ÞVOTTAVÉLAR
SKOÐUN Guðmundur Andri Thorsson
vill fá að kíkja í pakkann frá Evrópusambandinu en fær það ekki. 13

MENNING Disney lagði blessun sína
yfir rödd Bryndísar Reynis fyrir teiknimyndina Frozen. 26

SPORT Grindvíkingar og Haukakonur
urðu bikarmeistarar í körfubolta í
Höllinni um helgina. 20
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10.000 gegn ESB-tillögu
Um 10.000 manns höfðu í gær skrifað undir áskorun um að tillaga um viðræðuslit
yrði dregin til baka. Boðað hefur verið til mótmælafundar á Austurvelli í dag þegar
tillagan kemur til fyrri umræðu á þingi. Ekkert skipulagt málþóf fyrirhugað.
EVRÓPUMÁL Um tíu þúsund manns

Innilokun er engin lausn
Sviðsstjóri meðferðarsviðs Barnaverndarstofu segir mikilvægt að
styrkja foreldra til að ná tökum á
vanda barnsins síns og best að það
sé gert á heimavelli. 6
Pólverjar fá hærri laun Meðalmánaðarlaun pólskra félagsmanna
Eflingar voru í september um fjórtán
prósentum hærri en laun íslenskra
félagsmanna. Tölur benda til þess að
Pólverjar vinni lengri vinnudaga. 2

höfðu skrifað undir áskorun til
stjórnvalda um að draga ekki til
baka aðildarumsókn Íslands í Evrópusambandið í gærkvöldi, þegar
blaðið fór í prentun. Undirskriftasöfnunin hófst í gærmorgun og
fer fram í gegnum vefsíðu á netinu. Einnig hefur verið boðað til
mótmæla á Austurvelli síðdegis.
Mótmælin hefjast klukkan þrjú
um leið og þingfundur hefst. Þar
fer fram fyrri umræða um þingsályktunartillögu ríkisstjórnarinnar um að draga aðildarumsókn

Íslands í Evrópusambandið formlega til baka. Um 2.400 manns
höfðu boðað komu sína á mótmælin, í gegnum Facebook, þegar blaðið fór í prentun.
Leiðtogar stjórnarandstöðuflokkanna segjast ekki hafa í
hyggju að beita skipulögðu málþófi
þegar málið verður rætt á þingi.
Guðmundur Steingrímsson, formaður Bjartrar framtíðar, reiknar þó með því að umræður muni
standa yfir lengi. „Ef tillaga
stjórnarinnar nær fram að ganga
verður umræða um Evrópusam-

bandsaðild tekin af dagskrá jafnvel næsta áratuginn. Ef það er einhvern tímann tilefni til að tala um
aðildarviðræður við Evrópusambandið, þá er það nú.“
Árni Páll Árnason, formaður
Samfylkingarinnar, leggur áherslu
á að áfram verði rætt um skýrslu
Hagfræðistofnunar, en umræða um
skýrsluna er einnig á dagskrá í dag.
„Það er full ástæða til að ræða um
þessa skýrslu, sérstaklega í ljósi
þess að menn eru að draga víðtækar og rangar ályktanir af henni,“
segir Árni Páll.
- kak / sjá síðu 4

Besta kvikmynd ársins:

Hross í oss til
Bandaríkjanna
KVIKMYNDIR „Myndin verður sýnd

á hátíðinni New Directors/New
Films-hátíðinni
í MoMa, sem
er einstaklega
virt hátíð,“ segir
Friðrik Þór Friðriksson, framleiðandi myndarinnar Hross
í oss.
FRIÐRIK ÞÓR
Myndin, sem
FRIÐRIKSSON
Benedikt Erlingsson leikstýrir, var valin kvikmynd ársins á Edduhátíðinni sem
haldin var á laugardaginn. Þar
hlaut Hross í oss alls sex Eddur,
meðal annars fyrir leikstjórn,
handrit og kvikmyndatöku.
- ósk / sjá síðu 18

Varðskip fá inni í Reykjavík
Borgarstjórn samþykkti ályktunartillögu um að fagna samstarfi í björgunarmálum við erlendar vinaþjóðir
og bjóða skip þeirra velkomin til
Reykjavíkur. 2
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LÉTTSKÝJAÐ Í dag verða norðaustan
5-15 m/s, hvassast NV-til. Skýjað með
köflum og stöku él NA-lands en annars
léttskýjað. Frost 0-5 stig en hiti að 5
stigum syðst. 4
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VIÐ STÖRF
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enda notaði
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kom með h

Paratabs®

út úr því hvernig
best væri að
ar saman og
a hnýta perlurnþað útheimti
segir hún og
mikla þolinmæ
hlær. Aðferðin
ði,“
Aðferð sem
er heimatilb
Erla notar
úin Það

HÓPHUGLEIÐSLA Í RÁÐHÚSINU Viðburðurinn Friðsæld í febrúar var formlega settur í Ráðhúsi Reykjavíkur í gær með stuttri hóphugleiðslu. Ein stúlka úr
hópnum gaf sér þó stutta stund til að brosa framan í myndavélina áður en hún sneri sér aftur að hugleiðslunni. Markmið viðburðarins er að vekja athygli á hugleiðslu og
mikilvægi þess að vera til staðar hér og nú.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

70% færri tekjulágir lífeyrisþegar fá aðstoð vegna heilbrigðisþjónustu:

Óbreytt tekjuviðmið frá 2009
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HEILBRIGÐISMÁL Öryrkjum og líf-

eyrisþegum sem eiga rétt á uppbótargreiðslum vegna kostnaðar við
að standa straum af meðal annars
lyfja- og læknisþjónustu, heyrnartækjum og umönnun í heimahúsum, fækkaði um 2.300 manns, eða
um tæp 70 prósent, frá árinu 2009.
Það orsakast af því að tekjuviðmið
Tryggingastofnunar, sem er 200.000
krónur á mánuði, hefur ekki haldist
í hendur við hækkun lífeyris.
Þórdís Bjarnleifsdóttir segir í
samtali við Fréttablaðið að 6.000
króna hækkun á lífeyri hafi valdið því að hún átti ekki lengur rétt
á greiðslum vegna kaupa á heyrnartæki.
„Ég þurfti að skuldsetja mig til
að kaupa tækið og hélt að ég fengi
endurgreitt,“ segir hún. „Nú sit ég

uppi með skuldina. Þetta skiptir
mig miklu máli því ég næ nú þegar
ekki endum saman,“ segir Þórdís
sem skuldar yfir tvö hundruð þúsund krónur vegna heyrnartækisins.
Árið 2009 fengu 3.393 lífeyrisþegar uppbótagreiðslur, en í ár voru
þeir 1.075 talsins. Það er samdráttur um 68 prósent, en þeim fækkaði
um fjórðung milli 2012 og 2013.
Ellen Calmon, formaður Öryrkjabandalags Íslands, segir að brýnt sé
að leiðrétta viðmiðið. Hún segir að
á síðustu árum hafi fjölmargir lífeyrisþegar með engar aðrar tekjur
en bætur almannatrygginga misst
uppbæturnar við það að skríða upp
fyrir 200.000 kr. tekjuviðmiðið. Á
sama tíma hafi heilbrigðiskostnaður og greiðsluþátttaka fólks í hjálpartækjum hækkað umtalsvert.

LEIÐIN TIL
HOLLUSTU
Skyr.is drykkirnir
standast þær ströngu
kröfur sem gerðar eru til
matvæla sem merktar eru
Skráargatinu. Þú getur
treyst á hollustu Skyr.is.

Það er
mjög mikilvægt að
tekjuviðmiðið
hækki strax
upp í 240.860
krónur
Ellen Calmon
formaður ÖBÍ

„Það er mjög mikilvægt að tekjuviðmiðið hækki strax upp í 240.860
krónur og að það fylgi framvegis
hækkun bóta almannatrygginga.
Að öðrum kosti koma hækkanir
almannatrygginga ekki öllum til
góða og fer sá hópur stækkandi.“
- eb / sjá síðu 10
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Þeir sem vilja
kynna sér hönnun Erlu betur
geta
skoðað Facebook
síðuna Frjálsmen
.
Einnig býr hún
til men eftir séróskum.

www.skyr.is
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SPURNING DAGSINS

Ályktunartillaga sjálfstæðismanna um erlent björgunarstarf samþykkt í borgarstjórn:

Leyfa komu varðskipa í Reykjavíkurhöfn
BJÖRGUNARSTARF Ályktunartillaga sem sjálf-

Agnar, fenguð þið einn á
lúðurinn?
Já. Alltaf með reglulegu millibili.
Auglýsingastofan Jónsson og Le‘macks fékk
einn Lúður á hinni árlegu íslensku markaðsverðlaunahátíð Lúðrinum um helgina.

stæðismenn í borgarstjórn lögðu fram í byrjun
febrúar um erlent björgunarstarf hefur verið
samþykkt.
Tillagan kveður á um að borgarstjórn fagni
samstarfi í björgunarmálum við erlendar vinaþjóðir og bjóði skip þeirra velkomin til Reykjavíkur. Þessi stuðningur fulltrúa meirihlutans,
sem var gerður með örlítilli breytingu, markar
því stefnubreytingu.
„Ég er mjög ánægður með þetta. Borgarstjóri hafði látið í ljósi ákveðinn fjandskap
fannst manni við komur erlendra skipa hingað til lands, herskipa eða varðskipa,“ segir

Kjartan Magnússon, borgarstjórnarfulltrúi. „Í
umræðum fyrr á kjörtímabilinu spurðum við
hvort þetta ætti líka við um þessi dönsku og
norsku varðskip sem Landhelgisgæslan hefur
verið í samstarfi við og fengum þau svör að svo
væri. Okkur fannst það gífurlega slæm skilaboð og vorum hrædd um að þau gætu dregið
úr þessu samstarfi og stefnt því í hættu,“ segir
hann.
„Þegar ummæli borgarstjóra urðu aðeins
óljósari töldum við rétt að fá úr þessu skorið
og lögðum þá fram þessa tillögu.“
Fulltrúi Vinstri grænna greiddi atkvæði á
móti afgreiðslunni.
- fb

VARÐSKIP Í REYKJAVÍK Varðskip Landhelgisgæslunn-

ar sjást hér í höfn í Reykjavík. Annað þeirra er merkt
fána ESB.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Meðallaun Pólverja
hærri en Íslendinga
Mánaðarlaun pólskra félagsmanna Eflingar voru í september að meðaltali fjórtán
prósentum hærri en laun íslenskra félagsmanna. Formaður Eflingar segir tölurnar
benda til þess að Pólverjarnir vinni lengri vinnudaga.
ATVINNUMÁL Heildarlaun pólskra

NÍRÆÐUR Robert Mugabe steytti hnefann í afmælisræðu sinni í gær.

MYND/AP

Forsetinn Robert Mugabe fagnaði níræðisafmæli sínu í gær:

Vill ekki setjast í helgan stein
SIMBABVE, AP Robert Mugabe, forseti Simbabve, fagnaði níræðisaf-

mæli sínu í gær. Hann sagðist ekki tilbúinn til að setjast í helgan stein.
„Af hverju ætti að ræða slíkt þegar tíminn til þess er ekki runninn
upp?,“ sagði Mugabe. „Ég er enn hérna en þegar rétta stundin kemur
mun ég hætta. Ég vil ekki yfirgefa flokkinn minn þegar hann er
sundraður.“
Mugabe sagðist við hestaheilsu en leit samt ekki út fyrir að vera það
í sjónvarpsviðtali. Afmæli forsetans var á föstudag en haldið var upp
á það í gær á fimmtíu þúsund manna leikvangi í borginni Marondera.
Talið er að hátíðarhöldin hafi kostað um 113 milljónir króna.
- fb

Nýr Suðurstrandarvegur:

Maður handtekinn í gær:

160 bílar á sólar- Ók á þrjá bíla
hring á veturna og stakk af
SAMGÖNGUR Sólarhringsum-

LÖGREGLUMÁL Ökumaður silfur-

ferð á Suðurstrandarvegi á milli
Grindavíkur og Þorlákshafnar, er
um 160 bílar á sólarhring á meðaltali yfir vetrartímann en 530
yfir sumartímann.
Suðurstrandarvegurinn, sem
er 57 km langur, var formlega
opnaður 2012. Meðaltals sólarhringsumferð um veginn vetrarmánuðina 2013 var 162 bílar við
Festarfjall og 212 bílar við Selvog. Sumarumferðin var hins
vegar 530 bílar við Festarfjall og
463 bílar við Selvog.
- mhh

grárrar BMW-bifreiðar stakk af
eftir að hafa ekið á þrjá bíla við
gatnamót Kringlumýrabrautar og
Háaleitisbrautar í gær.
Bifreið mannsins hafnaði utan
vegar og hljóp ökumaðurinn í
burtu að sögn sjónarvotta. Að
þeirra sögn eru bílarnir mikið
skemmdir.
Maðurinn var þó handtekinn
skömmu síðar og er grunaður um
akstur undir áhrifum vímuefna.
Ekki urðu alvarleg slys á fólki,
að sögn lögreglu.
- ósk

félagsmanna stéttarfélagsins Eflingar voru að meðaltali um fjórtán
prósentum hærri en laun íslenskra
félagsmanna í september síðastliðnum.
Þetta kemur fram í nýrri samantekt Eflingar. Hún inniheldur ekki
upplýsingar um vinnutímann á bak
við launin enda hvergi hægt að nálgast tölur um fjölda vinnustunda
eftir þjóðerni. Samkvæmt niðurstöðum norrænnar samanburðarrannsóknar sem rannsóknarmiðstöðin MIRRA vann að og kynnti
fyrr í þessum mánuði, eru Pólverjar aðeins með 57 prósent af meðallaunum á íslenskum vinnumarkaði.
„Við ekki bara gagnrýnum, við
vefengjum að staðan sé þannig.
Rannsókn MIRRU olli töluverðum
heilabrotum og niðurstaðan er á
skjön við okkar reynslu og við teljum að þarna sé einfaldlega verið að
mæla ranga hluti. Hins vegar vantar inn í okkar samantekt tölur um
vinnutíma en mér finnst tölurnar
benda til þess að pólskir félagsmenn okkar vinni lengri vinnudaga,“ segir Sigurður Bessason, formaður Eflingar.
Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ, segir það tilfinningu starfsmanna ASÍ að Pólverjar,
bæði karlar og konur, séu almennt á
lakari launum en Íslendingar í sambærilegum störfum.
„Sú tilfinning byggir ekki á neinum tölfræðilegum upplýsingum,“
segir Halldór en hann telur launamuninn sem var dreginn upp hjá
MIRRU vera langt umfram þeirra
mat. „Þegar við sáum þessa niðurstöðu MIRRU þá passaði hún engan
veginn við það sem við töldum

BYGGT Pólskir félagsmenn Eflingar sem störfuðu í byggingariðnaði fengu að meðaltali 376 þúsund krónur í mánaðarlaun.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Með 305 þúsund krónur í mánaðarlaun
Pólskir félagsmenn Eflingar voru í september 2013 með að meðaltali 305
þúsund krónur í mánaðarlaun en íslenskir félagsmenn 267 þúsund krónur.
Í samantekt Eflingar kemur einnig fram að pólskir félagsmenn sem störfuðu í byggingariðnaði voru með 376 þúsund krónur á mánuði en meðaltal
heildarlauna íslenskra félagsmanna var 364 þúsund krónur. Pólverjarnir
voru einnig með hærri heildarlaun í störfum hjá ræstingaþjónustufyrirtækjum en lægri laun í matvælaiðnaði.

okkur vita best. Við skoðuðum þá
tölfræði og aðferðafræði sem niðurstaðan byggir á og þá kom í ljós
að hún byggði annars vegar á viðtalskönnun við fimm hundruð Pólverja sem sögðu hvað þeir töldu sig
vera með í laun. Hins vegar voru
þær upplýsingar bornar saman við
tölur Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins, um meðallaun á íslenskum vinnumarkaði, og þar er eingöngu að finna tölur um meðallaun
óháð starfs- eða atvinnugreinum.“

Dr. Hallfríður Þórarinsdóttir,
mannfræðingur og forstöðumaður
MIRRU, segir gagnrýni á aðferðafræði rannsóknarinnar fela í sér
ákveðna vantrú.
„Ég spyr mig hvort launþegahreyfingin sé að draga í efa það
sem fólkið segir sjálft um launin
sín. Mér finnst þetta líka sýna að
það verður að rannsaka frekar þessi
launakjör og þá sérstaklega út frá
vinnustundum.“
haraldur@frettabladid.is

Kristján Þór kannar allar leiðir til að menn lendi ekki í gildru refsilöggjafar:

Opinn fyrir afglæpavæðingu
HEILBRIGÐSMÁL Kristján Þór Júlí-

Kringlunni
4ÎNJ
heyrnarstodin.is

HEYRNARSTÖ‹IN

usson heilbrigðisráðherra sagðist í þætti Mikaels Torfasonar,
Minni skoðun, í gær vera opinn
fyrir afglæpavæðingu fíkniefna.
Kristján vill gera það í skrefum og gefur lítið fyrir ýmis rök
þeirra sem vilja ganga lengra
í átt til frjálsræðis, til dæmis
að skatttekjur af sölu fíkniefna
ættu að vera lóð á vogarskál lögleiðingar.
„Ég vil með öðrum orðum
kanna allar hugsanlegar leiðir
sem koma í veg fyrir að einstaklingar á unga aldri lendi í einhverri gildru sem refsilöggjöfin
kallar á vegna fikts sem getur
hent,“ segir Kristján meðal annars í þættinum. Aðspurður segist
Kristján Þór hafa skoðað málið
frá mörgum hliðum.
„Ég hallast mjög að því að

SKATTTEKJUR SPILA EKKI INN Í Kristján Þór Júlíusson segir að skatttekjur af sölu

fíkniefna ættu ekki að vera lóð á vogarskál lögleiðingar.

kanna allar leiðir til þess að gera
þetta fært.“
Næstu skref í átt til þessa segir
Kristján Þór vera að stofna starfshóp sem vinni að málefninu.
„Hópurinn ætti að koma frá mér

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

sem heilbrigðisráðherra og innanríkisráðuneyti, ásamt fjármálahluta og svo verður samráð við
hagsmunaaðila sem málaflokknum
tengjast,“ segir Kristján.
- ósk
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NOTAÐIR BÍLAR
Gerðu betri
bílakaup!
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Verð: 4.160.000
000 kr.

Tilboð: 2.590.000
90.000 kr.
Citroën C4 Comfort
rt SNZ90

Mazda6 Vision VST63
T63

Skráður mars 2013, 1,6Di
Di dísil, beinsk.
Ekinn 29.000 km.
Ásett verð: 2.790.000 kr.

Skráður maí 2013, 2,0i bensín,
ensín, sjálfsk.
Ekinn 31.000 km.
ð
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Verð: 1.530.000 kr.
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Ford Kuga Titanium S AWD TKV42

Skráður júlí 2008, 2,4i bensín, sjálfsk.
Ekinn 93.000 km.
Ásett verð: 2.690.000 kr.

Skráður apríl 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfsk.
Ekinn 71.000 km.
ð
Ásett verð: 4.660.000 kr.
Í ábyrg

R
GÓÐU UR!
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Tilboð: 1.950.000 kr.
Kia Sorrento EX

Skráður júní 2009, 1,4TDi dísil, beinsk.
Ekinn 98.000 km.

Skráður nóv. 2005, 2,5TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 138.000 km.
Ásett verð: 2.140.000 kr.
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Tilboð: 1.390.000 kr.

Tilboð: 1.540.000 kr.
Hyundai i30 Classic

Skoda Octavia Ambiente LI505

TOH76

Skráður apríl 2007, 1,9TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 215.000 km.
Ásett verð: 1.590.000 kr.

Skráður júní 2008, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 95.000 km.
Ásett verð: 1.690.000 kr.
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T
T
Á
L
AFS

Hyundai i20 Classic LVB51
Skráður ágúst 2011, 1,4i bensín, beinsk.
Ekinn 42.000 km.
Ásett verð: 1.940.000 kr.

Skráður mars 2013, 3,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 34.000 km.
rgð

Í áby

á
Fylgstu með

FAC
FACEBOOK
Notaðir bílar
- Brimborg

Verð: 10.270.000 kr.

NL348

Volvo XC90 Momentum D5 AWD UUV86
Skráður des. 2012, 2,4TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 40.000 km.
ð
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Tilboð: 2.890.000
0.000 kr.

Tilboð: 1.990.000 kr.

Ford Focus Trend VPB08
PB08

Citroën C8 SX DAL57

Skráður mars 2013, 1,6TDCi
DCi dísil,
dísil beinsk.
beinsk
Ekinn 26.000 km.
ð
rg
y
b
Ásett verð: 3.070.000 kr. Í á

Skráður júní 2008, 2,0i bensín, sjálfsk.

Ekinn 76.000 km.
Ásett verð: 2.290.000 kr.
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Tilboð: 1.790.000 kr.

Verð: 9.280.000
000 kr.
Ford Explorer Limited 4x4 PZD20

BÍLUM

Honda Accord YHE12

Toyota Yaris Terra KXL65
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Tilboð: 4.190.000 kr.

Tilboð: 2.390.000 kr.
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Tilboð: 1.290.000 kr.

Ford Escape Limited AWD RZE50

Skráður okt. 2005, 1,6i hybrid/bensín, sjálfsk.
Ekinn 96.000 km.
ð
Ásett verð: 1.490.000 kr.
Í ábyrg

d
§ #,, >
 

 ¦ ¦¦  
 
¦å   ¦ ¦
¦ 2

a
Tilboðsbílarnir far
!
beint á Facebook

Skoðaðu úrvalið á

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

NOTADIR.BRIMBORG.IS

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

*Kaskótrygging er forsenda fyrir fjármögnun ásamt því að lántaki standist lánshæﬁs- eða greiðslumat.

Verð: 2.690.000 kr.

Toyota Prius EXE NV358

Skráður sept. 2008, 3,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 79.000 km.
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Við tökum notaða 
þinn uppí á hagstæ bílinn
Sýndu okkur bíli ðu verði.
og við gerum þér nn þinn
milligjöf. Engin tilboð í
skuldbinding.

*

4

| FRÉTTIR |

24. febrúar 2014 MÁNUDAGUR

SVONA ERUM VIÐ

Andrus Ansip, forsætisráðherra Eistlands til níu ára, lætur staðar numið:

Prófkjör Pírata í gær:

Hættir störfum í næstu viku

Halldór hlaut
efsta sætið

EISTLAND, AP Andrus Ansip, for-

14

íslenskar kvikmyndir
komust á lista 10 vinsælustu kvikmynda ársins árin 1995
til 2012.
Af 180 myndum voru 144 bandarískar sem komust á listann og 19
breskar.
Svíar, Danir og Frakkar komu einni
mynd á listann á þessu 18 ára
tímabili.

sætisráðherra Eistlands, ætlar að
hætta störfum í næstu viku eftir
níu ár í embætti.
Ákvörðunin kemur ekki á óvart
því árið 2012 sagðist hann ekki
ætla að bjóða sig fram í þingkosningum sem verða á næsta ári.
Í árlegri ræðu forsætisráðherrans fyrir þjóðhátíðardag Eistlands sem er í dag, sagði Ansip að
gáfulegast væri fyrir sig að hætta
störfum núna. Þingkosningarnar
í landinu, sem telur 1,3 milljónir

íbúa, verða haldnar í mars 2015.
Fjölmiðlar hafa velt því fyrir sér
hvort Ansip ætli að sækjast eftir
stöðu innan framkvæmdastjórnar
ESB. Í ræðu sinni gaf hann ekkert
til kynna um framtíðaráform sín.
„Allt hefur sína byrjun og sinn
endi,“ sagði hann. „Þessi ákvörðun
var ekki tekin undir þrýstingi frá
einum né neinum.“
Ansip hefur verið forsætisráðherra síðan í apríl 2005. Við stöðu
hans tekur hinn reyndi stjórnmálamaður Siim Kallas.
- fb

HÆTTIR Forsætisráðherra Eistlands
lætur af embætti í næstu viku.

PRÓFKJÖR Halldór Auðar Svansson varð efstur í prófkjöri stjórnmálaflokksins Pírata í Reykjavík
sem var haldið í gær.
Í öðru sæti lenti Þórgnýr Thoroddsen og í því þriðja varð Ásta
Helgadóttir. Fjórða sætið skipar
Þórlaug Ágústsdóttir og það
fimmta Arnaldur Sigurðsson.
Sextán manns voru á kjörskrá
í prófkjörinu, þar af tíu karlar.
Alls tóku 89 manns þátt í prófkjörinu í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

- fb

Undirstrika andúð á aðild að ESB
Stjórnmálafræðingur og leiðtogar stjórnarandstöðunnar segja skilaboð felast í orðalagi tillögu um að draga til baka umsóknina að ESB.
Ákvæði um að ekki skuli sótt um aðild nema þjóðin stefni að aðild, feli í sér tilraun til að hafa áhrif á mögulegt upplegg atkvæðagreiðslu.
EVRÓPUMÁL Orðalag í þingsályktunar-

tillögu um að draga ESB-umsóknina
til baka, sem tekin verður til fyrri
umræðu á Alþingi í dag, sendir skilaboð um andúð ríkisstjórnarflokkanna
á Evrópusambandsaðild og er tilraun
til að hefta að slíkt aðildarferli verði
tekið upp að nýju. Þetta er túlkun Grétars Þórs Eyþórssonar, prófessors í
stjórnmálafræði við
Háskólann á Akureyri. Allir leiðtogar
stjórnarandstöðuflokkanna taka
undir orð Grétars.
Í tillögu Gunnars
Braga Sveinssonar
er farið fram á að
GRÉTAR ÞÓR
Alþingi feli ríkisEYÞÓRSSON
stjórninni að draga
umsókn Íslands til baka. Í tillögunni er
einnig talað fyrir því að treysta samskipti og samvinnu við ESB og einstök
Evrópuríki þar sem EES-samningurinn sé burðarás. Í tengslum við það
verði hagsmunagæsla til að auka áhrif
Íslands við mótun ákvarðana á grundvelli EES efld og vinna að því marki
verði nú sett í forgang.
Einnig er lagt til „að ekki skuli
sótt um aðild að Evrópusambandinu
á nýjan leik án þess að fyrst fari fram
þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort
íslenska þjóðin stefni að aðild að
Evrópusambandinu“.
Þetta telur Grétar vera tilraun til
þess að torvelda ríkisstjórnum framtíðarinnar að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. „Að
vísu er þetta bara þingsályktunartillaga og önnur ríkisstjórn getur auðveldlega ýtt þessu til hliðar. En þarna
undirstrika núverandi valdhafar andúð
sína á Evrópusambandsaðild. Fyrst og
fremst er verið að senda skilaboð með
þessu,“ útskýrir Grétar.
Allir leiðtogar stjórnarandstöðuflokkanna taka undir þessa greiningu. Katrín Jakobsdóttir, formaður

Vinstri grænna, telur Gunnar Braga
gera tilraun til þess að hafa áhrif á
orðalag þeirra spurninga sem lagðar
væru fyrir kjósendur, ef það kæmi til
þjóðaratkvæðagreiðslu. „Með þessu er
verið að reyna að hafa áhrif á hvernig
spurningin verði orðuð, hvort spurt
verði um afstöðu kjósenda til Evrópusambandsaðildar, frekar en hvort kjósendur séu hlynntir því að hefja viðræður.“
Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, segir ríkisstjórnina
gera tilraun til að binda Alþingi um
aldur og ævi. „Venjulega leggja ríkisstjórnir fram hugmyndir sínar um
hvernig á að bæta lífskjör fólksins í
landinu. En nú er verið að reyna að
reisa múra í kringum óbreytt ástand.“
Leiðtogar stjórnarandstöðuflokkanna segjast ekki ætla að beita skipulögðu málþófi þegar þingsályktunartillagan verður rædd.
Guðmundur Steingrímsson, formaður Bjartrar framtíðar, sagðist þó
hafa mikið að segja um Evrópumálin
og reiknar með því að umræður um
þau muni standa yfir lengi. „Ef tillaga stjórnarinnar nær fram að ganga
verður umræða um Evrópusambandsaðild tekin af dagskrá jafnvel næsta
áratuginn. Ef það er einhvern tímann
tilefni til að tala um aðildarviðræður
við Evrópusambandið, þá er það nú.“
Birgitta Jónsdóttir, kafteinn Pírata,
segir að knappur tími sé til stefnu að
ræða tillögu stjórnarinnar, ef reyna
á að koma henni í þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða sveitarstjórnarkosningum. „Ríkisstjórnin er búin að stilla
stjórnarandstöðunni upp við vegg í
þessu máli.“ Birgitta leggur áherslu á
að almenningur láti í sér heyra vegna
málsins. Þingsályktunartillögur sem
samþykktar eru fari ekki inn á borð
forsetans og því geti hann ekki skotið
málinu í þjóðaratkvæðagreiðslu, eins
og kostur er þegar Alþingi afgreiðir
lagafrumvörp.
kjartanatli@fretabladid.is

Heimilis

➜ Boðað til

mótmælafundar
Boðað hefur verið
til mótmæla á
Austurvelli í dag
gegn áætlunum
ríkisstjórnarinnar
um að draga til
baka umsókn Íslands að Evrópusambandinu.
Mótmælin hefjast
á sama tíma
og þingfundur,
klukkan 15.
MÆLIR FYRIR ÁLYKTUNARTILLLÖGU Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra hyggst í dag
mæla fyrir tillögu um viðræðuslit við ESB.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ERFITT AÐ SANNFÆRA ESB-RÍKI Á NÝ
Aðildarríki ESB hafa ekki áhuga á haltu mér, slepptu
mér sambandi við Ísland og mjög erfitt verður að sannfæra þau um að taka við nýrri aðildarumsókn ef núverandi umsókn verður dregin til baka. Svo segja heimildarmenn fréttastofu innan ESB en þetta stangast
þetta á við fullyrðingar utanríkisráðherra sem vitnaði í
stækkunarstjóra og utanríkisráðherra Norðurlandanna
að Ísland væri „alltaf velkomið í Evrópusambandið“.
Heimildarmenn innan ESB segja hins vegar að þar
innanbúðar sé tilfinningin sú að mjög erfitt yrði að
sannfæra aðildarríkin um að taka umsókn frá Íslandi til
greina að nýju, enda hafi þegar farið tími og fjármunir í

viðræður sem útlit sé fyrir að verði slitið. Ekki sé áhugi
á að endurtaka slíkan leik og því kæmi nýtt aðildarferli
varla til greina fyrr en að löngum tíma liðnum.
Peter Stano, talsmaður stækkunarstjóra ESB, vill
ekki spá fyrir um hugsanlegar afleiðingar þess að draga
umsóknina til baka og leggur áherslu á að framhaldið
sé í höndum Íslendinga.
„Við erum reiðubúin að bjóða samning sem er mjög
ásættanlegur fyrir báða aðila og að okkar mati myndu
bæði Íslendingar og núverandi aðildarþjóðir Evrópusambandsins hagnast á aðild Íslands,“ segir hann.
- hþv

KRÓNAN NÚ EINI KOSTURINN
Gylfi Zoëga, prófessor við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands, segir að slit aðildarviðræðna
muni fela í sér þrengri kosti fyrir Ísland í gjaldeyrismálum og að skynsamlegra hefði verið að leysa
vandamál tengd krónunni áður en aðild að ESB væri útilokuð.
Áhrifin eru einföld. Í stað þess að eiga tvo kosti, þá höfum við einn kost í gjaldmiðlamálum í framtíðinni sem er að hafa krónuna áfram. Þá verður einnig úr sögunni að festa gengi krónunnar við evru
eins og Danir hafa gert,“ segir Gylfi og bætir við að Seðlabankinn hafi sett fram hugmyndir í skjali sem
heitir „Peningastefna eftir höft“. Enn eigi eftir að vinna úr þeirri skýrslu og skýra fyrir fólki hvernig framtíðin yrði.
Kannski má segja að fyrst þurfi maður að gera það og síðan má útiloka aðra kosti af því við vitum
ekki hvernig framtíðin verður með krónuna,“ segir Gylfi.
- eh

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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GRJÓNAGRAUTUR

12
m/s

5
m/s

-2°

-2°

m/s

0°

-4°

-2°

7

-2°

m/s

-1°

7

m/s

11
m/s

0°
-1°

-1°

0°

8

m/s

8
m/s

-7°

2°

8

Á morgun
10-18 m/s SA-til, annars hægari.
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HVÍTA HÚSIÐ / SÍA
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0°

ÚRKOMULÍTIÐ Vindur verður víðast hvar fremur hægur í dag en sums staðar
strekkingur við ströndina. Úrkomulaust að mestu næstu daga en þó stöku él
norðaustantil. Léttir smám saman til og verður heldur svalt í veðri.

