búið að endurnýja hús að hluta

TILBO

Ð

Staðsetning vinsæl
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Góð tæplega 160
60 fm íb
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Veghús 15
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Nýlegt
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105 Reykjavík

105 Reykjavík

Laugarnesvegur

Eskihlíð

3ja herbergja, 1.hæð

Falleg 75fm 3ja herb. íbúð á annnari hæð

Stærð 60,4 fm

OPIÐ HÚS

ca. 30 fm. bílskúr, ósamþykktur

Miðvikudag 29. jan. 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

Góð staðsetning
Verð

24,9
, millj.
j

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

Verð

Húsið í góðu ástandi
Hvít eldhús innrétting
Suðvestur svalir

32,5
, millj.
j

Verð

26,9 millj.

220 Hafnarfjörð
rður

Mosabarð rishæð 5.herb.

Falleg 111,9 m²
Sér inngangur
Afmörkuð lóð
Eldhúsið fallegt opið rými

203 Kópavogur

104 Reykjavík

Álfkonuhvarf

Dugguvogur

4ra herbergja í lyftuhúsi

Iðnaðarhúsnæði

Vandaðar innréttingar

Stærð 167,1 fm

Yfirbyggðar svalir

Góð innkeyrsluhurð

Útsýni

Nánari upplýsingar veitir

Stæði í bílageymslu

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

Verð

32,9
, millj.
j

Lagerrými og skrifstofa
Verð

29,0 millj.

Verð

31,9 millj.
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Skeiðarvogur

Njálsgata

Fallegt raðhús samtals 164,9 fm
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104 Reykjavík

Sérinngangur
Verð

111 Reykjavík

19,8
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j

101 Reykjavík

Bríetartún

Kirkjuteigur

Rituhólar

Skúlagata

Vel skipulögð 55,3 fm

Góð tveggja herbergja íbúð

Mjög glæsilegt 335 fm einbýlishús

78 fm 3ja herbergja íbúð auk stæðis

2ja herb. íbúð

57 fm á 2. hæð

Tvær hæðir og innbyggður bílskúr

Sérinngangur af svölum

Snyrtileg eign

Nýleg klæðning

Möguleiki á aukaíbúð

Gott skipulag

Góð staðsetning

Frábær staðsetning

Innst í botnlanga

Laus við afhendingu

Verð
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Glæsilegur garður
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Mánudag 27. jan.

Nánari upplýsingar veitir

17:00 - 17:30

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

38,9
, millj.
j

170 Seltjarnarnes
es

Tjarnarstígur 30

Mjög gott 180fm parhús

Nánari upplýsingar veitir

Austurbrún 30

OPIÐ HÚS
Mánudag 27. jan.

17:00 - 18:00

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

54,9
, millj.
j
108 Reykjavík

Einbýlishús á tveimur hæðum

Traðarland 14

Efri hæðin 141,7 fm, neðri hæðin 79,7 fm
Bílskúrinn 38,3 fm Samtals 259,7 fm
Gróin lóð

Mánudag 27. jan.

17:30 - 18:00

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

73,0
, millj.
j

10
04 Re
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ykjaví
vík
k
Fallegt 221,6 fm parhús á vins
sælu
ælum
m stað í Laugarásnum
Tvær íbúðir í húsinu - góðar leigutekjur
90 fm sólpallur og góð útiaðstaða
Möguleg makaskipti - laus við kaupsaming

Nánari upplýsingar veitir

Mánudag 27. jan.

17:30 - 18:00

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

57,9
, millj.
j
200 Kópavogur

Engihjalli 9
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OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 28. jan.

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: : 697 3080

17:00 - 17:30
Verð

21,8
, millj.
j
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112 Reykjavík

Fallegt, hlýlegt og vel skipulagt
176fm raðhús á einni hæð.
Innbyggður 30 fm bílskúr
Fjögur svefnherbergi
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39,5
, millj.
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

17:00 - 17:45
Verð

Allt á einni hæð

Nánari upplýsingar veitir

Mánudag 27. jan.

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

Stórglæsilegt sjávarútsýni

Brúnastaðir 11

Hrólfsskálamelur 2

Nýhöfn 1

Lausar við kaupsamning !
160 fm íbúð á 1.hæð að
meðtöldum 25 fm bílskúr
verð 58,9 millj.
152 fm íbúð á 2.hæð að
meðtöldum 25 fm bílskúr
verð 53,9 millj.
Hannaðar af Rut Káradóttur
Stórkostlegt sjávarútsýni
Fullbúnar með gólfefnum

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 28. jan.

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

17:00 - 17:30
Verð

47,9
, millj.
j
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ærr

Strandvegur 7

Nánari upplýsingar veitir

Páll Þórólfsson, Sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 28. jan.

17:00 - 18:00
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OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 28. jan.

17:30 - 18:00

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignas
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210
Verð
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OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

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

Þriðjudag 28. jan.

17:30 - 18:00
Verð

37,9
, millj.
j
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210 Garðabær
Ga

Markarflöt
Fallegt 200 fm einbýli
Glæsilegur útsýnisstaður
Fjögur svefnherbergi
Stór timburverönd með
heitum potti
Verð

63,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

170 Seltjarnarnes

Tjarnarstígur
234 fm einbýli
Fallegt sjávarútsýni
Eign sem hefur fengið gott viðhald
Möguleiki á aukaíbúð

Verð

64,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir

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

170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 28. jan.

Tjarnarstígur 4

17:30 - 18:00

Glæsilegt einbýlishús samtals
að stærð 227,9 m²
Steinsteypt hús
Mikið endurnýjað
Tvöfaldur bílskúr

Verð

74,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir

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

108 R
Reykjavík
kj ík

Rauðagerði
Vandað 306
306,5
5 fm einbýlishús á frábærum
stað með tvöföldum bílskúr
Fjögur stór svefnherbergi
Stórar stofur
Aukaíbúð með sérinngangi
Mikið endurnýjað
Suðurverönd með skjólgirðingu
V ð
Verð

79,9
79 9 millj.
millj

Nánari upplýsingar veitir

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

www.miklaborg.is

569 7000

Ingólfur

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

Opið virka daga frá kl. 9-17

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
S:853-9779
s: 893-4477 Davíðsson tur fasteignasali.
s: 695-5520 Sölumaður
s: 866-1515
Sölumaður
s: 899-9787 Lögg.fast.Sali. s: 695-5520Lögg.fast.Sali. S: 820-0303
sölumaður Löggiltur
skrifstofustjóri.Sölumaður

sölumaður

fasteignasali.

Lögg.fast.Sali.

Lögg.fast.Sali.

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

S:853-9779

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

www.Valholl.is

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Stæri eignir.

Glæsileg sérhæð við Rauðalæk 44

OP

IÐ

HÚ

S

Höfum tekið í sölu eina af glæsilegri
sérhæðum í Reykjavík. Hæðin sem er
algjörlega endurnýjuð að innan, er 118 fm
og skiptist í þrjú svefherbergi, tvær stofur,
eldhús, baðherbergi og þvottarhús. Hús
að utan í ágætu ástandi. Verð 47,8 milj,
allar frekari uppl. um eignina veitir Heiðar
í s:693-3356

Austurkór 80 - 82 - parhús á glæsil. útsynisstað.

OP

IÐ

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ
KL. 18:00 til 18.30 AÐ AUSTURKÓR 80-82

HÚ

S

Parhús við Aflakór í Kópavogi
Glæsilegt raðhús í Staðarhverfi
Í einkasölu 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

Glæsileg 265 fm parhús á einstökum
útsýnisstað. Afhendast rúmlega tilb. u.
tréverk. Loft fullmáluð. Rafmagn verður
fullfrágengið, tenglar og rofar frágengnir.
Öll innfeld halogen ljós frágengin og ísett.
Verð 59.5 millj. Bárður verður á staðnum,
gsm 896-5221.

Vesturhús - Grafarvogi. Fallegt
einbýli á frábærum útsýnisstað.
Víkurbakki 28 - Raðhús

IÐ

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ
KL.17:00 - 17:30 AÐ VÍKURBAKKA 28.

HÚ

S

Gott 160 fm raðhús á þremur pöllum. Fjögur
svefnherbergi Baðherbergi m. baðkari og
sturtu og einnig er gestasalerni v. anddyri.
Stofa með eikarparketi og útgengt á breiðar
svalir er snúa í SV. Í garði er trépallur,
grasblettur, skjólgirðing og einnig lítið
garðhús sem nýlega var endurnýjað. Gler á
efri hæð hefur verið endurnýjað. Innbyggður
bílskúr og hiti í plani. V. 39,9 millj.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Efri sérhæð með bílskúr við Drápuhlíð 31.

OP

IÐ

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL.
18:30 til 19:00 AÐ DRÁPUHLÍÐ 31.
EFRI HÆÐ.

HÚ

S

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

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 62,0
milj, SKIPTI MÖGULEG Á ÓDÝRARI / MINNI EIGN.
Uppl. veitir Heiðar s:693-3356 eða heidar@valholl.is

IÐ

Fallegt einbýli við Smárarima í
Grafarvogi
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

S

á fallegri 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. Verð 26.9 millj.
Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Sérhæðir og 5-6.herbergja.

Neshagi 4ra herb m/ sér inngangi
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

2ja herb

Þrastarás Hfj. Fallegt nýlegt raðhús.

Framnesvegur - Endaíbúð
Falleg 50 fm íbúð á þriðju hæð, til viðbótar er ca 5-6
fm geymsla í kjallara sameignar. Fallegt beykiparket
á gólfum stofu og eldhús. Góð eldhúsinnrétting.
Svefnherbergi með miklu skápaplássi. Baðherbergi
m. baðkar og sturtu ásamt tengi f. þvottavél.
V. 21,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús.

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

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

þrír ferðaþjónustubústaðir sem
seljast saman á Suðurlandi

Lautasmári - Falleg 147 fm,
4 svefnherb.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ
KL.17:00 - 17:30 AÐ VÍÐIHVAMMI 24.

HÚ

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

Hlíðarhjalli - efri sérhæð.
Glæsilegt útsýni.

Víðihvammur 24 - bílskúr - opið hús

OP

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

Austurkór 150 fm raðhús á einni
hæð.

Einnig verða til sýnis 160 fm glæsileg
parhús á einni hæð við Austurkór 84-86.

OP

Nýbyggingar

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ
KL. 17:30 TIL 18:00 AÐ RAUÐALÆK 44

Nýkomin 147 fm 5.herb. (4 sv.herb.) íbúð á 1.hæð +
jarðhæð með möguleika á séríbúð á jarðhæð. Stæði
í bílskýli. Frábær staðsetning, örstutt í skóla, íþróttir,
verslun og þjónustu. Tvö baðherbergi, góðar innréttingar, suðvestur svalir og fl. Ásett verð 38,0 m./
tilboð. Uppl. veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222

Þrír ca. 60 fm. bústaðir með heitum pottum, öllu
innbúi, húsin eru leigð út allt árið að mestu fyrir
túrista,góðar tekjur. Gott tækifæri í ferðaþjónustu.
Möguleg skipti á íbúðarhúsnæði á Suðurlandi.
Nánari uppl. Ellert 893-4477

Atvinnuhúsnæði.

Nýkomið 190 fm raðhús á mjög góðum og rólegum
útsýnisstað. Innbyggður bílskúr, 4 svefnherbergi,
2 baðherbergi, mjög gott skipulag. Verð 44 millj.
Skipti möguleg á 3-4 herbergja íbúð, jafnvel nýlegum
bíl. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

Langholtsvegur - skrifstofa/lager.
Kársnesbraut - sérhæð m. aukaíb.+
stór bílskúr.

Holtsbúð 61 - Garðabæ m. aukaíb.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt 312 fm
einbýlishús á grónum og barnvænum stað í
Garðabænum. Húsið nánst allt endurnýjað
að innan. Allt í toppstandi að utan. 3
baðherb. Parket. 70 fm séríbúð á neðri hæð
sem að auðvelt er að tengja aðalíbúð. Góður
tvöfaldur bílskúr. Glæsilegur suðurgarður
með stórri timburverönd og skjólveggjum.
Eign í algjörum sérfl. Verð 90 millj. Bárður
H Tryggvason s- 896-5221

Stuðlasel Glæsilegt einbýli
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

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.

4ra herb

VANTAR - VANTAR - VANTAR
Bráðvantar 2ja og 3ja herb. íbúðir
á skrá, hagstæð söluþóknun.

Til afhendingar strax vandað og nýl.standsett alls
237 fm skrifstofu/verslunar húsnæði á jarðhæð (beint
inn) ásamt ca 80 fm lagerplássi á jarðhæð (bakatil hæð neðar). Innangengt milli rýma (hringstigi). Næg
rúmgóð bílastæði. Gott verð 28 millj. Uppl. veitir
Ingólfur 896-5222

Verslunarhúsnæði og 4ra herb.
íbúð við Ingólfsstræti
Jónsgeisli -glæsilegt hús laust fljótlega

Tröllateigur- 160 fm.

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

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.

Höfum tekið í sölu Ingólfsstræti 8, verslunarhúsnæði
á 1. hæð 93.6 fm og 4ra herbergja íbúð á 2.hæð 90.3
fm í reisulegu húsi á þessum eftirsótta stað í miðbæ
Reykjavíkur. Fasteignirnar bera tvö fastanúmer:
Verslunarhæð, 200-4374 og íbúð, 200-4375, samtals
183,9 fm. Báðir eignarhlutar eru í útleigu. Óskað er
eftir tilboðum í eignirnar, uppl. veitir Heiðar í s:
693-3356 eða á heidar@valholl.is

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

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.

Stofnað

1983
Sími 520 7500

NORÐURBAKKI 1 OG 3 Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR

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.

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.

• Fullbúnar án gólfefna

• Verönd á 1.hæð.

• Mynd-dyrasími.

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

• Baðherbergi og þvottahús
flísalagt og fullbúið

• Vandaðar innréttingar frá
Trésmiðjunni GKS og tæki frá
Gornje.

• Bílgeymsla.

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

• Stærðir frá 98 fm. -127 fm.

Allar nánari upplýsingar veita:
Hilmar s. 892 9694 • Þorbjörn s. 896 0058 • Hlynur s. 698 2603 • Helgi Jón s. 893 2233
Klausturhvammur 12 - Hafnarfjörður - Raðhús - Góð eign
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Glitvangur - Hafnarfjörður - Einbýli

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

Opið hús í dag
milli kl. 17.30 og 18.
Hraunhamar kynnir mjög fallegt
tvílyft raðhús með innbyggðum
bílskúr samtals 214 fm. 4
svefnherbergi. Rúmgóðar stofur,
arinn. Nýlegt eldhús. Hellulagt
bílaplan. Góð staðsetning.
Hagstætt verð 44,8 millj.

Norðurbakki 13b - Hf. - Glæsileg - Laus

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

Norðurtún - Garðabæ. (Álftanesi) - Einbýli

Nýkomin í einkasölu glæsileg
96 fm íbúð á 3.hæð (næst efstu)
í nýlegu lyftuhúsi, útsýni. Frábær
staðsetning. Stæði í bílahúsi
fylgir, geymsla innaf bílastæði.
Fullbúin eign í sérflokki.
Gott útsýni út á höfnina.
Laus strax. Verð 28.5 millj.

Hliðarbyggð - Garðabær. - Raðhús

Eskivellir 9a - Hafnarfjörður - Glæsileg íbúð

Einstök húseign og staðsetning.
Höfum fengið í einkasölu
glæsilegt og virðulega
húseign á þremum hæðum með
innbyggð-um 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.
Upplýsingar veitir Helgi Jón
sölustjóri gsm. 893 2233.

Linneststígur - Hafnarfjörður - Lúxus íbúð
Glæsilegt vel staðsett einbýlishús
ý
á frábærum útsýnisstað
ý
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.

Þrastarás - Hafnarfjörður - 3ja með sérinngang

Nýkomin í einkasölu glæsileg
141 fm íbúð á efstu hæð í góðu
nýlegu lyftuhúsi. 4 svefnherbergi.
Bjartar stofur. Rúmgóðar suður
svalir. Glæsilegt eldhús og
baðherbergi. Stæði í bílahúsi.
Frábært útsýni. Eign í sérflokki.
Verð 36,9 millj.

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning

Nýkomið sérlega fallegt mikið
endurnýjað einbýli með góðum
bílskúr samtals 190 fm. en aiuk
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.

Hraunás - Garðabær - Einbýli
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.

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.
Verð 93,5 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir
Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Glæsileg 157,4 fermetra lúxus
íbúð á efstu hæð á þessum
frábæra stað við Linnetsstíg 2
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.

Langeyrarvegur - Hafnarfjörður - Sérhæð

Nýkomin í einkasölu sérlega
skemmtileg 95 fm. 3ja herbergja
íbúð á efri hæð í litlu 2ja
j hæða
fjölbýli á útsýnisstað efst í Áslandinu. Tvö góð svefnherbergi
og auk þess gluggalaus geymsla
(herb.) innan íbúðar. Góðar innréttingar. Sér inngangur.
Laus fljótlega. Verð 25,9 millj.

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

Nýkomin í einkasölu mjög góða
120 fm. efri hæð í tvíbýli með sér
inngang á frábærum útsýnisstað
við. Eignin er nánast öll með
upphaflegum innréttingum
sem er mjög smekklegt. Eignin
skiptist í forstofu, forstofuherbergi, hol, gang, stofu, borðstofu,
eldhús, barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, geymslu
ásamt sameiginlegu þvottahúsi
og hefðbundinni sameign.
Verð 29,9 millj.

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 mikillar sölu
vantar allar gerðir eigna á skrá.
Kleifakór - 203 Kópavogur
Sérstaklega glæsilegt
272,6 fm, parhús á
tveimur hæðum.
Efri hæð: Forstofa, gangur,
2 svefnherbergi, stofa,
eldhús, baðherbergi,
þvottaherbergi og bílskúr.
Neðri hæð: Forstofa,
gangur, 3 svefnherbergi,
stofa, og eldhús. Við
húsið eru tvær mjög góðar
geymslur V- 68 millj.

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.

Friggjarbrunnur - 113 Reykjavík
Stórglæsileg, vel hönnuð
174,4 fm, 5 herbergja
íbúð með miklum íburði
við útivistarperlu í
Úlfarársdal. Íbúðin er á
2. hæð með tvennum
stórum svölum og stæði í
bílageymslu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar,
allar borðplötur í eldhúsi
og baðherbergjum eru úr
marmara frá Graníthúsinu.

Seilugrandi - 107 Reykjavík
Góð 2 herbergja íbúð á
jarðhæð með sér inngangi
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er skráð
samkvæmt FMR. 56,2 fm
og stæði í bílageymslu
er skráð 30,9 fm samtals
87,1 fm. V-21,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir
Leifur Aðalsteinsson.

Austurkór - 203 Kópavogur
Glæsilegt, vel skipulagt
raðhús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr.
Einstaklega vel staðsett
við Austurkór. Húsið
afhendist fullbúið að utan,
fokhelt eða tilbúið til
innréttinga að innan.
Lóðin er tyrft og frágengin
með timburpöllum en
grófjöfnuð við innkeyrslu.

Gerðarbrunnur - 113 Reykjavík
Mjög vel staðsett
parhúsalóð og teikningar. Húsin eru 271 fm á
þremur hæðum. Húsið
er teiknað og samþykkt
miðað við einingar. Búið
er að reisa sökkla, leggja
skolplagnir og fylla.
Drenlögn komin og búið
að fylla að. Botnplata
hefur ekki verið steypt.
V-30 millj.

Skagabraut - 250 Garður
Vel skipulagt 125,7 fm
einbýli með 3 svefnherbergjum á einni hæð
auk 67,7 fm bílskúrs þar
sem búið er að innrétta
einstaklingsíbúð í hluta
bílskúrsins. Eignin fæst
á yfirtöku hluta áhvílandi
veðskulda frá íbúðalánasjóði auk greiðslu 2 millj.
Verð tilboð.

Hulduland - 108 Reykjavík
Glæsileg 96,3 fm 4
herbergja íbúð á 2. hæð
á þessum sívinsæla stað.
Frekari upplýsingar
á skrifstofu.
V- 29,9 millj.

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.

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

Lyngholt - 225 Álftanes
Mjög skemmtilegt 174,5
fm raðhús á tveimur
hæðum. Eignin skiptist í
forstofu, eldhús, snyrtingu, stofu, 3 svefnherb.,
sjónvarpshol, baðherbergi, þvottaherbergi og
bílskúr. V-47,9 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.

Hliðsnes - 225 Álftanes
Heillandi 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.
V-29,7 millj.

Arnarheiði - 810 Hveragerði
Mjög skemmtileg 114
fm raðhús á einni hæð.
Eignin skiptist í forstofu,
hol, 2 svefnherbergi,
stofu, eldhús, baðherbergi og geymslu.
Góð eign sem vert
er að skoða.

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.
Sameiginlegt þvottahús.
V-33 millj.

... gott að muna, Tjarnargata 4

Stofnað 1988
Fjarðargötu 17, Hafnarﬁrði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Kári
Halldórsson
lögg. fasteignasali

Jónas
Hólmgeirsson
sölustjóri

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali

Aron Freyr
Eiríksson
sölufulltrúi

Birna
Benediktsdóttir
skjalagerð

Melkorka
Guðmundsdóttir
skjalagerð

NORÐURBAKKI 1-3, 5, 13 & 21 – HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar íbúðir við Norðurbakka í Hafnarﬁrði. 2ja til 4ra herbergja íbúðir á þessum ﬂotta stað við sjávarbakkann
í miðbæ Hafnarfjarðar. Íbúðirnar eru frá 102 – 158 fermetrar, allar með sér geymslu og sér stæði í bílgeymslu. Í
dag eru til sölu íbúðir með sameiginlegum þaksvölum, sjávarútsýni, útsýni yﬁr gamla bæinn
og útsýni yﬁr miðbæinn. Lyfta er í öllum húsunum.
Verð: 29.4 – 65 millj.
Nánari upplýsingar hjá sölumönnum Ás í s: 520-2600 eða s: 772-7376.

SVIÐHOLTSVÖR - GARÐABÆR

SKIPALÓN - HAFNARFJÖRÐUR

Fallegt talsvert endurnýjað 168 fm einbýli á
einni hæð ásamt 49 fm bílskúr, samtals 217 fm.
4 svefnherb. Verönd m/skjólveggjum og heitum
potti. Nánari upplýsingar hjá Jónasi í s.892-1243
eða jonas@as.is Verð 42,5 millj.

Glæsilegar íbúðir fyrir 50 ára og eldri í
góðu lyftufjölbýli við Skipalón 4 og 10 - 14 á
Hvaleyrarholti í Hafnarﬁrði. Íbúðirnar eru 3ja til
4ra herbergja, 93 til 167 fermetrar. Nánari uppl.
hjá sölum. s.772-7376. Verð: 25,3 til 43,2 millj.

BRÚNÁS - GARÐABÆR

ÞRASTARÁS - HFJ

Glæsilegt 286,5 fm 5 herbergja einbýli við
Brúnás í Garðabæ, þar af er 57,8 fm innbyggður
bílskúr. Nánari upplýsingar hjá Aroni Frey
sölufulltrúa Ás í s.772-7376 eða aron@as.is.
Verð 94,9 millj.

Falleg 106,1 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð með
sérinngang við Þrastarás í Hafnarﬁrði. Frábært
útsýni yﬁr höfuðborgina og upp til fjalla. Nánari
upplýsingar hjá Aroni Frey sölufulltrúa Ás í
s.772-7376 eða aron@as.is. Verð 28,9 millj.
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FAXATÚN 26 - GARÐABÆR

ÞRASTARÁS 11 - HFJ

Opið hús í dag frá kl.19:00 til 19:30. 156,7 fm 4ra
herbergja einbýli á tveimur hæðum við Faxatún
í Garðabæ, þar af er 28,7 fm bílskúr. Óskráðir
auka fm eru u.þ.b. 70 í risi hússins. Nánari uppl.
hjá Aroni söluf. í s.772-7376. Verð 44,9 millj.

Opið hús í dag frá 18:00 til 18:30. 318,8 fm einbýli
m/aukaíbúð. Eignin skiptist í neðri hæð 87,9 fm,
bílskúr 57,4 fm og efri hæð 159,7 fm. Aukaíbúðin
er ca 70 fm 3ja herb. með sérinngangi. Nánari
upplýsingar hjá Aroni Frey sölufulltrúa Ás í
s.772-7376 eða aron@as.is. Verð 82,9 millj.

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Allar nánari upplýsingar um eignirnar veitir

Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma

896 8767

Sóltún 20, 105 Reykjavík

www.egfasteignamiðlun.is

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 17 ár!

HEIÐARGERÐI 98

SKIPTI Á STÆRRI EIGN

OPIÐ HÚS
Þriðjudag milli kl. 17:00 og 18:00

*O VLOHJRJPLNLæHQXGUQèMXæK æ með stórbrotnu útsýni
og ca. 47 fm svölum/verönd með heitum potti. Íbúðin hefur öll
verið endurnýjuð á einkar vandaðan og smekklegan máta.

48,5 millj.

Einbýlishús á frábærum stað í Smáíbúðarhverfinu. Húsið sem er 157 fm er með björtum og góðum
stofum og fjórum svefnherbergjum. Stór lóð með fallegum garði og eru möguleikar til stækkunar góðir.

DALBRAUT 20

OPIÐ HÚS
þriðjudag milli kl. 13 - 13.30

GOÐHEIMAR

29,8 millj.

)<5,5É5$2*(/'5,
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlihúsi
við Laugardalinn.
Íbúðin er mikið endurnýjuð m.a. eldhús,
baðherbergi og gólfefni.

STIGAHLÍÐ

42,9 millj.
+å2*%Ì/6.Ô5
Glæsileg efri sérhæð ca. 180 fm með bílskúr í
góðu húsi í Hlíðunum. Fjögur svefnherbergi og
samliggjandi stofa og borðstofa með arni.
Reisulegt og fallegt steiniklætt hús með nýlegu
þaki. Góður bílskúr fylgir.
6NLSWLP|JXOHJiPLQQLHLJQtVDPDKYHUIL

(LJQLQI VWtVNLSWXPI\ULUVW UULHLJQK æ
UDæSDUK~VHæDHLQEèOLtVDPDKYHUIL

KRISTNIBRAUT

31,9 millj.
*/6,/(*7Ô76ç1,
Falleg ca. 128 fm 4ja herbergja íbúð á efstu
hæð (ein íb. á hæð) í fjölbýlishúsi í Grafarholti.
Þrjú góð svefnherbergi og björt og falleg stofa
með stórkostlegu útsýni yfir borgina og víðar.
6NLSWLP|JXOHJiJyæULMDKHUEHUJMDtE~æ
KHOVWiMDUæK æHæDtO\IWXK~VL

Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali - s. 896 8767 - einar@egfasteignamidlun.is

MÝRARGATA

29,9 millj.
)$//(*7(,1%ç/,+Ô6É(,11,+åÉ*Ðå80
67$åÌ92*80É9$716/(<68675g1'
Um er að ræða 162,2 fm einbýlihús á einni hæð
með 41,3 fm innbyggðum tvöföldum bílskúr.
Búið er að innrétta herbergi í hluta af bílskúrnum
og því eru fjögur svefnherbergi í húsinu í dag.
6NLSWLP|JXOHJitE~æiK|IXæERUJDVY æLQX
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0L²W¼QK¨²PH²E¯OVN¼U
80 fm hæð í þríbýlishúsi auk 18,9 fm
bílskúrs. Rúmgóð stofa með útgengi
á svalir til suðurs. Falleg innrétting í
eldhúsi. Baðherbergi með baðkari.
Svefnherbergin eru tvö í dag (annað herbergið er geymsla samkv. teikningum).
Eignin er laus nú þegar, ekkert áhvílandi.