Alveg mátulegur

Alicante 18°
Basel
11°
Berlín 11°

Billund
8°
Frankfurt
11°
Friedrichshafen 13°

6°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 6°
20°
Las Palmas

London 12°
Mallorca 18°
New York 5°

Orlando 25°
Ósló
5°
París
14°

San Francisco 16°
Stokkhólmur 6°

0°
Miðvikudagur
10-20 m/s.
Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundur@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is,
Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvaða tvær auglýsingastofur unnu
til ﬂestra verðlauna á Lúðrinum?
2. Hvaða íslensku keppendur kláruðu
báðar ferðir í svigkeppni kvenna á
Vetrarólympíuleikunum í Sotsjí?
3. Elmar Johnson hefur snúið baki við
fyrirsætustörfum en hvaða próﬁ lauk
hann um helgina?
SVÖR:

Leiðtogar tuttugu helstu iðnríkja heims komust að samkomulagi í Sydney:

Meðlimur söngvafjölskyldu:

Þjóðarframleiðsla aukin um 2%

Maria von
Trapp látin

SYDNEY, AP Leiðtogar tuttugu helstu

BANDARÍKIN, AP Maria von Trapp,
sú síðasta sem var eftirlifandi af
frægri söngvafjölskyldu, er látin,
99 ára gömul. Hún var næstelsta
dóttir Von Trapp-fjölskyldunnar sem flúði frá Austurríki sem
nasistar höfðu hertekið og var
umfjöllunarefni kvikmyndarinnar The Sound of Music.
Trapp-söngvafjölskyldunnar
taldi sjö meðlimi, en söngleikur
byggður á sögu hennar kom út
1959 og sex árum var kvikmyndin fræga frumsýnd.
- fb

iðnríkja heimsins hafa samþykkt
að koma á fót áætlun sem á að auka
þjóðarframleiðslu um meira en tvær
billjónir króna næstu fimm ár.
Joe Hockey, fjármálaráðherra
Ástralíu, þar sem leiðtogaráðstefnan
var haldin, sagði að samþykktin ætti
sér engin fordæmi. Hún á að auka
þjóðarframleiðslu G-20-ríkjanna um
tvö prósent næstu fimm árin, til viðbótar við það sem áður hafði verið
reiknað með. Þetta gæti skapað tugi
milljóna starfa.

G-20-ríkin samanstanda af ríkjum sem ráða yfir um 85 prósentum
af efnahagi heimsins, þar á meðal
Bandaríkjunum og Kína.
Á fundinum var samþykkt að
„auka þjóðarframleiðslu heimsins
umtalsvert“ án þess að hækka skatta.
Til að það geti gerst ætla þau að
hvetja til aukinnar samkeppni og efla
fjárfestingu, atvinnu og viðskipti.
Jack Lew, fjármálaráðherra
Bandaríkjanna, sagði samkomulagið
nauðsynlegt til að „snúa við blaðinu“
í endurreisn á efnahagi heimsins. - fb

NAUÐSYNLEGT Jack Lew sagði samkomulagið nauðsynlegt til að „snúa við
blaðinu“.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1. ENNEMM og Janúar markaðshús. 2.
Helga María Vilhjálmsdóttir og Erla Ásgeirsdóttir. 3. Hann lauk embættispróﬁ í
læknisfræði frá Háskóla Íslands.

Má ekki læsa börnin inni
Sviðsstjóri meðferðarsviðs Barnaverndarstofu svarar gagnrýni á MST-fjölkerfameðferð sem úrræði fyrir unglinga í hegðunar- og fíknivanda. Hann segir mikilvægt að styrkja foreldra til að ná tökum á vanda barnsins
síns og best að það sé gert á heimavelli enda geti meðferðarstofnanir aldrei orðið raunveruleg heimili.
Í VERSLUNARHVERFINU Taílenskur
hermaður tekur ljósmyndir á staðnum
þar sem sprengjan sprakk.
MYND/AP

Tveir létust í Taílandi:

Sprengju kastað
á mótmælendur
BANGKOK, AP Að minnsta kosti

tveir fórust þegar sprengja
sprakk innan um hóp mótmælenda í verslunarhverfi í Bangkok,
höfuðborg Taílands, í gær. Talið
er að handsprengju hafi verið
varpað á hópinn. Fertug kona og
tólf ára drengur létust.
Að minnsta kosti átján hafa
látið lífið og hundruð særst síðan
mikil mótmæli hófust í Taílandi
fyrir um þremur mánuðum. Þar
af lést fimm ára stúlka á laugardaginn og tugir særðust.
- fb

Talibanar í Afganistan:

21 hermaður
var drepinn
AFGANISTAN, AP Hundruð vígamanna úr röðum talibana réðust
til atlögu á bækistöðvar afganska
hersins í austurhluta Afganistan
í gærmorgun. Þar drápu þeir 21
hermann og særðu þrjá til viðbótar. Þetta er stærsta árásin
á afganska herinn í að minnsta
kosti eitt ár.
Að sögn hershöfðingjans
Mohammad Zahir Azimi, fóru
hundruð erlendra og afganskra
vígamanna yfir afgönsku landamærin og gerðu árásina í Kunarhéraði. Tveir talibanar fórust og
tveir særðust í árásinni.
- fb

Við reynum að leita að
jafnvægi og viljum standa
vörð um réttindi barnanna
en um leið búa til örugga
umgjörð utan um þau.

VELFERÐARMÁL Í umfjöllun Frétta-

blaðsins nýlega um börn og unglinga með hegðunar- og fíkniefnavanda bar á gagnrýni foreldra,
ungmenna og fagaðila á úrræðaleysi í meðferðarmálum.
Meðal annars var svokölluð
MST-fjölkerfameðferð gagnrýnd
fyrir að vera máttlaust úrræði
en í þeirri meðferð er unnið með
vanda barnsins á heimavelli. Foreldrar sögðu af sinni reynslu að
betra væri að fjarlægja barnið af
heimilinu og loka inni á stofnun á
meðan stjórnleysið réði ríkjum.
Halldór Hauksson, sviðsstjóri
meðferðar- og fóstursviðs Barnaverndarstofu, segir að meðferðarstofnun sé aldrei heimili. Það
komi alltaf sá tímapunktur að barn
þurfi að snúa aftur heim og þá sé
mikilvægt að unnið sé með vandann og áhættuþættina þar.
„Það getur ekki verið lausn til
lengri tíma að loka börn inni. Meðferðarheimili fyrr á árum voru
gagnrýnd fyrir of miklar þvinganir. Við reynum að leita að jafnvægi og viljum standa vörð um
réttindi barnanna en um leið búa
til örugga umgjörð utan um þau.
En við eigum ekki að læsa börnin
inni.“
Halldór segir MST-meðferð vera
inngrip sem geti komið í staðinn
fyrir meðferðarheimili og hefur
á fimm árum hjálpað á þriðja
hundrað fjölskyldna. Í einhverjum tilfellum sé þó nauðsynlegt að
koma barninu strax í öruggt skjól
og burt úr skaðlegum aðstæðum.
Þess vegna sé blandað kerfi svo
mikilvægt.
Foreldrar sem Fréttablaðið
ræddi við gagnrýndu að MST-meðferð einblíndi um of á foreldra og
ekki væri unnið nægilega með
vanda barnsins.
„Markmið MST-meðferðar er

Halldór Hauksson, sviðsstjóri meðferðarog fóstursviðs Barnaverndarstofu.

að hjálpa foreldrum að bæta sína
líðan og stöðu, styrkja þá til að ná
tökum á vanda barnsins. Fjölskydan hefur aðgang að meðferðaraðila
allan sólarhringinn, en hann stillir sér ekki upp á milli foreldra og
barns, þvert á móti stefnir hann
allan tímann á að gera sig óþarfan.
Hér á orðatiltækið „Settu súrefnisgrímuna fyrst á þig og svo barnið“
mjög vel við,“ segir Halldór.
Framtíðarsýn Halldórs er að
lítil meðferðarstofnun sé rekin á
höfuðborgarsvæðinu sem meðhöndli börn í miklum vímuefnaog glæpavanda.
„Málið er að vímuefna- og hegðunarvandi fer oft saman. Ég er
ekki að segja að fíkn sé óþægð,
heldur að vegna hegðunarvanda
þá eigi þau erfitt með hefðbundna
vímuefnameðferð. Þetta yrði sértæk meðferð fyrir börn sem hafa
nýtt sér önnur úrræði án árangurs.
Þetta er gert í öðrum Norðurlöndum með góðum árangri. Einnig vil
ég sjá meðferðarheimili sem eru
enn opnari en í dag. Þar sem börnin eru þjálfuð í að vera þátttakendur í umhverfi sínu, fara til dæmis í
skólann sinn daglega, þeim hjálpað
að fara í tómstundir og eiga í samskiptum við fjölskyldu og félaga.
Þetta yrði gert í nærsamfélaginu
í stað þess að vera alfarið í skjóli
frá heimahögum.“

MEÐFERÐARHEIMILI Fyrir tíma MST-meðferðar var mikil gagnrýni á að einu
úrræðin við vanda barna væri að loka þau inn á stofnun. Halldór segir MST hafa
hjálpað fjölmörgum börnum, sem annars hefðu þurft vistun á meðferðarheimilum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HALLDÓR HAUKSSON Sviðsstjóri meðferðar- og fóstursviðs Barnaverndarstofu.

erlabjorg@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Hágæða flísalím og fúga
DEITERMANN
TECHNOLOGY INSIDE

Weber.xerm.
850 BlueComfort C2TE

Weber.xerm.
BlueComfort
852 C2TE S1

kr. 2.790

kr. 3.990

Weber.xerm.
BlueComfort
CE /TE S1
Xtra Flex

Weber.Fug 870
Fúga 1-6 mm
CG1 5 kg
kr. 1.690

kr. 5.290

Weber.Fug 880
Silicone
EC.1. plus
310 ml.
kr. 1.190
Weber.tec 822 Rakakvoða
8 kg kr. 7.890
24 kg kr. 19.990

Látið fagmenn vinna verkin!
Opið má-fö kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Reykjanesbær

Fuglavík 18. Opið má-fö kl. 8-18

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

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!

Tony og Drama Desk verðlaunin — „Besti söngleikurinn“

Daily Star

Daily Telegraph

Brandenburg
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Skipulagðar ferðir með danska ferðamenn á barnaheimili í Asíu gagnrýndar:

Vilja barnaheimilatúrisma burt
DANMÖRK Heimsóknir á barna-

heimili í löndum Austur-Asíu
eru liður í pakkaferðum ýmissa
danskra ferðaskrifstofa.
Dönsk samtök sem berjast fyrir
réttindum barna segja þetta
ósmekklegt og siðlaust og krefjast
þess að barnaheimilatúrismi verði
strax lagður niður.
Ferðaskrifstofurnar skipuleggja
heimsóknir á barnaheimili sem oft
eru eingöngu rekin með frjálsum
framlögum, að því er segir á vef
Kristilega dagblaðsins.

Einn ferðaskrifstofueigandi
segir heimsóknirnar réttlætanlegar. Ferðamönnunum sé boðið inn
fyrir, þar sem þeir eigi með framlögum og aukinni athygli þátt í að
tryggja fátækum börnum hreint
vatn, skólagöngu, fatnað og þak
yfir höfuðið.
Ein ferðaskrifstofan segist hafa
nýlega afhent ávísun upp á 110
þúsund danskar krónur sem ferðamennirnir hafa safnað handa einu
af indversku barnaheimilunum.

MUNAÐARLAUS Fulltrúar ferðaskrifa í
Danmörku segja ekkert athugavert við
heimsóknir á barnaheimili.

- ibs

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Úkraínu.

NORDICPHOTOS/AFP

Nýr forseti
tekinn við
Löggjafarþingi Úkraínu hefur verið falið að mynda
þjóðstjórn. Þingforsetinn Oleksandr Túrtsjínov hefur
tekið við forsetaembættinu til bráðabirgða.



NUNJ

ÚKRAÍNA, AP Oleksandr Túrtsjínov
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Fiskikóngurinn

KOMINN TIL STARFA Oleksandr Túrtsjínov, til hægri, er orðinn bráðabirgðaforseti

Höfðabakka 1
Sogavegi 3

www.ﬁskikongurinn.is

hefur tekið við sem bráðabirgðaforseti Úkraínu eftir að forsetinn
Viktor Janúkovítsj hrökklaðist úr
embætti. Úkraínska löggjafarþinginu hefur verið falið að mynda
þjóðstjórn í landinu og Túrtsjínov,
forseta þingsins, falið forsetavald
þar til gengið verður til kosninga í
lok maí á þessu ári.
Túrtsjínov sagði úkraínskum
þingmönnum í gær að þeir hefðu
tíma til þriðjudags til að mynda
nýja ríkisstjórn. Júlía Tímosjenko,
sem var látin laus úr fangelsi á
laugardag, hefur útilokað að taka
við embætti forsætisráðherra á
nýjan leik.
Ekki hefur fengist staðfest
hvar Janúkovitsj er staddur eftir
að hann yfirgaf höfuðborgina og
hélt til annarra bækistöðva sinna
í austurhluta Úkraínu. Hann telur
að ákvarðanir þingsins undanfarna daga hafi verið ólöglegar.

Aðstoðarmaður forsetans sagði
við AP-fréttastofuna að hann ætli
að halda áfram að sinna forsetaskyldum sínum.
Úkraínu er skipt í tvo hluta sem
deila hart. Annars vegar austurhluta Úkraínu þar sem íbúar eru
að mestu fylgjandi rússneskum
áhrifum og hins vegar vesturhluta
þar sem íbúar hafa mikla andúð á
Janúkovitsj og vilja samstarf við
Evrópusambandið.
Susan Rice, öryggisráðgjafi
Baracks Obama, forseta Bandaríkjanna, sagði í viðtali á NBC að
Rússar myndu gera mikil mistök
ef þeir beittu hervaldi í Úkraínu.
Hún bætti við að á næstu vikum
myndu Bandaríkin, í samstarfi við
Evrópuríki og alþjóðlegar stofnanir, veita Úkraínu sameiginlega
fjárhagsaðstoð. Fjármálaráðherra
Rússlands hvatti Úkraínu í gær til
að sækja um lán til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
freyr@frettabladid.is

Mánudaginn 3. mars á Hilton Reykjavík Nordica kl. 13.00-16.30

DAGSKRÁ
12.30

Fræðslusjóðir og fræðsluaðilar kynna sig á menntatorgi.

13.00

Setning. Margrét Kristmannsdóttir, varaformaður Samtaka atvinnulífsins.

13.10

Svo lengi lærir sem lifir. Dr. Andreas Schleicher, aðstoðarframkvæmdastjóri menntamála hjá Efnahags- og framfarastofnuninni OECD.

13.40

Frá handahófskenndri fræðslu til faglegrar fræðslustefnu. Ásberg Jónsson, framkvæmdastjóri Nordic Visitor.

14.05

Samspil fyrirtækja og menntakerfis. Aðalheiður Héðinsdóttir, framkvæmdastjóri Kaffitárs.
Mikilvægi iðn- og tæknimenntunar. Bolli Árnason, framkvæmdastjóri Meitils og GT Tækni.

15.25

Hvað vill unga fólkið og hvers vegna? Niðurstöður nýrrar rannsóknar meðal framhaldsskólanema. Dr. Inga Dóra Sigfúsdóttir.

16.00

Menntaverðlaun atvinnulífsins 2014. Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra afhendir verðlaunin.

16.30

Ráðstefnulok.
Ráðstefnustjóri er Eggert B. Guðmundsson, forstjóri N1.

Vinsamlegast skráið þátttöku
á vef SA: www.sa.is

ENNEMM / SÍA / NM61453

Kaffi og með því. Fræðslusjóðir og fræðsluaðilar kynna sig á menntatorgi.
15.00

www.peugeot.is

Myndin sýnir Peugeot 208 í Allure útfærslu.

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

KOSTAR FRÁ KR.

2.390.000
Eldsneytiseyðsla í blönduðum akstri frá 3,4 til 4,5L/100km og CO2 útblástur (g/km) frá 87 til 104.

Bernhard ehf • Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is
Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 • Akranesi, Bílver, sími 431 1985 Akureyri, Höldur, sími 461 6020 • Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535
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Mun færri fá aðstoð
Fjöldi tekjulágra lífeyrisþega sem fá aðstoð við að standa straum af kostnaði vegna
heilbrigðisþjónustu hefur lækkað um tæplega 70 prósent síðan árið 2009. Ástæðan
er sú að tekjuviðmið hafa staðið í stað. Á sama tíma hækkar heilbrigðiskostnaður.
VELFERÐARMÁL Tekjulægstu líf-

HOLLUR BORGARI
Prófaðu grænmetisborgarann
frá Hälsans Kök og finndu hvað
bragðmunurinn er lítill á honum
og venjulegum kjötborgara.
Holl og bragðgóð tilbreyting.

Í svari ráðherra segir að ef
tekjuviðmiðið yrði hækkað myndi
fjöldi lífeyrisþega sem fengi
greidda uppbót tvöfaldast. Þess í
stað hefur þeim fækkað, eða um
fjórðung milli áranna 2012 og
2013, og um 68 prósent frá 2009
til 2014.
Árið 2009 fengu 3.393 lífeyrisþegar uppbætur, en nú eru þeir
aðeins 1.075 talsins. Miðað við
heildarfjölda lífeyrisþega hefur
hlutfall þeirra sem fá uppbótargreiðslur lækkað úr átta prósentum árið 2009 í rúm tvö prósent
árið 2014.
Rannsókn á frestun Íslendinga
á læknisþjónustu árið 2013 leiddi
í ljós að 30 prósent frestuðu henni
vegna kostnaðar þjónustunnar og
að öryrkjar fresta henni umfram
aðra hópa. Töluverðar gjaldskrárhækkanir urðu um áramót, sem
eru yfir hækkun bóta almannatrygginga og verðbólgumarkmiðum.
eva@frettabladid.is

HJÁLPARTÆKI Uppbótargreiðslum er
ætlað að standa straum af meðal annars lyfja- og læknisþjónustu, umönnun
í heimahúsi og kaupum á heyrnartækjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ætlað til að aðstoða þá tekjulægstu

ELLEN CALMON

Ellen Calmon, formaður Öryrkjabandalagsins, segir að á
síðustu árum hafi lífeyrisþegar með engar aðrar tekjur en
bætur almannatrygginga misst uppbæturnar við það að
skríða upp fyrir 200.000 kr. tekjuviðmiðið. Á sama tíma
hefur heilbrigðiskostnaður og greiðsluþátttaka fólks í
hjálpartækjum hækkað umtalsvert.
„Það er mjög mikilvægt að tekjuviðmiðið hækki strax og
að það fylgi framvegis hækkun bóta almannatrygginga. Að
öðrum kosti koma hækkanir almannatrygginga ekki öllum
til góða og fer sá hópur stækkandi,“ segir hún.

NM61452

INNIHALD
Prótein úr soja (60%) og hveiti (17%).
Laukur, jurtaolía, eggjahvítuduft, salt
(1,8%), ger, maltódextrín, trefjar úr ertum,
sterkja, bragðefni, maltextrakt
(bygg).

eyrisþegarnir, sem hafa innan við
200.000 krónur á mánuði, fá uppbótargreiðslur til þess að standa
straum af meðal annars lyfja- og
læknisþjónustu, heyrnartækjum og umönnun í heimahúsum.
Einstaklingum sem fá uppbótargreiðslur hefur fækkað mjög
mikið, eða um tæp 70 prósent frá
því árið 2009.
Í svari félags- og húsnæðismálaráðherra við fyrirspurn Steinunnar Þóru Árnadóttur varaþingmanns segir að ástæðan að baki
fækkuninni sé sú að tekjuviðmið
hafi ekki hækkað í sama hlutfalli
og bætur lífeyristrygginga. Ef
tekjuviðmiðið hefði fylgt bótum
lífeyrisþega væri það 240.860
krónur í dag.
Þórdís Bjarnleifsdóttir fékk
samþykkta uppbót vegna kaupa á
heyrnartæki á síðasta ári.
„Ég þurfti að skuldsetja mig til
að kaupa tækið og hélt að ég fengi
endurgreitt,“ segir Þórdís. Það
varð hins vegar ekki raunin, því
þegar bætur voru hækkaðar um
3,6 prósent um áramót var ákvörðun um endurgreiðslu afturkölluð.
Bætur Þórdísar hækkuðu um
6.000 krónur og var hún þá komin
yfir viðmið Tryggingastofnunar.
„Nú sit ég uppi með skuldina.
Þetta skiptir mig miklu máli því ég
næ nú þegar ekki endum saman,“
segir Þórdís sem skuldar yfir tvö
hundruð þúsund krónur vegna
heyrnartækisins.

Misstu þig á Spotify

www.siminn.is/spotify

Hlustaðu á tónlistina þína í símanum
hvar og hvenær sem er

Spotify Premium fylgir með
völdum Snjallpökkum

Þú finnur uppáhaldslögin þín á Spotify, einni
stærstu tónlistarveitu í heimi.

Snjallpakki er frábær áskriftarleið þar sem þú færð
gagnamagn, SMS og innifaldar mínútur sem gilda í
farsíma og heimasíma, óháð kerfi.

Bú
Búðu
úðu til lagalistann þinn
og hlustaðu á hann í símanum
með Spotify Premium

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM – GÆÐI Í GEGN

Walton Tungusófi

Gary

Massa

Tungusófi með hvíldarstól í enda. Til hægri
eða vinstri tunga í fjölmörgum litum, hvort
sem tauáklæði eða alklæddur leðri.

Vinsæll sófi með stuðninginn á réttum stöðum.
Hvíldarstólar í endum, raf- eða handstýrðir.
Alklæddur leðri eða tauáklæði í mörgum litum.

Stílhreinn og flottur hvíldarsófi með háu baki.
Raf- eða handstýrðir
andstýrðir
d tý ði h
hvíldarstólar
íld tól í endum.
d
Til í mörgum
m litum alklæddur leðri eða tauáklæði.

Gary

Ezzy

Mobius

Tracy LLyftistóll
T
fti tóll

Einstaklega þægilegur hægindastóll. Sérstök
mjóbaksbólstrun gerir þennan stól mjög þægilegan.
Fáanlegur raf- eða handstýrður. Margir litir í boði,
alklæddur leðri eða í tauáklæði.

Nettur og góður hægindastóll með háu
baki og stillanlegum hnakkapúða.
Raf- eða handstýrður í mörgum litum,
alklæddur leðri eða tauáklæði.

Í senn nettur og þægilegur hægindastóll.
Klassísk en nútímaleg hönnun með
þægindin í huga. Alklæddur leðri,
fáanlegur í fjölmörgum litum.

Fallegur og einfaldur í notkun fyrir þá sem
að eiga erfitt með að standa upp úr stólum.
Til bæði í tauáklæði og alklæddur leðri
í nokkrum litum.

Yuni

Espace

Fallegur horn og tungusófi. Fæst hægri eða vinstra
horn, alklæddur leðri í mörgum litum eða tauáklæði.
Nokkrar stærðarútfærslur í boði. Hvíldarstóll í enda.

Smekklegur og nettur sófi sem frábært er
að sitja í. Nokkrar stærðir í boði. Alklæddur
leðri eða tauáklæði. Mikið litaúrval.

Demetra
a svefnsófi

Rinoa tungusófi

Dawn tungusófi

Italiano

Alklæddur leðri en einnig til með áklæði. Margar
útfærslur og úrval lita. Hægri eða vinstri tungusófi

Flottur og vandaður tungusófi, alklæddur
þykku nautaleðri. Hægri eða vinstri tunga.

Flottur og mjög þæginlegur sófi.
Fáanlegur í nokkrum litum í leðri og áklæði.

Glæsilegur og vandaður svenfsófi frá Ítalíu.
Ítalíu Hægt
að fá í mörgum
gum útfærslum og litum m.a sem tungusófi.

Komdu í heimsókn
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld
LÚR
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SKOÐUN
Hvenær kemur hlé í farsa ríkisstjórnarinnar?

Spamalot sýnt í
Stjórnarráðinu

Þ

jóðleikhúsið frumsýndi á föstudaginn söngleikinn
Spamalot sem kemur úr smiðju Monty Pythongrínaranna. Þeir voru reyndar upp á sitt besta á áttunda áratugnum og sá húmor sem birtist í íslenskri
gerð verksins er ansi úr sér genginn og slappur.
Engin tilraun er gerð til að nýta tækifærið og skjóta á íslensk
stjórnvöld, enda sjá þau svo sem fyllilega um það sjálf að vera
aðhlátursefni og kannski engin
ástæða til að listamenn reyni
að bæta þar um betur.
Spamalot minnti þó, hvort
sem
það var óvart eður ei, töluFriðrika
vert á ástandið á Íslandi í dag.
Benónýsdóttir
Hinn að því er virðist grunnhyggni Artúr konungur safnar
fridrikab@frettabladid.is
um sig hirð riddara, sem stíga
ekki í vitið frekar en hann sjálfur en fyllast sjálfumgleði
og hroka við að verða liðsmenn þessa frægasta riddarahóps
sögunnar. Saman leggur svo hópurinn upp í leitina að hinum
heilaga gral. Hrokinn og ofurtrú á eigið ágæti er leiðarstef
hópsins, sem auðvitað verður til þess að þeir reka sig á veggi
hvar sem þeir koma, klúðra öllu með heimsku og klaufaskap
og ekki nokkrum manni dettur í hug að bera virðingu fyrir
þeim.
Sigmundur Davíð virðist hafa haft sama stef að leiðarljósi
þegar hann valdi sér samstarfsmenn í ríkisstjórnarflokk
Framsóknarflokksins; því sjálfumglaðari, grunnhyggnari og
verr upplýstir þeim mun betri kandídatar í framvarðasveit
flokksins. Vigdís Hauksdóttir er reyndar ekki ráðherra en af
einhverjum ástæðum virðist hún veljast oftar en aðrir flokksmenn til að hafa orð fyrir stefnu flokksins með skelfilegum
afleiðingum. Fleiprið og rangfærslurnar sem hún lét út úr
sér í sjónvarpsþættinum Mín skoðun á Stöð 2 í gær hljómuðu
eins og einhver illviljaður háðfugl hefði skrifað fyrir hana
handrit sem gerði hana sem allra heimskulegasta: „Malta er
sjálfstjórnarríki innan stærra lands, það er ekkert land“, „Það
er hungursneyð í Evrópu“ og fleiri fjólur runnu frá henni viðstöðulaust, án þess að nokkur leiðrétti hana.
Utanríkisráðherrann okkar bullar út í eitt og sendir frá sér
beinlínis hættulegar yfirlýsingar um önnur ríki, og þó einkum
ríkjasambandið ESB, sem enga stoð eiga sér í veruleikanum
og lýsa skelfilegu þekkingarleysi. Forsætisráðherra sjálfur
sýnir ítrekað af sér fádæma hroka og yfirgang og kvartar svo
hástöfum yfir því að fólk skuli „leggja hann í einelti“ í stað
þess að kunna að meta hann.
Vissulega er þetta klassískt efni í farsa en þetta er ekki
fyndið – væri ekki einu sinni fyndið á sviði – og það versta
er að sýningin er rétt byrjuð. Það eru þrjú ár í hléið. Ætlar
þjóðin virkilega að sitja prúð undir þessari sýningu til enda
og standa kannski upp og klappa í lokin? Hvað er orðið um
baráttuandann úr búsáhaldabyltingunni? Það má labba út af
miðri leiksýningu og láta þau boð út ganga að þetta sé ekki
sýning sem sé þess virði að sjá. Gildir ekki sama regla um
farsa ríkisstjórna?
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Litli dálkurinn
Á þessum vettvangi, í þessum litla
dálki á leiðarasíðunni sem forsætisráðherra vék að í eftirminnilegu
morgunspjalli ekki alls fyrir löngu, eru
oftar en ekki gripin á lofti ummæli
sem látin eru falla og pistlaskrifurum
þykja orka tvímælis. Sennilega hefur
hér verið vitnað oftar í Vigdísi Hauksdóttur en nokkurn annan. Vigdís er
litríkur stjórnmálamaður með
sterkar skoðanir og er ekki
hrædd við að láta þær í ljós
og þess vegna vekur hún oftar
en flestir aðrir umtal fyrir
ummæli sín. Stundum er full
ástæða fyrir því en eflaust
er oft gerður úlfaldi úr
mýflugu. Það sem
Vigdís kastaði fram
í þættinum Minni

skoðun á Stöð 2 í gær, um að hungursneyð geysaði í ESB og að Malta væri
ekki ríki, er hins vegar rangt og henni
vart til framdráttar.

var þingmeirihluti látinn nægja til að
leggja í aðildarferlið og ákall þáverandi
stjórnarandstöðu um þjóðaratkvæði
um framhaldið féll á dauf eyru.

Málið með þjóðarviljann
Mál málanna er yfirvofandi viðræðuslit við ESB, enda er þar um að ræða
risavaxið mál sem mun hafa miklar
afleiðingar hvernig sem fer. Stjórnarandstaðan endurómar ákall úr samfélaginu um að þjóðin fái að ákveða
næstu skref í umsóknarferlinu,
en hvort sem henni
líkar betur eða verr
er „þjóðarviljatrompið“ slegið úr
höndum hennar
eftir snúninga
síðasta kjörtímabils. Þá

Pólitíkusarnir og stóru byssurnar
Það er svo annar punktur í málinu að
núverandi forsætisráðherra talaði í
stjórnarandstöðu um það að Samfylkingin væri hrædd við lýðræðið. Það
má setja í samhengi við nýlega atburði
og yfirlýsingar, en (svo gripið sé til
útjaskaðrar pólitíkusaklisju)
„ég held að við getum öll
verið sammála um“ að allir,
hvort sem eru stjórnarflokkarnir eða stjórnarandstaðan,
ættu að líta aðeins á fyrri
stöður og yfirlýsingar áður en
hlaðið er í stóru byssurnar.