PVOX
/µPDVDOLUPVW¨²L¯E¯ODJH\P
102,6 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í
góðu lyftuhúsi við Lómasali í Kópavogi.
Björt stofa með útgengi á vestursvalir.
Eldhús með góðri innréttingu. Flísalagt
baðherbergi með baðkari og innréttingu.
Tvö svefnherbergi með skápum.
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9HU² PLOOM
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6¨YDUJDU²DUHLQE¿OLVK¼V
V
Fallegt 237 fm einbýlishús á einni hæð
með innb. bílskúr á góðum stað á Seltjarnarnesinu. Í dag eru þrjú stór herbergi
(áður fimm) og þrjár bjartar stofur. Arinn í
stofu. Góðar innréttingar. Parket og flísar
á gólfum. Stór en viðhaldslítill garður.
Hellulögð verönd með heitum potti.

PLOOM
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Falleg íbúð á tveim hæðum ásamt bílskúr alls
152.8 fm á grónum stað í Grafarvogi. 4 svefnherbergi, möguleiki á 5 herbergjum.
Stórar garðsvalir í suður!
Byggingarár: 1987.
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29,8 millj.
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+UDXQE¨UPH²DXNDKHUE¯NM
Góð 103 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð
í góðu fjölbýli. Tvö svefnherbergi. Björt
stofa með suðursvölum. Endurnýjað
flísalagt baðherbergi með ljósum viðarinnréttingum. 11 fm herbergi í kjallara með
aðgengi að snyrtingu. Falleg sameign.
LAUS STRAX.
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
27. janúar frá kl. 17:30-18:00

17:

6HOYRJVJUXQQ(IULV«UK¨²
Vorum að fá í sölu 112 fm efri sérhæð
auk 35 fm bílskúrs. Tvær stofur með
suðursvölum. Frábært útsýni. Tvö
svefnherbergi með skápum. Flísalagt
baðherbergi. Eldhús með upprunanlegri
innréttingu. Eignin er mikið til upprunanleg og þarfnast viðhalds.
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Ingólfur Ingvarsson
:S\YmóNQHMP

HÚ

/¨NMDVP£ULMDKHUEHUJMD
Falleg 68 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í
Smáranum Kópavogi. Stórt svefnherbergi.
Björt og rúmgóð stofa með suðursvölum.
Flísalagt baðherbergi. Þvottahús innan
íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Stutt
í skóla, fallegar gönguleiðir og alla
þjónustu.

PLOOM

Sigfús Aðalsteinsson
:S\YmóNQHMP
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Kristbjörn Sigurðsson
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.OXNNXULPLMDKHUEHUJMD
D
Rúmgóð 3ja herb íbúð á 2. hæð, með
sérinngangi af svölum. Tvö svefnherbergi
með skápum. Flísalagt baðherbergi,
tengi fyrir þvottavél. Eldhús með góðri
viðarinnréttingu. Björt stofa með suðursvölum. Sérgeymsla í kjallara. Parket og
flísar á gólfum. LAUS STRAX.
9HU²

. 27
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LQJYD²HLQE¿OLVK¼V
Vorum að fá í sölu glæsilegt einbýlishús
á góðum stað í Norðlingaholti. Eignin er
218 fm með fjórum svefnherbergjum og
34 fm bílskúr. Glæsilegt baðherbergi inn
af hjónaherbergi. Björt og góð stofa með
arni. Stórt eldhús. Fallegar innréttingar.
Parket og flísar á gólfum. LAUS STRAX.
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Magnús Magnússon
:S\YmóNQHMP

Eyjólfur Sverrisson
:S\YmóNQHMP

:!
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
27. janúar frá kl. 18:30-19:00
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 1.hæð í litlu fjölbýlishúsi Grafarholtinu. Leik- og grunnskóli eru í
göngufæri ásamt þjónustukjarna með margvísilega þjónustu. Stutt er í fallegar gönguleiðir
í einni mestu útivistarparadís á höfuðborgasvæðinu. Einungis þrjár íbúðir í stigagangi og ein
á hverri hæð!
Mögulegt er að yfirtaka c.a. 27.5 millj.
lán frá ÍLS. Byggingarár: 2002.

Frostafold 21
Grafarvogi
OP
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Bergstaðastræti 30b
Frábær staðsetning í Þingholtunum

Kristnibraut 16
Verð: 35,5 millj.

1. hæð

Verð: 29,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN
28. janúar frá kl. 17:30-18:00
Neðri sérhæð í góðu bakhúsi
sem eru í dag tvær íbúðir!!
Annarsvegar 60.8 fm sem er byggt 1918. En
endurnýjað 2013 að flestu eða öllu leiti. Íbúðin
er með sérinngangi. Eldhúsið er opið inní stofu.
Borðstofa/stofa með steinhleðslu á vegg sem
gefur íbúðinni sérstakt útlit. Möguleiki að hafa
þar svefnherbergi. Hinn hlutin er byggður árið
1982 og er skráður 33 fermetrar. Þar er einnig
ný standsett studioíbúð með sérinngangi. Mjög
falleg íbúð með parketi á gólfum . Nýtt eldhús
með góðum tækjum. Baðherbergi flísalagt með
baðkari og sturtu. Falleg innrétting. Samtals
93.5 fm. Hér er frábært tækifæri til að búa í

annari íbúðinni og leigja hina frá sér

Verð: 39,7 millj.

Þorláksgeisli
Grafarholti

4ra herbergja íbúð ásamt stæði í bílgeymslu.
Glæsileg eign sem hefur glugga til 3ja átta
og útgegnt út á tvennar svalir, bæði frá stofu
og svefnherbergi. Eignin skiptist í flísalagða
forstofu með skáp. Aðalrými sem skiptist í eldhús
flísalagt, borðstofu og stofu, parketlagt með
plankaparketi. Flísalagt þvottahús inn af eldhúsi.
Baðherbergi með sturtuklefa, baðkari, upphengt
wc, snyrtileg innrétting með vask og handklæðaofn á vegg. Barnaherbergin eru tvö, bæði
með skáp og plankaparket á gólfi. Hjónaherbergi
er rúmgótt með stórum skápum, plankaparket
á gólfi. Sérgeymslu á jarðhæð. Möguleiki á að
yfirtaka lán að upphæð 28.5 millj.

Verð: 34,9 millj.
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Glæsilegt mikið endurnýjað 280 fm
einbýlishús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. 4 - 5 svefnherbergi,
2 - 3 stofur. Arinn í stofu. Fallegar nýlegar
innréttingar. Húsið er mikið endurnýjað,
að utan sem innan, auk þess sem lóðin
var öll tekin í gegn.
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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.
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Kvistavellir 45 -221 Hfj.

Merkjateigur 1 - 270 Mosfellsbær

Nýtt á skrá
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
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Opið hús
þriðjudaginn 28. janúar
frá kl. 17:00 til 17:30
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. 31,5 m.

Lindargata 31 - 101 Reykjavík
Mjög glæsileg 127,5 m2, 3-4ra
herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt
bílastæði í bílakjallara í litlu lyftuhúsi
við Lindargötu 31 í Skuggahverfinu í
Reykjavík. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Íbúðin er nýmáluð, og búið
að slípa parket. V. 53,7 m.

Laus strax

Hjallahlíð 33 - 270 Mosfellsbær

OP

Nýtt á skrá

IÐ

HÚ

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

S

Falleg 94,4 m2, 4ra herbergja
íbúð með sérinngangi á 2. hæð í
fjórbýlishús ásamt 29,2 m2 bílskúr
innst í litlum botnlanga við Hjallahlíð
í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi,
þvottahús/geymslu, eldhús og stofu.
Við hlið inngagns er köld geymsla.
Frábær staðsetning, rétt við skóla,
leikskóla og sundlaug. V. 32,8 m.

Opin hús í dag!
kl. 17:30 – 18.00

Einbýlishúsalóð með sökkli fyrir 219,4 m2
einbýlishús á einni hæð. Teikningar gera ráð
fyrir 183,6 m2 íbúðarrými og 35,8 m2 bílskúr.
V. 9,9 m.

Flugumýri 30 - 270 Mos.

Þrastarhöfði 49 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

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.

180,5 m2 iðnaðarhúsnæði á fínum stað.
Skráð 180,5 fm, vinnslusalur á jarðhæð 108
m2, skrifstofur á 2. hæð 45,3 fm og kaffistofa
á 2. hæð 27,2 fm. V. 20,0 m.

Skuggabakki - 270 Mos.

Nýtt á skrá

Rauðamýri 1 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

Björt og falleg 143,1 m2, 4ra herbergja
endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi
og sérgarði við Rauðumýri 1 í Mosfellsbæ ásamt bílastæði í bílakjallara.
Íbúðin skiptist í þrjú góð svefnherbergi,
forstofu, sér þvottahús, baðherbergi,
eldhús og stóra stofu. Íbúðinni fylgir
sérgeymsla í kjallara. V. 33,7 m.

Til sölu: 50% eignarhlut, í 10 hesta húsi,
með plássi fyrir 5 hesta í þremur rúmgóðum
stíum ásamt hluta úr sameign. Í húsinu er
góð kaffistofa með innréttingu, borðkrók og
hnakkageymslu og góð hlaða. V. 4,4 m.

Tröllateigur 16 - 270 Mos.

Til leigu

Laus strax

Viðarrimi 65 - 112 Reykjavík

Nýtt á skrá
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Opið hús þriðjudaginn 28. janúar
frá kl. 17:00 til 17:30

S

Til leigu: Flott 164,9 m2 raðhús á 2. hæðum.
Skráð 164,9 m2, þar af Raðhús 144,9 m2 og
bílskúr 20 m2. Glæsilegar innréttingar. Eignin
er nýmáluð. Leiguverð 280.000 kr. á mánuði.
3 mánaða trygging er fyrir leigu.

OPIÐ HÚS Í DAG

BARÐASTRÖND 49 – SELTJ.NESI
Sýnum í dag þetta
reisulega tvílyfta 342
fm einbýlishús staðsett
ofarlega
á Barðaströndinni með
óviðjafnanlegu útsýni
yﬁr Faxaﬂóa, Esjuna og
austur yﬁr R.vík.
Íbúðarrými er alls 314 fm
og er þar af möguleiki á
ca. 80 fm séríbúð, ásamt
28 fm bílskúr.
Verð: TILBOÐ.

170,2 m2 einbýlishús á tveimur
hæðum á hornlóð við Merkjateig 1 í
Mosfellsbæ. Aðkoma að húsinu er að
ofanverðu. Efri hæðin skiptist í forstofu,
hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús,
svefnherbergisgang, 3 svefnherbergi
og baðherbergi. Á neðri hæðinni er
sjónvarpshol, herbergi og stór geymsla.
V. 36,9 m.

RAUÐAGERÐI 34A – PARHÚS

Fallegt og vel skipulagt 145,4 m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr í litlum
botnlanga. Húsið skiptist í rúmgóða
stofu, glæsilegt eldhús með borðkrók,
forstofu, sjónvarpshol, svefnherbergisgang, 3 svefnherbergi, baðherbergi,
bílskúr og þvottahús. V. 46.9 m.

Verð: 59.000.000
Stærð: 200 m2

Til afhendingar strax. Glæsilegt hús í grónu hverﬁ efst í rólegum
botnlanga með mjög fallegu útsýni yﬁr Esjuna og víðar.

Ólafur B Blöndal lgf. sýnir húsið í dag kl.17:30 – 18:00. S. 6-900-811

REYKJAFOLD 28 – GRAFARVOGI
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Sýnum í dag gott og
vel skipulagt einlyft
samtals 197 fm
steinsteypt einbýli
í rólegum botnlanga við Reykjafold.
Íbúðarrými er 167
fm og viðbyggður
bílskúr 30 fm.Húsið
er mjög vel skipulagt. Fjögur rúmgóð
herbergi, rúmgóðar
stofur. Fallegur garður í rækt umlykur húsið og góð bílastæði við
aðkomu. Verð: 51.9 millj.
Hákon Guðmundsson sölufulltrúi sýnir húsið í dag
kl. 17:30 – 18:00. S. 861-9240

Húsið er 200 fm, þar af 25 fm innb. bílskúr, og fullbúið að utan með marmarasalla. Að innan er húsið tilbúið
til innréttinga, fullmálað, rafmagn fullfrágengið, loftnet og sími ídregin, mynd-dyrasími, hlaðnir milliveggir,
næturlýsing, vönduð innbyggð lýsing og hiti í gólfum með hitastýringum í hverju rými. Lóðin grófjöfnuð.
Sölufulltrúar fasteign.is sýna eignina í dag, mánudag, kl. 17.30–18.15.
Verð kr. 59.000.000.

Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Save the Children á Íslandi

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

VANTAR – VANTAR

FRUM - www.frum.is

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

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

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

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

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

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Föst sölulaun

Starfandi í yfir 27 ár!
Skýr svör – skjót þjónusta

upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk
Sími 568-5556 www.skeifan.is
Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

Til leigu verslunar- eða þjónustuhúsnæði
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu!
Nýbýlavegi 8
(gamla Toyota húsinu)
Til leigu 60 - 700 fm verslunareða þjónustuhúsnæði hentar vel
fyrir verslanir, veitingastarfsemi,
hárgreiðslustofur og fleira. Einnig 1501.500 fm húsnæði með allt að 4 metra
lofthæð sem hentar undir léttan iðnað,
lagerrými, heildsölur, verslanir o.fl
greið aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Nýbýlavegi 8 - 200 Kópavogi // Sími: 527 1717 // www.domusnova.is

Sverrir Einar
Eiríksson
Sölufulltrúi

Allar nánari upplýsingar
veitir Sverrir í síma: 661-7000

Hrólfsskálamelur - Nýjar glæsilegar íbúðir.

Nýjar glæsilegar íbúðir við Hrólfsskálamel. Húsið er hannað af T.ark ehf og byggt af
Stólpum ehf. Bílakjallari er undir húsinu og fylgir stæði hverri íbúð. Einstakur staður.
Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun íbúðanna. Fáar, vel skipulagðar íbúðir eru í
hverjum stigagangi og fáir um hverja lyftu. Upplýsingar um eignirnar á www.stolpar.is
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Kvistavellir 46 - 48 – Hf. - Raðhús
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Tvö Falleg tvílyft raðhús á fínum stað í Vallarhverﬁnu í Hafnarﬁrði.
Húsin eru 246 fm með bílskúr sem er 39.5 fm Gert er ráð fyrir
5 svefnherbergjum, Gott skipulag. húsin skilast í núverandi ástandi
þ.e. fokheld. Verð: 24.5millj. og 24.9 millj.

Kvistavellir 56 – 62- Hf. – Raðhús

Glæsilegt 172,4m2 raðhús, þar af bílskúr 21,9m2, við Hólmvað í Reykjavík.
Möguleiki að gera einstaklingsíbúð á fyrstu hæð. Húsið er steinsteypt á tveimur
hæðum byggt 2007. Húsið er á rólegum stað, stutt í Norðlingaskóla og stutt í fallega náttúru og góðar gönguleiðir. Svalir og verönd snúa í suður. Loft efri hæðar
eru há og hallandi sem gerir húsnæðið bjart og skemmtilegt. Verð kr. 48,9 milj.
Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur Hilmarsson,
löggiltur fasteignasali og viðskiptafræðingur í síma 777 56 56
gunnlaugur@fastko.is www.fastko.is

Fjögur Falleg tvílyft raðhús á fínum stað í Vallarhverﬁnu í Hafnarﬁrði.
Húsin eru 222.4 fm með bílskúr sem er 29.5 fm Gert er ráð fyrir 5 svefnherbergjum, Gott skipulag. húsin skilast í núverandi ástandi þ.e.
rúmlega fokheld . Verð: 24.4 millj

:!

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá.

KJÖRIÐ TÆKIFÆRI FYRIR FERÐAÞJÓNUSTU
SKÍÐASKÁLINN Í HVERADÖLUM

Nánari uppl. veitir Hlynur s: 6982603

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Blaðberinn
bíður þín
Til leigu veitingarekstur/verslun/útisvæði.
Veitingarekstur: Veitingareksturinn er í 800fm húsnæði og
skiptist í 3 sali sem taka 380 manns í sæti, fullbúið eldhús með
góðum tækjum, vandaðar innréttingar, allt sem þarf til
veitingarekstrar fylgir ásamt heimasíðu og viðskiptavild.
Verslunarhúsnæði: 100 fm. á jarðhæð, fyrir t.d. gjafa, minjagripa
eða útivistarvörur.
Útiaðstaða fyrir ferðaþjónustu: Góð útiaðstaða sem hægt er að nýta
fyrir t.d. fjórhjóla, hesta eða reiðhjólaferðir. Heitir pottar á útisvæði.
Möguleiki að leigja allt saman eða hvert fyrir sig.

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

...góðar
óð
ð ffréttir
étti ffyrir
i umhverfið

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

KIA Ceed h/b lx 1.6 disel beinsk..
Árgerð 2012, ekinn 45 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 2.550.000. Rnr.210191.

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

BMW 320 s/d e90 sjálfsk.. Árgerð
2005, ekinn 150 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.990.000.
Rnr.990682

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

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast
lagfæringar. Sími 857 9326.

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
AGV og Lazer Hjálmarnir fást hjá
VDO í borgartúni. Vespuhjálmar,
Crosshjálmar, Lokaðir, Opnanlegir og
vélsleðahjálmar. Verið velkomin. VDO
Borgartún 36. S: 588 9747 www.vdo.is

Bátar

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

KRÓKUR

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

KIA Sorento ex luxury 197 hö. Árgerð
2012, ekinn 47 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 6.490.000. Rnr.160463

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA.
KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.

SMÁPARTAR.IS

Sendibílar

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

Varahlutir

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

DODGE Durango 4X4 SLT. Árg2007, ek
115-158 Þ.KM, bensín, sjálfsk, Leður,
dráttarbeisli omfl, Flottir bílar, Ásett
verð frá 2250-2490þkr, Rnr.150831.
Erum með nokkra Durango á
staðnum.
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

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

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

CHEVROLET Captiva 7 sæta með
leðri. Árgerð 2010, ekinn 58 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.290.000.
Rnr.990720

Hjólbarðar

TIL SÖLU
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

Bílar óskast

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

Mótorhjól

Viðgerðir
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.

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

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

ZĂĩşůůŝŶŶMŬĞǇƉŝƐ
͞ƌĂĝƐƉĂƌĂŵĠƌ
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ŶĞŝƩ͟ƐĞŐŝƌƚůŝ
DĄƌŚũĄyŽĚƵƐĞŚĨ
ş<ſƉĂǀŽŐŝƐĞŵ
ĨčƌďŽƌŐĂĝŵĞĝ
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ÞJÓNUSTA

Nudd

HEILSA

HÚSNÆÐI

ATVINNA

NUDD

Pípulagnir

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Heilsuvörur

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

Spádómar

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

Húsnæði í boði

Atvinna í boði

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

Óskum eftir vönum gröfumönnum á
hjólavél og beltavél. Uppl S. 897-0731
eftir kl. 16:00

Ég náði árangri með Herbalife. Frítt
lífsstílsmat. Rannveig 862 5920,
rkbald@simnet.is

Vanur maður óskast í lagnavinnu. Uppl
S. 897-0731 eft.kl. 16:00

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

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

Hreingerningar

Atvinna óskast
Smiður og trésmiður leitar að vinnu.
Ég er á bíl og á eigin verkfæri. s.
7718013.

Nudd
WWW.LEIGUHERBERGI.IS

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

Óskast keypt
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

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

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

SPÁSÍMI 908-6116

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

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

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið

Rafvirkjun

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.

MÁLARAMEISTARI

Upplýsingar í síma 661 7000.

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

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

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

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

KEYPT
& SELT

STUNDASKRÁ - SCHEDULE:
NORSKA I , II & III- NORSKA f.
heilbrigðisgeira, ENSKA f. fullorðna.
ÍSLENSKA f. útlendinga - ICELANDIC.
Byrja/Starting: 10/2, 10/3, 7/4, 5/5.
Morgna/ Síðdegi /Kvölds. Mornings/
Afternoons/Evenings. 4 vikur 5 x í
viku- 4 weeks, 5 days a week. www.
iceschool.is. FullorðinsfræðslanIceSchool, Ármúli 5. s.588 1160.

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

HEIMILIÐ
Dýrahald

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Lítið notað og vel með farið píanó til
sölu. Uppl. í s. 899 3133.

TILKYNNINGAR
Einkamál

56.ára einlægur karlmaður vill
kynnast konu á svipuðum aldri sem
nánum félaga. Engin skyndikynni.
Fullum trúnaði heitið og krafist. Uppl.
8561883.

Auglýstu frítt í síma 535-9923.
Símastefnumót Rauða Torgsins
Símastefnumót.is
Djarft ísenskt samfélag á netinu,
ókeypis eða í áskrift. Frítt vídeóspjall.
EroticAria.eu

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

Sjónvarp

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

Rekstur Kántrýbæjar á
Skagaströnd er til sölu. Gott
tækifæri fyrir duglegt fólk.
Upplýsingar sendist á: kantry@
kantry.is eða í s. 869 1709

STEFNUMÓT? SKYNDIKYNNI

GEYMSLUR.COM

Hljóðfæri

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

Nýbýlavegi 8 (gamla
Toyota húsinu) Til leigu
60 - 700 fm verslunar eða
þjónustuhúsnæði hentar vel
fyrir verslanir, veitingastarfsemi,
hárgreiðslustofur og fleira,
einnig 150- 1.500 fm
húsnæði með allt að 4 metra
lofthæð sem hentar undir
léttan iðnað, lagerrými,
heildsölur, verslanir o.fl greið
aðkoma að húsnæðinu,
frábært auglýsingagildi,
matvöruverslanir, veitinga og
kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir
í s. 661-7000

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

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

VEITINGAREKSTUR TIL
SÖLU

TIL LEIGU VERSLUNAR
EÐA ÞJÓNUSTHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

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

Viðskiptatækifæri

Atvinnuhúsnæði

Til sölu

VIÐHALD FASTEIGNA.

Stúdíóíbúð á svæði 105, 15fm. Leigð
út með öllum búnaði. S. 898 2866.

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska
í fyrirrúmi. Ágúst S:695-4464
malningartjonusta@gmail.com

MÁLNINGARÞJÓNUSTA

VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a
room price from 45.000 kr. per
month.
gsm 824 4535 leiga@
leiguherbergi.is

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

Ástir, fjármál & heilsa.

Málarar

Húsaviðhald

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

s. 552-4910.

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

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

TANTRA NUDD

STRÍHÆRÐIR VORSTEH

GEYMSLULAUSNIR.IS

Til sölu tveir rakkar. Frábær fjölskyldu
og veiðihundar. Uppl í s:8614502

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

Save the Children á Íslandi
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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

Frábær dagur á golfvellinum! Ég spilaði
ekki illa þó ég segi
sjálfur frá!

Elskan, ég er
kominn heim!

Ég talaði um
Mínus 10? hitann í húsinu
Það er
eftir að hafa
stórkostlegt! verið í burtu í
fimm tíma!

Viltu vita
hvernig mér
gekk?

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

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Tæ k i f æ r i s ko r t
/0
020

Þú
aftur?

Nýtt barn

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

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég held að Solla
sé komin með
ígerð!

Elskan, komdu og
kíktu á þetta.

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

Ég vil líka
ef að Solla
fær það!!

Það er mjög vont
að fá ígerð í
augað.
Ó.

Ég vil
stærri
ígerð en
hún!!
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SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
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„Kona sem notar ekki ilmvatn á enga framtíð.“
Coco Chanel
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LÁRÉTT
2. pest, 6. kringum, 8. sauðagarnir, 9.
op, 11. hef leyfi, 12. rót, 14. slappi, 16.
átt, 17. hópur, 18. tæfa, 20. fyrir hönd,
21. truflun.
LÓÐRÉTT
1. veltingur, 3. tveir eins, 4. gufuskip,
5. hamfletta, 7. naggrís, 10. samræða,
13. mas, 15. innyfla, 16. hlóðir, 19.
bókstafur.
LAUSN

17

19

20

Oliver Aron Jóhannesson (2104)
vann félaga sinn úr Rimaskóla,
Nansý Davíðsdóttur (1514) á laglegan hátt í Skákþingi Reykjavíkur.
Hvítur á leik

KROSSGÁTA

LÁRÉTT: 2. kvef, 6. um, 8. vil, 9. gat,
11. má, 12. grams, 14. slaki, 16. sv, 17.
lið, 18. tík, 20. pr, 21. ónáð.
LÓÐRÉTT: 1. rugg, 3. vv, 4. eimskip,
5. flá, 7. marsvín, 10. tal, 13. mal, 15.
iðra, 16. stó, 19. ká.

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

)¢±X¿ªU¢VNULIW__VWRGLV

Gunnar Björnsson

29. Re6! (hótar 30. Dxg7#) 29...fxe6
30. Bxe6+ Kh8 31. Bxd5 og hvítur
vann skömmu síðar enda manni
yfir. Jón Viktor Gunnarsson og Einar
Hjalti Jensson eru efstir á Skákþinginu með 6½ vinning
www.skak.is Friðriksmót í Vin í dag
kl. 13.
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BÍÐUR SPENNTUR

„Það er eitthvað
ótrúlega heillandi
við persónuna Philip
Glass og ég hlakka til
að hitta hann,“ segir
Víkingur Heiðar.

www.sonycenter.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FSLÁTTUR
MIKILL A
m
nishornu
af sý
m!
u eintöku
og síðust

Upphefð að fá að
spila með Philip Glass

159.990.SPARAÐU 40.000.-

Víkingur Heiðar leikur ásamt Maki Namekawa með hinum heimsþekkta
píanóleikara Philip Glass sem frumﬂytur eigin Etýður í Hörpu á morgun.
Viðburðurinn er í tónleikaröðinni Heimspíanistar í Hörpu.

FRAMÚRSKARANDI MYNDGÆÐI
42” Led sjónvarp KDL42W653
s Full HD 1920 x1080 punktar
s 200 Hz X-Reality myndvinnslukerfi
s Nettengjanlegt og innbyggt WiFi

Tilboð 159.990.-

Verð áður 199.990.-

5 ÁRA ÁBYRGÐ FYLGIR ÖLLUM SJÓNVÖRPUM

HEIMABÍÓ MEÐ ÞRÁÐLAUSUM BASSAHÁTALARA
HTCT260H

s 300W 32 bita magnari
s 1 hátalari og þráðlaust bassabox
s Bluetooth tengimöguleiki

Tilboð 63.990.-

63.990.SPARAÐU 16.000.-

Verð áður 79.990.-

93.490.ÖFLUG OG TRAUST
Á FRÁBÆRU VERÐI

SPARAÐU 16.500.-

SVF1521A6EW

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

Tilboð 93.490.-

Verð áður 109.990.-

„Philip Glass er að mestu hættur að koma
fram á tónleikum svo þetta er viðburður í
okkar tónlistarlífi. Mér finnst upphefð að
fá að spila með honum. Ekki spillir að hann
frumflytur eigin tónsmíðar,“ segir Víkingur Heiðar Ólafsson um tónleikana annað
kvöld klukkan 20 í Hörpu. Sjálfur leggur
hann Glass lið, bæði á umræddum tónleikum og í Gautaborg á fimmtudaginn, ásamt
hinni japönsku Maki Namekawa.
Víkingur Heiðar kveðst hafa æft Etýður
Glass samhliða sinfóníuhljómsveitarverkefni undanfarið. Það hafi verið ágæt tilbreyting. „Brahms-konsert er risastór og
það er gott að fara inn í svona mínímalísk verk eins og Etýður Philips Glass. Ég
hef heldur aldrei spilað mínímalisma áður
svo það er ágætt að byrja á því með því að
spila með Philip Glass. Hann er stórmerkilegur maður,“ segir hann og kveðst hafa
heyrt verk Glass á tónleikum og fylgst með
honum sem tónskáldi.
Fyrir þetta verkefni kveðst Víkingur
Heiðar virkilega hafa reynt að setja mig
inn í hugarheim Glass og hugmyndafræðina sem býr að baki mínímalismanum.
„Maður þarf að opna fyrir nýjar gáttir í
hlustuninni þegar maður hlustar á tónlist
hans og líka þegar maður spilar hana,“
segir hann.
Glass verður sjötíu og sjö ára á föstudaginn. „Það er auðvitað afstætt hvað er hár
aldur en mér finnst skrítið að þessi New
York-töffari sé kominn hátt á áttræðisaldur. Rífandi listamaður í fullu fjöri og
ótrúlega afkastamikill enda þekktur fyrir
að vinna látlaust. Við spilum á tónleikum
í Gautaborg á fimmtudaginn, sama prógramm og hér, og á laugardaginn verður
frumsýnd ópera eftir Glass í Gautaborg,“
segir Víkingur Heiðar sem kveðst hafa
skoðað heimildarmyndir um snillinginn
áður en fundum þeirra ber saman. „Það er
eitthvað ótrúlega heillandi við persónuna
Philip Glass og ég hlakka til að hitta hann.“
gun@frettabladid.is

69.590.FRÁBÆR FERÐAFÉLAGI
Á GÓÐU VERÐI

SPARAÐU 10.400.-

ILCE3000KB

s 20.1 pixla Exmor myndflaga
s Full HD video1920x1080/50
s 18-55mm linsa fylgir, útskiptanleg linsa

Tilboð 69.590.-

Verð áður 79.990.-

Sony Center
Verslun Nýherja / Borgartúni 37 / 569 7700
Verslun Nýherja / Kaupangi Akureyri / 569 7645

VIRTUR Philip hefur unnið með listamönnum úr öllum áttum.