HALLDÓR

Niðurgreitt skyr til Evrópu?
LANDBÚNAÐUR Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði vilja

auka sölu á Evrópumarkaði á skyri framleiddu á Íslandi. Samtökin hafa óskað eftir
að fá að flytja þangað 4.000 tonn tollfrjálst.
Væru 4.000 tonn af skyri flutt til meginlands Evrópu jafngilti það því að 4-5% af
mjólkurframleiðslu íslenskra kúabænda
væru framleidd fyrir neytendur erlendis.
Kallar á umhugsun og skoðun.
Þórólfur
Matthíasson
hagfræðiprófessor

er ódýrara!
Gildir fyrir allar
pakkningastærðir
og styrkleika af
Nicotinell Fruit

15%
AFSLÁTT

UR

thorgils@frettabladid.is

Hvað kostar mjólkin í skyrið?
Til að auka framleiðslu skyrs fyrir Evrópu
þarf annaðhvort að skerða framboð mjólkurvöru til innlendra neytenda um 5% eða
auka framleiðslu mjólkur um 5 milljónir
lítra. Nú borga afurðastöðvar bændum um
83 krónur á lítrann og þeir fá að auki 45
krónur í beingreiðslur úr ríkissjóði á hvern
lítra. Verðmæti 5 milljóna lítra af mjólk frá
bændum er 630 milljónir króna, þar af eru
beingreiðslur úr ríkissjóði 215 milljónir
króna.
Skilaverð í Evrópu
Verðmæti skyrs í Evrópu ræðst á markaði í
Evrópu, en ekki á skrifstofu við Bitruháls.
Úr 5 milljónum lítra af mjólk fást 700 tonn
af undanrennudufti og 200 tonn af smjöri.
Ef íslenskar afurðastöðvar eiga að standast verðsamkeppni við erlendar mjólkurstöðvar mega þær ekki verðleggja skyrið í

➜ Beint tap af útﬂutningi 4.000

tonna af skyri til Evrópu yrði því
180 til 210 milljónir króna.
Evrópu hærra en svarar til hráefnisverðs
í Evrópu. Þetta þýðir að skilaverð mjólkurinnar sem færi í Evrópu-skyr Mjólkursamsölunnar yrði um 420 til 450 milljónir
króna. Beint tap af útflutningi 4.000 tonna
af skyri til Evrópu yrði því 180 til 210 milljónir króna. Þá á eftir að áætla kostnað við
nauðsynlega kynningar- og auglýsingaherferð sem væntanlega myndi hlaupa á nokkrum hundruðum milljóna króna yfir nokkurra ára tímabil!
Tapi velt á neytendur og skattgreiðendur?
Til að jafna reikninga afurðastöðva vegna
taps af skyrútflutningi þyrfti að: a) hækka
útsöluverð á mjólkurvöru til innlendra
neytenda um 250-300 milljónir króna, eða
b) lækka verð til bænda um 200-300 milljónir króna og/eða c) auka beingreiðslu úr
ríkissjóði til bænda um 200-300 milljónir króna. Íslenskir neytendur og íslenskir skattgreiðendur eiga rétt á að Samtök
afurðastöðva í mjólkuriðnaði upplýsi þá
um hverja þessara leiða Samtökin hugsa
sér að fara til að fjármagna tap af útflutningi skyrs til Evrópu
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Verklaus ríkisstjórn – Promise heaven
sagan endurtekur sig
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson

Á síðari hluta síðasta kjör- EVRÓPUMÁL
• Hefur hún ýtt af stað
tímabils var gjarnan talað
myndarlegu átaki á sviði
um „Verklausa vinstristjórn“.
samgönguframkvæmda?
NEI.
Ekki veit ég hver byrjaði
með þetta slagorð, hvort það
• Hefur hún afnumið gjaldeyrishöft? NEI.
var einhver úr stjórnarandstöðunni eða þá hvatvís fjöl• Hefur hún komið með
lausnir á málefnum þrotamiðlamaður af ÍNN, Morgunblaðinu eða DV. Það skiptir
búa föllnu bankanna? NEI.
ekki meginmáli en þeir sem Helgi Magnússon • Hefur hún leiðrétt skuldir
héldu þessu á lofti bentu á framkvæmdastjóri heimilanna, sem var stóra
fjölmörg mál sem þáverandi og fyrrv. formaður kosningaloforðið hjá öðrum
ríkisstjórn hafði ætlað að Samtaka iðnaðarins flokkanna. NEI – en hún
koma í framkvæmd en kom
hefur sett í gang vinnu við
ekki í framkvæmd.
útfærslu málsins, komið því
Svo kom til stjórnarskipta í maí á
í nefnd.
síðasta ári og þá trúðu margir því að
• Hefur hún afnumið verðtryggveður myndu skjótt skipast í lofti og
inguna sem var annað af helstu
að nú tækju menn til hendi og færu
loforðum sama flokks. NEI. Nefnd
að hrinda hratt og örugglega ýmsu
á vegum ríkisstjórnarinnar hefur
í framkvæmd sem almenningur og
í reynd slegið þá hugmynd út af
atvinnulífið höfðu beðið eftir.
borðinu.
Ég er einn af þeim sem trúðu á
• Hefur hún beitt sér fyrir þjóðarhraðar breytingar til hins betra. Í
atkvæðagreiðslu um framhald
þeim anda birti ég grein í Fréttaviðræðna við ESB sem Sjálfstæðblaðinu þann 8. júní sl. undir fyririsflokkurinn lofaði kjósendum
sögninni ENDURREISNARSTJÓRNsínum að yrði á fyrri hluta núverIN ER KOMIN Á SLYSSTAÐ. Þar
andi kjörtímabilsins? NEI – Þvert
hélt ég því fram að ferill síðustu ríká móti. Ríkisstjórnin hefur ákveðisstjórnar hefði verið slys og að nú
ið að beita sér fyrir grímulausum
væri björgunarliðið komið á slysstað
svikum við kjósendur í því efni,
og myndi láta hendur standa fram úr
þrátt fyrir ótvíræð kosningaermum.
loforð.
• Hefur ríkisstjórnin náð tökum
Hvernig hefur tíminn nýst?
á ríkisfjármálunum? Hún heldur því fram vegna lítilsháttar
Nú eru liðnir 9 mánuðir frá því nýja
afgangs á fjárlögum. En reynslstjórnin tók við. Ef hún megnar að
an sýnir að niðurstaðan verður
sitja til loka kjörtímabilsins – sem
gæti gerst en er hreint ekki víst – þá
yfirleitt mun lakari og ætla má að
er hún búin með fimmtung af tíma
halli verði á fjárlögum þessa árs
sínum. Og þá er óhætt að spyrja:
þegar raunveruleikinn lítur dagsHvernig hefur þessi tími nýst, hverju
ins ljós.
• Hefur ríkisstjórnin lækkað veiðihefur hún komið í verk – eru breytt
og rösklegri vinnubrögð að birtast
leyfagjald og létt þannig álögum
landsmönnum?
af útgerðinni? JÁ. Það gerði hún
Stutta svarið er: Tíminn hefur ekki
strax á sumarþingi 2013 enda
nýst vel og ríkisstjórnin hefur ekki
þótti mikið liggja við að bæta hag
komið miklu í verk. Það er sorgleg
útgerðarmanna á meðan hagsstaðreynd eftir allt sem á undan var
munir annarra atvinnugreina og
gengið.
almennings máttu bíða!
Skoðum nokkur mikilvæg mál sem
stjórnarflokkarnir lofuðu úrlausnum
Niðurstaðan af þessu er því miður
á í kosningabaráttunni sl. vor:
sú að núverandi ríkisstjórn er eftir
20% af kjörtímabilinu engu betri
en sú fyrri: VERKLAUS RÍKIS• Hefur ríkisstjórnin lækkað skatta
STJÓRN þegar kemur að meginað ráði? NEI, ekki þannig að teljhagsmunamálum almennings og
andi sé. T.d. var tryggingagjaldið
lækkað um 0,1% sem er brot af því
atvinnulífs, með þeirri undanteknsem lofað var.
ingu að litið hefur verið til með
• Hefur hún hrint í framkvæmd
sjávarútveginum.
aukinni nýtingu orkuauðlindanna?
Við sem gagnrýndum fyrri ríkisstjórn og kusum þá flokka sem
Nei.
mynda núverandi ríkisstjórn út á
• Hefur hún hoggið á hnútinn sem
kosningaloforð sem nú hafa verið
hefur hamlað gegn fjárfestingum
og uppbyggingu álvers í Helguvík?
svikin, hljótum að spyrja: Til hvers
var barist?
NEI.

rithöfundur

Við fáum víst ekki að „kíkja í pakkann“. Það verður ekki einu sinni
neinn pakki.
Nei nei, krakkar mínir, við ætlum
bara að gefa ykkur heimatilbúnar
gjafir í ár, sem þið eigið að búa til
handa hvert öðru …
Og af hverju fáum við ekki að
kíkja í pakkann? Á því er í rauninni
bara ein skýring: það er ekki óhætt;
innihald hans verður of gott. Hætta
er á því að í framhaldinu muni þjóðin greiða atkvæði með fullri aðild að
ESB. Stjórnvöld hóta því meira að
segja að senda sína stækustu aðildarandstæðinga út til að ná fram sem
verstri niðurstöðu, yrði niðurstaða
þjóðaratkvæðagreiðslu að ljúka viðræðum. Hvað varðar þá um þjóðarhag sem sjálfir eiga milljarða í
erlendum bönkum?
Ich suis en European
Þetta var annars meiri vikan hjá
Framsókn: hófst með ógleymanlegri framgöngu forsætisráðherra í
þætti Gísla Marteins og endaði með
ummælum Vigdísar Hauksdóttur
um að í Evrópu ríkti hungursneyð og
að Malta hefði sömu stöðu og Vestmannaeyjar hjá okkur í einhverju
ríki sem hún gat þó ekki tilgreint.
Margt fólk hefur raunar mótmælt
þessum staðhæfingum Vigdísar sem
forsætisráðherra telur væntanlega
til marks um að hún hafi rétt fyrir
sér, samkvæmt þeirri rökvísi sem
við erum farin að þekkja úr þeirri
áttinni. Í miðri vikunni lét utanríkisráðherrann, Gunnar Bragi Sveinsson, á sér skilja að Evrópusambandið beri meginábyrgð á ástandinu í
Úkraínu með því að setja „of mikinn
þrýsting“ á stjórnvöld þar í landi,
tók sér þannig stöðu með afturhaldsöflunum og Pútín, og hafa önnur eins
endemi ekki gerst síðan Halldór og
Davíð gerðu okkur að innrásarþjóð
í Írak.
Gunnar Bragi fylltist svo um síðir
veglyndi og víðsýni í lok umræðna
og sagði að við Íslendingar hygðumst eiga góð samskipti við „þá
þarna úti í Evrópu“.

Svona hugsar hann. Í fyrsta lagi
að það séu eintómir karlmenn – einhverjir „þeir“ – sem við sé að eiga í
Evrópu; í öðru lagi að Evrópusambandslöndin séu ein heild og undir
stjórn „þeirra“ í Brussel fremur en
samráðsvettvangur ólíkra ríkja og
aðferð við að skera úr ágreiningi og
smíða sanngjarnar leikreglur; og
í þriðja lagi: að Evrópa sé „þarna
úti“. Það er hún ekki: Hún er hér.
Evrópa er ekki einungis langsamlega stærsti markaður okkar heldur
er íslenska þjóðin Evrópuþjóð, sögulega og menningarlega.
Við búum ekki í tómarúmi. Við
erum fjarri því að vera „fullvalda“;
fullveldi okkar er alltaf takmarkað
af samskiptum okkar við aðrar þjóðir, möguleikum okkar, skyldum og
almennum leikreglum, rétt eins og
sérhver einstaklingur gerir aldrei
bara það sem honum sýnist. Og regluverk okkar kemur að stórum hluta
frá Evrópu án þess að við höfum um
það að segja og án þess að framsóknarmenn geri athugasemdir við það.
Þeim mun óskiljanlegra er Evrópuhatur þeirra.
Loforð í vafningum
Meiri vikan hjá Framsókn. Hjá íhaldinu byrjaði hún hins vegar nokkuð
vel: eftir viðtalið við Sigmund Davíð
fannst öllum sem Bjarni Benediktsson væri helsti stjórnvitringur þessa
lands. En svo fór hann að tala, og svo
sem eftir öðru í samskiptum hans og
Sigmundar Davíðs að hann sitji með
Svarta Péturinn í vikulok. Fyrst
reyndi hann að útskýra fyrir okkur
hvernig það að auglýsa stöðu Más
Guðmundssonar seðlabankastjóra
væri ekki til marks um vantraust
í hans garð – „þvert á móti“ og svo
runnu upp úr honum vífilengjurnar
og orðavafningarnir svo að maður
heyrði að meira að segja honum sjálfum ofbauð þvælan sem hlykkjaðist
upp úr honum í vafningum. Og enn
bætti hann um betur þegar hann fór
að útskýra fyrir okkur að það væri
„viss ómöguleiki til staðar“ í því að
standa við loforð sín um þjóðaratkvæðagreiðslu. Til að auka nýjum
vafningum við var svo sendur á vettvang Birgir Ármannsson sem sagði
um kosningaloforðin að „þau hefði átt
að orða með öðrum hætti“. Lögfræðingurinn sem er alla jafnan meistari
orðhengilsháttarins getur ekki betur:
orð hans eru öll í henglum.
Kannski hefur fólk ekki áhyggjur

Við fáum víst ekki
að „kíkja í pakkann“. Það verður ekki einu
sinni neinn pakki. Nei nei,
krakkar mínir, við ætlum
bara að gefa ykkur heimatilbúnar gjafir í ár, sem
þið eigið að búa til handa
hvert öðru …
af þessu upp til hópa. Kannanir
sýna að minnihluti landsmanna vill
að Íslendingar gangi í Evrópusambandið þó að meirihlutinn vilji auðvitað að aðildarviðræður verði kláraðar svo að hægt sé að fá að vita
í hverju aðild felst frá einhverjum öðrum en Vigdísi Hauksdóttur
sem segir okkur að í Evrópu ríki
hungursneyð.
Það er ekki gott að vita hvernig
býflugur hugsa, eins og segir í Bangsímon. En þessir kjósendur þurfa þó
að hugleiða þetta: þessar efndir á
gefnum loforðum sýna okkur hvers
konar manneskjur ráðamenn þjóðarinnar eru. Og hvers er að vænta um
efndir annarra loforða sem þessum
kjósendum kann að vera meira annt
um?
Kosningaloforð eru eins og lántaka (eins og erlend fjárfesting sem
SDG benti okkur á). Og eins og auðmennirnir ungu sem stjórna landinu vita vel eru ýmsar leiðir til þess
að komast undan því að greiða af
lánum sínum. Ekki mun síst vinsælt að stofna eignarhaldsfélög með
fyndnum nöfnum – og púff! – skuldirnar hverfa í Money heaven. Eitthvað svipað gerist nú: Þegar foringjar Sjálfstæðisflokksins eru krafðir
skýringa á svikum sínum fara þeir
strax að hljóma óskiljanlega; tala um
„ómöguleika“, útskýra að hér séu
ekki „slit“ heldur sé verið að „draga
umsókn til baka“, fimbulfamba um
hvernig „varanleg sérlausn“ getur
ekki verið það sama og „undanþága“.
Það er verið að búa til orðavafninga
þar sem ætlunin er greinilega að
skilja loforðin eftir. Og púff! – loforðin hverfa í Promise heaven.
Eða hvað? Kjósendur eru hér lánardrottnar. Þeir eru kröfuhafar.
Ætla þeir að rukka, svona einu sinni?

Breytinga er þörf
Prófkjör Sjálfstæðisflokksins STJÓRNMÁL
kjörtímabils og ráðinn nýr
fer fram nú í byrjun mars. Þá
bæjarstjóri sem hafði það
gefst okkur bæjarbúum kosttil ágætis að vera ópólitískur á að velja á milli manna.
ur og atvinnumaður í því að
Bæjarfélagið er með skuldreka fyrirtæki og stofnanir umfram þau viðmiðunarir. Hann kunni til verka og
mörk sem lög setja og hefur
forgangsraðaði rétt.
bærinn þurft að standa í
Skemmst er frá að segja
nauðasamningum með hlutað Árborg er nú komið
deildarfélög sín til að lækka Magnús Karlsson undir viðmiðunarmörk
skulda sem er miðað við
skuldir sínar. Þannig hefur
iðnrekandi og íbúi í
í sveitarstjórnarlögum.
náðst einhver árangur í Reykjanesbæ
Þessu hafa þeir náð án
lækkun skulda auk þess sem
þess að skerða þjónustu og hafa
allar seljanlegar eignir bæjarins
hafa verið seldar. Því miður hefur
á sama tíma framkvæmt í nýjum
afrakstur af söluverði eignanna
mannvirkjum vegna þess svigrúms
ekki verið notaður nema að hluta
sem minni skuldir skapa. Mestu
til að greiða niður skuldir. Annað
munar þar um að stefnubreyting
hefur orðið í ráðningum. Aðeins
hefur farið í að greiða óhagkvæman
rekstur sveitarfélagsins. Ljóst er að
er miðað við raunverulegar þarfir
óbreytt stefna mun leiða til þess að
bæjarfélagsins og hæfni viðkomandi. Nú stendur valið um hvort
Reykjanesbær verði hið nýja Álftanes með þeim eina mismun að við
við viljum fara þá leið sem Álftahöfum ekki forríka nágranna til að
nes fór eða hvort við viljum fara
taka yfir skuldir okkar eins og þeir
leiðina sem Árborg fór.
höfðu.
Leiðin úr ógöngunum er að kjósa
Vegna þessa er brýn þörf á breyttnýja forystu sem vill fara þá leið
um hugsanagangi. Gott dæmi um
að fækka í yfirstjórn, sleppa því að
þann viðsnúning sem við sem sambyggja fleiri víkingahallir en nýta
félag þurfum á að halda er Árborg.
frekar fjármunina í grunnþjónBæjarfélagið Árborg var með svipað
ustuna og í að greiða niður skuldir.
skuldahlutfall og Reykjanesbær er
Ég skora á bæjarbúa að mæta í
með nú. Eini mismunurinn er sá að
prófkjör sjálfstæðismanna og segja
skipt var um mann í brúnni í upphafi
sína skoðun.
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Kurt Cobain og Courtney Love giftast

MERKISATBURÐIR
1630 Skálholtsstaður brann til kaldra kola. Þrettán hús eyðilögðust og mikið af verðmætum munum.
1656 Spánn lýsir Englandi stríð á hendur.
1863 Forngripasafn Íslands stofnað að frumkvæði Sigurðar
Guðmundssonar málara. Á fimmtíu ára afmælinu var nafninu
breytt í Þjóðminjasafn Íslands og þjóðháttadeild stofnuð á
hundrað ára afmælinu.

Bandaríski tónlistarmaðurinn Kurt Donald Cobain
var best þekktur sem söngvari, gítarleikari, og aðallagahöfundur hljómsveitarinnar Nirvana sem naut
gífurlegra vinsælda meðal X-kynslóðarinnar. Hljómsveitin var stofnuð árið 1985 en árið 1991 skaust
platan Nevermind upp vinsældalistana víðs vegar í
kjölfar lagsins „Smells Like Teen spirit“. Cobain kynntist rokktónlistarkonunni Courtney Love á næturklúbbi
árið 1990 og féll strax fyrir henni. Á þessum degi árið
1992 gengu þau í hjónaband á Waikiki-ströndinni á
Hawali. Love var klædd í satinkjól en Cobain klæddist grænum náttfötum og sagðist vera of latur til að
klæðast fínni fötum. Hjónabandið var stormasamt en
saman eignuðust þau dótturina Frances Bean Cobain
18. ágúst sama ár. Cobain átti erfitt með að tkast á
við frægðina og barðist við heróínfíkn, veikindi og
þunglyndi. Hann framdi sjálfsvíg með haglabyssu og
fannst látinn 8. apríl árið 1994.

1920 Stjórnmálahreyfing nasista verður til í Þýskalandi.
1924 Styttan af Ingólfi Arnarsyni afhjúpuð á Arnarhóli. Styttuna
gerði Einar Jónsson myndhöggvari.
1924 Íhaldsflokkurinn stofnaður af fimm þingmönnum sem
síðar mynduðu Sjálfstæðisflokkinn með þingmönnum Frjálslynda flokksins.
1957 Sjómannasamband Íslands var stofnað.
1975 Led Zeppelin gaf út breiðskífuna Physical Graffiti.
1991 Minnisvarði var afhjúpaður í Innri-Njarðvík um Sveinbjörn
Egilsson, rektor og skáld, sem þar var fæddur. Sveinbjörn þýddi
meðal annars Hómerskviður.
1992 Kurt Cobain gekk að eiga Courtney Love.
2002 Vetrarólympíuleikunum lauk í Salt Lake City í Utah.

Einn stofnenda
Apple fæðist
Steve Jobs fæddist þennan
dag árið 1955. Jobs lést 5.
október árið 2011 en hann
var einn þriggja stofnenda Apple. Í upphafi var
hann stjórnandi fyrirtækisins og aðaldriffjöður en
eftir stormasöm samskipti
hrökklaðist hann frá fyrirtækinu á miðjum níunda
áratugnum.

Hann stofnaði síðan
tölvufyrirtækið NeXT og
keypti hlut í teiknimyndagerðarfyrirtækinu Pixar.
Jobs kom þó aftur til Apple
og tók stóran þátt í stjórnun
og vöruþróun þar. Pixar
sameinaðist Walt Disney
árið 2006 og við það fékk
Jobs sæti í stjórn þess
fyrirtækis.

Elsku mamma okkar, amma,
langamma og tengdamamma,

öllum aldri úr öllum stéttum þjóðfélagsins.“

MYND/ÞJÓÐMINJASAFNIÐ

Heimildum safnað með
aðstoð almennings
Þjóðminjasafnið óskar eftir aðstoð við söfnun heimilda um þjóðhætti íslendinga.

RAGNHEIÐUR SVEINFRÍÐUR
SÓLEY ÁRNADÓTTIR
frá Bolungarvík,
Vesturgötu 28, Reykjavík.

lést að morgni mánudagsins 17. febrúar á Hjartadeild
Landspítalans við Hringbraut. Útför hennar fer fram frá
Dómkirkjunni þriðjudginn 25. febrúar og hefst kl. 13.00.
Kristrún Árný Sigurðardóttir
Stefán Ragnar Einarsson
Árni Jónsson Sigurðsson
Sjöfn Þórðardóttir
Jón Sævar Sigurðsson
Barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar, stjúpfaðir, tengdafaðir og afi,

SIGURBJÖRN ÁRNI ÁRMANNSSON,
múrari,

lést sunnudaginn 16. febrúar.
Útför hans fer fram frá Fella- og Hólakirkju
miðvikudaginn 26. febrúar kl. 13.
Hróðmar Ingi. Sigurbjörnsson
Sigurður Ármann Sigurbjörnsson
Guðríður Sigurbjörnsdóttir
Jóhann Ársæll Sigurjónsson
Guðlaug Ósk Sigurjónsdóttir
og barnabörn.

ÞJÓÐMINJASAFNIÐ „Næst á dagskrá er að safna heimildum um sundlaugarmenningu á Íslandi og því leitum við að heimildarmönnum á

Helga Haraldsdóttir
Auðbjörg Jakobsdóttir
Ómar Árnason

„Það er mikilvægt fyrir okkur að vera í góðu sambandi
við fólk og ná til þeirra sem vilja taka þátt í þessu með
okkur í sjálfboðastarfi. Við erum ekki að senda fólki einhvers konar skoðanakannanir heldur erum við að biðla til
fólks að segja frá upplifunum sínum og þekkingu, bæði
úr nútímanum og fortíðinni,“segir Ágúst Ó. Georgsson,
fagstjóri Þjóðháttasafns. Þjóðminjasafn Íslands hefur nú
safnað upplýsingum um þjóðhætti með spurningaskrám í
meira en hálfa öld til að miðla upplýsingum og varðveita
óáþreifanlegan menningararf. Nú leitar Þjóðháttasafnið
að nýjum heimildarmönnum. „Næst á dagskrá er að safna
heimildum um sundlaugarmenningu á Íslandi og því leitum við að heimildarmönnum á öllum aldri úr öllum stéttum þjóðfélagsins. Hins vegar er mikill áhugi fyrir fólki í
yngri kantinum að þessu sinni,“ segir Ágúst.
Fyrstu heimildarmennirnir voru fólk sem sent hafði inn
svör við fyrirspurnum í þættinum Íslenskt mál í Ríkisútvarpinu en síðar myndaðist hópur fróðleiksfúsra einstaklinga og áhugasamra um söfnun þjóðhátta. Þannig myndaðist fljótt ákveðinn kjarni fólks sem tók að sér að svara
spurningaskrám Þjóðminjasafnsins. Hópurinn hefur að
sjálfsögðu endurnýjast oftar en einu sinni á rúmlega 50
árum en nú sem fyrr hefur þjóðháttasöfnunin þörf fyrir
stuðning frá almenningi og að bæta við yngra fólki í þennan hóp.
Spurningaskrárnar eru aðgengilegar á heimasíðu safnsins, tjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/thjodhattasafn/rannsoknir/spurningalistar/.
Nánari upplýsingar veitir Ágúst Ó. Georgsson í síma
530 2246 eða eða agust@thjodminjasafn.is.
marinmanda@frettabladid.is

NÁLAPÚÐI
Ungverski hönnunarneminn Demeter Fograsi
sýndi þennan skemmtilega sófa á hönnunarsýningunni í Stokkhólmi á dögunum. Sófinn
líkist nálapúða sem títuprjónar í yfirstærð
stingast í gegnum.

VIÐ STÖRF
Erla viðar að sér perlum
úr ýmsum áttum og
leggur mikla áherslu á
að hafa úr sem mestu
að velja.
MYND/GVA
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FRJÁLSMEN
Þeir sem vilja
kynna sér hönnun Erlu betur geta
skoðað Facebooksíðuna Frjálsmen.
Einnig býr hún
til men eftir séróskum.

ENGIN TVÖ EINS
FRJÁLSLEG MEN Erla Sigurlaug Sigurðardóttir perlar hálsmen undir nafninu
Frjálsmen. Innlásturinn fær hún frá grænlensku og afrísku perluskrauti.

N
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afnið Frjálsmen varð til þegar
ég var að hekla hálsmen fyrir
nokkrum árum. Útkoman
var mismunandi í hvert sinn
enda notaði ég aldrei uppskrift. Halldóra frænka mín
kom með hugmyndina að
þessu nafni og mér fannst það
skemmtilegt enda rímar Frjálsmen við hálsmen og lýsir einnig
þeirri tilfinningu sem ég vil vekja,“
segir Erla sem starfar í markaðsdeild
Icelandair Hotels en nýtir flestar lausar
stundir til handavinnu. „Ég
verð alltaf að vera með
einhver hliðarverkefni,“
segir Erla sem hefur gefið
út tvær bækur með frænku
sinni, Prjónaperlur og Fleiri
prjónaperlur.
Erla heklaði mikið og seldi,
en hætti því um tíma. „Það má
eiginlega segja að ég hafi heklað yfir
mig,“ segir hún glettin en þá tók líka við
nýr kafli er hún flutti til Ástralíu í nám. Í haust
fylltist hún andagift á ný en nú eiga perlur hug
hennar allan. „Það tók mig dálítinn tíma að finna

út úr því hvernig best væri að hnýta perlurnar saman og það útheimti mikla þolinmæði,“
segir hún og hlær. Aðferðin sem Erla notar
er heimatilbúin. „Það eru margir að
þræða perlur upp á band en mig langaði
að gera eitthvað öðruvísi, enda er
það mitt mottó í lífinu að gera
það skemmtilegt.“ Innblásturinn að hönnuninni fær hún
meðal annars frá klassísku
grænlensku og afrísku perluskrauti.
Erla segir frelsið mikið
þegar kemur að því að hanna
menin. „Perlurnar eru mismunandi
á lit og stærð og með fjölbreyttri
áferð, vaxaðar, lakkaðar og bæsaðar,“ lýsir hún og bætir við að
ekkert hálsmen verði í raun
alveg eins og það næsta.
Fleiri upplýsingar um
Frjálsmen Erlu má finna á
Facebook en ekki er langt
í að menin verði að finna
í helstu hönnunarverslunum.
■solveig@365.is

FÓLK| HEIMILI
SISTERS REDESIGN
Jenný og Kristín hanna
kjóla og töskur úr endurnýtanlegu efni.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ
sem býður auglýsendum að
kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu
daglega.
Útgefandi: 365 miðlar
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn:
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

MYND/ELÍN ARNÓRSDÓTTIR

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

SKYRTUR Í KJÓLA
ENDURNÝTING Kristín Garðarsdóttir og systir hennar, Jenný, hanna kjóla úr
gömlum karlmannsskyrtum og töskur úr djúsfernum og nammipokum.
  
    

Ítölsk gæði tryggja
heilbrigt og glansandi hár

S

ysturnar Kristín og Jenný Garðarsdóttir hafa lengi endurunnið
hluti og hugað að endurnýtingu. Nú hefur þessi
nýtni orðið að hönnun og
hafa þær systur hannað
kjóla og töskur undir
merkinu Sisters Redesign.
„Hugmyndin að
kjólunum kom þegar
ég var í meistaranámi í Kennaraháskólanum en ég
er textílkennari.
Við vorum mikið
að vinna með
endurnýtingu í
skólanum og þegar ég var
að taka til í fataskápnum
heima fann ég tvær gamlar, hvítar skyrtur sem ég
ákvað að gera eitthvað
við. Mér fannst þær svo
flottar að ég tímdi ekki
að henda þeim. Mér
finnst mjög erfitt að henda
hlutum en maðurinn minn er hins
vegar andstæðan og ýtir mér til þess
að henda svo það safnist ekki of
mikið af drasli.“
Kristín klippti svo skyrturnar
til, klippti kragana
og ermarnar af og
þannig varð kjóllinn
til, með því að taka
það af skyrtunum
sem henni líkaði
ekki. „Ég litaði kjólinn svo svartan og
notaði hann mikið
og fékk mikla athygli
út á hann. Við systurnar ákváðum svo

að gera eitthvað við þessa hugmynd
og lögðumst í mikla vinnu. Jenný hafði
bæði þekkinguna og aðstöðuna
því hún er lærður kjólameistari. Útkomuna vorum við
svo með í Pop-up markaði
í Hörpunni fyrir jólin. Þar
vorum við líka að selja
töskur sem við gerðum.“
Töskur systranna eru
líka úr endurnýttu efni,
úr Capri Sonne djúsfernum annars vegar
og hins vegar úr
M&M pokum. „Það
er hægt að gera
svona töskur úr
alls kyns efnum
en mér finnst þessar
umbúðir skemmtilegar
af því þær eru svo
litríkar.“
Eins og áður sagði á
Kristín erfitt með að
henda hlutum þannig
að hún hefur geymt
alla kraga og afganga af þeim skyrtum sem þær hafa klippt í kjóla.
„Við erum ekki búnar að ákveða
hvað við gerum með afgangana.
Þetta er ákveðin meðganga,
að athuga hvað
er hægt að gera.
Við erum líka
að gera tilraunir
með karlmannsjakka þannig að
það er margt í
vinnslu.“
Hönnun systranna má sjá á
Facebook-síðu
þeirra.

SKYRTUKJÓLL
Kjóllinn er búinn til
úr tveimur gömlum
skyrtum sem voru á leið
í ruslið en hafa nú öðlast
framhaldslíf.

NAMMITASKA
Þessi litríka taska er
unnin úr tómum M&M
pokum.

ERFINGJARNIR FÁ VERÐLAUN

Án parabena og SLES

Fæst í stórmörkuðum

■ VINSÆLT
Danskar sjónvarpsþáttaraðir hafa verið
að gera það gott á undanförnum árum. Nú
síðast er það þáttaserían Erfingjarnir sem
vekur mikla athygli. Þættirnir hlutu tvenn
verðlaun á franskri kvikmyndahátíð, FIPA,
fyrir nokkrum dögum, bæði sem besta
dramaserían og fyrir besta handrit í flokki
alþjóðlegra mynda.
Þættirnir hafa þegar verið seldir til margra
landa þar sem þeir hafa fengið mjög góðar
viðtökur og má þar nefna England, Holland,
Belgía, Lúxemborg, Frakkland, Þýskaland
og Mexíkó. Þættirnir hafa verið í sýningu
hér á landi. Tíu önnur lönd hafa óskað eftir
þáttunum.
Vaxandi áhugi er á heimsvísu fyrir dönsku
sjónvarpsefni, sérstaklega eftir vinsældir
þáttanna Glæpurinn og Höllin. Velgengni þessara þátta auðveldar áframhaldandi þáttagerð hjá danska
sjónvarpinu en framleiðslan er dýr.

LAGNIR
MÁNUDAGUR 24. FEBRÚAR 2014

Hjálparstarf
Hjálparstofnun kirkjunnar hefur
í áratugi unnið að byggingu
vatnsþróa í Afríku þar sem
hreint vatn skortir.

Er stíflað?
Valur Helgason ehf. annast
stíﬂulosun, röramyndatökur,
rótarfræsinguog ým islegt
annað sem viðkemur
frárennslislögnum.

Ástandsskoðun
og fóðring
lagna
Proline er leiðandi á sviði innanhúsfóðringa og sér meðal
annars um að fóðra gamlar
skólplagnir.
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Lagnir

KYNNING − AUGLÝSING

MÁNUDAGUR 24. FEBRÚAR 2014

Hreint vatn bætir lífsafkomu
Hreint vatn er ekki sjálfsagður hlutur alls staðar í heiminum. Hjálparstofnun kirkjunnar hefur í áratugi unnið að byggingu
vatnsþróa í Afríku þar sem hreint vatn skortir. Verkefnin eru unnin í nánu samstarfi við heimamenn og staðaryfirvöld.