Philip Glass
Philip Glass verður 77 ára á föstudaginn. Hann fæddist í Baltimore og nam í Juilliard-skólanum í New York. Hann hefur samið
yfir 20 óperur, sinfóníur og fjölda verka fyrir tónlistarhóp sinn,
Philip Glass Ensemble.
Hann hefur starfað með listamönnum úr öllum listgreinum
og í öllum stílum tónlistar og unnið til viðurkenninga fyrir sígild
verk, óperutónlist, kvikmyndatónlist, popptónlist og tónlist við
dansverk.

Myndir úr barnabókum síðasta árs
Sýningin Þetta vilja börnin sjá! hefur verið opnuð í Gerðubergi með myndum úr
íslenskum barnabókum. Sýningunni hefur verið sköpuð barnvæn umgjörð.
Sýning á myndskreytingum í íslenskum barnabókum árið
2013 var opnuð í Gerðubergi í gær. Hún hefur yfirskriftina Þetta vilja börnin sjá! og er haldin nú í tólfta sinn.
Sýningunni hefur verið sköpuð barnvæn umgjörð á efri
hæð Gerðubergs. Þar eru myndir eftir 26 myndskreyta.
Fólk utan höfuðborgarsvæðisins fær líka tækifæri til að
njóta myndanna og bókanna því Þetta vilja börnin sjá! er
farandsýning sem leggur land undir fót þegar sýningartímanum í Gerðubergi lýkur en hann stendur til 30. mars
næstkomandi.
- gun

ÞETTA VILJA
BÖRNIN SJÁ!

Sýningin er
á efri hæð
Gerðubergs.

ÚTSALA

ALLT
AÐ
60%
AFSLÁTTUR
SÍÐ
USTU DA

SJÓNVÖRP
GAR ÚTLG
MEÐ
AÐ
SÖLALLT
U
NAFSL.
NAR
300.000 KR.

YAMAHA HLJÓMTÆKI
MEÐ ALLT AÐ
280.000 KR. AFSL.

42“ 3D SNJALLSJÓNVARP
Ó

40“ Full HD LED SJÓNVARP
Ó

46“ SNJALLSJÓNVARP
Ó

FULLT VERÐ 279.990

FULLT VERÐ 124.990

FULLT VERÐ 169.990

TILBOÐ 99.990

TILBOÐ 169.990
AFSL. 110.000

TILBOÐ 139.990
AFSL. 30.000

AFSL. 25.000

32“ LED SJÓNVARP

50“ Full HD LED SJÓNVARP

55“ ULTRA 4K SJÓNVARP

FULLT VERÐ 99.990

FULLT VERÐ 239.990

FULLT VERÐ 499.990

TILBOÐ 179.990

TILBOÐ 64.990
AFSL. 15.000

TILBOÐ 349.990

AFSL. 60.000

AFSL. 150.000

JBL hátalarar með allt að 100.000 kr. afslætti
iPad og
g iPhone vöggur
gg
með allt að 60% afslætti

SÍÐUSTU

Olympus
m us my
myndavélar með allt að 25% afslætti
myndavélar

DAGAR Ú

Tasco sjónaukar með allt
llt að
að 50%
5
50
0% afslætti

OPIÐ VIRKA DAGA 9
9-18
18 OG LAUGARDAGA 11
11-16
16

TSÖLUN

NAR

SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM
S
SM.IS
M.IIIS
S

MINNISKORT
STOFNAÐ 1971

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • www.sm.is
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Elmar Gilberts
í hlutverki
Daða


JACK RYAN
JACK RYAN LÚXUS
AUGUST OSAGE COUNTY
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM ...2 2D
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM ...2 3D
47 RONIN 3D
BELIEVE
SECRET LIFE OG WALTER MITTY
SECRET LIFE OG WALTER MITTYLÚXUS
THE HOBBIT 3D 48R
THE HOBBIT 3D 48R LÚXUS

KL. 8 - 10.20
KL. 10.30
KL. 5.20
KL. 3.30 - 5.40
KL. 3.30
KL. 8 - 10.30
KL. 3.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8
KL. 5.40 - 9
KL. 4.30

VENUS Í FELDI
EYJAFJALLAJÖKULL
ÉG UM MIG OG MÖMMU
38 VITNI
KONURNAR Á 6. HÆÐ
SAMÞYKKTUR TIL ÆTTLEIÐINGAR
GISELLE
AUGUST: OSAGE COUNTY
THE BOOKTHIEF

KL. 8
KL. 10
KL. 6
KL. 8
KL. 10.10
KL. 6
KL. 7.15
KL. 10
KL. 6 - 9

THE BOOK THIEF
AUGUST: OSAGE COUNTY
47 RONIN 3D
SECRET LIFE OG WALTER MITTY

KL. 5:45 - 8
KL. 8 - 10:15
KL. 10.15
KL. 5.45



NÁNAR Á MIÐI.IS

Kynjamyndir í musteri menningar
BAKÞANKAR ÉG STARFA um þessar mundir í mennSögu
Garðarsdóttur

Frumsýning óperunnar Ragnheiðar, eftir Gunnar Þórðarson
og Friðrik Erlingsson, er fyrirhuguð í Eldborg 1. mars. Um eitt
hundrað listamenn taka þátt í
uppfærslunni undir leikstjórn
Stefáns Baldurssonar. Hinn ungi
tenór Elmar Gilbertsson verður
í hlutverki Daða Halldórssonar,
ástmanns og kennara Ragnheiðar. Hann kemur nú fram í fyrsta
sinn í Íslensku óperunni. Þóra
Einarsdóttir syngur titilhlutverkið og Viðar Gunnarsson hlutverk
Brynjólfs biskups eins og í tónleikauppfærslunni í Skálholti síðastliðið haust.
Gretar Reynisson er höfundur
leikmyndar og búningahöfundur
er Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir.
Upphaflega áttu sýningarnar
í Hörpu að verða tvær, 1. og 8.
mars, en nú hefur þeirri þriðju
verið bætt við, hinn 15. mars.

ingarstofnun í eigu þjóðarinnar, Þjóðleikhúsinu. Þangað koma um 111.000 þúsund
manns árlega. Áhrif leikhúss eru meiri en
rúmast í einni leiksýningu því umhverfið
allt er heillandi og áhugavert. Í leikhúsinu
eru margar myndir; gömul málverk og ljósmyndir af leikhússtjórum eða leikurum, en
einnig höggmyndir með sömu mótíf. Konur
eru í meirihluta leikhúsgesta og meðal
þeirra eru ungar stelpur með ómótaða
sjálfsmynd og hetjudrauma.

ÉG SETTI mig í spor sex ára stelpu sem
fer í vettvangsferð um húsið áður en hún
sér eitthvað eftir Thorbjörn Egner. Á vegi
mínum verður 171 karl á málverkum og
ljósmyndum og 89 konur, á plakötum eru
35 karlar en bara 12 konur. Brjóstmyndir, sem ættu samkvæmt nafninu
að vera tilvaldar til að rétta hlut
kvenna, eru 11 og allar af körlum.
Í flokki lágmynda eru karlar
fjórir en konur fimm. Við nánari
athugun eru fjórar af þessum
fimm konum nafnlausar listagyðjur með brjóstin úti. Og þó betra sé
að hafa fyrirmyndir en ekki, eru
það óneitanlega hæpin skilaboð til

- gun

stúlkna að vænlegast til árangurs í listum
sé að vera sæt og inspírerandi allsber.

ÞVÍ MIÐUR má gefa sér að jafn skökk
hetjuhlutföll séu í skreytingum annarra
opinberra menningarstofnana. Ef mynd
segir meira en þúsund orð (gefum okkur
1001 orð) eru það 221.221 orð, rúmlega
tvær doktorsritgerðir um ágæti karlmannsins, en einungis 106.106 orð, lengd meðalskáldsögu, um konur. Sem mótvægi við
skilaboðum myndanna mætti því hengja
upp 115.115 hvetjandi geðorð í skrautskrift
fyrir stelpur. Það eru mjög mörg geðorð,
eiginlega ógeðslega mörg og harla ólíklegt
að nokkur sex ára stelpa hafi geð í sér til að
lesa þau öll.
EN ÓTTIST EI, ég hef með mjög óvísindalegum aðferðum fundið lausn sem ætti að
hvetja opinberar stofnanirnar til að bæta
sig og stúlkur til að styrkja sig; Sett verði
lög um að allar stelpur með sjálfsmynd í
mótun, c.a. 3-96 ára, fái afhenta vaxliti í
anddyrum þeirra opinberu stofnana þar
sem hetjuskekkju gætir. Þar megi þær,
lögum samkvæmt, teikna mynd af sjálfri
sér hvar sem þeim sýnist. Það ætti að
kenna þeim!
SIGURFÖRIN
HELDUR
ÁFRAM Ásgeir

Trausti gerir
það gott í
Japan.
FRÉTTABLAÐIÐ/
VILHELM

800 kr
Sérstök afmælissýning
bíóvefsins
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DALLAS BUYERS CLUB
JACK RYAN
47 RONIN 3D
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM
HOBBIT 2 3D
SECRET LIFE OF WALTER MITTY

8 - Forsýning
8, 10:10
10:30
6 2D
4:45, 8
5:30
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Ásgeir Trausti toppar á Billboard
Smáskífulagið King and Cross er í fyrsta sæti Billboard Hot Overseas-listans í Japan.
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„Þetta er auðvitað alveg magnað og við vissum ekki af þessu
fyrr en vinkona okkar, hún Yuka
Ogura, sagði okkur frá þessu,“
segir María Rut Reynisdóttir,
umboðsmaður Ásgeirs Trausta,
en hann er að gera frábæra hluti
í Japan þessa dagana. Ásgeir er í
fyrsta sæti á Billboard Hot Overseas-listanum í Japan með smáskífulagið King and Cross. Þá er
lagið í þrettánda sæti á Billboard
Japan Hot 100 listanum.
„Ogura sagðist aldrei hafa
séð íslenska listamenn á þessum lista. Þetta er mælt með einhverri hlutfallsblöndu, blanda af
spilun, iTunes-sölu og hversu oft

hann er gúgglaður og skoðaður á
Twitter. Þetta er einhvers konar
hlutfall,“ útskýrir María Rut.
Þá er Ásgeir í fyrsta sæti
Billboard-listanum Next Big
Sound, þar sem tekið er saman
hröðustu og mestu sölurnar í liðinni viku á helstu tónlistarveitum
á netinu og einnig tölfræðilegar
líkur á mikilli velgengni í framtíðinni.
Hinn 15. janúar kom Ásgeir
fram á EBBA-verðlaunahátíðinni í Hollandi en hann hlaut
einnig verðlaunin. EBBA-verðlaunin eru veitt því tónlistarfólki
sem þykir hafa náð framúrskarandi árangri með tónlist sinni út

yfir landamæri heimalandsins.
„Við vorum að klára tónleika á
Eurosonic og það var rosa flott,
mjög vel heppnað og góðar undirtektir.“
Plata Ásgeirs, In the Silence,
sem hefur fengið prýðisdóma
í erlendum miðlum, kemur út í
Evrópu í dag. Þá er hún komin í
forsölu á tonlist.is með tveimur
glænýjum aukalögum og þremur
lögum í órafmagnaðri útgáfu.
Í febrúar fer Ásgeir ásamt
félögum sínum í fyrsta skipti til
Asíu en þar koma þeir meðal annars fram með stórhljómsveitum
á borð við Mogwai og The National. „Hann er auðvitað sérstak-

María Rut Reynisdóttir

lega spenntur yfir að fara til Japans eftir þessar frábæru fréttir,“
segir María Rut.
Bandaríkin eru næsti viðkomustaður á eftir Asíu en þó eru nánari staðsetningar innan Bandaríkjanna ekki staðfestar. Þegar
Ásgeir og félagar hafa lokið ferð
sinni um Bandaríkin halda þeir
aftur til Evrópu.
- glp
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Allt að 60% afsláttur!