N

ú stendur yfir verkefni í í Austur-Eþíópíu þar sem við
byggjum vatnsþrær sem safna rigningavatni. Það verkefni hefur staðið yfir í sjö ár og heldur áfram, en í Afríku
hafa vatnsverkefni af þessu tagi verið í gangi í meira en tuttugu
ár,“ útskýrir Bjarni Gíslason, framkvæmdastjóri Hjálparstarfs
kirkjunnar.
Vatnsþrærnar eru stórar gryfjur með steyptum hliðum og
botni. Rigningarvatn rennur í þróna og dugir það sem safnast
um það bil þrjá til fjóra mánuði inn í þurrkatímann. Tröppur eru
ofan í þróna og er vatnið síðan sótt
á brúsa og borið heim til daglegra
nota. Þrærnar eru opnar og vatnið
getur því verið óhreint en íbúarnir
geta keypt efni til að setja í vatnið,sem drepur bakteríur svo vatnið
verði drykkjarhæft. Einnig eru
handgrafnir brunnar niður á hreint
lindarvatn sem er svo dælt upp
borið heim í brúsum.
Bjarni segir verkefnin ávallt
unnin í nánu samstarfi við íbúana
á svæðinu og staðaryfirvöld. Sjálfbærni sé höfð að leiðarljósi frá
Bjarni Gíslason, framkvæmdastjóri byrjun.
Hjálparstarfs kirkjunnar, segir
„Það er mikil samvinna alveg frá
aðgang að hreinu vatni hafa marggrunni. Heimamenn mynda sjálfir
þætt áhrif á lífsgæði fólks.
vinnuflokka og grafa vatnsþróna,
við útvegum verkfæri ef þarf og einnig fjármagn fyrir grjóti og
sementi og öðru við bygginguna. Vatnsþróin er svo eign fólksins á
svæðinu og á þeirra ábyrgð að halda henni við.“
Bjarni segir aðgang að hreinu vatni hafa margþætt áhrif á
lífsgæði fólks. Hreint vatn verði ekki aðeins grunnur að bættri
heilsu og hreinlæti heldur geti það jafnvel stuðlað að bættri
menntun.
„Í mörgum þeirra landa sem við höfum unnið með er það
skylduverk stúlkna og kvenna að sækja vatnið. Þegar um langan veg er að fara endist þeim ekki dagurinn til að sækja skólann.
Þegar vatnsþró eða brunni hefur verið komið upp nálægt heimilunum tekur vatnsburðurinn styttri tíma og stúlkurnar geta
sótt skólann.
Hreint vatn gerir alla lífsafkomuna betri og gerir íbúunum til
dæmis kleift að rækta grænmeti og halda dýr. Fræðsla um smitleiðir sjúkdóma tengda vatni er einnig hluti af verkefninu svo
það vindur upp á sig á margan hátt.“

Vatnsþró í vinnslu í Eþíópíu. Heimamenn mynda vinnuflokka sem grafa þróna og steypa veggi og botn með fjárhagsaðstoð verkefnisins.

Rigningarvatn safnast í þróna og dugir þrjá til fjóra mánuði inn í þurrkatímann. Með sérstökum efnum er hægt að hreinsa vatnið svo það
verði drykkjarhæft.

Margþætt og sérhæfð þjónusta
Valur Helgason ehf. hefur safnað mikilli reynslu og þekkingu á stíflulosun, röramyndatökum, rótarfræsingum og ýmsum öðrum
þáttum er viðkoma frárennslislögnum fyrirtækja, stofnana og heimila. Fyrirtækið byggir á fjórum grundvallarhugtökum,
fagmennsku, þekkingu, trausti og lausnum.

V

alur Helgason ehf. hefur verið starfrækt í um hálfa öld. Fyrirtækið ber
nafn stofnanda síns en árið 2002
keyptu þau Ragnar Kummer og Þóra
Björk Sigurþórsdóttir fyrirtækið. Ragnar
hafði þá verið einn af lykilstarfsmönnum
þess um árabil. „Þjónusta fyrirtækisins er
margþætt en við sérhæfum okkur meðal
annars í að fjarlægja stíflur, til dæmis úr
eldhús- og baðvöskum, salernisrörum,
baðkerum, niðurföllum, þaklögnum og
drenlögnum auk fjölþættrar þjónustu við
sveitarfélög, stofnanir og fyrirtæki,“ segir
Ragnar.

Öflugur útbúnaður
Valur Helgason ehf. vinnur eingöngu með

fyrsta flokks tækjabúnað og eru starfsmenn fyrirtækisins vel tækjum búnir.
„Fyrirtækið á nokkrar sérhæfðar bifreiðar með öflugum útbúnaði til stíflulosunar og fullkomnustu röramyndavélar sem
í boði eru á markaðnum. Allt frá örsmáum
vélum sem komast niður í eldhúsvaska
yfir í stærstu gerðir sem mynda lagnakerfi
sveitarfélaga. Vélarnar eru með staðsetningarbúnaði og dýptarmælum sem staðsetja bilanir, stíflur, falin niðurföll og þess
háttar af mikilli nákvæmni,“ segir Ragnar.

Óháður aðili myndar rörin
„Að myndatökum loknum fá viðskiptavinir afhent stafræn myndbönd á minnislykli eða DVD disk með skýrum mynd-

,YZ[xÅHó&
-1(93.1<4:;Ð-3<9
Y]ZR\TZHSLYUPZYY\T
IHóRLY\TUPó\YMSS\TVÅ

skeiðum af lögnunum. Slíkar myndir gera
iðnaðarmönnum kleift að ganga hratt og
örugglega fram í viðgerðum. Myndirnar
nýtast einnig við samanburð á ástandskoðunum í framtíðinni. Hægt er að prenta út
myndir af völdum stöðum ef þörf krefur.“

Ragnar segir fyrirtækið byggja á fjórum grundvallarhugtökum, fagmennsku,
þekkingu, trausti og lausnum. „Með þessi
hugtök að leiðarljósi grundvallar starfsfólk fyrirtækisins þjónustuna við viðskiptavini.“

Fjögur grundvallarhugtök

Stuttur biðtími

Valur Helgason ehf. hefur um áratugaskeið boðið fyrirtækjum lausnir sem uppfylla þarfir þeirra varðandi einstaka þætti í
lagnakerfum þeirra. „Við erum einnig með
í boði þjónustusamninga um víðtæka umsjón með lagnakerfum. Slíkir samningar hafa það að markmiði að auka öryggi,
skilvirkni og fjárhagslega hagkvæmni til
lengri tíma.“

Fyrirtækið leggur áherslu á að bjóða stuttan biðtíma á höfuðborgarsvæðinu og að
starfsfólkið beri virðingu fyrir eignum
fólks, heimili og tíma.
Valur Helgason ehf. er til húsa að Gylfaflöt 13. Símar fyrirtækisins eru 568 8806
og 896 1100, netfangið er stif la@stif la.
is.og nánari upplýsingar um fyrirtækið
má finna á heimasíðu þess, stifla.is.
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512-5434 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

sölufulltrúi
Sími 661 7788

*

100% þjónusta = árangur

Landmark leiðir þig heim!

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

Glæsileg toppíbúð
Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali

Einigrund 13, Akranesi 28,9m
Opið hús miðvikudaginn 26. febrúar kl. 17:30-18:00

Vantar
eignir á skrá
Frítt
verðmat

x2ja hæða endaraðhús, 132,9 fm xSuður verönd
x4 rúmgóð svefnherbergi
xEndurnýjað eldhús
og baðherbergi
x2 baðherbergi

elin@fasteignasalan.is Sími: 695 8905

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Fasteignasalan Fjárfesting
kynnir einstaklega glæsilega
penthouse-íbúð á einum besta
stað í höfuðborginni.
Um er að ræða sérlega fallega og
vandaða 159,5 fm penthouse-íbúð
á fallegum og góðum stað í Lundi
í Kópavogi. Glæsilegt útsýni er
úr íbúðinni, og eru um það bil 95
fm þaksvalir meðfram allri íbúðinni. Vönduð og falleg íbúð, innfelld lýsing og aukin lofthæð.
Gengið er inn í anddyri með
flísum og góðum fataskáp. Rúmgott eldhús með flísum á gólfi.
Falleg eikarinnrétting með hvítu
graníti. Rúmgóð stofa og borðstofa með parketi.
Gestasnyrting er flísalögð.
Rúmgott sjónvarpshol með parketi. Hjónaherbergi með parketi
og fataherbergi. Baðherbergi
með nuddbaðkeri og sér sturtuklefa, falleg innrétting. Barnaherbergi með parketi.
Stórar ca 95 fm svalir meðfram allri íbúðinni með stórglæsilegu útsýni.
Tvö stæði í bílageymslu.

Nánari upplýsingar hjá
Boga Péturssyni fasteignasala

Björtusalir - 4ra + bílsk.
Vönduð 150 fm íbúð á 2. hæð í litlu 5 íbúða fjölbýlishúsi. Húsið
stendur á rólegum stað í enda botnlanga. Íbúðarrými er 124 fm
og bílskúr 26 fm. Góð staðsetnig nálægt skóla og íþróttaaðstöðu.
V. 39,9 m.

Nánari upplýsingar hjá fasteignasölunni Fjárfesting í síma
562 4250.

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Stefán Már
Stefánsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali sölufulltrúi

OP

VIÐ LEITUM AÐ
Góð sala - Góð kjör
Við leitum að til kaups fyrir ákveðna
fjársterka kaupendur.
• 3ja og 4ra herbergja í Grafarholti
• Sérhæð með 4 svefnherbergjum
í hverfi 105

Glæsileg íbúð á efstu hæð í Lundi er til sölu.

IÐ

Fallegt útsýni til allra átta er úr íbúðinni.

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ásdís Írena
Árni S.
Sigurðardóttir Guðmundsson

lögfræðingur

skjalagerð

sölufulltrúi
atvinnuhúsnæðis

Finndu okkur
á Facebook

OP
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Boðaþing 10 - 55 ára og eldri
Stórar 2ja herbergja , 90 fm íbúð hæð ásamt stæði í bílskýli
Eldhús með granít í borðplötum og sólbekkjum. Flísalagður sólskáli. Rúmgott svefnherbergi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.
Sér þvottahús innan íbúðar. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
V. 28,0 m.

Furuás 1 - Einbýli - Opið hús.
Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 12:15 - 12:45.
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, í dag innréttaður sem íbúð. Gott hús á góðum stað.

Ljósavík 30 - 4ra herb. + bílsk. Opið hús.
Opið hús í dag frá kl. 17:30 - 18:00.
Rúmgóð og vel skipulög 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr
við Ljósuvík, alls um 137 fm. Þrjú rúmgóð herbergi og stofa,
þvhús innan íbúðar. Góð staðsetning innst í botnlanga,
frábært útsýni, örstutt í Spöngina. Verð 34,9 millj.

Bakkastaðir - Einbýli á einni hæð
vandað 250 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 31
fm bílskúr. Fimm svefnherbergi og stórar stofur. Parket og flísar
á gólfum. Glæsilegur garður í góðri rækt með sólpalli og heitum
potti. Stutt út í fallega nátturú og góðar göngu- og hjólaleiðir
með ströndinni.

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.

Engjasel - Endaraðhús
Vandað mikið endurnýjað endaraðhús með tvöföldu stæði í
bílskýli. 4-5 svefnherbergi og tvöföld stofa. Húsið er vel skipulagt
um 210 fm og bílskýlið að auki. Nýtt eldhús með innbyggðum
tækjum, nýleg gólfefni, nýtt gestasalerni og hluti fataskápa.
Gott fjölskylduhús á rólegum stað. V. 45,9 m.

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
Skógarás - Reykjavík. 2ja herbergja íbúð með sér verönd.

Sporðagrunn – Reykjavík.

Glæsileg 78,1 fm. 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
með sér 40,0 fm. verönd með skjólveggjum til
suðvesturs í litlu fjölbýlishúsi í Árbænum.

Glæsilegt 334,6 fm. einbýlishús á þremur
hæðum auk um 30 fm. sólstofu.
Sér 3ja herbergja íbúð er í kjallara, lítið niðurgraﬁn
og með fullri lofthæð. Eignin er í góðu ásigkomulagi og hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á undanförnum árum. Aðalíbúð skiptist m.a. í rúmgott
hol með arni, samliggjandi stofur með útgangi á
stórar svalir til vesturs, sjónvarpsherbergi innaf
stofum,fjögur herbergi auk fataherbergis og nýlega
endurnýjað baðherbergi. 24,5 fm. sérstæður bílskúr. Ræktuð lóð með hellulögn á baklóð.

Íbúðin hefur verið mjög mikið endurnýjuð, m.a.
baðherbergi, gólfefni, innihurðir, eldhúsinnrétting
og tæki o.ﬂ. Björt stofa. Rúmgott svefnherbergi.
Sér þvottaherbergi er innan íbúðarinnar.

Verð 24,9 millj.
V

Verð 89,0 millj.
V

Asparfell – 7 herbergja penthouse íbúð.

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI

FLYÐRUGRANDI- 5 HERBERGJA

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.

Glæsileg 187,0 fm. 7 herbergja penthouse íbúð á
8. hæð í nýuppgerðu og álklæddu fjölbýlishúsi.

Um 100 fermetra sér þakgarður, sem er yﬁrbyggður að hluta fylgir íbúðinni. Frábært útsýni til allra
átta. 25,5 fm. bílskúr fylgir eigninni. Sér rúmgott
þvottaherbergi með glugga á hæðinni. Íbúðin er
ein á þessari hæð hússins og með gluggum í allar
áttir. Gler er að mestu nýtt í íbúðinni og opnanlegir
veltigluggar líka.

Verð 44,9 millj.
V

- Góð 5 herbergja 126,8 fm. íbúð á 4. hæð.
- Tvennar svalir. Útsýni. Fjögur herbergi.
- Mjög stutt er í alla þjónustu, skóla og íþróttastarf.
- Gengið er inn í húsið af 2. hæð og upp tvær hæðir.

42,9 millj.

- 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.

79,9 millj.

ELDRI BORGARAR

3JA HERBERGJA

ÁRSKÓGAR – 2JA Á EFSTU HÆÐ

KÓPAVOGSBRAUT- NEÐRI SÉRHÆÐ.

NAUSTABRYGGJA. 4RA HERBERGJA

MÝRARÁS – REYKJAVÍK

- Glæsileg og björt 76,1 fm. íbúð á efstu hæð.
- Svalir til austurs, yﬁrbyggjanlegar.
- Frábært útsýni að Reykjanesi, Bláfjöllum og víðar.
- Íbúðin er laus til afhendingar strax.

- Glæsileg 134,0 fm. neðri sérhæð í nýlegu fjórbýlishúsi.
- Hvítar háglansinnréttingar í eldhúsi og baðherbergi.
- Skjólgóð suðurverönd. Sjávarútsýni úr stofu og af verönd.
- Húsið klætt með ﬂísum. Harðviðarútihurðir og gluggar.

- 145,9 fm. útsýnisíbúð á tveimur hæðum. 20,5 fm. bílskúr
- Mikil lofthæð. Stofa með miklum gluggum.
- Tvö herbergi á hæðinni. Opið rými á neðri hæð.
- Frábært útsýni úr stofum að Esju, út að Viðey og víðar.

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

LANGALÍNA 33 – SJÁLANDI GARÐABÆ.

BÁSBRYGGJA- REYKJAVÍK.

BRÁVALLAGATA.
Á
TVÆR ÍBÚÐIR.

VIÐARÁS- REYKJAVÍK.

Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í nýju og glæsilegu 3ja
hæða lyftuhúsi í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 110 fm.
upp í 129 fm. og afhendast fullbúnar án gólfefna, en baðherbergi og þvottaherbergi skilast ﬂísalögð. Lyfta er í húsinu,
sem gengur niður í bílageymslu.

- 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 herbergja 85,4 fm. íbúð á 2. hæð í fjórbýli
auk sér um 40 fm. 2ja herbergja nýinnréttaðrar íbúðar í risi.
Skjólgóðar svalir til suðurs út af barnaherbergi stærri íbúðar.
Auðvelt að breyta annarri stofu í herbergi. Nýlegir þakgluggar
eru á risíbúð. Barnvænn bakgarður.
39,9 millj.

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

36,9 millj.

38,9 millj.

69,9 millj.

NÝBYGGING
B

NÝ

ING

G
YG

36,9 millj.

VIÐJUGERÐI

48,5 millj.

LANGAMÝRI

Viðjugerði

Langamýri – Garðabæ.

Glæsilegt 290,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Húsið er í mjög góðu ástandi hið innra og er afar bjart og
vel skipulagt. Mjög fallegur stálstigi er á milli hæða og er hann með viðarþrepum. 6 svefnherbergi, 3 baðherbergi og glæsilegar
stórar stofur eru m.a. í húsinu. Aukin lofthæð á efri hæð. Viðhaldslítil lóð með veröndum til suðurs og vesturs. Verð 89,5 millj.

Fallegt og vel staðsett 219,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 32,0 fm. bílskúr. Samliggjandi stofur með útgangi
á hellulagða verönd. Fimm herbergi auk fataherbergis. Rúmgott alrými/setustofa/sjónvarpsstofa á efri hæð. Góð lofthæð á efri
hæð og ofanbirta um stóran þakglugga. Arkitekt er Sverrir Norðfjörð. Ræktuð lóð með nýlegri hellulögn. Verð 59,5 millj.

Hringbraut 39. 3ja herbergja íbúð ásamt herbergi í risi.
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Rúgakur 1 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

OPIÐ HÚS Í DAG
FRÁ KL. 17.30-18.00
Mikið endurnýjuð 3ja herbergja 91,6 fm. íbúð þ.e.
íbúðin 76,6 fm, herbergi í risi 6,1 fm og geymsla
8,9 fm á 3. hæð. Nýleg innrétting í eldhúsi.
Rúmgóð stofa. Borðstofa með útgengi á suðursvalir. Herbergi í risi með aðgangi að w.c.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG,
FRÁ KL. 17.30-18.00

S
HÚ N

IÐ GU
OPMOR

Glæsileg 142,9 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi í litlu fjölbýlishúsi í Akralandinu að meðtaldri
24,5 fm. sér geymslu í kjallara. Rúmgóð og björt
stofa. Eldhús með eikarinnréttingum. Fataherbergi
innaf hjónaherbergi. Stórar og skjólgóðar svalir til
suðurs. Sér stæði í bílageymslu í kjallara og lyfta í
stigahúsi. Frábær staðsetning í góðu göngufæri við
leikskóla, barnaskóla, menntaskóla o.ﬂ.

Á

Frábær staðsetning, stutt í skóla og alla þjónustu.
Íbúðin er laus og til afhendingar við kausamning.

Verð 29,5 millj.
V

Verð 44,9 millj.
V

Íbúð merkt 0302.
Verið velkomin.

Íbúð merkt 0104.
Verið velkomin.

Ljósheimar 20. 2ja herbergja íbúð.
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Hrefnugata. Efri hæð og ris.
OPIÐ HÚS Á MORGUN
FRÁ KL. 17.30-18.00

Mjög falleg 141,7 fm efri hæð og ris í 3ja íbúða
steinhúsi í Norðurmýrinni.
Eignin hefur verið talsvert endurnýjuð m.a. eldhús, baðherbergi, rafmagn (+taﬂa), þak að hluta
og útitröppur. Einnig er búið að opna íbúðina
mikið með því að stækka hurðaop í eldhúsi og
stofu. Rúmgóð stofa með fallegum hornglugga.
Útgengi á suðursvalir út af hjónaherbergi. Fallegur
linoleumdúkur á öllum gólfum.

Falleg 57,7 fm. 2ja herbergja íbúð íbúð á 2. hæð
auk sér geymslu í góðu lyftuhúsi við Ljósheima.
Íbúðin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð m.a. er
nýleg innrétting í eldhúsi og nýlegt eikarparket á
gólfum. Svalir til austurs út af stofum. Frábær
staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu ásamt
skóla og leikskóla.

Verð 19,9 millj.
V

Verð 41,9 millj.
V

Íbúð merkt 0204.
Verið velkomin.

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

KJARRMÓAR – GARÐABÆ.

BARÐASTRÖND – SELTJARNARNESI.

BERJAVELLIR – HAFNARFIRÐI. 4RA HERBERGJA.

Glæsilegt 84,8 fm 3ja herbergja raðhús á tveimur hæðum. Eignin er nánast öll
endurnýjuð á mjög smekklegan og vandaðan máta. Falleg hvít sprautulökkuð
innrétting í eldhúsi. Baðherbergi allt nýtt með góðum sturtuklefa. Falleg og vönduð
gólfefni, sandblásin eik og fallegar ﬂísar. Lóðin er mjög snyrtileg, nýlega hellulögð
fyrir framan húsið með hitalögn, góður sólpallur er í suðurgarði.
33,9 millj.

Vel skipulagt 195,4 fm. endaraðhús á þremur pöllum að meðtöldum 29,3 fm. bílskúr á þessum eftirsótta útsýnisstað á Seltjarnarnesinu. Samliggjandi stórar stofur
með arni. Frábært útsýni úr stofum út á sjóninn, að Esju, Akrafjalli og víðar. Þrjú herbergi auk fataherbergis. Húsið að utan var málað fyrir ca. 3 árum síðan og þakjárn
er mjög nýlegt. Skjólgóð viðar- og hellulögð verönd til suðurs.
56,9 millj.

Falleg 110,6 fm. íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi á Völlunum. Eldhús með fallegum
viðarinnréttingum. Rúmgóð stofa með útgengi á góðar suðursvalir. Þrjú góð herbergi, öll með skápum. Þvottaherbergi innan íbúðar. Mjög stutt er í skóla, leikskóla
og íþrótta og tómstundastarf.

HLÍÐARHVAMMUR – KÓPAVOGI.

BAKKASTAÐIR. FRÁBÆR STAÐSETNING.

GEITLAND – REYKJAVÍK. 4RA HERBERGJA.

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.

253,8 fm. einbýlishús með óinnréttuðu rými í risi á frábærum stað í Grafarvoginum.
Húsið er 211,8 fm. og bílskúrinn er 42 fm. Húsið er fullbúið að innan, en að utan er
eftir að mála og klára lóð og innkeyrslu. Tvennar stofur auk borðstofu. Fjögur herbergi. Stór tæplega 100 fermetra suðvestur verönd með heitum pott. Indversk skífa
er á öllum gólfum í húsinu ásamt gólfhita. Arkitekt er Víﬁll Magnússon. 71,0 millj.

124,7 fm. björt og afar vel skipulögð íbúð á 2. hæð í nýviðgerðu fjölbýlishúsi auk
20,9 fm. bílskúrs. Rúmgóðar stofur með útgangi á skjólsælar svalir til suðurs. Þrjú
herbergi. Sér þvottah. er innan íbúðar. Húsið er nýlega viðgert og málað að utan.
Gler í suðurhlið hússins er nýtt. Útsýni yﬁr Fossvoginn, að Bláfjöllum, Reykjanesi og
víðar. Virkilega falleg eign á frábærum stað í Fossvoginum.
41,9 millj.

42,9 millj.

STALLASEL

26,9 millj.

ERLUÁS

Stallasel - Reykjavík. Einbýlishús á útsýnisstað.

Erluás – Hafnarﬁrði. Einbýlishús á frábærum útsýnisstað.

377,1 fm. einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara að meðtöldum 41,7 fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr. Sér íbúð er í kjallara.
Rúmgóð stofa og borðstofa. Eldhús með eikarinnréttingu. Fimm herbergi. Gengið út á svalir/bílskúrsþak af stigapalli. Í kjallara
eru auk sér íbúðar herbergi/hobbýherbergi og góðar geymslur. Húsið er afar vel staðsett í enda götu og nýtur mikils útsýnis af
báðum hæðum. Lóðin er ræktuð 800,0 fm. að stærð. Verð 69,9 millj.

Glæsilegt og mjög vel skipulagt 252,1 fm. einbýlishús á einni hæð á frábærum útsýnisstað í Áslandinu. Eignin er öll innréttuð á
afar vandaðan og smekklegan hátt. Innréttingar og gólfefni eru úr rauðeik. Stórar samliggjandi stofur með arni. Þrjú herbergi.
Aukin lofthæð er í stórum hluta hússins og innfelld lýsing í öllum loftum auk næturlýsingar í veggjum. Lóð með hellulagðri sétt
og innkeyrslu auk harðviðarverandar sem er afgirt að hluta með glerveggjum. Verð 79,9 millj.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

OTRATEIGUR 24

-RAÐHÚS ÁSAMT BÍLSKÚR.
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Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

LAUGALÆKUR 38

Mjög fallegt 128,5 fm raðhús á tveimur hæðum við Otrateig ásamt 24,4 fm
bílskúr, samtals 152,9 fm. 4.svefnherb. 2 stofur. Frábær staðsetning. Eignin
verður sýnd mánudaginn 24.febrúar milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 49,0 m. 3617

MIÐLEITI 10
- ÍBÚÐ 0102
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Fallegt 197,1 fm raðhús á samt 23,5 fm bílskúr samtals 220,6 fm. Húsið er
teiknað af Manfreð Vilhjálmssyni arkitekt árið 1958 og hefur það verið mikið
endurnýjað. Suður garður. Fimm svefnherbergi. Eignin verður sýnd
mánudaginn 24.febrúar milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 59,0 m. 3618

DÚFNAHÓLAR 6

LOGALAND 25

SIGURHÆÐ 14

- GARÐABÆ - EINBÝLI
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Fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum á mjög góðum stað í Fossvoginum. Húsið er skráð 241,3 fm og er bílskúrinn þar af 25,6 fm. Yfirbyggðar
suðursvalir. Parket, endurnýjað eldhús og baðherbergi, gólfefni fataskápar
o.fl. Mjög góð staðsetning. Mjög gott útsýni. Stór timburverönd í suður. Eignin
verður sýnd þriðjudaginn 25.febrúar milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 58,5 m. 5074

Einlyft 199 fm einbýli m.bílskúr. Húsið er mjög vel skipul. m. 4 herb. og 2 baðherb. Bílskúrinn er 50 fm og hefur verið nýttur sem íbúð m. 2. herb. Samtals
eru því sex svefnherb. í húsinu. Auðvelt er að breyta bílskúr aftur. Eignin
verður sýnd þriðjudaginn 25.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 46,8 m. 2227

KRÍUHÓLAR 4

BJARNARSTÍGUR

GNITAKÓR 4

- GLÆSILEG EIGN

Glæsilegt 274 fm einbýli og þar af er bílskúr 51,5 fm. Mikil lofthæð á efri hæð
og í bílskúr. Húsið er mjög bjart með stórum gluggum, tvennum svölum og
glæsilegtu útsýni. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.febrúar milli kl. 17:30
og kl. 18:00. V. 77,5 m. 1464

Mjög falleg og sjarmerandi 67,4 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Tvær
stofur, eitt svefnherbergi og rúmg. baðherb. m. glugga. Eignin verður sýnd
mánudaginn 24.febrúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 25,6 m. 3637

- FALLEGT RAÐHÚS
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BRAGAGATA 22

- MIKIÐ UPPGERÐ ÍBÚÐ.
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Falleg vel skipul. 131,5 fm útsýnisíb. ásamt 28,8 fm bílsk. Þrjú góð svefnherb
og tvær stofur. Endurn. glæsil. baðherb. Linoleumdúkar og parket á gólfum.
Bílskúr er innb. í húsið mjög góður. Eignin verður sýnd mánudaginn 24.febrúar
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,8 m. 3566

AUSTURTÚN 6

Mjög gott og vel við haldið einbýli á tveimur hæðum með stórkostl. útsýni á
Álftanesi (Garðabæ). Húsið hefur verið mikið endurn. síðustu ár. Eignin er
skráð 151 fm en efri hæð er að hluta til undir súð. Eignin verður sýnd
mánudaginn 24.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 m. 3625

Tvíbýlishús á frábærum stað. Húsið er stendur rétt við Grafarvoginn á
friðsælum og skjólgóðum skógivöxnum stað. Húsið er samtals 435,6 fm ,Útsýni
er glæsilegt. Húsið er allt til sölu en í því eru tvær sjálfstæðar íbúðir. Eignin
verður sýnd mánudaginn 24.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. Verð 89 millj.
3626

- 130 FM ÍBÚÐ OG 29 FM BSK.

- MIKIÐ ENDURNÝJAÐ HÚS
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- TVÆR ÍBÚÐIR.
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Glæsileg íbúð á jarðh. í 4ra íb. stigag. Tvær samliggj. suðurstofur, stórt eldh.,
baðherb. og tvö herb. Sérþvottahús ásamt sameiginl. gufub. og æfingasal.
Mikil sameign. Sér lóð. Eignin verður sýnd mánudaginn 24.febrúar
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 54,9 m. 2880

FUNAFOLD 48

- RAÐHÚS ÁSAMT BÍLSKÚR.
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Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

- ÚTSÝNISÍBÚÐ

- ÞRJÁR ÍBÚÐIR
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Góð 4-5 herbergja 116,1 fm íbúð á 7. hæð í álklæddu fjölbýlishúsi. Eigninni
fylgir 25,9 fm bílskúr. Góðar svalir til vesturs. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
25.febrúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 25 m. 3643

Einstaklega góðar þrjár íbúðir á fráb. stað í miðb. Rvík. Húsið er fallegt og
hefur verið mikið endurn. á síðustu árum. Um er að ræða tvö fastanúmer.
Eina 2ja herb. íb. á jarðh. með sérinng. og tvær íb. á 1. hæð með sameiginl.
inngang. 1. hæð er skráð sem ein íbúð en hefur verið breytt í 2ja til 3ja herb.
íbúð og studió íbúð. V. 62,9 m. 3537

EINBÝLI

3JA HERBERGJA.

Suðurhlíðar Kópavogs- fallegt parhús.

Háaleitisbraut - Einbýli með aukaíbúð

5 - 6 herb. parhús á tveim hæðum ásamt risi og innb.
bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir og ris. Mjög gott
skipulag. Mögul. á allt að 5 svefn. Einstakl. skjólgóður og
barnvænn staður. V. 45,9 m. 3503

Fallegt og vel staðsett 285 fm einbýli. Mikil og góð
þjónusta í nágrenninu. Innbyggður bílskúr, 2ja herb.
aukaíbúð sem er með sérinng. en einnig er innang. í
íbúðina milli hæða. Fallegur garður í rækt. og skjólveggir.
V. 62,4 m. 1842

Skaftahlíð 16 - Sigvaldablokkin
Falleg 4ra - 5. herbergja 113 fm íbúð á 1.hæð í fallegu
fjölbýlishúsi. Parket á gólfum og svefnherb. gangur með
þremur herb. Tvennar svalir og einungis ein íb. á hverjum
stigapalli. Fráb. staðsetn. V. 35,7 m. 3338

Grettisgata 18 - íbúð 0101
Falleg 89,2 fm 3ja herb. íbúð á jarðh.í nýl. húsi byggðu
árið 1998 í miðbæ Rvík. Gott aðgengi. Suðurverönd. Hægt
að leggja á lóð. V. 32,9 m. 3616

Grundarás 19 - raðhús m.tvöf. bílsk.
Fallegt og vel viðhaldið 210,5 fm endaraðh. á þremur pöllum ásamt sérst. tvöf. bílskúr. Fallegt útsýni yfir borgina.
Fjölskylduvæn staðsetn., stutt í skóla, sundlaug og íþróttastarf. V. 55,9 m. 3477

Vesturberg 129 - einbýlishús.
Mikið endurn. 215,5 fm einbýli á þremur pöllum í botnlangagötu. Mjög gott skipulag. V. 49,8 m. 3553

HÆÐIR

Kársnesbraut 91 - 4ra herb. ásamt bílskúr
Mjög góð og vel skipul. 4ra herb. 90 fm íb. í fjórbýli ásamt
26 fm bílsk. Parket. Þrjú herb. Sér þvottah. í íbúð. Útsýni.
V. 29,9 m. 3622

Hallakur - glæsileg
Glæsileg 114,4 fm 3ja herbergja íbúð á nýju Arnarneshæðinni í Garðabæ. Íbúðin er á annarri hæð með
sérinngang af svölum. Þvottaherbergi er innan íbúðar.
Laus fljótlega V. 35,5 m. 3627

Langholtsvegur - heil húseign 386 fm
Hér er um að ræða íbúðarhúsnæði sem er að hluta nýtt
sem atvinnuhúsnæði. Húsnæðið er á tveimur hæðum,
229,1 fm auk bílskúrs sem er 25,4 fm sem er nýttur sem
íbúðarhúsnæði.. Í risi er 4ra herbergja séríbúð. Tilboð
2005

Iðnbúð Gb. íbúð og atvinnuhúsnæði
Eignarhluti á tveimur hæðum samtals 226,5 fm . Á efri
hæðinni er 113,6 fm 4ra herbergja íbúð og á neðri hæðinni er 112,9 fm atvinnuhúsnæði með góðum gluggum og
innkeyrsludyrum. Gott útsýni. V. 40,0 m. 3623

Lindasmári - 7-8 herbergja
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

Flyðrugrandi - sér inngangur
3ja herbergja falleg í 87 fm búð með sér inngangi (beint
aðgengi) og stórum suðursvölum. 3533

2JA HERBERGJA.
Lindarbraut - einbýlishús
Fallegt 210,6 fm einbýlishús við Lindarbraut 26, Seltjarnarnesi ásamt 23,1 fm bílskúr. 720 fm eignarhlóð. Húsið
er því samtals 233,7 fm. Húsið er teiknað af Gunnari
Hanssyni. Húsið er á tvílyft en á efri hæðinni er stór stofa
með arni og gluggum til allra átta. Glæsilegt útsýni. 3101
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Þorláksgeisli 42 - endaraðhús laust.
202,5 fm endaraðhús á tveimur hæðum á ágætum stað
í Grafarholtinu. Innbyggður 34,8 fm bílskúr. Parket og
flísar. Fjögur herbergi og tvær stofur. Sérbaðherberg
innaf hjónaherb. og fataherbergi. Suðursvalir, mjög gott
útsýni. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.febrúar milli
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 49,5 millj.

Rangársel - efri sérhæð.
142 fm efri sérh. á 2. h. Aðkoma að hæðinni er að
sunnanv. frá botnlanga. Eldh. er opið inn í borðstofu.
Nýstands. baðherb. og 4 herb. Sér lóð er að sunnanverðu
og er aðkoma sér og skemmtileg. V. 39,9 m. 2422

4RA-6 HERBERGJA

Katrínarlind 8 - bílskýli og útsýni
Glæsileg og rúmgóð 129 fm 4ra herb. endaíbúð í lyftuhúsi.
Sérinngangur af svölum, suður svalir, glæsilegt útsýni.
Afhending í apríl. V. 32,9 m. 3600

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

Vindakór 5-7 - 22 glæsilegar íbúðir

Kynnum 22 nýlegar vandaðar 4ra herbergja íbúðir og 5-6 herbergja endaíbúðir
á einstaklega góðum stað til afhendingar strax.
• Sex íbúðir á fyrstu 3.hæðunum og fjórar íbúðir á efstu hæðinni. • Sérinngangur í allar íbúðir af svalagangi. • Fullfrág.
íbúðir með mjög góðum innréttingum. • Granít í borðplötum. • Hellulögð sérverönd með íbúðum 1.h. en góðar svalir á
efri hæðum. • allt að 78 fm svalir með efstu hæðum. • sérþvottah. er í öllum íbúðunum. • íbúðirnar afhendast nýmálaðar.
• Fullb. eignir með öllum gólfefnum. • Til afhendingar strax. • Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum.
Stærðir frá 126 fm - 232 fm Verð 4ra herb. frá 33,9 - 35,5 millj. Verð 5-6 herb. frá 41,9 - 59,9 millj. 3577

Kaplahraun - mjög góð staðsetning

408 fm atvinnuhúsnæði í einni hæð á mjög góðum stað í Hafnarfirði. Ágætar innkeyrsludyr. Útiaðstaða. 3644

Hjallabraut - Hf. 2.hæð.
Falleg og rúmg. 2ja herb. ca 80 fm íb. á 2.h í mjög vel
staðs. fjölbýli. Rúmg. stofa. Sérþvottah. Mjög rúmgott
herbergi. Vestursvalir. Eign í góðu standi. Laus samkv.
samkomul. V. 18,9 m. 3620

Asparskógar í landi Svarfhóls í Svínadal.
Engjateigur - endaíbúð 0206
4ra herb. 109 fm endaíb. á tveimur hæðum við Laugardalinn. Íbúðin er innst á svalagangi með sérinng. Engin
gangandi umferð er því fyrir framan íbúðina og virkar
svalagangurinn því sem góðar sér svalir. V. 35,9 m. 3497

Fallegur fullbúinn 44,5 fm sumarbústaður á einstökum
stað í landi Svarfhóls í Svínadal í einungis 30-40 mín
fjarlægð frá Höfuðborginni. Heitur rafmagnsnuddpottur ,
góðar timburverandir og mjög gott útsýni. Mikil trjáræktun á lóðinni og skjólgóð leikflöt. V. 12,0 m. 3552

Nýtt hús á Seltjarnarnesi

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 2971

Lundur 3 - glæsileg penthouseíbúð

STÓRGLÆSILEG PENTHOUSEÍBÚÐ MEÐ FRÁBÆRU ÚTSÝNI . Íbúðin er stórglæsil. hvar sem er litið og er innréttuð og
hönnuð á mjög glæsil. hátt. Allar innréttingar, fataskápar og hurðir eru úr eik. Gólfefni eru eikarparket og flísar. Íbúðin
er á 10. og efstu hæð og er 159,50 fm að stærð. Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Stórar þaksvalir meðfram allri
íbúðinni fylgja íbúðinni. Stórkostl. útsýni til sjávar er úr íbúðinni. Íbúðin er mjög björt og rúmgóð með góðri lofthæð og
stórum gluggum. V. 99,0 m. 3436
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Herb:35-6Stærð: 107 fm
Herb.
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Herbergi: 6
Stærð: 220,5 fm
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Einbýlishús
Bílskúr
30 fm sér íbúð
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Herb:45-6Stærð: 109,2 fm
Herb.

Herb:2-6
5-6 Stærð: 100-245 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 132,8 fm
Herb.
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Herb: 4

Stærð: 140 fm
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Herb: 7
Stærð: 206,8 fm
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895 6107

Bílskúr
Parhús
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KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

MIKIL SALA
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Einbýlishús

Glæsilegt tvílyft einbýlishús sem hefur fengið gott viðhald og miklar
endurbætur. Eldhúsið er sérsmíðað og hannað af Rut Kára
innanhúsarkitekt og öll eldhústæki eru frá Miele. Innréttingar í stofu eru
sérsmíðaðar og hannaðar af Finni Fróðasyni innanhússarkitek. Gegnheilt
eikarparket og flísar á gólfum á efri hæð.

Herbergi: 6



Herbergi: 6

Stærð: 249,9 fm

Vandað einbýlishús á einni allra bestu sjávarlóð á Höfuðborgarsvæðinu.
Óhindrað sjávarútsýni og verðlaunagarður með heitum potti. Arkitekt
hússins er Helgi Hjálmarsson. Húsið hefur fengið gott viðhald og er
tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr.

Stærð: 276 fm
Bílskúr
2 íbúðir

Einbýlishús

Stór eignarlóð sunnan megin á Arnarnesinu og er möguleiki að stækka
húsið. Frábær staðsetning í rólegri götu.

Aðkoma að húsinu er mjög falleg. Lóðin öll og bílastæðin eru nýlega
endurnýjuð og hannað af Jóhanni Jónssyni arkitek með fallegri
lýsingu frá Lumex. Húsið er með tveimur íbúðum í dag. Stórar flísalagðar
og skjólsælar suðursvalir.
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101 Reykjavík
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Sími 511 3101
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Jörfagrund - 116 Kjalarnes
• Höfum til sölu mjög gott viðskiptatækifæri.
• Jörfagrund 46-50 fjölbýlishús á tveimur hæðum.

Hraunbær - 110 Reykjavík

Naustabryggja - 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.

Smekkleg 64,1 fm, 1 svefnherb. íbúð á 3.
hæð með bílskúr, samtals 89,3 fm. Komið er
inn í flísalagt alrými með baðherbergi á hægri hönd. Eldhúsið er með góðri innréttingu
og er opið inn í alrýmið. Svefnherbergið er
rúmgott og bjart. Fataherbergi með góðum
hirslum. Eigninni fylgir geymsla og aðgangur
að þvottaherbergi í kjallara. V-23,7 millj.

• 8 íbúðir – 712 fm – Verð 120 millj.

TILGU
I
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Strandvegur - 210 Garðabær

Laugarnesvegur - 105 Reykjavík

Njálsgata - 101 Reykjavík

Lyngholt - 225 Álftanes

Brautarholt 10-14 - 105 Reykjavík

Stórglæsileg, 3 herbergja 77,2 fm íbúð á 1.
hæð. Útgengi er á sérpall frá svefnherbergi.
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og góð
geymsla. Stutt er í baðströnd frá íbúðinni og
í garðinum er leikvöllur fyrir börn.
V- 32,9 millj.

Mjög smekkleg 70,5 fm 3 herbergja íbúð á 3.
hæð í fjölbýli með flottu u.þ.b. 30 fm risherbergi sem ekki telst til fermetra. Í snyrtilegri
sameign er þvottahús, þar sem hver íbúð er
með tengi fyrir þvottavél og þurrkara, ásamt
sér geymslu. V-26,9 millj.

Glæsilegt 183 fm einbýlishús á þremur
hæðum. Afgirtur garður og bílastæði fylgja.
Búið er að skipta um flesta ofna og nýjir
pottofnar settir í staðinn. Búið er að endurbæta húsið utanhúss og skipta um glugga.
Eign sem vert er að skoða. V-59 millj.

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

Stórglæsilegt 550 fm skrifstofuhúsnæði að
Brautarholti 10-14 á 3. hæð. Eignin er öll
hin glæsilegasta með miklum möguleikum.
Hentar vel undir margvíslega starfsemi. Í
rýminu er gott eldhús ásamt snyrtingum.
Svalir liggja allan hringinn í kringum eignina
með góðu útsýni. Húsnæðið er laust strax til
afhendingar. Óskað er eftir tilboði í leigu.

Traust og góð þjónusta í 11 ár

Stofnað

1983
Sími 520 7500

NORÐURBAKKI 1 OG 3 Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR

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.

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.

Verð frá 27,3 millj.

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

Skipalón 10-14 - Hf. - Íbúðir fyrir 50 ára og eldri.

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

Norðurbakki 21 - Hf. - 3 íbúðir eftir.

• Fallegar 3ja til 4ra herbergja.
• Sér stæði í bílageymslu.
• Lyfta.
• Innréttingar og skápar frá Parka.
• Fallegt útsýni.
• Tvennar svalir í stærri íbúðunum.
• Byggingaraðili er Fjarðarmót.
• Hús klædd að utan með áli.
• Ál-tré gluggar.
• Lítið viðhald.
• Gott aðgengi.
• Aðgangur að 55 fm samkomusal.

• Glæsilegar Útsýnisíbúðir
• 3ja herbergja íbúðir
• Tvennar svalir
• Íbúðir 110 – 116 fm.
• Vandaðar íslenskar innréttingar
• Til afhendinar nú þegar.
Allar nánari upplýsingar veita sölumenn.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

Melhæð - Garðabær - Einbýli

Suðurvangur - Hafnarfjörður - Einbýli

Erluás - Hf. - Einbýli - Frábært útsýni

Óttuhæð - Garðabær - Einbýlishús

Nýkomið í sölu glæsilegt 258 fm. einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á frábærum stað við Melhæð 4 í Garðabæ.
Eignin er glæsileg að utan sem innan, smekklega innréttuð með
glæsilegum innréttingum og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu,
hol, stofu, borðstofu, eldhús, ggestasnyrtingu,
y g þþvottahús, herbergi,
g
bílskúr og geymslu. Á efri hæð hússins eru fjögur stór herbergi,
fataherbergi, baðherbergi og fjölskyldurými. Verð 85 millj.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með bílskúr
samtals 260 fm. Stofa, borðstofa, arinstofa, sjónvarpsskáli. 4-5 stór
herbergi ofl. Svalir. Hellulagt bílaplan. Verandir. Góð staðsetning.
Verð 56 millj.

Nýkomið glæsilegt nýlegt vandað einbýli á einni hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr (60 fm.) bílskúr samtals 260 fm.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar. Parket, arin, 3 svefnherbergi,
glæsilegar stofur ofl. Glæsilegar verandir og sólpallar. Hellulagt
bílaplan með hita. Fullbúin eign í algjörum sérflokki.

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.

Glitvangur - Hf. - Einbýli - Ein hæð.

Norðurtún - Einbýli - Garðabæ. (Álftanesi)

Hliðarbyggð - Garðabær - Raðhús

Einihlíð - Hafnrfjörður

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

Nýkomið sérlega fallegt mikið endurnýjað einbýli með góðum bílskúr samtals 190 fm. en auk þess er nýr glæsilegur garðskáli. Fimm
svefnherbergi, tvö baðherbergi. Glæsilegt nýtt eldhús. Hús í mjög
góðu ástandi utan sem innan, glæsilegur garður. Verð 47,9 millj.

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

Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað innst í botlanga við
grænnt svæði í Mosahlíðinni í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög
snyrtilega eign með glæsilegri lóð, steyptu bílaplani sólpöllum og
tilheyrandi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður.
Frábær staðsetning. Verð kr. 62 millj.

Skúlagata - Reykjavík - 4ra herb.

Þúfubarð - Hafnarfjörður - Sérhæð

Bjarkarás – Garðabær – 3ja m. Sérinngang

Vallarbraut - Hafnarfjörður - 4ra. herb.

Hraunhamar fasteignasala
g
kynnir
y
mjög
j g ggóða 94,6 fm 4ra herb. íbúð
ásamt stæði í bílageymslu við Skúlagötu 44 í Reykjavík. Íbúðin
er á sjöttu hæð og er með glæsilegu útsýni að Esju og víðar.
Eignin skiptist í forstofu, forstofuherbergi, stofu, eldhús, gang, tvö
herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni
sameign og stæði í bílageymslu. Verð 34 millj.

Nýkomin í einkasölu sérlega skemmtileg 121 fm. neðri sérhæð í
góðu tvíbýli.
Þrjú svefnherbergi, hol, möguleiki á fjórum svefnherbergjum.
Rúmgóðar
g
stofur. Sér ggarður. Allt sér.
Íbúðin er laus strax. Ekkert áhvílandi.
Allar frekari upplýsingar veitir Hilmar Bryde sölumaður
hjá Hraunhamri.

j g góð
jög
g 98,7 fermetra íbúð fyrstu
y
hæð með sér inngang
g g á þþessum
frábæra stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Tvö rúmgóð svefnherb. Björt
og falleg stofa, útgengt út af afgirtan sólpall. Eldhús með fallegri
innréttingu. Lofthæð íbúðarinnar er 3 metrar. Gott aðgengi.
Verð 36,5 millj. Íbúðin er laus strax.

Nýkomin
ý
í sölu mjög
j g ggóða 116,8 fm. 4ra herb. íbúð á frábærum
stað.Íbúðin er með yfirbyggðum svölum. Eignin skiptist í forstofu,
hol, sjónvarpshol, stofu, þrjú herbergi, baðherbergi, eldhús, þvottahús, yfirbyggðar svalir, geymslu ásamt hefðbundinni sameign.
Frábær staðsetning. Verð 27,9 milj
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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

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

H E I M I LI V I Ð H Ö F N INA
A!

Afhending sumar 2014
Allar nána
ari upplýsingar á www.m26.is
eða hjá sölum
mönnum Mikluborgar í síma 569-7000
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569 7000
Laust fljótlega

201 Kópavogur

170 Seltjarnarnes

104 Reykjavík

107 Reykjavík

Björtusalir

Tjarnarstígur parhús

Skeiðarvogur

Melhagi

Vandað 195 fm parhús á tveimur hæðum
Fallegar eikarinnrétting
Vönduð gólfefni
4 góð svefnherbergi
Stór verönd með heitum potti.

Mjög gott 180 fm parhús

Fallegt raðhús samtals 164,9 fm

2ja herbergja 104 fm íbúð á jarðhæð

Stórglæsilegt sjávarútsýni

Fallegt eldhús

Glæsileg eign í alla staði

Allt á einni hæð

Bílskúr

Rúmt stæði í bílastæðahúsi

Fallegur gróinn garður

59,9
, millj.
j

Verð

Verð

220 Hafnarfjörður

54,9
, millj.
j

Frábær staðsetning
Verð

810 Hveragerði

49,9
, millj.
j

Verð

34,9
, millj.
j

201 Kópavogur

113 Reykjavík

Brattakinn

Hveramörk

Galtalind

Marteinslaug

Einbýlishús á einni hæð auk bílskúrs

Nýlegt og sjarmerandi einbýlishús

Fallegt íbúð á fyrstu hæð

3-4 svefnherbergi

Gróið umhverfi miðsvæðis í Hveragerði

Fjögur svefnherbergi

Nýlegt eldhús

Góð alrými, fjögur góð svefnherbergi

Útgengi á pall bæði sunnan- og norðanmegin

Gott skipulag

Stór bílskúr og inn af honum er stúdíóíbúð

Einstök staðsetning

Mjög vönduð 130 fm 4ra herbergja íbúð á efstu
hæð í litlu fjölbýli
Stórar stofur og eldhús með frábæru útsýni
Bílastæði í bílageymslu
Íbúð og sameign er innréttuð með
hreyfihamlaða
y
í huga
g
Verð 38,350
,
m.

Verð

33,9
, millj.
j

Verð

31,9
, millj.
j

190 Vogar

Verð

105 Reykjavík

33,4
, millj.
j

101 Reykjavík

105 Reykjavík

Hafnargata

Blönduhlíð

Baldursgata

Miklabraut

Einbýlishús á einni hæð

Rúmgóð efri hæð og bílskúr samtals 181,5 fm

Góð 2ja herbergja 40,9 fm

Flott 2ja herbergja

Stærð 159 fm ásamt 39,9 fm bílskúr

2 rúmgóðar stofur, stórt eldhús,

Þriðja hæð

Stærð 53,9 fm

Stór sólpallur, heitur pottur

3 stór svefnherbergi, baðherbergi

Mikið útsýni

Sérinngangur

Skipti á stærri/minni eign á höfuðborgarsvæðinu

Eignin er í góðu standi og hefur fengið gott viðhald

Sameiginlegar suðursvalir

Mikið endurnýjuð

Verð

32,9
, millj.
j

Verð

108 Reykjavík

49,9
, millj.
j

Verð

105 Reykjavík

19,8
, millj.
j

Verð

21,9
, millj.
j

110 Reykjavík

101 Reykjavík

Árskógar

Laugarnesvegur

Laxakvísl

Guðrúnargata

Glæsileg íbúð

Falleg 117,9 fm að stærð á annari hæð

Svefnherbergi fjögur

Falleg kjallaraíbúð 2ja herbergja

Upprunnalegar innréttingar

Bjartar stofur

Mikið endurnýjuð

Rúmgott eldhús

Skolp og rafmagnað endurnýjað

Efstu hæð
Mikil lofthæð

Vel um gengin

Lyftuhús

Bílskúr
Stórar og miklar svalir
Verð

29,9
, millj.
j

Verð

29,9
, millj.
j

801 Selfoss

Frábær staðsetning
Verð

801 Selfossi

41,9
, millj.
j

Verð

20,9
, millj.
j

801 Selfoss

801 Selfoss

Öndverðarnes, Kiðhólsbraut Tjörn, Bláskógabyggð

Hestur Sumarhús

Öndverðarnes - Heilsárshús

46,2 fm sumarhús
Svefnloft
Heitt vatn - Pottur
Golfaðstaða
Mikil afþreying á svæðinu
Grímsnes- og Grafningshr.

Sumarhús

Fallegt nýlegt sumarhús 53,6

Stærð 80,7 fm ásamt 24,9 fm gestahúsi

Stærð 72,4 fm

Einstök staðsetning

Hitaveita og fallegt útsýni

Fallegur staður

70 fm pallur

Húsið er á byggingarstigi

Gestahús
Verð

2/4

12,5
, millj.
j

18 holu golfvöllur og sundlaug

Gróið land
Verð

14,9
, millj.
j

Verð

23,0
, millj.
j

Verð

16,6
, millj.
j

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is
104 Reykjavík

Góð tveggja herbergja íbúð
57 fm á 2. hæð

107 Re
Reykj
ykjaví
avík
k

Granaskjól 16

Sjarmerandi 120 fm sérhæð

Kirkjuteigur 5

Nýleg klæðning

Stó
tórar
órar st
s ofu
o r og þrjú svefnherbergi
of

Frábær
sta
taðsetning
ta

Frábær sta
s ðsetning
Hús sem fengið hefur gott viðhald

Laus strax

OPIÐ HÚS
Mánudag 24. feb.

Nánari upplýsingar veitir

17:00 - 17:30

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

18,5
, millj.
j

OPIÐ HÚS
Mánudag 24. feb.

Nánari upplýsingar veitir

17:00 - 17:45

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

112 R
11
112
Reykj
yk
k av
kj
avík
k

110 Reykjavík

Rauðás 19

43,9
, millj.
j

Veghús 15

Glæsilega innré
r ttu
réttu
ré
ttuð
ð2
2ja
ja
a
herbergja íbúð

Góð tæplega 160 fm íbúð
á tveimur hæðum

Allar innréttingar og
g gól
gó fef
fefni
ni
voru endurnýjuð 2013
Gott útsýni yfir Rauð
ðava
avað
ð

Glæ
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egt útsýn
útsýn
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ú
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 25. feb.

Nánari upplýsingar veitir

17:00 - 17:30

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

19,9
, millj.
j

Þriðjudag 25. feb.

Nánari upplýsingar veitir

17:00 - 17:45

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

170
70 Se
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200
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Glæ
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Tjarnarstígur 4

Samtal
Sam
ta s að stærð 227,9 fm
Fall
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ega in
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ttað
ð

32,5
, millj.
j

Fall
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um

Borgarholtsbraut 11a
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Stó
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um

Eignarlóð

Stutt
Stu
t í alla þj
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stu

T fal
Tvö
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bílskúr

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 25. feb.

Nánari upplýsingar veitir

17:30 - 18:00

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

69,9 millj.
210 Garða
Garðabær
bær

Norðurbrú 6

Falllleg og vel skipulögð útsýýnis
n íbú
úð
Mikil lofthæ
æð í stofu, sólr
ó íkar svalir

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 26. feb. 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir

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

Vandað 306,5 fm einbýlishús á
frábærum stað með tvöföldum bílskúr
Fjögur stór svefnherbergi
Stó
tórar
rar st
s ofu
ofurr
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ka
aíbú
í ð með
íb
með
eð sér
sé
érinn
érinn
ér
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nn
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Verð

34,9 millj.
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Hv
Hví
vítar
ta in
i nré
nrétti
t ngar, þ
þrj
rjú sveffnherbe
rbergi
rg
g
Stæði í bíl
bílagey
g msl
ge
mslu, fal
falleg
leg
g fr
fráge
ágengi
g n lóð
óð

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 26. feb. 17:00 - 17:45

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð

39,9
, millj.
j

Miðvikudag 26. feb. 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð

79,9 millj.
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Rekagrandi

Flyðrugrandi

Falleg 4-5 herb.

127 fm íbúð á efstu hæð

102 fm íbúð á 3ju hæð
Gott skipulag
Suðursvalir. Sjávarútsýni

Nánari upplýsingar veitir

Verð

MIKLABORG

34,5
, millj.
j

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

OPIÐ HÚS

Fjögur svefnherbergi

Miðvikudag 26. feb. 18:30 - 19:00

Frábær staðsetning

Verð

54,9
, millj.
j

Rúmgóðar stofur með útgengt á suðursvalir

Verð

42,9
, millj.
j
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MIKLABORG

569 7000

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

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

Við erum flutt í

Lágmúla 4

4/4

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
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Leifsgata 4b - 101 Rvk Opið hús í dag, mánudaginn 24. feb. kl. 17-17:30.
Vel staðsett raðhús á baklóð við Leifsgötu. 74,9 fm íbúð og 30,4 fm bílskúr. Um er að ræða um það bil fokhelt raðhús. Eignin þarfnast talsverðra endurbóta og afhendist í núverandi ástandi. Frábært tækifæri fyrir handlagna! Einstök staðsetning á baklóð á Leifsgötu.
Ekkert áhvílandi - laust við kaupsamning. Verð 21,3 millj.

Óskum eftir sérbýli í 101
Óskum eftir 3 herb. íbúð
eða 107, að lágmarki 200 fm. á jarðhæð í Mosfellsbæ
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Haukanes - 210 Garðabær
Einstaklega vel skipulagt 369,6 fm. einbýlishús á frábærum stað í enda lokaðrar götu á stórri sjávarlóð á Arnarnesinu. Án efa ein besta
einbýlishúsalóðin á landinu með óhindruðu sjávarútsýni yﬁr á Bessastaði og Snæfellsjökul. Stórar stofur,rúmgott eldhús, hjónasvíta og svefnherbergisálma. Stór og gróin lóð. Bátaskýli.

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð
í Fossvogi

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð
í lyftuhúsi í Rvk eða Kóp.
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Vindakór 9-11, íb. 0306 - 203 Kóp.

Fífusel 24 - 109 Rvk

Naustabryggja 55 - 110 Rvk

Austurkór - 203 Kóp.

Einholt - 105 Rvk

Opið hús í dag, mánudaginn 24. feb. kl. 17:30-18.
132,9 fm, 4ra herbergja endaíbúð á þriðju hæð í
lyftublokk. Sér inngangur er í íbúðina af svölum. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og sér geymsla
í sameign. Verð 33,9 millj.

Opið hús í dag, mánudaginn 24. feb. kl. 17-17:30.
Vel skipulagt raðhús með stæði í lokaðri bílageymslu.
2. baðherbergi, 5-6 svefnherbergi. Útgengi í garð
frá neðri hæð. Tvennar svalir. Laus strax, ekkert
áhvílandi.Verð: 36,7 millj.

Opið hús á morgun, þriðjud. 25. feb. kl. 17:30-18.
Björt og falleg 64,1 fm íbúð í lyftuhúsi ásamt 25,2
fm bílskúr. Flísar og parket á gólfum. Innangengt í
bílskúr. Fataherbergi inn af svefnherbergi. Ekkert
áhvílandi - laus við kaupsamning. Verð 23,7 millj.

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 nr. 102 fylgir
bílskúr hverri íbúð. Góðar tengingar eru til staðar fyrir
akandi, gangandi og hjólandi.

Heil húseign á þremur hæðum staðsett við
miðbæinn, í húsinu eru sex íbúðir sem nýlega hafa
verið innréttaðar, tvær íbúðir á hverri hæð. Íbúðirnar
eru í útleigu, tvær eru lausar núna.

Dugguvogur - 104 Rvk

Furuás - 221 Hfj.

Krummahólar - 111 Rvk

Rjúpufell - 111 Rvk

Bláskógar - 109 Rvk

180 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, innréttað sem
íbúð. Eignin skiptist í nokkur rými, hægt er að nýta
sem herbergi eða skrifstofur. Búið er að útbúa milliloft með þakgluggum. Tvö baðh., tengi fyrir þvottavél
á baði. Laust strax, ekkert áhvílandi. Verð 29,3 millj.

Glæsilegt 302fm parhús með stórum innbyggðum
bílskúr. Tvær hæðir, frábært skipulag og fallegar
innréttingar. Mikið og fallegt útsýni. Stór verönd
fyrir framan húsið, lóð hellulögð og tyrft, innkeyrsla
steypt. Sjón er sögu ríkari!

71,2 fm 2ja herb íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Sér inngangur af svölum. Fallegt útsýni. Frá stofu er gengið
út á yﬁrbyggðar svalir. Laus við kaupsamning, ekkert
áhvílandi. Verð: 17,9 millj.

Snyrtileg 101,4 fm 4ra herb íbúð á 1. hæð (jarðhæð).
Gengið út í garð frá stofu. Laus við kaupsamning,
ekkert áhvílandi. Verð: 22,8 millj.

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

SKÓLASTRÆTI - 101 REYKJAVÍK

Laugarásvegur - 104 Rvk

Lindasmári - 201 Kóp.

Reykás - 110 Rvk

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.

Björt og falleg 6 herbergja íbúð á 3 og efstu hæð.
Endurnýjað baðherbergi, þvottahús og geymsla inann
íbúðar. Mikil lofthæð. Flísar og parket á gólfum.
Svalir út frá stofu. Verð: 39,9 millj.

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð með frábæru útsýni
yﬁr Rauðavatn. Stutt í skóla, íþróttir, verslanir og
þjónustu. Tvennar svalir, aðrar yﬁrbyggðar. Bílskúr
með góðu geymslulofti fylgir. Verð 29,9 millj.

Laugavegur - 101 Rvk

Nýhöfn - 210 Gbæ.

Jörfabakki - 109 Rvk

75,8 m2, 3ja herb. íbúð með sérinngang á 2. hæð við
Laugaveg. Laus til afhendingar strax.
Verð 23,5 millj.

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

Björt og falleg, 85,3 fm, 3ja herbergja íbúð á fyrstu
hæð í mikið endurnýjuðu húsi. Eldhús var endurnýjað
2011. Stofa er björt og rúmgóð og með útgengi á
suðursvalir. Þvottahús innan íbúðar og geymsla í
sameign. Verð 23,9 millj.

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 og hefur mjög rúmgott, ﬂísalagt eldhús,
2 fallegar stofur, góð svefnherbergi og tvö baðherbergi.
Ótrúlegt útsýni og einstök staðsetning.
Sjón er sögu ríkari.

Grænatún - 200 Kóp.

Norðurbakki - 220 Hfj.

Stuðlasel - 109 Rvk

Vel skipulagt fjölskylduhús á góðum stað við Fossvogsdalinn, Kópavogsmegin. Garður til suðurs og
rúmgóður bílskúr. 5 svefnherbergi. Fallegt útsýni.
Stór bílskúr. Laust við kaupsamning. Verð: 44,6 millj.

Stórglæsileg, rúmgóð og björt 137,2 fm. 3ja herb.
útsýnisíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi á besta stað við
Norðurbakkann í Hafnarﬁrði. Óhindruð sjávarsýn og
útsýni yﬁr miðbæ Hafnarfjarðar. Góð sameign.
Sér bílastæði í bílakjallara. Verð 47,9 millj.

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

Eignaskipti möguleg.
Verð 57 millj.
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við
Lund í Kópavogi

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

Sigurjónsson
Sölumaður

LUNDUR 2 - 4 - 6

Borgartúni 27

NÝ
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G

BYGG býður til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 4. hæð á
einum besta stað í bænum, Borgartúni 27.
Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 2-4-6 í Fossvogsdal. Húsin eru 5. til 10
hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm. Vandaðar
íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir
með stórum gluggum. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í
bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

Upplýsingar hjá Fjárfestingu fasteignasölu í síma 562 4250
og hjá Gunnari í sími 693 7310.

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

Hæðin sem er 853 fermetra leigist í einu lagi eða hlutum, allt
eftir þörfum.

VÍK Í MÝRDAL - HEILSÁRSHÚS

Sími 520 7500

Erluás - Hafnarfjörður – Einbýli - Glæsilegt útsýni
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Nýkomið glæsilegt vandað einbýli á einni hæð á einstökum útsýnisstað . Húsið er 260 fm þar af er tvöfaldur
innbyggður bílskúr (60 fm.) Allar innréttingar og gólfefni eru fyrsta ﬂokks. Arin stofa.3 svefnherbergi.
Glæsilegar stofur oﬂ. Glæsilegar verandir og sólpallar. Hellulagt bílaplan með hita. Fullbúin eign í algjörum sérﬂokki.
Nánari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233 eða skrifstofu.
Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Sími
Sími
í

568 2444
568
2444
Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Ingileifur Einarsson
Löggiltur fasteignasali.

Ingólfur

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

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

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

Lögg.fast.Sali.

Garðar
Ellert
Erlendur
Sigþór
Jón Rafn
Margrét
Erlendur Davíðsson LöggilSigþór
Jón Rafn Valdimarsson Ólafur Sævarsson
Garðar Kjartansson
Róbertsson
Bragason
Sigurgeirsdóttir
Bragason s: 899-9787 Valdimarsson
Kjartansson
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

Opið virka daga frá kl. 9-17

S:853-9779

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Blásalir 22 Kóp. - opið hús - laus fljótlega.

IÐ
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Hæðir

Í einkasölu glæsil. 100 fm íbúð á 5 hæð í
vönduðu lyftuhúsi ásamt stæði í góðu bíl
skýli. Vandaðar innréttingar. Sérþvottahús.
Útsýnið er sérlega glæsil. í austur, suður og
vestur, gluggar á 3 vegu úr stofu. Innangegnt
í bílskýli úr lyftu. Vönduð og vel umgengin
sameign. Eign í sérfl. Getur losnað fljótlega.
Bárður sýnir 896-5221.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24. FEBRÚAR
FRÁ KL:17:00 til 17:30 AÐ BLESUGRÓF 8.

S
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Um er að ræða 241 fm. sem skiptist í ca
140 fm. aðalhæð ca 70 fm. kjallara sem er
rúmlega fokeldur og 31,8 fm bílskúr, eignin
þarfnast stansettningar, fimm svefnherbergi,
frábær stðsettning neðst í fossvogsdalnum.
Húsið er laust. V. 39,9m. Nánari uppl. veitir
Ellert 893-4477

Drangakór Kópavogi - parhús í
sérfl. m.aukaíbúð.
Stórglæsilegt 270 fm parhús á góðum stað m. innb.
bílskúr og aukaíb. á neðri hæð m. sérinngangi.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar, arin í stofu,
baðherbergi með Spa innaf m. heitum potti stórum.
Instabus lýsing, gólfhiti í húsinu, sérhönnuð loftræsting, verönd í garði og bílaplan stimplað (bomanit)
og fleira. Eign í algerum sérflokki. Skipti skoðuð á
ódýrari. Verð 72 m. Nánari uppl. veitir Bárður
í 896-5222 eða Ingólfur 896-5222.