Ofnar, helluborð og háfar með allt að 60% afslætti

G

De Dietrich – Candy – Blomberg – Kitchenaid

Candy þvottavélar og þurrkarar – Verð frá 79.990

Kitchenaid brauðristar, katlar, töfrasprotar,
matvinnsluvélar og fleira – 15% afsláttur
Fissler pottar, pönnur og búsáhöld – 20% afsláttur

Kitchenaid búsáhöld og aukahlutir
fyrir hrærivélar – 15% afsláttur
William
Bounds salt- og piparkvarnir – 25% afsláttur
Wi
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Blomberg
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B
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lomberg – Sev
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Severin – Candy – Panasonic
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Kæliskápar með allt að 25% afslætti
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Dyson viftur – 26-33% afsláttur
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Ryksugur –15-20% afsláttur
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Saeco kaffivélar
éla – Verð frá 49.990
é
Opið virka daga 9-18
og laugardaga 11-15
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Danirnir kolféllu aftur á próﬁnu
Frakkar tryggðu sér Evrópumeistaratitilinn í handbolta í þriðja skipti með stórsigri á Dönum í úrslitaleiknum. Þeir blákæddu hafa
sigrað í síðustu níu úrslitaleikjum sínum á stórmóti. Guðjón Valur Sigurðsson var valinn í úrvalsliðið í þriðja skipti á stórmóti.
HANDBOLTI „Jafnvel í okkar villtustu draumum

hefðum við ekki getað ímyndað okkur atburðarás sem þessa,“ sagði Claude Onesta, landsliðsþjálfari Frakka, eftir að strákarnir hans
tóku Dani í kennslustund í úrslitaleiknum í
Boxinu í Herning. Lokatölurnar urðu 41-32
fyrir Frakka sem komust í 7-2 snemma leiks
og slepptu aldrei takinu á taugaveikluðum
Dönum.
„Danir höfðu undirbúið veislu en lið þeirra
er ungt, komst aldrei upp á yfirborðið og í
rauninni drukknaði það. Reynsla okkar gerði
gæfumuninn,“ bætti Onesta við.
Franski landsliðsþjálfarinn bætti enn einni
rósinni í hnappagat sitt en hann tók við liðinu
árið 2001 eftir að Frakkar urðu heimsmeistarar í annað skipti. Síðan þá hefur heimsmeistaratitillinn farið einu sinni til Frakklands, Evrópumeistaratitillinn var sá þriðji
auk tveggja Ólympíumeistaratitla. Onesta er
annar tveggja þjálfara í karlahandboltanum til
að vinna öll þrjú stórmótin með landslið. Hinn
er Vladimir Maximov sem gerði hið sama með
Rússa á tíunda áratug síðustu aldar.
Frakkar kepptu í fyrsta sinn til úrslita á
stórmóti á HM í Svíþjóð árið 1993. Þá töpuðu
þeir stórt fyrir Rússum en urðu svo heimsmeistarar hér á Íslandi árið 1995. Síðan hefur
liðið keppt átta sinnum í úrslitum á stórmóti
og alltaf staðið uppi sem sigurvegari.
Risatap Dana vekur upp spurningar um
taugar liðsins þegar mikið liggur við. Fyrir
ári síðan fóru Danir í úrslit gegn Spánverjum
á HM og steinlágu 35-19. Mótið var hið síðasta
undir stjórn Ulriks Wilbek sem gerði liðið að
Evrópumeisturum árið 2008 og aftur 2010. Það
var titillinn sem verja átti nú.
Guðmundur Þórður Guðmundsson tekur við
þjálfun danska liðsins og er kannski pressu að
einhverju leyti létt af honum að þurfa ekki að

Guðjón Valur í
sérflokk síðustu ár
sérflokki
Lands
Landsliðsfyrirliðinn
Guðjón
Valur Sigurðsson var valinn
í úrv
úrvalslið Evrópumótsins.
Þett
Þetta er í þriðja skipti sem
Gu
Guðjón Valur er valinn
í úrvalslið á stórmóti í
h
handbolta. Enginn vinstri
hornamaður hefur verið
valinn oftar en einu
ssinni í úrvalslið ef litið er
til síðustu tíu stórmóta.
Gu
Guðjón Valur er þrettándi
Íslendingurinn til að komast í
Íslend
úrvalslið á stórmóti.
úrvalsl
Stefánsson var á sínum
Ólafur S
valinn fjórum sinnum í
tíma valin
úrvalsliðið en Guðjón Valur kemur
honum fast á hæla. Þeir tveir eru
íslensku landsliðsmennirnir
einu íslensk
verið valdir í úrvalslið oftar
sem hafa ver
sinni.
en einu sinni

Vinstri hornam
hornamenn í úrvalsliðum
stórmóta:
síðustu tíu stórm
HM 2007 Eduard Koksh
Koksharov, Rússlandi
EM 2008 Lars Christiansen,
Danmörku
Christian

FAGNAÐ Fyrirliðinn Jérôme Fernandez lyftir bikarnum á loft umkringdur frönsku hetjunum
um sem
spila aldrei betur en í úrslitaleikjum.
NORDICPHOTOS/AFP
DICPHOTOS/AFP

taka við Evrópumeisturum. Mannskapurinn er
til staðar en líkt og í Barcelona í fyrra brugðust leikmennirnir á ögurstundu.
Spánverjinn Joan Canellas skoraði átta mörk
í bronsleiknum þar sem Króatar lágu í valnum
29-28. Mörkin dugðu Canellas til markakóngs-

titilsins með 50 mörk en Guðjón Valur Sigurðsson, sem
em spilaði leik færra en Spánverjinn,
erjinn,
varð næstmarkahæsturr með
44 mörk.

Sigurðsson, Íslandi
ÓL 2008 Guðjón Valur S
Guigou, Frakklandi
HM 2009 Michaël Guig
Strlek, Króatíu
EM 2010 Manuel Str
HM 2011 Håvard Tvedten,
Noregi
Tv
EM 2012 Guðjón Valur
Val Sigurðsson, Íslandi
ÓL 2012 Jonas Källman, Svíþjóð
S
Rússlandi
HM 2013 Timur Dibirov, R
EM 2014 Guðjón Valur Sigurðsson,
Íslandi
Sigu
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Veldu notaðan Kia
með lengri ábyrgð
6,5 ár
eftir af
ábyrgð

6,5 ár
eftir af
ábyrgð

Kia Rio LX 1,4
Árg. 2013, ekinn 24 þús. km,
dísil, 90 hö., beinskiptur,
eyðsla 4,1 l/100.* Grænn bíll.

Kia Sportage EX 4wd
Árg. 2013, ekinn 31 þús. km,
dísil, 136 hö., sjálfskiptur,
eyðsla 6,9 l/100.*

Verð: 2.390.000 kr.

Verð: 5.590.000 kr.

Greiðsla á mánuði

Greiðsla á mánuði

19.900 kr.

39.900 kr.

M.v.50% innborgun og 84 mán. óverðtryggt
lán á 9,7% vöxtum. Árleg hlutfallstala
kostnaðar: 12,53%.

M.v.58% innborgun og 84 mán. óverðtryggt
lán á 9,7% vöxtum. Árleg hlutfallstala
kostnaðar: 11,92%.

5,5 ár
eftir af
ábyrgð

Gott
eintak

5,5 ár
eftir af
ábyrgð

5,5 ár
eftir af
ábyrgð

+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é  6 Ì $  ²        

6 ár
eftir af
ábyrgð

Kia Optima EX 1,7

Kia Sorento EX Classic

Kia Cee‘d Sportswagon LX 1,4

Kia cee‘d LX 1,6

Árg. 2012, ekinn 19 þús. km,
dísil, 136 hö., sjálfskiptur,
eyðsla 6,0 l/100.*

Árg. 2012, ekinn 44 þús. km,
dísil, 197 hö., sjálfskiptur,
eyðsla 6,7 l/100.*

Árg. 2013, ekinn 31 þús. km,
dísil, 90 hö., beinskiptur,
eyðsla 4,4 l/100.* Grænn bíll.

Árg. 2012, ekinn 45 þús. km,
dísil, 116 hö., 6 gíra, beinskiptur
eyðsla 4,4 l/100.* Grænn bíll.

Verð: 4.750.000 kr.

Verð: 5.950.000 kr.

Verð: 3.090.000 kr.

Verð: 2.550.000 kr.
* Skv. uppgefnum meðaleyðslutölum frá framleiðanda.
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Opið virka daga kl. 10-18
og laugardaga kl. 12-16

17,9 g
sykur í
100 g

83%
heilkorna

Sykurminnsta
súkkulaðimorgunkornið
Lágmarks sykurmagn miðað
við annað sykrað morgunkorn.

Heilkorna
Próteinríkt

Kornið er nýtt til hins ýtrasta.
Ekkert er skilið eftir og öll
næringarefnin skila sér á
diskinn þinn.
10,5 g
prótein
í 100 g

Trefjaríkt
Inniheldur
náttúrulegar trefjar
sem aðstoða við heilbrigða
meltingarstarfsemi.

Prótein eru mikilvæg fyrir
uppbyggingu vöðva,
styrkja ónæmiskerﬁð
og ﬂytja næringarefni
inn og út úr frumum.

10 g
trefjar
í 100 g

Bragðgott
og meinhollt
í morgunsárið

Vítamín og steinefni

PIPAR\TBWA

U

SÍA

U

133723

Sneisafullt af mikilvægum
steinefnum, vítamínum og
járni sem nauðsynleg eru
starfsemi líkamans.

Flókin kolvetni
Sjá vöðvum líkamans og
heilafrumum fyrir orku.

67,9 g
kolvetni
í 100 g

ORKA SEM ENDIST
Ef þú gerir kröfur um næringarríkt
morgunkorn sem er gott á bragðið þá er Weetabix súkkulaði fyrir þig.
Njóttu þess að borða morgunverð sem inniheldur 83% heilkorn og er
sneisafullur af næringarefnum, trefjum og orku.
Prófaðu líka án súkkulaðis!
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Líka erkifjendur vestan Atlantshafs
Elvar Már Friðriksson og Gunnar Ólafsson eru þrátt fyrir ungan aldur í stórum hlutverkum hjá Keﬂavík og Njarðvík í karlakörfunni. Þeir
voru báðir í aðalhlutverkum þegar Reykjanesbæjarliðin mættust í Dominos-deildinni fyrr í vetur og verða það vafalítið einnig í kvöld í
seinni rimmu liðanna. Strákarnir eru báðir á leiðinni í háskólaboltann í Brooklyn í Bandaríkjunum en örskotsspölur er á milli skólanna.
skólastyrknum hjá St. Francis.
Óskar Ó.
Jónsson
ooj@frettabladid.is

KÖRFUBOLTI Ekki er langt á milli

íþróttahúsanna í Njarðvík og
Keflavík. Aðeins léttur göngutúr
fyrir ungan strák í toppformi. Svo
skemmtilega vill til að aðstæður Njarðvíkingsins Elvars Más
Friðrikssonar og Keflvíkingsins
Gunnars Ólafssonar breytast ekki
mikið þótt þeir haldi næsta vetur
á vit ævintýranna hinum megin
við Atlantshafið. Þeir sömdu fyrir
áramót hvor við sinn háskólann í
Brooklyn-hverfinu í New York;
Elvar Már við LIU og Gunnar við
St. Francis. Þegar betur er að gáð
er göngutúrinn ekki mikið lengri
milli íþróttahúsanna þar.
„Þetta eru gjörólíkir skólar
en miklir erkifjendur. Ég held
að það sé fimm mínútna labb á
milli skólanna og það liggur við
bara eins og Njarðvík og Keflavík,“ segir Elvar Már, sem hefur
verið frábær á tímabilinu. Því til
staðfestingar var hann á dögunum kosinn besti leikmaður fyrri
hlutans í Dominos-deildinni.
Enginn stríðnispúki í Gunnari
Skömmu eftir ógleymanlega leik
grannliðanna í lok október fóru
þeir Elvar Már og Gunnar saman
í skoðunarferð í St. Francis-skólann í Brooklyn. Elvar Már spilaði vel í grannaslagnum, skoraði
17 stig og gaf 12 stoðsendingar,
en Gunnar var aftur á móti hetja
leiksins. Njarðvíkingar misstu
frá sér forystuna í seinni hálfleik en voru næstum því búnir að
stela sigrinum með svaka spretti
í lokin. Úrslitin réðust hins vegar
þegar Gunnar smellti niður sigurþristi rétt fyrir leikslok og
tryggði Keflavík sigur á nágrönnunum í sinni fyrstu Reykjanesbæjarrimmu.
„Ég fór með Gunnari til St.
Francis stuttu eftir að hann skoraði sigurkörfuna á móti okkur.
Þetta var aðeins rætt en hann er
svo hógvær að hann var ekkert að
stríða mér mikið á þessu,“ segir
Elvar Már. Gunnar segir hins
vegar að forráðamenn körfuboltaliðsins í St. Francis hafi verið
með það á hreinu hvernig leikurinn endaði. „Við töluðum ekki
um þessa körfu en þjálfarnir úti
ræddu um hana og að ég skoraði
sigurkörfuna gegn Elvari,“ segir
Gunnar.
Það var sérstök og skemmtileg
upplifun fyrir strákana að fara í
skoðunarferðina.
„Það er farið með mann nánast
eins og kóng,“ segir Elvar Már og
bendir á að þeim hafi verið sýnt
allt það sem þeir höfðu áhuga á
að sjá.

Mega hittast nema fyrir leik
Hann hefur stefnt lengi á bandaríska háskólaboltann og svo er
einnig raunin hjá Gunnari.
„Þetta er bara snilld. Það hefur
verið markmið hjá mér síðustu
tvö til þrjú árin að koma mér út.
Ég ætlaði að fara eftir tímabilið
í fyrra en svo ákvað ég að taka
einn vetur í viðbót á Íslandi. Þetta
er miklu betra en ég hugsaði mér,
bæði í sambandi við staðsetningu
og skólann sjálfan,“ segir Gunnar.
„Ég var búinn að vera að skoða
skóla úti um allt í Bandaríkjunum
og líka á Vesturströndinni. Mig
langaði að ná mér í menntun og
ég held að þetta sé góð leið til að
þroskast sem körfuboltamaður og
einstaklingur,“ segir Elvar.
„Það er gaman að geta verið
svona nálægt hvor öðrum. Við
getum því leitað hvor til annars
ef það koma erfiðir tímar,“ segir
Elvar Már.
En hvernig er litið á það að leikmenn erkifjenda verji miklum
tíma saman?
„Þeir sögðu við Elvar að hann
mætti hitta mig nema daginn
fyrir leikinn á milli skólanna,“
segir Gunnar í léttum tón en
bætir svo við: „Það verður gott að
hafa annan Íslending í nágrenninu.“
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Rándýr menntun í boði
„Við þekkjumst í gegnum körfuna og höfum spilað hvor á móti
öðrum frá því við vorum tíu ára.
Þetta hefur samt breyst aðeins
því við vorum ógeðslega litlir
þegar við vorum yngri,“ segir
Gunnar um vinskap þeirra félaga.
Strákarnir sjá fyrir sér skemmtilegan tíma í New York, innan sem
utan vallar. „Við erum tíu mínútur með lest yfir til Manhattan og
svo er nóg um að vera í Brooklyn
líka. Það er auðvelt fyrir fólkið mitt að heimsækja mig og ég
held að það verði mikill kostur,“
segir Elvar.
Á síðustu árum er algengt að
íslensku strákarnir klári ekki
námið úti og komi aftur heim.
„Strákar hafa verið mikið að
fara út í eitt ár og þetta hefur
ekki heillað þá alveg. Ég skoðaði
það því vel og reyndi að velja mér
skóla sem hentaði mér. Þeir spila
evrópskan bolta og spila mikið
vegg og veltu (e. pick and roll). Ég
held að það henti mér. Ef að það
gengur illa þá verður maður bara
að vera þolinmóður og leggja harðar að sér. Það er stefnan að reyna

BROOKLYN-BARDAGINN
Íslendingarnir Gunnar og Elvar Már munu berjast á ný gegn
hvor öðrum með háskólaliðunum St. Francis
og LIU.
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Elvar átti ás uppi í erminni
Strákunum bauðst báðum skólastyrkur hjá St. Francis en Elvar
átti ás upp í erminni því fram
undan var einnig skoðunarferð
til nágrannaskólans Long Island
University eða LIU. Fljótlega
eftir komuna heim úr þeirri ferð
var Elvar búinn að ákveða sig.
„Þeir voru mjög spenntir fyrir
mér því ég er mjög líkur leikstjórnandanum sem þeir eru með
núna. Það hefur klárlega hjálpað
til. Mér fannst þetta því ekki vera
erfið ákvörðun. Mér leist bara
svo vel á þennan skóla og það var
ekkert annað í stöðunni. Aðstæðurnar voru mjög flottar og svo er
leikstjórnandi liðsins, sem leikur liðsins fer mikið í gegnum, að
útskrifast. Ég á að koma og fylla
hans skarð. Ég er mjög spenntur
fyrir því. Ég skoðaði St. Francis
en ég sá fram á meiri möguleika
í LIU. Aðstæðurnar voru líka
miklu betri þar,“ segir Elvar Már.
Gunnar ákvað hins vegar að taka

Hefðu viljað spila saman
„Auðvitað hefði ég viljað fá Elvar
með mér í St. Francis og hann
sagði það við mig að hann hefði
langað mikið til að spila með
mér. LIU er aðeins stærri skóli
og hefur komist lengra í háskólaboltanum undanfarin ár. Ég skildi
hann fullkomlega og hefði gert
það sama hefði ég fengið tilboð
frá hinum skólanum sem ég fékk
reyndar ekki,“ viðurkennir Gunnar.
„Ég þekki Gunnar mjög vel. Við
hefðum alveg viljað fara í sama
skóla en ég taldi bara LIU henta
mér betur. St. Francis hentar
honum vel því báðir skotbakverðir liðsins eru að útskrifast næsta
vor. Það er möguleiki fyrir hann
að fá að spila þar,“ segir Elvar,
sem fyllir í skarð Jason Brickman í LIU-skólanum. Brickman
er á góðri leið með að gefa flestar stoðsendingar í bandaríska
háskólaboltanum annað árið í röð.
„Ég vildi líka fara í skóla þar
sem ég sæi að ég ætti möguleika á
því að spila strax. Ég er vanur því
enda búinn að vera spila hátt í 30
mínútur í leik síðustu þrjú árin.
Það yrðu mikil viðbrigði að fara
að sitja í 30 mínútur á bekknum
núna,“ segir Elvar.

St.
St
S
tt. Francis
Frelsisstyttan

að klára þessi fjögur ár,“ segir
Elvar Már. Hann ætlar að nýta sér
menntunina vel. „Þetta er rándýr
menntun og þetta er ekki gefins.
Það er mjög flott að fá þetta.“
F yrri viðureign Njarðvík-

Hér mætast skólarnir í
„Baráttunni um Brooklyn“

inga og Keflvíkinga í Domniosdeild karla var svaka spennandi
og mikil skemmtun fyrir bæði
gestina í Ljónagryfjunni sem og
þá sem á horfðu heima í stofu. Í
kvöld verður vonandi boðið upp á

Barclays
Center
Heimavöllur
Brooklyn Nets

eitthvað svipað en það má búast
við góðri mætingu í TM-höllinni á
Sunnubrautinni auk þess að leikurinn er fyrsti mánudagsleikur
nýs árs á Stöð 2 Sport. Flautað
verður til leiks klukkan 19.15.
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Nicotinell, lyfjatyggigúmmí.
gigúmmí. Inniheldur nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn
tóbakksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinke
fráhvarfseinkennum
ennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim se
sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum.
steendur. Upphafsskammtur skal ákvarðaður út frá þvíí hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Verði vart við aukaverkanir þegar hærri styrkleiki er notaðu
Hætta skal alfarið reykingum meðan á meðferð með Nicotinell stendur.
notaður skal íhuga að skipta yfir í lægri styrkleika. Meðferðarlengd er
einstaklingsbundinn. Samtímis
í i neysla
l á súrum
ú
ddrykkjum,
kkj m eins og t.d.
t dd. kaffi og sódavatni
sódavatni, getur minnkað frásog nikótíns í munni. Forðast skal þessa drykki í 15 mínútur fyrir notkun lyfjatyggigúmmís. Tyggja skal eitt stykki Nico
Nicotinell lyfjatyggigúmmí við reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12
stykki á sólarhring, þó ekki fleiri en 15 stykki af 4 mg lyfjatyggigúmmíi
míi og 25 stykki af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Vegna eiginleika lyfjatyggigúmmís sem lyfjaforms getur nikótínþéttni í blóði verið mismunandi á milli eins
einstaklinga. Því skal miða tíðni skammta við einstaklingsþörf, innan
uppgefinna hámarksskammta. Tyggja skal eitt lyfjatyggigúmmí þar til finnst sterkt bragð. Lyfjatyggigúmmíið skal því næst hvíla á milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal byrja að tyggja aftur. Þetta skal endurtaka
í 30 mínútur. Í flestum tilfellum skal meðferðin standa í
e
a.m.k. 3 mánuði. Eftir 3 mánuði skal draga smám saman úr notkun. Venjulega er ekki mælt með notkun Nicotinell lyfjatyggigúmmís lengur en í eitt ár. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita fagl
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.
meðferð Þeir sem reykja ekki og þeir sem hafa ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna
innihalds
eiga ekki að nota Nicotinell. Ráðfærðu þig við lækni eða
lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota Nicotinell ef þú: ert þunguð, 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. Einstaklingar undir 18 ára aldri mega ekki nota Nicotinell nema að læknisráði. Nikótín sem er gleypt getur valdið versnun einkenna hjá sjúklingum sem eru með bólgu í vélinda, munni eða koki, magabólgu eða magasár. Einstaklingum með gervitennur, eiga við vandamál í
liðamótum kjálka og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí er ráðlagt að nota önnur lyfjaform en lyfjatyggigúmmí. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota lyfjatyggigúmmíið. Athuga ber að lyfjatyggigúmmíið og munnsogstöflurnar innihalda natríum og
bútýlhýdroxýtólúen (E321) sem getur valdið staðbundinni ertingu slímhúðar en sumar bragðtegundir innihalda að auki sorbitól (E420), maltitól (E965) eða aspartam (E 951) sem ekki allir mega taka. 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. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 19.20
Eitthvað annað
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.

FM 957 kl. 10.00
Heiðar
Austmann

Eldsnöggt með Jóa Fel
STÖÐ 2 GULL KL. 21.20 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.

Fisk í dag

Trainspotting

SJÓNVARPIÐ KL. 20.00 Skemmtilegir og fræðandi þættir þar sem Sveinn
Kjartansson matreiðslumeistari fær
ungling sér til aðstoðar í eldhúsið. Þau
matreiða einfalda og ﬂjótlega ﬁskrétti
sem höfða til ungs fólks.

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 22.00 Einhver forvitnilegasta, fyndnasta, ógeðslegasta, brjálaðasta og besta mynd sem gerð hefur
verið um líf og dauða heróínfíkla.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

06.10 Fréttir
07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In the Middle
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Miami Medical
11.00 Glory Daze
11.45 Making Attenborough‘s
Galapagos
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor
14.35 Wipeout USA
15.20 ET Weekend
16.30 Ellen
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Eitthvað annað (6:8)
19.50 Mom (11:22)
20.15 Nashville (4:20)
21.00 True Detective (3:8) 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.
22.00 Mayday (1:5)
22.55 American Horror Story. Asylum (3:13)
23.35 The Big Bang Theory
00.00 The Mentalist
00.45 Girls
01.15 Bones
02.00 Orange is the New Black
02.55 Sons of Tucson
03.20 Hellcats
04.00 Bad Lieutenant - Port of Call New Orleans
05.55 Fréttir og Ísland í dag

NY·OGNO
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07.00 Sheffield United - Fulham
13.30 Stevenage - Everton
15.10 Arsenal - Coventry
16.50 Rayo Vallecano - Atletico Madrid
18.30 Spænsku mörkin 2013/14
19.00 Keflavík - Njarðvík Bein útsending
21.00 Ensku Bikarmörkin 2014
21.30 Real Madrid - Granada
23.10 Keflavík - Njarðvík
00.40 Barcelona - Malaga

12.45 Norwich - Hull
14.25 Messan
15.50 Aston Villa - Chelsea
17.40 Stoke - Chelsea
19.30 Manstu Skemmtilegur spurningaleikur um enska boltann í umsjón Guðmundar Benediktssonar.
20.15 Chelsea - Sunderland
21.55 WBA - Everton
23.35 Messan

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

Heiðar Austmann er
aldursforseti stöðvarinnar en er samt
yngstur í anda að
eigin sögn. Heiðar
kom til starfa á
FM957 árið 1998 og
hefur unnið samﬂeytt á stöðinni í
ríﬂega 15 ár.

17.10 Extreme Makeover. Home Edition
17.55 Hart of Dixie
18.35 The New Normal
19.00 The Amazing Race
19.45 Offspring (7:13)
20.30 Grammy Awards 2014 - samantekt
22.00 The Glades (6:13)
22.45 The Vampire Diaries (21:22)
23.30 Men of a Certain Age (8:10)
00.15 Pretty Little Liars
00.55 Nikita
01.35 Justified
02.15 The Amazing Race
03.00 Offspring
03.45 The Glades
04.30 The Vampire Diaries
05.10 Men of a Certain Age
05.55 Tónlistarmyndbönd

07.00 Lukku láki 07.22 Ofurhundurinn Krypto
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 Dóra könnuður 09.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 09.46 Doddi litli og Eyrnastór 10.00
Áfram Diego, áfram! 10.24 Svampur Sveinsson
10.46 Hvellur keppnisbíll 10.56 Rasmus Klumpur
og félagar 11.00 Lukku-Láki 11.22 Ofurhundurinn
Krypto 11.43 Latibær 11.55 Sumardalsmyllan
12.00 Ljóti andarunginn og ég 12.25 Elías 12.36
Ævintýraferðin 12.47 UKI 12.52 Tommi og Jenni
13.00 Dóra könnuður 13.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 13.46 Doddi litli og Eyrnastór 14.00
Áfram Diego, áfram! 14.24 Svampur Sveinsson
14.46 Hvellur keppnisbíll 14.56 Rasmus Klumpur
og félagar 15.00 Lukku-Láki 15.22 Ofurhundurinn
Krypto 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 Dóra könnuður 17.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.46 Doddi litli
og Eyrnastór 18.00 Áfram Diego, áfram! 18.24
Svampur Sveinsson 18.46 Hvellur keppnisbíll
18.56 Rasmus Klumpur og félagar 19.00 Gullbrá
og birnirnir 3 20.20 Sögur fyrir svefninn

16.40 Herstöðvarlíf
17.20 Froskur og vinir hans
17.27 Grettir
17.40 Skoltur skipstjóri
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Þrekmótaröðin 2013
18.30 Landinn
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.00 Fisk í dag Skemmtilegir og fræðandi þættir þar sem Sveinn Kjartansson
matreiðslumeistari fær ungling sér til aðstoðar í eldhúsið. Þau matreiða einfalda og
fljótlega fiskrétti sem höfða til ungs fólks.
20.10 Aldamótabörnin– Unglingsárin (1:2) (Child of our time) Vandaður heimildarmyndaflokkur úr smiðju BBC þar
sem Robert Winston fylgist með nokkrum
börnum sem fæddust árið 2000. Nú eru
börnin að komast á unglingsár með öllum
þeim áskorunum sem því fylgja.
21.10 Dicte (9:10) (Dicte) Dönsk sakamálaþáttaröð 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.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið– Guðrún Johnsen Bogi
Ágústsson, Egill Helgason, Eva María Jónsdóttir og Þóra Arnórsdóttir skiptast á um
að hafa umsjón með þættinum og ræða
við áhugavert fólk.
22.45 Saga kvikmyndanna– Sjálfstæðir framleiðendur og stafræna byltingin
(14:15) (The Story of Film. An Odyssey)
23.50 Kastljós
00.10 Fréttir
00.25 Dagskrárlok

SKJÁREINN
17.55 Strákarnir
18.20 Friends
18.45 Seinfeld
19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men
20.00 Grey‘s Anatomy (11:24)
20.45 Sjálfstætt fólk
21.20 Eldsnöggt með Jóa Fel (10:12)
21.55 Ally McBeal (14:23)
22.40 Without a Trace (19:23)
23.20 Heimsendir
23.55 Nikolaj og Julie
00.40 Anna Phil
01.25 Sjálfstætt fólk
01.55 Eldsnöggt með Jóa Fel
02.30 Ally McBeal
03.15 Without a Trace
04.00 Tónlistarmyndbönd

11.00 Moonrise Kingdom
12.35 The Chronicles of Narnia. The
Voyage of the Dawn Treader
14.25 Stepmom
16.30 Moonrise Kingdom
18.05 The Chronicles of Narnia. The
Voyage of the Dawn Treader
19.55 Stepmom
22.00 Trainspotting
23.35 Dark Shadows
01.30 Milk

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

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers
08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.45 Judging Amy
17.30 Dr. Phil
18.15 Top Gear
19.05 Cheers
19.30 Happy Endings (21:22)
19.55 Trophy Wife (4:22)
20.20 Top Chef (8:15)
21.10 Hawaii Five-0 (12:22) Steve
McGarrett og félagar handsama hættulega
glæpamenn í skugga eldfjallanna á Havaí í
þessum vinsælu þáttum.
22.00 CSI (4:22) Vinsælasta spennuþáttaröð frá upphafi þar sem Ted Danson fer
fyrir harðsvíruðum hópi rannsóknardeildar
lögreglunnar í Las Vegas.
22.50 CSI
23.35 Law & Order: Special Victims
Unit
00.20 Hawaii Five-0
01.10 CSI: New York
02.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2014 12.00 Inside The PGA
Tour 2014 12.25 PGA Tour 2014 16.25 PGA Tour
2014 - Highlights 17.20 Feherty 18.05 Golfing
World 2014 19.00 PGA Tour 2014 23.00 Golfing
World 2014

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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Heiðursgestur á Eurosonic-hátíð

MÁNUDAGSLAGIÐ

Íslensk tónlist verður í eldlínunni á Eurosonic-hátíðinni á næsta ári. Slíkt getur
skapað mjög mörg tækifæri fyrir íslenska tónlist til að komast að erlendis.