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

IÐ
OP

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 25.
FEBRÚAR FRÁ KL:17:30 til 18:30 AÐ
LINDASMÁRA 29.

Sýnum á morgun, fallega og fjölskylduvæna
6 herbergja íbúð með 5 svefnherbergjum á
eftirsóttum stað í grónu hverfi í Kópavogi.
Parket. Góðar suðursvalir, frábær nýting.
Íbúðin er 156 fm að stærð. Lítið fjölbýli. Á
neðri hæðinni eru eldhús, stofa, 3 svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Á efri
hæðinni gott alrými/sjónvarpsstofa og tvö 15 fm svefnherbergi. Massift parket. Snyrtileg sameign.
Verð 39.9 millj. Bárður verður á staðnum s-896-5221. Jóhannes og Sif á bjöllu.

Glæsilegt raðhús í Staðarhverfi
Grafarvogs
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

Gautavík - Glæsileg íbúð + Stór bílskúr + Studióíbúð
Nýkomin glæsileg 4ra herb. 120 fm
endaíbúð m. sérinngangi í 4ra íbúða
stigahúsi á frábærum stað í Grafarvogi.
Eigninni fylgir 56 fm innb.bílskúr og 25 fm
studióíbúð m.sérinngangi, alls 201 fm. Góð
nýleg íbúð með fallegum innréttingum og
skemmtilegu skipulagi. Þvottahús í íbúð, 3
rúmgóð svefnherbergi, stór afgirtur sólpallur
í suðvestur. Áhv. ca 29 millj.
Verð 39,6 millj. Bein sala eða skipti á 3-4ra í Grafarv. skoðað. Nánari uppl. veitir Ingólfur Giss. Lg.fs.
S:896-5222 eða ingolfur@valholl.is

Verslunarhúsnæði og 4ra herb. íbúð við Ingólfsstræti
Höfum tekið í sölu Ingólfsstræti 8, verslunarhúsnæði á 1. hæð 93,6fm og 4ra herbergja
íbúð á 2.hæð 90,3fm 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

Freyjubrunnur. Til afhendingar við kaupsamning
Nýtt mjög vel skipulagt 215 fm. raðhús
á tveimur hæðum með innb. bílskúr.
Fjögur svefnherbergi, eignin afh. tilbúin til
innréttingar,golfhiti komin. V. 48,5m.
Mögul. að taka minni eign upp í kaupverð.
Seljandi er til í að lána hluta kaupverðs.
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

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

3ja herb.

Falleg 3ja herb. með stæði í
bílageymslu í Kórahverfi

Lindasmári 29 Kóp. - opið hús
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24. FEBRÚAR
FRÁ KL:17:30 til 18:00 AÐ BLÁSÖLUM 22
(íbúð 501)
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Blesugróf 8. - opið hús
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Stærri eignir

Kársnesbraut - sérhæð m. aukaíb.+
stór bílskúr.
Falleg velskipul. neðri sérhæð á fallegum útsýnisstað
í vesturbæ Kópavogs. Hæðin er um 130 fm, auka
studio íbúð á jarðhæð ca 35 fm og stór 47 fm bílskúr
með klósetti. Góðar innréttingar, 3-4 sv.herb. góður
bakgarður. Alls 212,5 fm. Laus fljótlega. Verð 39,9
millj. Áhvílandi: Íbúðarlán ca 31 millj. Uppl. veitir
Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222.

Í einkasölu góð 3ja herb. íbúð með sérinngangi af
svölum við Baugakór í Kórahverfi Kópavogs.
Rúmgott eldhús og stofur, svalir út af stofu.
Tvö herbergi með parketi og skápum. Baðherb. með
flísum á veggjum og gólfi. Vönduð íbúð í góðu húsi.
Verð 28,9 milj uppl. veitir Heiðar í s:693-3356
eða á heidar@valholl.is.

2ja herb

Breiðavík - Grafarvogur
Holtsbúð - Garðabæ m. aukaíbúð.

Falleg 68 fm íbúð ásamt geymslu á efstu hæð (3.
hæð) með sérinngangi af svölum. Íbúðin er mjög
snyrtileg og með fallegum gólfefnum og vönduðum
innréttingum. Áhvílandi um 14 milljón kr. lán m.
óvertryggðum vöxtum, 6,75%. Uppl. Jón Rafn S:
695-5520

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 verður á
staðnum s- 896-5221.

Atvinnuhúsnæði
Falleg 145,3 fm hæð með bílskúr.

Vesturhús - Grafarvogi. Fallegt
einbýli á frábærum útsýnisstað.

Í einkasölu falleg 145,3 fm hæð í þríbýlishúsi við
Efstasund í Reykjavík. Hæðin er 113 fm, þrjú herbergi og tvær stofur. Falleg gólfefni, nýlega
endurnýjað baðherbergi, og nokkur ár síðan að eldhús
og tréverk var endurnýjað. Bílskúrinn er 32,3 fm og
í kjallara er sameiginlegt þvottarhús og sérgeymsla,
innan gengt í sameign. Verð 39,0 milj, uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Langholtsvegur - mjög gott
skrifstofu+lagerhúsn.
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

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

Sólheimar efri hæð með bílskúr

VANTAR
Skrifstofuhúsnæði óskast – staðgreiðsla.
Höfum fjársterkan kaupanda að 150-400 fm skrifstofu-húsnæði í hverfum
101,103,104,105,107 og 108. Þarf að vera í góðu standi að utan með góðu aðgengi.
Staðgreiðsla í boði.Upplýsingar veitir Bárður H Tryggvason í 896-5221.

Víkurbakki - Raðhús
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

Nýkomin í einkasölu falleg 140 fm efri hæð ásamt
30 fm bílskúr í fallegu nýlega viðgerðu fjórbýlishúsi.
Fjögur góð svefnherbergi rúmgóð stofa og sérþvottahús. Ágætt útsýni. Endurnýjað skólp. Nýlegt
þak. Frábær staðsetning. Stutt í framháldsskóla,
grunnskóla og alla þjónustu. Verð 44.5. m. Uppl.
veita Bárður í 896-5221 eða Ellert í 893-4477.

Nýbyggingar

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

Vantar góða 3ja eða 4ra her. íbúð í lyftuhúsi eða á jarðhæð í Grafarholti eða
Grafarvogi, fyrir fólk sem búið er að selja. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.
Vantar 2ja herb. íbúð miðsvæðis í Reykjavík fyrir allt að 22 milj.
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356
Höfum fjársterkan kaupanda af 4 -6 herbergja íbúð í fjölbýli eða hæð í vesturbæ
á allt að kr. 50 millj. Uppl. Veitir Bárður í 896-5221
Höfum fjársterkan kaupanda af 3-4 herbergja íbúð í Reykjavík, Kópavogi eða
Hafnarfirði fyrir allt að kr. 26 -27 millj. Uppl. Veitir Bárður í 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

Parhús við Aflakór í Kópavogi

Verslunar-iðnaðarskrifstofuhúsnæði við Tangarhöfða.

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

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

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.
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Njálsgata 37 - 101 Reykjavík

Bergstaðastræti 40 - 101 Rvk.

Laus strax

Nýtt á skrá

Laus strax

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

Fallegt 183,3 m2 einbýlishús sem er tvær hæðir
+ kjallari við Njálsgötu 37 í Reykjavík. Sér garður
og bílastæði. Eignin er skráð 183,3 m2, þar af
íbúð á hæð 62,3 m2, ris 58,7 m2 og kjallari 62,3
m2. V. 59,0 m.

36,9 m2 fokheld íbúð. Húsið er á einni
hæð tengt annarri byggingu en er með
sérinngangi. Eignin er í dag einn salur ásamt
herbergi og salerni. V. 13,0 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Litlikriki 76 – 270 Mosfellsbær

Bergholt 8 - 270 Mosfellsbær

Hörðukór 5 - 203 Kóp.

Fallegt 183,6 m2 einbýlishús á einni hæð með
bílskúr við Bergholt 8 í Mosfellsbæ. Eignin
skiptist í stóra stofu, gott eldhús m/borðkrók, 4-5
svefnherbergi, baðherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu ásamt bílskúr. Eignin er mikið
endurnýjuð að innan. Hellulagt bílaplan og stór
timburverönd. V. 45,4 m.

Laus strax

Falleg 110,7 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
í lyftuhúsi. Fallegar innréttingar og gólfefni.
V. 30,0 m.

Fífusel 24 - 109 Rvk.

Nýjar íbúðir

Nýtt á skrá

Spóahöfði 12 - 270 Mosfellsbær
Fallegt 155,2 m2 raðhús á einni hæð auk ca. 18
m2 millilofts, á mjög góðum stað við Spóahöfða
12 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í góða stofu,
eldhús með borðkrók, sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús, auk þess er
gott milliloft í húsinu, en þar eru tvö svefnherbergi. V. 43,9 m.

Laus strax

Nýjar íbúðir í vönduðu lyftuhúsi við Litlakrika 76 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar afhendast fullbúnar
með innréttingum og gólfefnum. Sérstæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Rúmgóðar suðursvalir og sérgarður á 1. hæð. Frábær staðsetning í útjarðri Krikahverfis með fallegu útsýni að
Lágafelli. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar í aprí/maí 2014.
2ja herbergja 74 m2. Verð frá 24,3 til 24,7 m.

217,2 m2 raðhús á þremur hæðum ásamt
bílastæði í lokuðum bílakjallara. Eignin er
skráð 243,2 m2, þar af Raðhús 217,2 m2 og
bílastæð í bílakjallara skráð bílskúr 26 m2.
V. 36,7 m.

5 herbergja 147-156 m2. Verð frá 37,9 til 42,5 m.

Stórikriki 23 - 270 Mosfellsbær
Glæsilegt 211,8 m2 einbýlshús á
einni hæð í byggingu á fallegri
jaðarlóð við Stórakrika 23 í Mosfellsbæ. Húsið er ca. tilbúið til
innréttinga í dag og selst í núverandi ástandi. Fjögur svefnherbergi.
V. 53,5 m.

Víðiteigur 4d - 270 Mosfellsbær

Naustabryggja 55 - 110 Rvk.

Nýtt á skrá

Laus strax

OP

Nýtt á skrá

IÐ

HÚ

Opið hus i dag mánudag
fra kl 17:00 til 17:30

S

Fallegt 93,1 m2 raðhús auk ca. 17 m2 herbergis
á rislofti samtals ca. 110 m2 við Víðiteig 4D í
Mosfellsbæ. Húsið skiptist í tvö svefnherbergi,
herbergi í risi, baðherbergi, þvottahús/geymslu,
eldhús, stofu og sólstofu. V. 32,2 m.

Falleg 64,1 m2, 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð
í lyftuhúsi, ásamt 25,2 m2 bílskúr. Bílskúr og
sérgeymsla í sameign. V. 23,7 m.

Stórikriki - 270 Mosfellsbær
Um 200 m2 einbýlishúsá einni hæð
í byggingu á fallegri jaðarlóð við
Stórakrika 31 í Mosfellsbæ. Stór
jaðarlóð með suðurgarði - Húsið
afhendist fullbúið að utan. Að innan
skilast húsið fokhelt. Eignin verður
tilbúinn til afhendingar í febrúar
2014. V. 42,5 m.

Klapparhlíð 9 - 270 Mosfellsbær

Unufell 8 - 111 Rvk.

Nýtt á skrá

Mjög falleg 81,7 m2, 3ja herbergja íbúð með
sérinngangi á efstu hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi við Klapparhlíð 9 í Mosfellsbæ. Frábær
staðsetning í vinsælu hverfi í Mosfellsbæ. Svalir
með miklu útsýni í suðvestur. V. 25,9 m.

Fallegt og vel við haldið 210 m2 raðhús, þar
af 21,6 bílskúr og ca. 50 m2 ósamþykktur
kjallari . V. 39,8 m.

104
Reykjavík

Verslunarhúsnæði

Nýbýli – Sumarhús og land við Selfoss

Um er að ræða lítið heilsárs sumarhús 23 fm auk 30 hektara lands.
Nýbýlið er úr landi jarðarinnar Gaﬂ í Flóa. Landið er bæði ofan vegar
og neðan vegar og er afgirt. Tilvalin eign fyrir t.d. hestafólk oﬂ.
Verð 18 millj. Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Allar nánari upplýsingar veitir

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

Glæsibær
verslunarmiðstöð
Til sölu 54,1 fm fallegt verslunarhúsnæði
Vandaðar innréttingar og gólfefni

Save the Children á Íslandi

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð frá:

17,6 millj.

Austurhöfn – Sala á byggingarrétti á lóð nr. 7
15551 - Ríkiskaup fyrir hönd Situs ehf óskar eftir tilboðum í byggingarrétt á lóð nr. 6 við Austurhöfn í Reykjavík.
Um er að ræða byggingarrétt þar sem heimilt byggingarmagn ofanjarðar er 500 m2 samkvæmt deiliskipulagi.
Fyrirhuguð viðbótarstækkun lóðar er í eigu Reykjavíkurborgar. Heimilt er að byggja allt að 2.000 m² neðanjarðar.
Tilboðin verða opnuð 8. apríl 2014 kl. 14:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar sem nöfn bjóðenda verða lesin upp.
Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
15551 - State Trading Centre (STC) on behalf of Situs welcomes Tenders for the building rights on plot no. 6
of the Harpa site at Austurbakki 2 in Reykjavik.
According to the current local plan for the building plot, a building of maximum 12.000 m² is allowed above ground and a
maximum of 2.000 m² below ground. Suggested amendments to the local plan for the area have been brought up within the city
of Reykjavík which will increase the allowed size of buildings on the building plot by up to 2.500 m². The increase in size of the
building plot is owned by the city of Reykjavik. The Tenders will be opened on April 8th 2014 at 2 pm at the location of the STC,
Borgartun 7c, 105 Reykjavik, Iceland, where the names of tenderers will be read out aloud.
Further information is available on the website of the State Trading Centre www.rikiskaup.is
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400 • www.rikiskaup.is

Austurhöfn – Sala á byggingarrétti á lóð nr. 6
15551 - Ríkiskaup fyrir hönd Situs ehf óskar eftir tilboðum í byggingarrétt á lóð nr. 6 við Austurhöfn í Reykjavík.
Um er að ræða byggingarrétt þar sem heimilt byggingarmagn ofanjarðar er 12.000 m2 miðað við núverandi deiliskipulag en
byggingarmagn ofanjarðar getur stækkað að því sem nemur 2.500 m2 miðað við fyrirliggjandi deiliskipulagstillögur að stækkun
reitsins. Fyrirhuguð viðbótarstækkun lóðar er í eigu Reykjavíkurborgar. Heimilt er að byggja allt að 2.000 m² neðanjarðar. Tilboðin
verða opnuð 8. apríl 2014 kl. 14:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar sem nöfn bjóðenda verða lesin upp. Nánari
upplýsingar eru á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
15551 - State Trading Centre (STC) on behalf of Situs welcomes Tenders for the building rights on plot no. 6
of the Harpa site at Austurbakki 2 in Reykjavik.
According to the current local plan for the building plot, a building of maximum 12.000 m² is allowed above ground and a
maximum of 2.000 m² below ground. Suggested amendments to the local plan for the area have been brought up within the city
of Reykjavík which will increase the allowed size of buildings on the building plot by up to 2.500 m². The increase in size of the
building plot is owned by the city of Reykjavik. The Tenders will be opened on April 8th 2014 at 2 pm at the location of the STC,
Borgartun 7c, 105 Reykjavik, Iceland, where the names of tenderers will be read out aloud.
Further information is available on the website of the State Trading Centre www.rikiskaup.is

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400 • www.rikiskaup.is
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FASTEIGNIR.IS

MIKIL SALA – MIKIL SALA
fasteign.is – fasteign fyrir þig
Kíktu á nýja og glæsilega
heimasíðu fasteign.is

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.
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Til leigu:
Baldursnes 8 - Akureyri
Um er að ræða 1.962 fm. verslunarhúsnæði sem hægt er að leigja í heild eða að hluta. Húsið er á
einni hæð og er bílastæði stórt og malbikað.
Húsið er byggt árið 2008 og er afar vandað. Lager dyr eru austanmegin í húsinu en framhlið er sett
gólfsíðum gluggum til vesturs.
Frekari upplýsingar:
Páll s: 894-0706 eða Fasteignasalan Byggð s: 464-9955.
Björn Guðmundsson löggiltur fasteignasali.

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
Faasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 12.000 eignir á skrá.
Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur
Þú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.
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tilkynningar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Auglýsing um breytingar á
deiliskipulagi í Reykjavík
Ferjuvogur 2, Vogaskóli
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi lóðar Vogaskóla
við Ferjuvog 2. Í breytingunni felst að byggingarreitur
fyrir skólann er stækkaður og byggingarmagn
skólahúsnæðis er aukið. Fallið er frá að minnka
bílakjallara og fækka bílastæðum á lóðinni.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Höfðatorg
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Höfðatorgs,
svæði sem afmarkast af Borgartúni, Katrínartúni,
Bríetartúni og Þórunnartúni. Í breytingunni felst
lækkun á bílastæðakröfu ef um hótelstarfsemi verði
að ræða, og smávægileg breyting á lóðarmörkum.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga
kl. 8:20 – 16:15 frá 24. febrúar 2014 til og með 7.
apríl 2014. Einnig má sjá tillögurnar á vefsíðunni,
www.reykjavik.is, slá inn í leitarlista „skipulag í
kynningu“ Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum
og athugasemdum við tillögurnar skal skila
skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið
skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 7. apríl
2014. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 24. febrúar 2014
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um tillögu að Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013 - 2025

Tillaga að deiliskipulagi fyrir
Seltún í Krýsuvík.
Tillögur að breyttu deiliskipulagi „Reykjanesbraut frá
Áslandi að Hellnahrauni“ í Hafnarﬁrði.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 19.
febrúar 2014 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Seltún í
Krýsuvík í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Meginmarkmið með tillögunni er að skilgreina aðkomu og
gönguleiðir, áningarstaði, þjónustusvæði og bæta aðstöðu til
útivistar á svæðinu í heild.
Deiliskipulagið verður til sýnis á skipulags- og byggingarsviði Norðurhellu 2, frá 24. febrúar – 7. apríl 2014 og þeim sem
telja sig hagsmuna eiga að gæta er geﬁnn kostur á að gera
skriﬂegar athugasemdir við tillögunna innan þess tíma og skila
athugasemdum á skipulags- og byggingarsvið eða á
netfangið: berglindg@hafnarfjordur.is
Einnig er hægt er að skoða deiliskipulagstillöguna á forsíðu
vefs Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is
Allar upplýsingar eru veittar á skipulags- og byggingarsviði.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan tilskilins
frests, teljast samþykkir henni.
Skipulags-og byggingarsvið Hafnarfjarðar.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar auglýsir tillögu að Aðalskipulagi
Hafnarfjarðar 2013 - 2025 samkvæmt 31. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010 með síðari breytingum. Skipulagtillagan tekur til
landnotkunar í öllu landi Hafnarfjarðar. Hún samanstendur af
greinargerð dags. 17.01.2014, skipulagsuppdrætti fyrir þéttbýli
og uppland dags. 17.01.2014, séruppdrætti fyrir land Hafnarfjarðar í Krýsuvík dags. 14.01.2014 og umhverﬁsskýrslu aðalskipulags dags. janúar 2014. Skipulagsuppdrættirnir er merktir 1
og 2 og eru í mælikvarða 1:15.000. Einnig eru lögð fram til fylgi
ritin Umhverﬁs- og auðlindastefna Hafnarfjarðar, Byggð
í Hafnarﬁrði 1920 - 2000, Tillaga að húsverndun, Námurekstur
í landi Hafnarfjarðar, Umhverﬁ og útivist, Aðalskipulag
Hafnarfjarðar 2005 - 2025, Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2005 –
2025 - Umhverﬁsskýrsla, Greinargerð um grunnvatnsauðlind
Hafnarfjarðar, Greinargerð um efnisnámur í Hafnarﬁrði,
Greinargerð um orkulindir Hafnarfjarðar og Feti framar Staðardagskrá 21- Velferðaráætlun. Auk þess athugasemdir
Skipulagsstofnunar varðandi framsetningu stíga á uppdrætti.
Aðalskipulagið ásamt fylgiritum verður til sýnis að Norðurhellu
2, þar sem nánari upplýsingar eru veittar á Skipulags- og
byggingarsviði Hafnarfjarðar, og í Þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, frá 24. febrúar til og með 7. apríl 2014.
Ennfremur er tillagan til sýnis hjá Skipulagsstofnun,
Laugavegi 166, Reykjavík. Þá er hægt að kynna sér tillöguna á
heimasíðu Hafnarfjarðar www.hafnarfjordur.is.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er geﬁnn kostur á að
gera skriﬂegar athugasemdir við skipulagstillöguna og skulu
þær hafa borist Skipulags- og byggingarsviði Hafnarfjarðar eigi
síðar en 7. apríl 2014. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan
tilskilinns frests teljast samþykkir tillögunni.
F.h. Skipulags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðar
Bjarki Jóhannesson
Sviðsstjóri/skipulags- og byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar,
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Huga ber tímanlega að lögnum
Það getur sparað mikla fjármuni og mikið rask að huga tímanlega að ástandi lagna í húsbyggingum. Proline er leiðandi fyrirtæki
hérlendis á sviði fóðringa lagna og þjónustar heimili, fyrirtæki og stofnanir.

P

roline er leiðandi fyrirtæki hérlendis á sviði innanhúsfóðringa en
fyrir tækið sér meðal annars um að
fóðra gamlar skólplagnir í byggingum.
Fyrirtækið er dótturfélag Proline Group í
Svíþjóð en samsteypan er með starfsemi
í 11 löndum víða um heim. Proline á Íslandi var stofnað árið 2008 og hefur að
sögn Stefáns Ólasonar framkvæmdastjóra
yfir að ráða þremur fullbúnum fóðringarbílum, myndunarbíl og bíl sem sér um
stíflulosun. „Við sjáum meðal annars
um á ástandsskoðanir og myndatökur á
skólpum og frárennslislögnum undir húsbyggingum. Við erum leiðandi í þessari þjónustu hér á landi og veitum bæði
ódýra og góða þjónusta. Viðskiptavinir
þurfa ekki að bíða lengi enda veitum við
þjónustu okkar með stuttum fyrirvara.“
Starfsmenn Proline mæta á staðinn,
mynda lagnir frá niðurföllum, klósettum
eða eldhúsvöskum og meta þannig
ástand lagna í byggingunni innan frá.
„Gera má ráð fyrir að um 80-90% lagna í
dag séu steinlagnir í húsbyggingum sem
byggðar voru fyrir árið 1980. Þær endast
í um það bil 40-50 ár og þá er yfirleitt
komið að viðhaldi. Því má segja að viðhald lagna sé alls ekki bundið við gömul
hús eða elstu hverfin. Nú fara til dæmis
húsin í Árbæ og neðra Breiðholti að koma
á tíma hvað varða viðhald. Fyrirbyggjandi
viðhald skiptir nefnilega öllu máli, að
gera eitthvað áður en það verður of seint
og kostnaðurinn hleypur upp.“

Þjónustusamningar í boði
Proline hefur boðið viðskiptavinum upp
á ástandsskoðanir en Stefán segir viðskiptavini fyrirtækisins fá upptökur af
lögnum og lýsingu á ástandi þeirra. Síðan
leggur fyrirtækið fram tillögur að úrbótum og gefur tilboð í verkið ef á því þarf
að halda. „Við bjóðum einnig fyrirtækjum, húsfélögum og stofnunum þjónustusamninga þar sem við sjáum um að viðhalda lagnakerfi þeirra. Þá komum við
2-12 sinnum á ári, allt eftir umfangi verkefnisins. Þá sinnum við að sjálfsögðu
öllum þeim verkefnum sem upp koma,
bæði stórum og smáum.“
Stefán segir skipta öllu máli að fara í
fyrirbyggjandi aðgerðir og huga að viðhaldi með góðum fyrirvara. „Það er ekkert grín að skipta út skólp- og frárennslisrörum sem felur í sér niðurbrot, mikið
rask og jafnvel fjarveru frá heimilinu í
tvær til fjórar vikur. Fóðringin sem við
bjóðum upp á býður upp á að yfirleitt þarf
enginn að flytja út á meðan. Þá vinnum
við í lögnum milli kl. 8-17 og eftir það
geta íbúar notað frárennsliskerfið eins og
venjulega. Íbúar gista þá yfir nóttina og
þurfa ekki að dvelja annars staðar meðan
á verkinu stendur.“

Stefán Ólason, framkvæmdastjóri Proline Íslandi, með sýnishorn af fóðraðri grein þar sem er blandað saman sokkafóðringu og fljótandi fóðringu.

MYND/GVA

Ástandsskoðun og stíflulosun á lögnum er mikilvægur þáttur í þjónustu Proline.

MYNDIR/GVA

Tæknimaður Proline undirbýr sokkafóðringu.

Proline býður
upp á heildarlausnir í viðhaldi
og viðgerðum á
frárennslislögnum.

Tvær aðferðir
Proline býður upp á tvær fóðrunaraðferðir
sem eru að sögn Stefáns skynsamlegustu
leiðirnar til að endurnýja skólp- og frárennslislagnir. „Fyrst ber að nefna Proline-aðferðina sem er fljótandi fóðrun
þar sem fóðringarefninu er sprautað inn
í lagnirnar í þremur umferðum. Þannig
myndast í raun nýtt rör inni í gömlu lögninni sem er á bilinu 3-5 millimetra þykkt.
Hin aðferðin er Prosoc-aðferðin þar sem
epoxy sokk er skotið inn í lagnirnar. Þetta
er trefjahulsur sem skotið er inn með loftþrýstingi og myndar þannig nýtt rör. Í
kjölfarið setjum við róbót inn til að skera
fyrir lögnunum svo allt renni rétta leið.“
Auk þess sér Proline einnig um endurnýjun drenlagna og sjá þá um alla jarðvinnu og frágang.
Allar nánari upplýsingar má finna á
www.proline.is.

Sokkafóðring lokar fyrir skemmdir á lögnum. Víða í eldri húsum er mikið um göt og
skemmdir á lögnum.
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EKKERT Á AÐ HINDRA HITANN FRÁ OFNINUM
Mjög kalt hefur verið undanfarið og þá er gott að koma heim í
hlýjuna. Það er hins vegar ekkert skemmtilegt að koma inn á kalt
heimili. Ef ofnar hitna ekki getur loft hafa komist inn á hitakerfið og
myndast þá lofttappi í kerfinu. Þá þarf að tæma loftið með því að
losa um þar til gerða skrúfu á hverjum ofni. Nota þarf sérstakan ofnlykil til að losa þessa loftskrúfu. Ef ofnkraninn bilar hitnar ofninn ekki.
Þá þarf að kalla til fagmann sem gengur úr skugga um hvort kraninn
sé ónýtur eða hvort hægt sé að gera við hann. Til að halda hita í
íbúðinni þarf að raða húsgögnum á réttan hátt. Húsgögn eiga ekki
að standa fyrir framan ofna né heldur síð gluggatjöld. Það hindrar
að hitinn leiki um herbergið. Hins vegar geta bókahillur eða stórir
skápar sem standa við útvegg virkað eins og góð einangrun.

LENGSTA
OLÍULEIÐSLA HEIMS
Druzhba-olíuleiðslan er
lengsta olíuleiðsla í heimi og
einnig eitt stærsta olíuleiðslukerfi
heims. Hún flytur olíu um fjögur
þúsund kílómetra leið frá Rússlandi í gegnum Úkraínu, HvítaRússland, Pólland, Ungverjaland,
Slóvakíu, Tékkland og Þýskaland.
Leiðslan kvíslast einnig út í nokkrar
áttir, aðallega til Austur-Evrópu.
Druzhba-olíuleiðslan er stundum kölluð vináttuleiðslan enda
þýðir orðið druzhba vinátta. Heitið
vísar í þá staðreynd að leiðslan
veitir olíu til bandamanna Rússa í
vesturhluta Sovétríkjanna sálugu
og Evrópu.
Leiðslan var reist á sjöunda
áratugnum. Rörin í leiðslunni voru
framleidd í Sovétríkjunum og
Póllandi og tengihlutir í Tékklandi.
Dælurnar voru búnar til í AusturÞýskalandi og Ungverjar sáu um
samskiptatækni. Smíðin kostaði
nærri 400 milljónir rúbla. Nærri
730 þúsund tonn af rörum voru
lögð í leiðsluna. Olíuleiðslan getur
flutt 1,2-1,4 milljónir tunna af olíu
daglega.
Uppi eru áætlanir um að
lengja leiðsluna enn frekar,
hugsanlega til þýsku borgarinnar Wilhelmshaven. Þá er einnig
mögulegt að hún verði lögð að
Adríahafi í gegnum Ungverjaland
og Króatíu.

VANDRÆÐI AF VATNINU
Vatnstjón verða hér á landi
á hverju ári fyrir hundruð
milljóna. Þótt margir séu tryggðir
fyrir slíkum tjónum fylgja þeim
oft mikil vandræði. Forvarnir eru
því mikilvægar til að fyrirbyggja
vatnstjón.
Ganga þarf sérstaklega vel frá
slöngum og lögnum að og frá
þvottavélum og uppþvottavélum
og gæta þess að slöngur séu ekki
trosnaðar eða skemmdar.
Þegar farið er í frí er gott að loka
fyrir vatn að uppþvotta- og þvottavélum.
Halda þarf vatnslásum og niðurföllum hreinum til að koma í veg
fyrir stíflu.
Hitalagnir þarf að verja fyrir
utanaðkomandi raka til að forðast
tæringu sem er algeng orsök vatnstjóns á heimilum.
Gott er að mynda lagnir á um það
bil fimmtán til tuttugu ára fresti til
að fylgjast með ástandi og koma í
veg fyrir tjón vegna leka eða stíflu.
Endurnýja þarf
pakkningar og síur
reglulega,
ekki sjaldnar
en á fimm
ára fresti.
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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

SMÁPARTAR.IS

BÍLAR &
FARARTÆKI

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

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

!!! STAÐGREIÐI ÓDÝRA BÍLA
!!!

MERCEDES BENZ G gl 500 4matic
(886). Árgerð 2007, ekinn 67 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 7.990.000.
Rnr.140977.

KTM 690 EXC R 2014, Frábært
ferðahjól, aðeins 137 kg. 70hp. 6 gíra.
ABS bremsur. Afgreiðslutími 4 vikur.
Verð: 1.949.900,-

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586-2800
www.ktm.is

98-05”árg. á allt að 300 þúsund..
Vantar þig pening STRAX ? eða
þarfnast bíllinn þinn lagfæringa og þú
vilt losa þig við hann STRAX ? S. 7773077 eða sendu sms.

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL
SÖLU.
TILBOÐ ÓSKAST.
DNG rúllur Viking 700 - dekkaður.
Nonni KE 151 / 7196 Yanmar 75 hp
24 V kerfi, lagt fyrir 3 vindum. VHF,
radar, dýptarmælir, sjálfstýring, STK.
Verð 7.9 millj. Ýmis Skipti koma til
greina. Tilboð óskast . Uppl síma
696-1001

Sendibílar

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Viðgerðir
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf,
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo.
Renni diska og skálar. Sérgrein
bremmsuviðgerðir. S. 892 7852.

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI

ÞJÓNUSTA
KIA Carens ex beinsk dísel. Árgerð
2013, ekinn 26 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 4.150.000. Rnr.141003. 6 ár eftir
af verksmiðjuábyrgð.

Til sölu Izusu NQR70 sendibíll m
Kassa og lyftu.Árg06 Ek. 111.000.
Nýskoðaður. Verð 2.5m/vsk. Uppl. s.
8937831.

TIL SÖLU

HONDA Cr-v executive. Árgerð 2007,
ekinn 68 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.590.000. Rnr.210309.

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

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

GRÁSLEPPUSJÓMENN
Flottóg, blýtóg, felligarn, grásleppunet.
Gott verð. Heimavík ehf, Smiðjuvegur
28D Rauð gata. S. 892 8655 www.
heimavik.is

Bílar óskast

Hreingerningar

Bátar

STAÐGREIÐI BÍLA 0-300
ÞÚS!
Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01,
skoða allt er með pening og pappíra
klára og get gengið frá kaupum strax,
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

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

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

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

VANTAR ÞIG PÍPARA ?