„Á mánudögum hlusta ég á Heart
of Gold með Neil Young. Það minnir
mig á vinkonur mínar Kristínu Þóru
Haraldsdóttur og Guðmundu Maríu
Sigurðardóttur. Á menntaskólaárunum byrjuðum við alla morgna á
þessu lagi og í dag minnir það mig á
að hringja í þær daglega.“
Kristín Tómasdóttir rithöfundur.

„Nú er að fara í gang fjármögnun
verkefnisins og við verðum að svara
því hvort Ísland þiggur boðið fyrir
miðjan febrúar,“ segir Sigtryggur Baldursson framkvæmdastjóri
Útóns og trymbill með meiru.
Íslandi hefur formlega verið boðið
að vera heiðursgestur á Eurosonictónlistarhátíðinni í Groningen í Hollandi á næsta ári en hátíðin fer fram
um miðjan janúar ár hvert.
„Eurosonic er orðin að öflugustu
kynningarhátíð Vestur-Evrópu um

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
er hér með auglýst tillaga að breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík.

Krókháls 13
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi, GrafarlæksStekkjarmóa-Djúpadals, vegna lóðarinnar nr. 13 við
Krókháls. Í breytingunni felst að kvöð um lagnir sem
nú er norðan/vestan við lóðina verði færð austur/
suður fyrir lóðina og afmörkun á nýrri lóð þar sem
gert er ráð fyrir dreifistöð.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15,
frá 27. janúar 2014 til og með 10. mars 2014. Einnig
má sjá tillöguna á heimasíðunni, www.reykjavik.is,
slá inn í leitarreit skipulag í kynningu. Eru þeir sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna
sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum
við tillöguna skal skila skriflega, til umhverfis –
og skipulagsviðs, b.t. skipulagsfulltrúa, eða á
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 10.
mars 2014. Vinsamlegast notið uppgefið netfang
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 27. janúar 2014
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

þessar mundir og má segja að þetta
sé ekki ósvipað því þegar Ísland var
heiðursgestur á bókmenntahátíðinni í Frankfurt árið 2011,“ útskýrir Sigtryggur.
Einhver mesti styrkur Eurosonic
er ráðstefnan sem fram fer á daginn, hana sóttu í ár 3.275 fagmenn
úr tónlistargeiranum, meðal annars fulltrúar 419 tónlistarhátíða, og
á ráðstefnunni taka menn fundi og
reyna að sjá eitthvað af þeim 150
pallborðsumræðum og kynningum

sem í boði eru. „Svo eru skoðaðir
tónleikar með ferskustu tónlistarmönnum Evrópulandanna á kvöldin,“ segir.
Þess má geta að Austurríkismenn
voru búnir að vera með beiðni inni
hjá Eurosonic í fjögur ár um að vera
„focusland“ en Íslandi er boðið þetta
nokkuð óvænt.
„Er það mál allra þeirra sem tekið
hafa þennan kaleik að viðskipti hafi
aukist mjög áþreifanlega í kjölfar
þess, og beri þess merki í auknum

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI Sigtryggur

Baldursson tónlistarmaður og framkvæmdarstjóri Útóns. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

bókunum þeirra listamanna sem
fram hafa komið á hátíðinni auk
mikils vaxtar í sölu tónlistar frá
landinu.“
- glp

Safnaði fyrir græna
kortinu á netinu
Jóhanna Guðleif hitti Bandaríkjamanninn Erik Gerlach í Kaupmannahöfn árið
2010. Ástin blómstraði og þau eru gift í dag. Jóhanna setti af stað hópfjármögnun fyrir græna kortinu til að geta verið í sama landi og sinn heittelskaði.
„Við hittumst fyrst í matarboði
hjá sameiginlegum vinum í Kaupmannahöfn í nóvember árið 2010.
Við hittumst síðan aftur í minni
fyrstu New York-ferð í kringum
áramótin 2011. Mér datt ekki í hug
að þetta væri tilvonandi maðurinn
minn. Við vorum svo ólík. Það var
fyrst hálfu ári síðar er ég sá hann
dansa og það kitlaði mig í magann
og endaði í kossi. Þaðan hefur svo
ást okkar þróast í gegnum miklar fjarlægðir á stundum,“ segir
Jóhanna Guðleif um hvernig hún
kynntist eiginmanni sínum, Bandaríkjamanninum Erik Gerlach. Þau
voru saman í Danmörku í rúmlega
ár eftir að þau ástarsamband þeirra
hófst en þá þurfti Erik að yfirgefa
landið eftir að hafa misst vinnuna. Þá tók við fjarsamband á milli
tveggja heimsálfa sem tók á.
„Þetta er búið að vera langt ferli
og búið að kosta okkur mikla peninga með ferðum mínum hingað,
launaleysi mínu á meðan ég er hér
og sérstaklega í New York sem er
mjög dýr borg. Er ég kom til New
York í október í fyrra vissi ég að við
þyrftum að komast að niðurstöðu
sem í okkar tilfelli þýddi gifting eða
ekki,“ segir Jóhanna, sem þurfti að
fá græna kortið í Bandaríkjunum
til að geta búið þar og starfað um
ókomna framtíð.
„Eftir að hafa farið í gegnum alls
kyns rússíbana spurði ég mig hvort
ég vildi yfirgefa manninn og byrja
upp á nýtt annars staðar? Það gat ég
ekki hugsað mér. Við höfðum rætt
giftingu sem lausn en vorum bæði
skíthrædd við það þar sem við töldum okkur ekki vera tilbúin, bara
rúmlega hálf fertug. Rússíbaninn
endaði síðan að lokum í stóru já-i í
Ráðhúsinu í Brooklyn síðasta dag
árs 2013. Það var stórkostlegur
léttir og allt í einu skall á djúp ró
hið innra,“ segir Jóhanna. Þá blasti
umsóknarferlið um græna kortið
við sem er afar dýrt og því ákváðu
Jóhanna og Erik að stofna hópfjármögnunarsíðu á Donationto.com til

HAMINGJUSÖM Á

brúðkaupsdaginn í Ráðhúsinu.
Erik starfar
sem arkitekt
en Jóhanna er
textílskapari og
jógakennari.
MYND/EINKASAFN

að freista þess að safna þrjú þúsund
dollurum, tæplega 350 þúsund krónum, til að eiga fyrir öllum þessum
útgjöldum.
„Einhvern veginn vissi ég að
þetta myndi allt reddast eftir mörg
ár í óvissu. Ég spurði mig hvernig
ég gæti leyft flæðinu að koma til
mín? Og með því að lifa í spurningunni kom svarið til mín: Biddu
um hjálp! Ég fór í gegnum alls kyns
hugarskvaldur áður en við fórum
í gang með þetta. Væru ekki aðrir
sem þyrftu meira á aðstoð að halda?
Hvað ætli fólki hugsi? voru spurningar sem fóru í gegnum huga minn.
Svo áttaði ég mig á að ég ætti alveg
jafn mikinn tilverurétt og aðrir
og ég myndi sjálf elska að styðja
við bakið á vinum mínum í sömu
aðstöðu. Og þar með var leikurinn
hafinn,“ segir Jóhanna en hjónin
náðu takmarkinu fyrir stuttu.
„Það að finna svona mikinn stuðning úr öllum áttum; frá fjölskyldu,
vinum og ókunnugum er ómetanlegur styrkur. Við erum óendanlega þakklát fyrir að þið gerið okkur
svona létt að byrja nýtt líf saman,“

Eftir að hafa farið í
gegnum alls kyns rússíbana spurði ég mig hvort
ég vildi yfirgefa manninn
og byrja upp á nýtt annars
staðar? Það gat ég ekki
hugsað mér.
Jóhanna Guðleif

segir Jóhanna í sæluvímu.
„Nú tekur við ferlið að sækja
um græna kortið, svakalega mikið
af pappírum og allsherjar læknisskoðun. Því fyrr sem við sendum
inn umsóknina, því fyrr get ég búist
við atvinnuleyfi. Síðan tekur við
stóra viðtalið þar sem við þurfum að
sanna okkur sem alvöru par. Þegar
það er afstaðið getum við búist við
græna kortinu inn um lúguna. Þá er
ég frjáls fugl á ný og get ferjað allt
mitt hafurtask sem bíður á Íslandi
og í Danmörku hingað yfir til Ameríku. Við höfum hugsað okkur að
vera hér allavega næstu tvö árin en
maður veit aldrei hvað getur gerst.“

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
Sýna fólki að það er líf eftir Vog

liljakatrin@frettabladid.is

Lay Low er næsti listamaður til að troða upp á tónleikaröð SÁÁ í Edrúhöllinni.

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

„Þetta er raunverulegur valkostur fyrir þá sem vilja njóta góðrar
tónlistar án þess að það sé einhver
að drekka sig fullan nálægt þeim.
Þarna getur fólk komið með krakkana sína, horft á góða tónleika og
verið komið heim um tíu leytið,“
segir Rúnar Freyr Gíslason, samskiptafulltrúi SÁÁ. Félagið hefur
haldið tónleikaröðina Kaffi, kökur,
rokk & ról í Edrúhöllinni við Efstaleitið síðan haustið 2011 en upphafið má rekja til poppfræðingsins Arnars Eggerts Thoroddsens.
„Við viljum sýna fólki að það
er líf eftir Vog. Við bjóðum upp

á alls kyns uppákomur og sýnum
fólki að það er nóg annað að gera
en að drekka og djamma til að
hafa gaman. Við höldum tónleika
síðasta þriðjudag í hverjum mánuði og það kostar aðeins þúsund
krónur inn. Innifalið í miðaverði
eru kaffi og kökur,“ segir Rúnar
en tónleikaröðin fékk Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins árið 2012.
Gestur næsta þriðjudags er tónlistarkonan Lay Low.
„Hún er algjörlega frábær og
nýjasta platan hennar, Talking
About the Weather, hefur slegið
rækilega í gegn.“
- lkg

GÓÐ STEMNING Rúnar lofar góðri

stemningu í Edrúhöllinni klukkan 20.30
annað kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

SÍÐUSTU
DAGAR!

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Var leynigestur Skímó
Einar Ágúst Víðisson kom fram
með Skítamóral á Spot á laugardagskvöld, í fyrsta skipti í tíu ár. „Þetta
var unaður, eins og að vera kominn
heim,“ segir Einar Ágúst. „Ég er
þeim ótrúlega þakklátur fyrir að
leyfa gamla að kýla á þetta aftur.“
Einar segir að ákveðið hafi verið
með stuttum fyrirvara
að hann yrði leynigestur kvöldsins en
hugmyndir séu um
að reyna að endurtaka leikinn.
- ebg

Afmælistónleikar
á Akureyri

UR

1
2
3
4

„Ég veit að verðmiðinn er hár“
Dönsuðu naktir í reykfylltum helli
„Wild Boys“ opinbera kylfuna
Skallaði leigubílstjóra og komst
undan
5 Í beinni: Sheffield Utd - Fulham |
Staðan er 1-0

ÚTSÖLUVERÐ

81.800 kr.

5AFS0LÁT%TUR!

SÆNGUR

40%

FÖT

AFSLÁTT

UR!

DAKOTA

)

3 cm
King Size rúm (193x20

kr.
FULLT VERÐ 234.200

ÚTSÖLUVERÐ

117.100 kr.

5AFSL0ÁT%TUR!
DÚNSÆNGUR

30%
AFSLÁTTUR!

ARGH!!! 270114 #3

Blaðberinn
bíður þín

...góðar
óð
ð ffréttir
étti ffyrir
i umhverfið

0 kr.

ÓTRÚLEG
VERÐ!

Mest lesið

Blaðberinn...

x203 cm)

FULLT VERÐ 163.60

5A0FS-L6ÁT0T %

Söngkonan Guðrún Gunnarsdóttir
fagnaði fimmtugsafmæli á síðasta
ári, og í tilefni af því kom út platan
Bezt með hennar bestu lögum fyrir
síðustu jól.
Í tilefni af bæði afmælinu og
útkomu plötunnar hélt Guðrún
tónleika í Salnum í Kópavogi í byrjun
nóvember. Miðarnir seldust upp á
örskömmum tíma og hefur því verið
ákveðið að heimsækja
Akureyringa og endurtaka þessa tónleika
í Menningarhúsinu
Hofi laugardaginn
22.febrúar. Á efnisskránni verða ýmis
lög af ferlinum,
sem spannar
um þrjátíu
ár. Sérstakur
gestur á
tónleikunum
verður
Friðrik
Ómar. - fb

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

STOCKHOLM

Queen Size rúm (153

ÚTSALA!

TSALA
ÚREKKJUNNAR

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

STÓR
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