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

FORD e350 econoline Húsbíll.
Árgerð 2006, ekinn 56 Þ.MÍLUR,
dísel, sjálfskiptur. Verð 10.890.000.
Rnr.106933 Möguleiki á að breyta í
hópferðabíl skoðar skipti. Bílabankinn
588-0700

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

Getum bætt við okkur verkefnum,
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

Hjólbarðar

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

SKODA Roomster style. Árgerð 2007,
ekinn 100 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.390.000. Rnr.107902.Bílabankinn
588-0700

Nissan,Ford, Skoda, Subaru, Toyota,
Mitsubishi. Hyundai Accent-Trajet,
Dodge Caravan,Peugeot. Kia SportageVolvo S70,Mazda 323,Opel Astra.
Bílar&Partar 421-7979 bilarogpartar.is

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

Bílar til sölu
PEUGEOT 5008 diesel. Árgerð 6/2012,
ekinn 29 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 7
manna bíl eyðir litlu Verð 3.990.000.
Rnr.124875.Er á staðnum. Uppl síma
517-1111

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA.
KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.

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

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

Garðyrkja

Varahlutir

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ
500 ÞÚS.STGR!!

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt að
500þús. staðgreitt. Er með pappíra og
pening til að ganga frá því samdægurs
ef að samningar nást. Bíllinn má
þarfnast lagfæringar og/eða skoðunar.
skoða allar tegundir. Hringdu í
síma: 659-9696 eða sendu email á
6599696@gmail.com

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

til sölu
FORD Transit 14 manna. Árgerð 2007,
ekinn 129 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
3.600.000. Rnr.107904.Bílabankinn
588-0700

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr.
Árgerð 2008, ekinn 158 Þ.KM, dísel,
5 gírar. Verð 4.350.000. Rnr.105760.
Bílabankinn 588-0700

Nýtt Hymer Exciting Family 560, L:
8m, B: 2.5, Stórglæsilegt koju hýsi
frá Hymer, Mjög vel útbúið hús í
hæsta gæðaflokki, Komdu til okkar
og kynntu þér málið, Verð 5.490þkr,
Væntanlegt í sumar,

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

NÝTT HYMER HJÓLHÝSI
TOYOTA Land cruiser 100 disel.
Árgerð 2002, ekinn 210 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 3.890.000.- Flott
þjónustubók Rnr.107738.Bílabankinn
588-0700

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16
www.bilabankinn.is

ÚTSALA, Hymer Nova 540,
Stórglæsilegt hús af flottustu gerð,
lengd 7.69m, breidd 2.4m, ATH aðeins
1 stk í boði á þessu frábæra verði,
Verð aðeins 4.490.000kr, Er í salnum
hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 11-15
http://www.isband.is

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

KEYPT
& SELT

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

Til sölu

Málarar
MÁLARAMEISTARI

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

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Atvinnuhúsnæði

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 !

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
HUMAR - 2.600 KR.KG.

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

Fiskikóngurinn Sogavegi 3 &
Höfðabakka 1. Sími 587 7755 -

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

www.fiskikongurinn.is

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

Búslóðaflutningar
ÖRLAGALÍNAN 908-1800
SENDIBILL.IS

Spáum í spil og ráðum drauma, andleg
hjálp og ráðgjöf. Opið frá 20 -23 öll
kvöld.

Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222

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

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

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

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

Húsaviðhald

Sjónvarp

Rafvirkjun

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

Til leigu 175 fm.á Smiðjuvegi
.70 fm. Kæli/frystiklefi. Hentar til
matvælavinnslu. Uppl. í s. 660 5600

TIL LEIGU VERSLUNAR
EÐA ÞJÓNUSTHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
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

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

HEILSA
Heilsuvörur
VIÐHALD FASTEIGNA.

Ungnautakjöt beint frá býli. Hakk,
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204.

Getum bætt við okkur verkefnum.
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma:
869 4479.
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav.
S. 896-5778.

8 FETA BILLIARDBORÐ

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

Spádómar

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

Glænýtt billiardborð 8 fet. 24 mm
marmaraplata. Svart. Dúkur fylgir
með. Kostar nýtt; 850. fæst á hálfvirði.
Ármann Sími: 777 2002

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

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

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

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

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

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

ATVINNA

Nudd
VALENTÍNUSARTILBOÐ Á
TANTRA NUDDI
20% afsláttur til 1. mars. Ekta vígsla
í leyndardóma Tantra með Tantra
nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör,
konur og karla. 112 Rvk. S. 698 8301
www.tantra-temple.com

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Önnur þjónusta

Parketslípun um allt land. 20 ára
reynsla. Aðeins hágæða efni. www.
parketslipunrvk.is S. 7728100. Geymið
auglýsinguna. Alltaf besta verðið.

GEYMSLULAUSNIR.IS

Atvinna í boði
KONA ÓSKAST Í 100%
STARF Í EFNALAUG.
Aðeins kona sem talar mjög góða
íslensku kemur til greina.
Vinnutími 10 til 18 alla virka
daga.
Uppl svanhvit@svanhvit.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
FALLEG KVÖLD- OG
MORGUNLJÓS
Mikið úrval af fallegum
saltkristalslömpum. Ditto, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös: kl 14-18. Sími 517-8060.
www.ditto.is

PARKETSLÍPUN
REYKJAVÍKUR

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

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

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

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
HERBERGI TIL
LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU!

Bubbi Morthens

Stál og hnífur

Til leigu snyrtileg, rúmgóð
herbergi með aðgangi að
baði, eldhúsi, þvottavél og
internet aðgangi. Stutt í Bónus,
veitingastaði, kaffihús og strætó.

Það er svo margt sem
ég ætla þér að segja

Available now! Rooms for rent,
with access to kitchen, bath,
laundry, internet. Close to Bónus,
restaraunts and buses.
Tel. 661-7000

Mánudagskvöld kl. 22 – 24

Óskast keypt

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík

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

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a
room price from 45.000 kr. per
month.
gsm 824 4535
leiga@leiguherbergi.is

s. 552-4910.
2ja herb. íbúð laus til leigu 1. mars.
Sími 695-1790

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

HOUSEKEEPING
Apartment hotel in Reykjavík city
centre is looking for a full time
housekeepers. Please send your CV to
headhousekeeper@apartmentk.is

Atvinna óskast
Fjölhæfur Smiður óskar eftir vinnu.
Uppl. í s. 5348555
Vanur smiður getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 8645920

TILKYNNINGAR
Einkamál

t

HÉR ER ÍSSKÁPUR MEÐ HÁÞRÓAÐRI NÆMNI FYRIR LANGVARANDI FERSKLEIKA
Nýji 6th SENSE ísskápurinn með Fresh Control tækninni laðar fram hinn sanna keim ferskleikans. Þökk sé sérstökum skynjurum sem
eru mjög virkir í að stýra hita- og rakastiginu, varðveitist útlit, áferð og bragð matarins allt að fjórum sinnum lengur. Ennfremur er
sérstakt hólf fyrir kjöt og fisk sem tryggir stöðugt hitastig við 0°C - til að viðhalda næringargildinu, ferskleikanum og bragðinu óbreyttu.

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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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
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PONDUS

Eftir Frode Øverli
Svona! Nú hljóta fiskarnir
að vera saddir! Hvernig
væri að fara á barinn í
kvöld?

*N¸PFVI]XX
P¢QXGDJVNY·OG

Barinn? Sama og þegið! Ég
á slæmar minningar frá
því síðast þegar þú fékkst
mig með þér á barinn!

Ég varð blindfullur og þið
Jói skiluðu mér hingað
hálf meðvitundarlausum
og stunguð svo af!

Kannastu
við það?

Neeei...ég held
ekki...neeeei..

Nú?
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HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes
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Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Haldið ykkur nálægt
mér, ekki koma nálægt
brúninni og umfram allt-

Ókei, munið nú það sem
ég sagði.

- ekki
standa
upp.

TADA! SJÁÐU HVAR ÉG
ER! VÚÚÚ HÚÚÚÚ!

Ó, ókei.
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LÁRÉTT
2. bannhelgi, 6. Í röð, 8. skref, 9. stykki,
11. tveir eins, 12. bolur, 14. grísk
goðsagnavera, 16. snæddi, 17. hylli,
18. léreft, 20. Drykkur, 21. skaplyndi.
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KROSSGÁTA
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LÓÐRÉTT
1. fíkniefni, 3. frá, 4. stefna að, 5. á sjó,
7. tala, 10. garðshorn, 13. hamfletta,
15. samtök, 16. fiskur, 19. Ónefndur.
LAUSN
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21
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LÁRÉTT: 2. tabú, 6. aá, 8. fet, 9. stk,
11. ii, 12. stofn, 14. atlas, 16. át, 17.
ást, 18. lín, 20. te, 21. lund.
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Veronika Steinunn Magnúsdóttir (1561)
hefur teflt vel síðustu misseri. Hún
vann góðan sigur á Bjarka Arnaldarsyni
(1049) á Skákþingi Reykjavíkur.
Svartur á leik

„Er ekki skrýtið að við tölum minnst um þá
hluti sem við hugsum hvað mest um?“

LÓÐRÉTT: 1. hass, 3. af, 4. beinast, 5.
úti, 7. áttatíu, 10. kot, 13. flá, 15. stef,
16. áll, 19. nn.
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Gunnar Björnsson

26...Dxf3! 27. Hd2 (27. gxf3 Bxf3#)
27...Be3 28. h3 Dxg2+! 29. Hxg2
Bxg2+ 30. Kxg2 Bxc1 og hvítur gafst
upp. Í gær fór fram Stórmeistaramót
Vildarbarna. Fjallað verður um það á
morgun.
www.skak.is Hraðkvöld hjá GM
Helli í kvöld

Ertu einn/ein þeirra fjölmörgu sem gjarnan vill vera
reykl
klaus en gettur ekki
kki hafið
fið reykb
kbiindi
dindi
di vegna þess
að þig vantar hvatninguna? Ef til vill hefur þú þegar
reynt en fallið. Það er reyndar mjög algengt svo þú
sk
kalt
lt ekki
kki örvænt
ö
ta!!

reykingum þangað til þú verður alveg reyklaus. Það
gettur fl
fljó
jótt
tt veitt
itt þé
þér til
tilfi
finniingu um vellgengnii, vegna
þess að það er sigur jafnvel þótt ekki sé dregið nema
lítið úr reykingum og það mun verða þér hvatning til að
hald
lda áf
áfram þang
gað
ð til
til þú
þú verður
ð allveg
g reykl
klaus.

Minnka
Minn
kaðu
ðu smá
smám
m sa
sama
man
n fj
fjöl
ölda
da síg
sígar
aret
ettn
tna
a
Ef þér vex í augum að hætta alveg að reykja getur
kannski verið auðveldara að draga smám saman úr

1. MÁN.

2. MÁN.

3. MÁN.

4. MÁN.

6. MÁN.

Haltu áfram að draga smám
saman úr daglegum fjölda
Nicotinell lyfjatyggigúmmís

NÝTT!
NÚ ERTU
REYKLAUS

Upphaf
Upph
hafl
flega:
lega:
20 sígarettur á dag

Minnka
Mi
nkað
k ðu
ðu rey
reyki
kingar
kin
gar sm
smá
ám sam
ám
saman
an og ski
kiptu
t h
hverr
verrii
sígarettu út fyrir 1 stk. af Nicotinell lyfjatyggigúmmíi

Gerðu áætlun um hvernig þú ætlar að draga úr sígarettunotkun og verða að lokum reyklaus.
Fáðu
Fá
ðu góð
góð ráð
ráð í apó
apóte
teki
kinu
nu..

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

6, 8, 10:25

ROBOCOP

8, 10:25

LEGO - ÍSL TAL 3D

5:50

DALLAS BUYERS CLUB

5:45, 8


AFTENBLADET


EXPRESSEN

sporti.

Bardaginn í
beinni

É

g vil ekki meina að ég sé óhóflega
hrifnæm eða léttilega ginkeypt en til
er leið að hjarta mínu sem öllum er fær.
Sennilega er ekki gáfulegt að gefa upp
sinn snöggasta blett eða básúna um hann í
blöðum – Akkiles hefði til að mynda aldrei
fjallað um hælsærið sitt í fjölmiðlum síns
tíma og Sigmundur hefði betur látið vera
að sýna okkur hversu illa hann þolir einfaldar spurningar, nokkrar í röð – en ég
læt vaða:

Bardagakappinn Gunnar Nelson
snýr aftur í búrið laugardaginn
8. mars þegar hann mætir hinum
rússneska Omari Akhmedov í O2höllinni í London.
Rússinn hefur unnið tólf af
þrettán bardögum sínum, klárað
sex þeirra með rothöggi og fjóra
með uppgjafartaki. Gunnar er
ósigraður í tólf bardögum með
eitt jafntefli.
Gunnar stefnir á UFC-heimsmeistaratitilinn í blönduðum bardagalistum en aðdáendur kappans geta fylgst með bardaganum
8. mars í beinni á Stöð 2 Sport.

ÉG fell fyrir öllum mönnum sem þora að
vera femínistar. Ég kikna í hnjánum yfir
hugrekki þeirra og finnst samfélagslegur
skilningur þeirra stjarnfræðilegur.
EN er það ekki fáránlegt? Er ekki
fáránlegt að finnast það merkilegt
að einhver sé femínisti? Er merkilegt að líta ekki niður á helming
jarðarbúa? Er ekki frekar merkilegt að það þurfi að taka það fram
að maður sé femínisti? Nú mega
lífsleiðir gera sér það til gamans
að hártogast út í merkingu orðsins en þú þarft að vera ansi mikill
asni til að halda því fram að jafn-

- lkg
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rétti kynja sé endanlega náð. Og enn meiri
asni ef þú vilt ekki breyta því.

FÆSTIR eru slíkir asnar svo ég spyr;
Þarf að skilgreina það sjálfsagða? Tökum
við það fram þegar við hittum fólk að við
höfum ekki íhugað efnaárás í dag og ekki
standi til að umskera neinn, þó færi gefist.
Taka stelpur það fram á stefnumóti að þær
séu ekki meðlimir í nýnasistaflokki í þeirri
von að viðkomandi heillist af manngæsku
þeirra og umburðarlyndi gagnvart hinum
ýmsu þjóðarbrotum?

ER ekki löngu tímabært að asnarnir skilgreini sig frekar frá því sem er fullkomlega
eðlilegt? Þannig verði stjórnmálamaður ekki
spurður að því hvort hann sé femínisti heldur hvort hann sé asni. Það þætti ekki femínískt að hafa fleiri en þrjár kvenpersónur í
bíómynd heldur asnalegt að hafa þær ekki
fleiri. Ekki væri talað um öfgafulla femínista sem safna ummælum karla á netinu,
heldur þættu ummælin öfgafull og asnaleg.
Asnar væru svo með asnafélag og asnavefsíðu þar sem þeir réttlættu sitt ofbeldi. Og
enginn þyrfti að taka það fram að hann væri
femínisti til að fara í sleik við mig.

Glæsileiki og
glamúr á
Eddunni 2014
Fjölmargir lögðu leið sína í Hörpu á laugardagskvöldið
þar sem sjónvarps- og kvikmyndafólk hélt sína árlegu
uppskeruhátíð, Edduna 2014. Gestir klæddust sínu
fínasta pússi enda var rauða dreglinum rúllað út í
tónlistarhúsinu. Ólafía Hrönn Jónsdóttir fór á kostum
sem kynnir kvöldsins. Kvikmyndin Hross í oss var valin
mynd ársins og Málmhaus vann til ﬂestra verðlauna.

EGILSHÖLL
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FLOTT PAR Dagur Kári og Sigríður María

Egilsdóttir sem var tilnefnd fyrir hlutverk
sitt í kvikmyndinni Hross í oss.

GAMAN SAMAN Steinunn Ása
Þorvaldsdóttir og Hugleikur Dagsson.

BROSMILD Leikstjórinn Ragnar Bragason og Helga Rós V. Hannam.

FORSETAHJÓNIN Hr. Ólafur Ragnar Grímsson og Dorrit Moussaieff brostu í tilefni
kvöldsins en Dorrit veitti heiðursverðlaun kvöldsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FLOTTAR Leikkonan Ilmur Kristjánsdóttir og leikstjórinn Silja Hauksdóttir.



RIDE ALONG
RIDE ALONG LÚXUS
LEGO ÍSL. TAL 2D
LEGO ÍSL. TAL 3D
ROBOCOP
HER
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM ...2 2D
SECRET LIFE OF WALTER MITTY
THE HOBBIT 3D 48R

KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45
KL. 5.30 - 8 - 10.35
KL. 10.30
KL. 3.30
KL. 8
KL. 8

NEBRASKA (ÓTEXTUÐ)
RIDE ALONG
NYMPHOMANIAC PART 1
ROBOCOP
INSIDE LLEWYN DAVIS
AUGUST: OSAGE COUNTY
THE BOOKTHIEF

KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8 - 10.15
KL. 8 - 10.30
KL. 8 - 10.30
KL. 5.40
KL. 5.30
KL. 5.25

RIDE ALONG
NYMPHOMANIAC PART 1
ROBOCOP

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


GLÆSILEG AÐ VANDA Hjónin Haukur Ingi og sjónvarp-

skonan Ragnhildur Steinunn.

FLOTTUR JAKKI Sölvi Tryggvason í fjólubláum jakka og Berglind Ólafsdóttir.

NÁNAR Á MIÐI.IS

Miðasala á:

og
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VD
I EODROME

0488&0,08@884
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SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

GERÐU SIG TIL Björn Bragi lét sig ekki

vanta og er hér með kærustu sinni,
HildI Völu Baldursdóttir.
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Miðasala á RFF hefst í dag
Átta hönnuðir sýna nýjar fatalínur á Reykjavík Fashion Festival.
Miðasala á Reykjavík Fashion Festival hefst í dag
en passinn kostar 11.990 kr. Tískuhátíðin fer fram
í fimmta sinn samhliða HönnunarMars, dagana
27. til 30. mars í Hörpu.
Átta íslenskir hönnuðir koma til með að sýna á
Reykjavík Fashion Festival í ár. Þeir eru Cintamani, Ella, Farmers Market, JÖR by Guðmundur
Jörundsson, Magnea Einars, REY, Harpa Einars
og Sigga Maija.
Innifalið í miðaverðinu er númerað sæti á allar
átta sýningarnar og gjafapoki frá hátíðinni.
Reykjavík Fashion Festival var stofnað árið

2009. Markmið RFF er að markaðssetja og vekja
athygli á íslenskri fatahönnun og þeirri þróun og
tækifærum sem í henni felast. Á meðal erlendra
gesta á hátíðinni í fyrra voru Beatrice Luise Graf,
tískuritstjóri þýska Vogue, Hermine Coyet Ohlén,
ristjóri sænska ELLE, Signy Fardal, ritstjóri
norska ELLE, og hinn heimsfrægi tískuljósmyndari Roxanne Lowit svo einhverjir séu nefndir.
Til viðbótar verður samtímis haldin svokölluð
Tískuvaka í Reykjavík en hún mun lífga upp á
stræti miðborgarinnar með skemmtilegum verslunar- og tískuviðburðum.
- áó
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DÍVAN „Selma Björnsdóttir var stórkostleg sem díva sýningarinnar.“ MYND/ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Kraftmikill kabarett í
Þjóðleikhúsinu
★★★★★

Spamalot
Stóra svið Þjóðleikhússins
HANDRIT OG SÖNGTEXTAR ERIC IDLE
TÓNLIST ERIC IDLE OG JOHN DU PREZ
ÞÝÐING BRAGI VALDIMAR SKÚLASON
LEIKSTJÓRN HILMIR SNÆR GUÐNASON
TÓNLISTARSTJÓRN ÞORVALDUR BJARNI
ÞORVALDSSON

Mér er nokkur vandi á höndum;
hvernig á að fjalla um sýningu
Þjóðleikhússins á söngleiknum
Spamalot sem frumsýndur var
á föstudagskvöldið var. Sýning
sem kynnt er úr smiðju Monty
Python. Og rétt að gangast við
fordómum. Á löngu tímabili var
ég forfallinn Monty Pythonaðdáandi og kunni heilu atriði
grínhópsins breska utanbókar.
Ég sé ekki erindið? Hvað ræður
þessu verkefnavali? Fyrir hvern
er hún hugsuð? Á móti kemur
að undirtektir gesta á frumsýningu voru sérlega góðar en
þekkt er að „frumsýningarsalurinn“ reynist oft þungur. Út
frá því ber auðvitað að meta
þessa sýningu, jafnframt.
Monty Python-hópurinn er
líkast til þekktasti grínhópur
sögunnar og lagði grunn að
frægð sinni og áhrifum með
sjónvarpsþáttum í BBC sem
lauk fyrir 40 árum. Þeir gerðu
auk þess eitt og annað, svo sem
kvikmyndir, komu fram á sviði,
gáfu út plötur með sketsum
sínum … en krafturinn sem hópurinn nærðist á var umhverfi
hans; stíft hatta-Bretland sem
hópurinn dró sundur og saman
í absúrdháði. Monty Python er
sprottinn úr absúrdismanum.
Nú er öldin önnur. Fátt kemur
á óvart. Og það vantar báða
handleggina og annan fótinn
þegar viðnámið; formlegt og
stíft samfélagið er ekki til staðar. Absúrdisminn nærist á því
að eitthvað komi manni í opna
skjöldu og sé þannig afhjúpandi en því er ekki til að dreifa
hér og nú, á Íslandi dagsins í
dag. Í raun er vonlaust verk
að ætla sér einhvern brodd í
því og þar með fellur grínið og
fyndnin dauð. Miðað við þessar
forsendur, sem eru ekki úr vegi
því þannig er verkið kynnt, fær
Spamalot eina stjörnu. En, þar
er óvart bara hálf sagan sögð.
Sem sagt, þeir sem mæta í
Þjóðleikhúsið til að sjá „Monty
Python“ verða fyrir vonbrigðum sem er nokkuð sem segja
hefði mátt sér fyrirfram. Sá
söngglaðasti þeirra, Eric Idle,
tók saman söngleik, að því er

virðist til að gera sér mat úr
arfleifðinni. Hann byggir að
mestu á kvikmyndinni Monty
Python and the Holy Grail
(1975), og inn í er kastað öðrum
þekktum atriðum og minnum
frá ferli Monty Python; inn í
er fléttað einu þekktasta lagi
þeirra „Always look at the
bright side of live“ sem er úr
kvikmyndinni Live of Brian.
Þetta er sem sagt samsuða og
upprifjun sem byggir á fáránlegum þræði; laustengd atriði
og misgóð. Þannig er miklu
nær að tala um sýninguna sem
kabarett en söngleik.
Og þegar maður er kominn
á þá niðurstöðu þarf að venda
sínu kvæði í kross og jafnvel
vitna í Laxness: „Til eru þeir
sem koma í leikhús svo dauðdrepnir af dramatúrgiskum
lærdómi, að þeir þola ekki sjónleik. Mörgum menntamönnum
hættir til að leita í leikritum að
einhverju sem alls ekki er þar,
og átti alls ekki að vera þar.
Fyrir bragðið sjá þeir ekki það
sem er þar (ef nokkuð er) – og
fara ólukkulegir heim.“
Átti ekki að vera þar? Já,
kannski eru þetta undanbrögð nema leikhópurinn fór
á kostum og verður að nefna
Örn Árnason sem var sérlega
traustur sem Artúr konungur.
Selma Björnsdóttir var stórkostleg sem díva sýningarinnar, fyndin og söng snilldarlega
– salurinn át úr lófa hennar.
Og Stefán Karl Stefánsson sem
brá sér í allra kvikinda líki;
hann nýtti sér til hins ítrasta
einstaka hæfileika til að skapa
fígúrur sem svínvirka. Fyndnin er vel að merkja nokkuð sem
leikararnir drógu uppúr sínu
pússi en sóttu ekki til Idle og í
því samhengi verður að hrósa
Hilmi Snæ Guðnasyni leikstjóra jafnframt. Þorvaldur
Bjarni var hljómsveitarstjóri
og samspil leikhóps og hljómsveitar var lifandi og kraftmikið; söngur, dans og skemmtan
fín. Leikmynd, búningar og ljós
voru í prýðilegu samhengi við
hallærisskapinn sem í og með
var lagt upp með. Kabarettsýningin fær fjórar stjörnur
og samanlagt leggur þetta sig,
með námundun og öðrum reiknikúnstum, á þrjár stjörnur.
Jakob Bjarnar Grétarsson

NIÐURSTAÐA: Ef menn mæta
ekki til að leita einhvers sem alls
ekki er þar má njóta kraftmikillar
kabarettsýningar; söngur, dans og
skemmtan fín.

NÁTTÚRULEGA

BETRI
ENNEMM / SIA • NM61327

LEIKLIST

UMBÚÐIR

Það er lítið mál að endurvinna nýju Smjörva umbúðirnar.
Þú tekur bara pappann af plastöskjunni og setur í pappírstunnuna.
Gámar fyrir plastumbúðir eru á næstu grenndarstöð eða
endurvinnslustöð.
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STJÖRNURNAR Á ÓL 2014 Í SOTSJÍ BJÖRGEN, AHN OG DOMRACHEVA

33
Rússar fengu ﬂest verðlaun á
leikunum eða alls 33 af 295 sem
í boði voru. Þeir fengu einnig
ﬂest gull eða þrettán.

26
Alls unnu 26 þjóðir til
verðlauna á ÓL 2014 í Sotsjí.
Hvít-Rússar komu hvað mest
á óvart og ﬁmmfölduðu fjölda
gullverðlauna sinna í sögunni.

MARIT
BJÖRGEN

VICTOR
AHN

Þrír íþróttamenn, tvær konur og einn karlmaður, unnu til þriggja gullverðlauna á
Vetrarólympíuleikunum í Sotsjí sem slitið var
í gær. Það eru norska skíðagöngukonan Marit
Björgen, rússneski skautaspretthlauparinn Viktor Ahn og rússneska skíðaskotfimikonan Darja
Domracheva.
Domracheva var sú eina sem
afrekaði það að vinna þrenn
gullverðlaun í einstaklingsgreinum
en hún vann 10, 12,5 og 15 km
skíðaskotfimi kvenna. Björgen vann
tvær einstaklingsgöngur og Ahn tvö
einstaklingsspretthlaup.
Björgen er nú orðin ein af sigur-

DARJA
DOMRACHEVA

sælustu konum í sögu vetrarólympíuleikanna
en á tvennum leikum hefur hún unnið sex
gull, þrjú silfur og eitt brons. Engin kona
hefur unnið fleiri gull en hún né fleiri heildarverðlaun.
Hollenska skautahlaupskonan Irene Wust
vann þó flest verðlaun allra á leikunum í
Sotsjí eða alls fimm talsins (tvö gull og þrjú
silfur). Wust vann eina einstaklingsgrein og
eina sveitakeppni og fékk þrenn silfurverðlaun í einstaklingsgreinum.
Domracheva er yngst þremenninganna
sem unnu til þriggja gullverðlauna á leikunum en hún er 27 ára gömul, árinu yngri en
Rússinn. Marit Björgen er elst af þeim eða 33
ára gömul.
- tom

Bikarinn loksins gulur
Grindavík varð bikarmeistari karla í körfubolta með öruggum sigri á ÍR í
Höllinni. Fimm Grindvíkingar sem töpuðu í fyrra bættu sig verulega milli ára.
Grindaví k varð
bikarmeistari karla í körfubolta
í fimmta sinn um helgina.
Íslandsmeistararnir unnu öruggan
sigur á ÍR, 89-77, í úrslitaleik í
Laugardalshöll og fögnuðu eðlilega
vel og innilega. Grindvíkingum
var augljóslega létt eftir að hafa
loks unnið bikarinn en þeir höfðu
tapað þremur bikarúrslitaleikjum
á fjórum árum, síðast gegn
Stjörnunni í fyrra.
ÍR-ingar héngu í Grindvíkingum
lengi vel þrátt fyrir vissa
yfirburði Íslandsmeistaranna
en Breiðhyltingar gáfust aldrei
upp. Þeir gulu fóru að sigla
fram úr í fjórða leikhluta og
unnu á endanum tólf stiga sigur.
Sveinbjörn Claessen, leiðtogi
ÍR-liðsins, skoraði mest fyrir
Breiðhyltinga eða 18 stig.
KÖRFUBOLTI

Mikil bæting
L ew is Cl i nch , Ba nd a r í kja maðurinn í liði Grindavíkur, var
mjög góður í leiknum með 20 stig
og 9 stoðsendingar.
Það var þó mikil bæting
fimm leikmanna Grindavíkur:
Jóhanns Árna Ólafssonar, Ómars
Sævarssonar, Þ orleifs Árna
Ólafssonar, Ólafs Ólafssonar og
Sigurðar Gunnar Þorsteinssonar,
sem gerði það helst að verkum að
Grindavík vann leikinn. Þeir áttu
allir nokkuð dapran dag þegar
liðið tapaði fyrir Stjörnunni í
úrslitum í fyrra og voru staðráðnir
í að bæta fyrir það.
Allir fimm skoruðu meira en í
úrslitaleiknum í fyrra, skotnýting
fimmmenninganna var betri og þá
var heildarframlag allra hærra
en á síðasta ári. Samtals skoruðu
þeir 39 stig í fyrra en 59 stig í
ár. Skotnýtingin hækkaði úr 29,7

BIKARINN Á LOFT Þorleifur Ólafs-

son og Ómar Sævarsson tóku við
bikarnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Sameiginlegt átak hjá Grindvíkingum
- fimm lykilmenn Grindavíkurliðsins bættu sig allir milli ára
Tölur í bikarúrslitaleik 2013

Tölur í bikarúrslitaleik 2014

Skotnýting - Stig - Framlag

Skotnýting - Stig - Framlag

Jóhann Árni Ólafsson

21%

12

8

29%

12

16

Ómar Sævarsson

100%

4

8

80%

8

11

Þorleifur Ólafsson

17%

4

4

60%

7

6

Ólafur Ólafsson

29%

5

5

63%

12

23

Sigurður Gunnar Þorsteinsson

100%

8

14

58%

20

26

Þessir fimm til samans

30%

33

39

52%

59

82

prósentum í 52,3 prósent og þá
hækkaði framlagið hjá þeim fimm
samtals úr 39 í 82.
Íslands- og bikarmeistararnir
fengu framlag úr öllum áttum en
Jón Axel Guðmundsson, sonur goðsagnarinnar Guðmundar Bragasonar, spilaði rúmar 16 mínútur og stóð sig frábærlega. Hann

skoraði tíu stig og var með 100
prósenta skotnýtingu, þar af tvær
þriggja stiga körfur. Eftirminnilegur dagur fyrir hann sem og
aðra Grindvíkinga. Bikarinn loksins kominn í Röstina eftir nokkrar
misheppnaðar tilraunir á undanförnum árum.
tom@frettabladid.is, ooj@frettabladid.is

Lele Hardy sú fyrsta yﬁr 40 stigin
Haukakonur enduðu ﬁmmtán leikja sigurgöngu Snæfells og unnu bikarinn.

NY·OGNO
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KÖRFUBOLTI Lele Hardy, hinn
frábæri bandaríski leikmaður
Hauka, setti met í bæði stigaskori
og framlagi þegar Haukakonur
unnu Powerade-bikarinn eftir
78-70 sigur á Snæfelli í Höllinni.
Hardy var með 44 stig, 14
fráköst og 7 stolna bolta en
framlag hennar var 48. Hardy
bætti stigamet Kieraah Marlow
frá 2012 (37 stig) og framlagsmet
Heather Corby frá 2001 (46).
„Með fullri virðingu fyrir
þjálfurum og leikmönnum í
deildinni þá er Lele Hardy bara of
góð fyrir íslenska körfuboltann.
Hún væri með betri Könum í
karladeildinni,“ sagði Ingi Þór
Steinþórsson, þjálfari Snæfells,
við Daníel Rúnarsson, blaðamann
Vísis og Fréttablaðsins, eftir leik.
H auk a l iðið end aði þa r na
fi mmtá n leikja sigurgöngu
Snæfellsliðsins í deild og bikar
og sá til þess að Snæfellskonum
tókst ekki að vinna sinn annan
titil á innan við viku en þær urðu
deildarmeistarar helgina á undan.
„Það gekk ekkert hjá mér í
fyrsta leikhluta. En ég minnti

DANSAÐ MEÐ BIKARINN Lele Hardy var sátt í leikslok eftir sögulegan úrslitaleik.
Hér er hún með fyrirliðanum Guðrúnu Ósk Ámundadóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

sjálfa mig bara á það að ég væri
góð skytta og lagaði einbeitinguna,“ sagði Hardy við Daníel
eftir leik. Hardy var „bara“ með 7
stig, 4 fráköst og 25 prósenta skotnýtingu eftir fyrsta leikhlutann
og Haukarnir tíu stigum undir,
11-21. Síðustu þrjá leikhlutana var
Hardy hins vegar með 37 stig, 10

fráköst og 71 prósenta skotnýtingu
en Haukaliðið vann þá 67-49.
„Ég held að enginn geti mótmælt
því að hún sé besti leikmaður sem
hefur spilað í þessari deild. Hún
er líka frábær karakter innan
sem utan vallar. Hún spilaði
stórkostlega í dag,“ sagði Bjarni
Magnússon, þjálfari Hauka. - óój
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1990
1990.-

ÓTRÚLEGT ÚRVAL

1690.-

690
690.-

ÞÚSUNDIR TIT

690
690.--

EKKI MISSA AF ÞESSU

1990.-

Kaﬃ og kakó,
kökur og kleinur
og margt annað
góðgæti.

Kósý kaﬃhús á Bókamarkaði.

990
990.-
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Ferðin bókstaﬂega
löng til Frakklands

KR HEFUR FORSKOT Á KEFLAVÍK Í ÞREMUR LEIKSTÖÐUM AF FIMM
- samanburður á fimm byrjunarliðsmönnum KR og Keflavíkur frá því í síðasta deildarleik liðanna

Pavel Ermolinskij 27 ára

Strákarnir okkar mæta Hollandi í undankeppni EM.
FÓTBOLTI Ísland verður í A-riðli
í undankeppni EM 2016 með
Hollandi, Tyrklandi, Lettlandi og
Kasakstan en dregið var í Nice í
Frakklandi í gær. Lokakeppnin
fer einmitt fram í Frakklandi eftir
tvö ár en þar verður fjölgað úr 16
liðum í 24. Því komast tvö efstu lið
hvers riðils beint í lokakeppnina
og liðið með besta árangurinn í 3.
sæti. Hin liðin sem enda í 3. sæti
fara í umspil rétt eins og Ísland
gerði í undankeppni HM í október
í fyrra.
Strákarnir okkar leggja í tvær
langferðir í undankeppninni,
til Kasakstan og Tyrklands. Til
allrar hamingju er leikurinn gegn
Kasakstan stakur í mars á næsta
ári þannig að ekki þarf að ferðast
annað eftir það langa ferðalag.
Það sama gildir ekki um
lokaleikinn gegn Tyrklandi.
S í ð u s t u t vei r lei k i r n i r í
undankeppninni fara fram með
þriggja daga millibili. Fyrst
mæta strákarnir L ettum á
Laugardalsvelli 10. október 2015
og þurfa svo að ferðast 4.100 km
til Istanbúl í lokaleikinn á einum
erfiðasta útivelli heims.
Ljóst er að það verður ekkert
grín að komast í lokakeppnina
þrátt fyrir fjölgunina. Tékkar
og Tyrkir komust ekki á HM og
verða án efa staðráðnir í að bæta
ráð sitt. Að fá Letta úr fjórða
styrkleikaflokki var þó ekki svo
slæmt. Lettar eru í 128. sæti
heimslistans en Íslendingar í 48.
sæti.
„Þetta er enginn glans riðill.
Það er ekkert í uppáhaldi að fara

EM-leikir Íslands
Þri. 9. sep 2014

Ísland - Tyrkland

Fös. 10. okt 2014

Lettland - Ísland

Mán. 13. okt 2014

Ísland - Holland

Sun. 16. nóv 2014

Tékkland - Ísland

Lau. 28. mars 2015

Kasakstan - Ísland

Fös. 12. jún 2015

Martin Hermannsson 19 ára

Holland - Ísland

Sun. 6. sep 2015

Ísland - Kasakstan

Lau. 10. okt 2015

Ísland - Lettland

Þri. 13. okt 2015

Tyrkland - Ísland

til Kasakstan og Tyrklands. Við
fögnum þessu alltént ekki. En
þetta er svo sem ekkert verri riðill
en hver annar. Þetta eru allt góðar
fótboltaþjóðir. Þarna er kannski
engin glans þjóð en þær
eru
allar mjög góðar í
fótbolta og ferðalögin eru erfið,“
s a gð i Hei m i r
Hallgrímsson,
annar landsliðsþjálfari Íslands,
við Fréttablaðið
eftir dráttinn.

Stig í leik
Fráköst í leik
Stoðsendingar í leik
Mínútur í leik
Framlag í leik
Framlag í fyrri leiknum
Þjálfararnir:
3-0 fyrir Pavel

7,5
3,3
6,0
24,2
12,1
5 (7 stig)

Guðmundur Jónsson 29 ára

Skotbakvörður

19,5
14,0
Stig í leik
3,4
4,6
Fráköst í leik
5,6
1,5
Stoðsendingar í leik
26,1
28,3
Mínútur í leik
20,4
12,9
Framlag í leik
18 (16 stig) Framlag í fyrri leiknum 24 (22 stig)
Þjálfararnir:
3-0 fyrir Martin

Ísland - Tékkland

Fim. 3. sep 2015

Arnar Freyr Jónsson 30 ára

Leikstjórnandi
12,2
11,1
6,8
31,2
21,6
11 (2 stig)

Brynjar Þór Björnsson 25 ára
13,2
1,8
3,5
26,1
12,0
12 (13 stig)

Helgi Már Magnússon 31 árs

Magni Hafsteinsson 33 ára

Stig í leik
Fráköst í leik
Stoðsendingar í leik
Mínútur í leik
Framlag í leik
Framlag í fyrri leiknum
Þjálfararnir:
3-0 fyrir Brynjar

Stig í leik
Fráköst í leik
Stoðsendingar í leik
Mínútur í leik
Framlag í leik
Framlag í fyrri leiknum
Þjálfararnir:
3-0 fyrir Lewis

-5 (0 stig)

Darrel Keith Lewis 38 ára
18,1
5,9
3,5
31,1
20,2
3 (11 stig)

Michael Craion 25 ára

Miðherji
7,8
Stig í leik
3,9
Fráköst í leik
0,7
Stoðsendingar í leik
19,4
Mínútur í leik
9,0
Framlag í leik
18 (10 stig) Framlag í fyrri leiknum
Þjálfararnir:
3-0 fyrir Craion

GYLFI ÞÓR
SIGURÐSSON

Gunnar Ólafsson 20 ára
10,0
2,7
1,4
23,6
9,5

Kraftframherji

13,8
7,1
3,1
29,4
17,0
15 (11 stig)

- tom

Lítill framherji

21,6
11,8
2,6
31,1
31,3
29 (22 stig)

Bekkurinn 3-0 fyrir KR
KR: Darri Hilmarsson (12,9 stig í
leik - 13,5 í framlagi í leik), Demond
Watt Jr. (11,0 -16,5) og Jón Orri
Kristjánsson (3,4 - 5,3)

Gefum 80.000 kr.
af eldsneyti dagana
25-28. febrúar!
Vertu vinur okkar á Facebook
og þú gætir unnið!
www.lodur.is - Sími 544 4540

Keflavík Magnús Þór Gunnarsson
(9,4 - 11,2), Valur Orri Valsson (8,2
- 9,2) og Þröstur Leó Jóhannsson
(6,5 - 7,2).

Ingi Þór: Það eru alveg svakaleg
gæði í fyrstu sjö mönnunum hjá
KR-liðinu.
Benedikt Guðmundsson: KR-ingar
geta leyft sér að vera með landsliðs-

menn á bekknum. Ætli það sé ekki
bara skotið upp á það hver byrjar.
Ívar Ásgrímsson: Þótt Darri væri
einn á bekknum fengi KR stigið.
Hann er KR-liðið í dag.

Fyrsti í úrslitakeppni
KR og Keﬂavík spila óopinberan úrslitaleik um deildarmeistaratitilinn í kvöld.
KÖRFUBOLTI Þeir gerast varla
stærri leikirnir í deildarkeppni
Dominos-deildarinnar en leikur
toppliða KR og Keflavíkur í DHLhöllinni í kvöld. Liðin eru jöfn að
stigum á toppnum og hafa aðeins
tapað einum leik af sautján. Þetta
er án vafa óopinber úrslitaleikur
um deildarmeistaratitilinn.
KR-ingar unnu ellefu stiga sigur
í fyrri leik liðanna í Keflavík og
Keflavíkurliðið hefur síðan unnið
tíu deildarleiki í röð. KR-ingar töpuðu fyrsta leik ársins 2014 en hafa
síðan unnið fimm leiki í röð. Þeir

tefla nú fram nýjum Kana frá því í
fyrri leiknum en Demond Watt Jr.
hjálpaði liðinu að vinna góðan sigur
í Njarðvík á dögunum.
Fréttablaðið fékk þá Inga Þór
Steinþórsson (þjálfara Snæfells),
Benedikt Guðmundsson (þjálfara
Þórs Þorl.) og Ívar Ásgrímsson
(þjálfara Hauka) til að meta
hvort liðið væri með betri menn í
leikstöðunum fimm og hvort liðið
sé með betri bekk.
Samkvæmt því ættu KR-ingar
að vinna leikinn í kvöld en
lærisveinar Andy Johnston hafa

nú endurheimt stórskyttuna
Magnús Þór Gunnarsson frá því í
fyrri leiknum en Magnús missti af
þeim leik vegna meiðsla. Þar ættu
Keflvíkingar að fá einhver stig af
bekknum en Keflavík fékk 18 færri
stig af bekknum en KR í fyrri leik
liðanna (5-23).
Það má í raun segja að í kvöld
sé fyrsti í úrslitakeppni fyrir
lið KR og Keflavíkur enda gæti
heimavallarréttur í lokaúrslitunum
ráðið miklu fyrir útkomuna í vor.
Leikurinn hefst klukkan 19.15 og er
í beinni á Stöð 2 Sport.
- óój

STÁL & HNÍFUR
ER Í LOFTINU
BUBBI RÆÐIR LÍFIÐ OG TILVERUNA
VIÐ ILLUGA GUNNARSSON
MENNTAMÁLARÁÐHERRA

MÁNUDAG MILLI KL. 22:00 - 24:00

BYLGJAN989
#BYLGJAN

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl 20.05
Nashville

X-ið 977 kl 08.00
Harmageddon

Önnur þáttaröð þessara frábæru þátta þar
sem tónlistin spilar
stórt hlutverk og fjallar
um kántrí-söngkonuna
Rayna og ungstirnið
Juliette Barnes. Í síðustu þáttaröð reyndu
þær fyrir sér í samstarﬁ
til að lífga upp á feril
þeirra beggja.

Harmageddon er morgunþátturinn á X977,
á dagskrá alla virka
daga kl. 8-11.
Harmageddon
er hrikalegur útvarpsþáttur sem
tekur púlsinn á
öllu því helsta sem
gerist í þjóðfélaginu í dag.

Eldsnöggt með Jóa Fel

Afríka–Kongó

KR - Keﬂavík

STÖÐ 2 GULL kl 21.15 Tíunda
þáttaröðin með sjónvarpskokknum og
bakarameistaranum Jóa Fel. Matreiðslan
verður þjóðlegri en áður, góðar steikur,
matarmiklir pottréttir, súpur og einfaldir
ﬁskréttir.

SJÓNVARPIÐ KL 20.00 Ævintýraleg
þáttaröð frá BBC um Afríku í allri sinni
dýrð. Með einstökum gleraugum Sir
Davids Attenborough ferðast áhorfandinn yﬁr álfuna þvera og endilanga og
uppliﬁr fjölbreytileika náttúrunnar með
nýjustu töku- og vinnslutækni.

STÖÐ 2 SPORT kl 19.00 Bein útsending frá leik KR og Keﬂavíkur í Dominos
deild karla.

STÖÐ 2

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

STÖÐ 3

06.05 Fréttir

17.30 Extreme Makeover: Home Edi-

16.35 Herstöðvarlíf

07.00 Barnatími Stöðvar 2

tion

17.20 Teitur

08.05 Malcolm in the Middle

18.15 Hart Of Dixie

17.30 Kóalabræður

08.30 Ellen

19.00 Amazing Race

17.40 Engilbert ræður

09.10 Bold and the Beautiful

19.45 The New Normal (15:22)

17.48 Grettir

09.30 Doctors

20.05 Offspring (11:13)

18.00 Táknmálsfréttir

10.15 Miami Medical

20.50 The Glades (9:13)

18.10 Þrekmótaröðin 2013

10.55 Don‘t Tell the Bride

21.40 The Vampire Diaries (3:22)

18.30 Brautryðjendur

11.55 Falcon Crest

22.20 Men of a Certain Age (2:12)

19.00 Fréttir

12.45 Nágrannar

23.05 Revolution (19:20)

19.25 Veðurfréttir

13.05 The X-Factor

23.50 Pretty Little Liars

19.30 Íþróttir

14.35 Wipeout USA

00.30 Nikita

19.40 Kastljós

15.20 ET Weekend

01.10 Justified

20.00 Afríka– Kongó (3:5) (Africa)

16.05 Kalli litli kanína og vinir

01.50 Amazing Race

21.05 Spilaborg (2:13) (House of Cards

16.30 Ellen

02.35 The New Normal

17.10 Bold and the Beautiful

02.55 Offspring

17.32 Nágrannar

03.40 The Glades

17.57 Simpson-fjölskyldan

04.25 The Vampire Diaries

II) Bandarísk þáttaröð um klækjastjórnmál og pólitískan refskap þar sem einskis er svifist í baráttunni. Meðal leikenda
eru Kevin Spacey, Michael Gill, Robin
Wright og Sakina Jaffrey.

18.23 Veður

05.05 Men of a Certain Age

22.00 Tíufréttir

18.30 Fréttir

05.50 Tónlistarmyndbönd

22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (Dr. Richard North) Bogi

18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Stelpurnar
19.45 Mom (15:22)

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

20.05 Nashville (8:22)
20.50 True Detective (6:8)
21.55 Mayday (5:5)
22.50 American Horror Story: Asylum (7:13)
23.30 The Big Bang Theory
23.55 The Mentalist
00.40 Rake
01.25 Bones
02.05 Girls
02.35 Orange is the New Black
03.35 Boss
04.30 Sons of Tucson
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04.55 Hellcats
05.35 Fréttir og Ísland í dag

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára

Í FRÉTTABLAÐINU
Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða
þjónustu beint inn á heimilin.

22.45 Billy Joel á tónleikum
23.40 Kastljós
00.00 Fréttir
00.15 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
17.00 Judging Amy
17.45 Dr. Phil
18.25 Top Gear
19.15 Cheers
20.05 Trophy Wife (8:22) Gamanþætt-

11.30 Meistaradeild Evrópu. Bayer
Leverkusen - Paris St. Germain

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.

Ágústsson, Egill Helgason, Eva María
Jónsdóttir og Þóra Arnórsdóttir skiptast
á um að hafa umsjón með þættinum og
ræða við áhugavert fólk.

19.40 Family Guy (17:21)

07.00 Real Sociedad - Barcelona

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.*

07.00 Ofurhundurinn Krypto 07.25 Brunabílarnir
07.47 Ávaxtakarfan 08.00 Skógardýrið Húgó
08.23 Hello Kitty 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 Sveins 10.50 Gulla og
grænjaxlarnir 11.00 Ofurhundurinn Krypto
11.25 Brunabílarnir 11.47 Ávaxtakarfan 12.00
Skógardýrið Húgó 12.23 Hello Kitty 12.32
Ævintýraferðin 12.48 UKI 12.53 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 Sveins 14.50
Gulla og grænjaxlarnir 15.00 Ofurhundurinn
Krypto 15.25 Brunabílarnir 15.47 Ávaxtakarfan
16.00 Skógardýrið Húgó 16.23 Hello Kitty 16.32
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 Sveins
18.50 Gulla og grænjaxlarnir 19.00 Franklín
20.15 Sögur fyrir svefninn

17.55 Strákarnir
18.20 Friends
18.45 Seinfeld

13.10 Úrslitaleikur

19.10 Modern Family

15.00 Oklahoma - Los Angeles Clippers

19.35 Two and a Half Men

16.40 Wetzlar - Kiel

20.00 Grey‘s Anatomy (7:24)

18.00 Setningarathöfn Ólympíuleik-

20.45 Sjálfstætt fólk

anna í Sochi 2014 Lokasamantekt.

21.15 Eldsnöggt með Jóa Fel (2:12)

18.30 Njarðvík

21.40 Ally McBeal (18:23)

19.00 KR - Keflavík Bein útsending.

22.25 Without a Trace (23:23)

21.00 Spænsku mörkin 2013/14

23.10 Nikolaj og Julie (17:22)

21.30 Osasuna - Atletico

23.55 Anna Pihl

23.10 KR - Keflavík

00.35 Sjálfstætt fólk

00.40 Hull City - Brighton

01.05 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.30 Ally McBeal
02.10 Without a Trace

07.00 Norwich - Tottenham

02.55 Tónlistarmyndbönd

14.20 Chelsea - Everton

röð um keppni hæfileikaríkra matreiðslumanna sem öll vilja ná toppnum í
matarheiminum. Það eru fáir keppendur
eftir en þau sem eftir eru, eru sammála
um að þetta verkefni sé það erfiðasta.
21.15 Mad Dogs
22.00 CSI (8:22)
22.45 The Tonight Show Spjallþátta-

snillingurinn Jimmy Fallon hefur tekið
við keflinu af Jay Lenno og stýrir nú
hinum geysivinsælu Tonight Show sem
áhorfendur SkjásEins þekkja frá fyrri tíð.
23.30 CSI
00.10 Law & Order
00.55 Mad Dogs
01.40 In Plain Sight
03.10 Pepsi MAX tónlist

17.40 Crystal Palace - Man. Utd.

09.50 Spanglish

19.20 Newcastle - Aston Villa

12.00 Night at the Museum

21.00 Messan

13.50 Wall Street

22.20 Football League Show 2013/14

15.55 Spanglish

22.50 Liverpool - Swansea

18.05 Night at the Museum

00.30 Messan

19.55 Wall Street
22.00 Braveheart
00.55 Precious

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

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

20.30 Top Chef (12:15) Vinsæl þátta-

02.25 The Tonight Show

16.00 Man. City - Stoke

ÚTVARP

ir sem fjalla um partýstelpuna Kate sem
verður ástfangin og er lent milli steins
og sleggju fyrrverandi eiginkvenna og
dómharðra barna.

02.50 Wanderlust
04.30 Braveheart

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

08.15 World Golf Championship 201 12.15
Golfing World 2014 13.05 World Golf
Championship 2014 17.05 Unglingaeinvígið í
Mosfellsbæ 18.00 Golfing World 201 18.50
Inside The PGA Tour 2014 19.15 Golfing World
2014 20.05 Augusta Masters Official Film 21.00
Unglingaeinvígið í Mosfellsbæ
21.55 Inside The PGA Tour 2014 22.20 Augusta
Masters Official Film 23.15 Feherty

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

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Sveitakæfan frá Kjarnafæði hefur glatt bragðlauka ungra
sem aldinna frá því að hún kom fyrst á markað enda gerð á
gamaldags hátt að hætti ömmu og þykir því sérlega ljúffeng.
Sveitakæfan er framleidd úr íslensku lambakjöti, lauk, vatni (8%), jurtafitu (pálma),
kryddi og salti og er án allra aukefna, E-efna og óþolsvalda.
Gamaldags sveitakæfa frá Kjarnafæði er því kjörið álegg á hvaða brauð og kex sem er.
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Veldu gæði, veldu Kjarnafæði

KJARNAFÆÐI HF · AKUREYRI · SÍMI 460 7400 · WWW.KJARNAFAEDI.IS
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Brettaskóli vekur mikla lukku
Davíð Arnar Oddgeirsson stofnaði brettaskóla síðastliðinn vetur en þar er fólk á
öllum aldri að læra á snjóbretti. Mikil aðsókn er í skólann sem er í Bláfjöllum.

Just Give Me a Reason með Pink
og Nate Ruess. Maður kemur miklu
meira í verk með það í eyrunum
– í ræktinni eða göngutúrum. Það
besta við það er að maður syngur
með! Hástöfum!
Margrét Hrafns, framleiðandi og athafnakona.

„Það eru krakkar allt niður í þriggja ára sem koma
til okkar,“ segir Davíð Arnar Oddgeirsson sem stofnaði brettaskóla Mintsnow og Bláfjalla í samstarfi við
skíðasvæðin og hefur hann fengið góðar undirtektir hjá yngri kynslóðinni. Þó sækir fólk á öllum aldri
skólann.
„Þetta fór vel af stað í fyrra og mættu um 200
krakkar alls í skólann þann veturinn. Nú er þetta
annað árið sem skólinn er starfrækur og fer hann
bara vel af stað,“ útskýrir Davíð Arnar. Metaðsókn
var í skólann í síðustu viku þegar 27 manns mættu.
Brettaskólinn er fyrir alla þá sem vilja ná tökum á
rennslinu á brettunum og þetta hentar vel fyrir for-

eldra sem eiga oft í erfiðleikum með að kenna börnunum sjálf þar sem þau eru á skíðum.
Davíð kennir þó ekki einn því hann er með snjóbrettafólk með mikla þekkingu sem kennir með
honum. „Okkur finnst þetta öllum ofboðslega gaman
og gefandi. Að sjá nemendur taka framförum og að
þau brosi í lok dags er góð tilfinning.“
Brettaskólinn er alla laugardaga og sunnudaga,
svo lengi sem það sé opið í Bláfjöllum. Kennslan er í
fjóra tíma frá klukkan 10.30 til 14.30 og innifalið er
dagspassi í fjallið og hádegismatur fyrir krakkana.
Skráning í skólann fer fram á www.skidasvaedi.is.
- glp

BRETTAFJÖR Davíð Arnar Oddgeirs-

son segir það mjög gefandi að kenna á
snjóbretti.
MYND/EINKASAFN

Röddin heillaði Disney
Rödd Bryndísar Reynis var samþykkt af teiknimyndarisanum Disney fyrir íslensku
útgáfuna á myndinni vinsælu Frozen en hún ljáði Elsu snæprinsessu rödd sína.

ÓSKALISTINN EFTIR GRÉGOIRE DELACOURT

„SKVÍSUBÓK
FYRIR
FULLORÐNA“

Hin 19 ára Reykjavíkurmær,
Bryndís Reynis, starfar í tískuvöruversluninni Topshop í Kringlunni og á skemmtistaðnum Dolly.
Útlitið vekur athygli en með sína
187 cm og ljósgrátt hár er ekki að
undra að hún starfi einnig sem
fyrirsæta í hjáverkum. Röddin þykir jafnframt sérstök en
Disney samþykkti hana til talsetningar fyrir íslensku útgáfuna á teiknimyndinni Frozen
frá Walt Disney, þrátt fyrir að
hafa enga reynslu sem leikkona.
Teiknimyndin Frozen er að hluta
til byggð á ævintýrinu um Snædrottninguna eftir Hans Christian Andersen og fjallar um prinsessurnar Önnu og Elsu sem eru
aðskildar í æsku vegna töfra sem
Elsa býr yfir en allt sem hún snertir breytist í snjó og ís. Í grunninn
er söguþráðurinn um baráttu milli
góðs og ills. En hvað varð til þess
að Bryndís var uppgötvuð?
„Björn Ármann vinur minn
sér um talsetja teiknimyndir og
einn daginn var ég í heimsókn
hjá honum í hljóðverinu. Hann
bað mig um að prófa að tala inn
á myndina og það gekk ótrúlega
vel. Hann sendi svo upptökurnar
áfram til Disney án minnar vitundar og þeir samþykktu mig,“
segir Bryndís Reynis hlæjandi.
„Það var því ótrúlega gaman
að heyra röddina mína á frumsýningunni og þetta hefur án
efa kveikt áhuga minn á þessu.“
Bryndís segist áður hafa prófað
að tala inn á teiknimyndina Cars 3
en það hafi ekki gengið að óskum.
Að þessu sinni talaði Bryndís
fyrir snæprinsessuna Elsu þegar
hún var unglingur en Ágústa Eva
Erlendsdóttir var rödd hennar
á fullorðinsárum. Þá raddsetti
Bryndís einnig hljóð litlu tröllanna í skóginum og atriðið í snjóbúðinni þegar fjölskylda naut sín
í sauna.
„Fólk hefur ekki hugmynd um
hve flókið þetta er. Maður þarf
virkilega að lifa sig inn í verkið
og ég skil vel af hverju faglært
leiklistarfólk er fengið í raddleik í

– Friðrika Benónýs, Kiljunni

FLÓKIÐ FERLI Bryndís Reynisdóttir talaði inn á teiknimyndina Frozen þrátt fyrir að
hafa ekki neina reynslu í leiklist.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

þessi verkefni. Þrátt fyrir að þeir
hjá Disney skilji ekki íslensku þá
skynja þeir vel hvernig hljómurinn og röddin passar við karakterinn,“ bætir hún við.
marin@frettabladid.is

➜ Íslenskar leikraddir
Í aðalhlutverkum eru Þórdís
Björk Þorfinnsdóttir, Sigurður
Þór Óskarsson, Ágústa Eva
Erlendsdóttir, Þórhallur Sigurðsson, Bergur Ingólfsson og fleiri.

Fallega skrifuð og full af hlýju.
Guðrún Vilmundardóttir íslenskaði.

DYNAMO REYKJAVÍK

Keyptu öll fersk eistu á landinu
Erlendur Eiríksson stefnir að því að opna veitingastað næsta ﬁmmtudag.
„Við erum búin að umturna húsnæðinu þar sem veitingastaðurinn Písa
var áður,“ segir Erlendur Eiríksson,
sem ætlar að stofna nýjan veitingastað í Lækjargötu í góðra vina hópi.
„Við ætlum að opna næsta fimmtudag með allra vina- og guðshjálp,“
segir Erlendur. „Við keyptum upp öll
fersk lambaeistu á Íslandi fyrir nýja
staðinn. Meiningin er að bjóða upp á
lambaeistun djúpsteikt. Það er svolítið þekktur réttur frá Bandaríkjunum, og heitir þar „Rocky Mountain
Oyster“ en við ætlum að kalla réttinn
Eyjafjallaostrur. Ég þurfti að berjast með kjafti og klóm fyrir því að fá
hrútspungana. Þetta er yfirleitt sent
úr landi,“ segir Erlendur.
Erlendur og félagar hans eru að

smíða nýjar innréttingar. „Uppi á
háalofti hússins fundum við sendibréf frá 1904, gamlar flöskur og
dósir og gamalt timbur. Úr þessu
erum við að búa til innréttingar og
skapa eins konar veiðikofastemningu,“ segir Erlendur, en staðurinn
á að heita Veiðikofinn.
„Það verður nart- og smakkstemning í matnum. Aðalþemað hjá okkur
verður að taka safaríka aðalrétti
og sunnudagssteikur og skella því í
nýbakað brauð. Við bökum öll brauðin sjálf. Ég legg lífið að veði til að
hafa glútenlaust brauð á boðstólum.“
Erlendur fullyrðir að maturinn
verði á hæfilegu verði. „Verðið verður einhvers staðar í kringum tvöþúsundkallinn fyrir aðalrétt.“
- ue

BESTIR FERSKIR Hrútspungar eru

yfirleitt súrsaðir á Íslandi, en Erlendur
Eiríksson segir að þeir séu betri ferskir.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FOR THE WAY IT'S MADE
Frá ofnum til helluborða. Frá ísskápum til hrærivéla.
Tilfinningin er eins og þú sért í atvinnueldhúsi.
Þú kemur með hæfileikana, ástríðuna og hugmyndaflugið.
Tækin frá Kitchenaid koma þér nær fullkomnun. Alltaf.
Gerum það gómsætt. Gerum það einstakt í sameiningu.
Komdu og kynntu þér málið.

Opið virka daga 9-18
og laugardaga 11-15

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

FRÉTTIR
AF FÓLKI

VORUM
AÐ FÁ
NÝJA
LÍNU AF
RÚMUM

Á fullu í fæðingarorlofinu
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir sjónvarpskokkur var viðstödd
Edduna, íslensku kvikmynda- og sjónvarpshátíðina, í Hörpu á laugardagskvöld.
Eva Laufey og unnusti hennar,
Haraldur Haraldsson, eiga von á
barni, en hún gaf það upp á rauða
dreglinum að frumburðurinn yrði
stúlka.
En Eva Laufey ætlar ekki bara að
eignast barn á árinu, því
hún sagði í sama
viðtali að hún
væri við tökur
á nýjum sjónvarpsþáttum
sem hefja
göngu sína á
Stöð 2 í vor.
- ósk

Atli Fannar hættur
Atli Fannar Bjarkason tilkynnti
félögum sínum í Besta flokknum fyrir
helgi að hann hygðist hætta störfum
sem framkvæmdastjóri flokksins og
aðstoðarmaður Guðmundar Steingrímssonar, formanns flokksins. Aðspurður sagðist Atli Fannar einfaldlega vera að skipta um vettvang, en
hann hefur annars
ekki ákveðið
hvað hann
ætlar að taka sér
fyrir hendur. Atli
Fannar starfaði
lengi á fjölmiðlum, síðast hjá
Fréttablaðinu, en
hann stýrir nú
Laugardagskaffinu
á X-inu
977.
- kak

ROYAL - M2

Fullt verð 133.473 kr.

ROYAL - M3

STÍFT

1 „Stærstu svik sem gerð hafa verið í
íslenskum stjórnmálum“
2 40 menntaskólanemar sitja fastir í
Berlín
3 Á gjörgæslu eftir alvarlegt bílslys á
Sæbraut
4 Afturköllun umsóknar að ESB ætti
ekki að koma á óvart
5 Gripaﬂutningar á fötluðum

Sushi allan
sólarhringinn!

AFSLÁTTUR!

AFSLÁTTUR!

5 SVÆÐASKIPT POKAGORMAKERFI

5 SVÆÐASKIPT POKAGORMAKERFI

ÞRÝSTIJÖFNUNARSVAMPUR Í TOPPI

ÞRÝSTIJÖFNUNARSVAMPUR Í TOPPI

STÍFUR BOTN KLÆDDUR
MEÐ LEÐURLÍKI

STÍFUR BOTN KLÆDDUR
MEÐ LEÐURLÍKI

ÞRÍR LITIR HVÍTUR,
SVARTUR OG BRÚNN

ÞRÍR LITIR HVÍTUR,
SVARTUR OG BRÚNN

VEGLEGAR FÆTUR KRÓM OG VIÐAR

VEGLEGAR FÆTUR KRÓM OG VIÐAR

ROYAL - MF1

ROYAL - M7

Fullt verð 146.233 kr.

Meiri Vísir.

Fullt verð 155.939 kr.

124.751 kr.
MILLISTÍFT

20%

AGGERFI
5 SVÆÐASKIPT POKAGORMAGERFI

AFSLÁTTUR!

ERRFI
EXTRA STERKT GORMAKERFI
STÍFUR BOTN KLÆDDUR
MEÐ LEÐURLÍKI

Fullt verð 135.675 kr.

MILLISTÍFT/STÍFT

ÞRÍR LITIR HVÍTUR,
SVARTUR OG BRÚNN

20%

KYNNINGARAFSLÁTTUR
Á NÝJU LÍNUNNI

VEGLEGAR FÆTUR KRÓM OG VIÐAR

Fullt verð 152.716 kr.

116.986 kr20.% 122.172 kr20. %
ARGH!!! 240214

MILLISTÍFT

AFSLÁTTUR!

MILLISTÍFT

AFSLÁTTUR!

ÞRÝSTIJÖFNUNARSVAMPUR SEM
LAGAST EINSTAKLEGA VEL AÐ LÍKAMA

5 SVÆÐASKIPT POKAGORMAKERFI

STÍFUR BOTN KLÆDDUR MEÐ
LEÐURLÍKI

STÍFUR BOTN KLÆDDUR
MEÐ LEÐURLÍKI

ÞRÍR LITIR HVÍTUR,
SVARTUR OG BRÚNN
VEGLEGAR FÆTUR KRÓM OG VIÐAR

UMRÆÐAN

ROYAL - ML1

ÞRÝFTIJÖFNUNARSVAMPUR Í TOPPI

106.778 kr20.% 108.540 kr20. %

Mest lesið

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

LÍFIÐ

SNÚNINGSDÝNA

ÞRÍR LITIR HVÍTUR,
SVARTUR OG BRÚNN
VEGLEGAR FÆTUR KRÓM OG VIÐAR
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