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Orkuskerðing
kostar iðnaðinn milljarða

Brimbrettamenn í skjól

Alcoa Fjarðaál verður af 1,5 milljarða tekjum vegna
orkuskerðingar Landsvirkjunar. Elkem á Grundartanga hefur dregið úr framleiðslu um 30%. Becromal
hefur drepið á 10 af 60 vélum. Lág vatnsstaða í lónum
gerir Landsvirkjun ómögulegt að afhenda næga orku.

Bæjarráð Ölfuss tekur vel í ósk brimbrettafólks um að fá að koma sér upp
aðstöðu í fjörunni í Skötubót. 2
Fordæmalausar blekkingar Félag
íslenskra atvinnuflugmanna segir
rökstuðning fyrir hertu eftirliti með
flugáhöfnum rakalausar blekkingar. 4

ORKUMÁL Tekjutap Landsvirkjun-

Vilja hótel við Skógafoss Fulltrúar
í skipulagsráði Rangárþings eystra
óttast að risahótel geti skyggt á
Skógafoss. 8
Þagga niður í börnum Krafa er
um lagabreytingu í Svíþjóð til að
foreldrar geti ekki komið í veg fyrir
að börn beri vitni gegn þeim í dómsmálum. 11
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Hvasst! Vindur fer vaxandi með
deginum, fyrst SV-til en síðdegis
má búast við hvassviðri eða stormi
norðvestan- og vestantil. 4
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Landmark leiðir þig heim!

100% þjónusta = árangur*

Útsýni yfir Esju og Hörpu

Safamýri 51

26,9m

FÓR AÐ LEIÐI FISCHERS Garry Kasparov, fyrrverandi heimsmeistari í skák,
er staddur hér á landi. Hann fór að leiði Bobbys Fischer í Laugardælakirkjugarði
í gær á fæðingardegi Fischers. Heimsmeistararnir hittust aldrei í lifanda lífi en
Kasparov segir að Fischer hafi fært skákina í nýjar hæðir. Sjá síðu 6. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL.

ar og viðskiptavina fyrirtækisins
vegna orkuskerðingar hleypur á
milljörðum. Tap Alcoa Fjarðaáls nemur 1,5 milljarði króna, að
óbreyttu. Framleiðsla kísiljárnsverksmiðju Elkem á Grundartanga hefur verið skert um 30%.
Aflþynnuverksmiðja Becromal
á Akureyri hefur drepið á tíu af
sextíu vélum verksmiðjunnar.
Samkvæmt samningum Landsvirkjunar og orkukaupenda er
leyfilegt að skerða raforkuafhendingu í slökum vatnsárum
ef þurfa þykir, og í raun ráð
fyrir því gert. Tap fyrirtækisins sjálfs, sem er tilkomið vegna
bágs vatnsbúskapar í Blöndulóni og Þórisvatni, er metið á 700
milljónir króna. Landsnet tapar
tugum milljóna.
Framleiðslutap Fjarðaáls verður nokkru minna en upphaflega
var talið, en orkuskerðingin
kemur þó einna verst við fyrirtækið þegar allt er talið. Framleiðslutapið er um 7.000 tonn.
Miðað við heimsmarkaðsverð á
áli í gær nemur tapið því um 1,5
milljörðum, sem Alcoa staðfestir
þó ekki.
Einar Þorsteinsson, forstjóri
Elkem á Íslandi, segir að drepið hafi verið á stærsta ofni verksmiðjunnar í síðustu viku. „Þetta
er töluvert högg. Við erum búin
að skerða framleiðslu um 30 prósent, og svo verður til mánaðamóta. Svo er óvissa um framhaldið. Nú er þetta annað árið í röð

Örorkulífeyrisþegi fær 120.000 krónur á mánuði vegna ósamræmis í reglum:

Þúsund manns fá skertar bætur

Svaraðu hrey kallinu &
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VELFERÐARMÁL Rúmlega þúsund Íslendingar búa við skertar
örorkubætur eftir að hafa tapað
hluta réttinda sinna á Íslandi.
Þar af eru rúmlega sjö hundruð búsettir á Íslandi. Meirihluti
þeirra fær engar bætur frá því
ríki sem þeir bjuggu í.
Haraldur Arngrímsson, tannlæknir og örorkulífeyrisþegi,
lifir á 120 þúsund krónum á mánuði vegna ósamræmis í reglum
um lífeyrisgreiðslur milli Íslands
og Svíþjóðar. Hann bjó í Svíþjóð í
átján ár, eða til ársins 2010. Hann
hafði hætt störfum nokkru áður
vegna slitgigtar og reyndi að
sækja rétt sinn.
„Reglum var breytt í Svíþjóð
og fólki gert erfiðara fá örorku-

mat,“ segir Haraldur sem flutti
að lokum heim til Íslands og var
fljótlega metinn með fulla örorku.
Við tók formlegt ferli þar sem
hann sótti aftur um örorkubætur í Svíþjóð með aðstoð Tryggingastofnunar á grundvelli hins
íslenska örorkumats. „Það fór
gríðarlegur tími í að fara í gegnum þessi tvö skrifræðisbákn, en
í Svíþjóð tóku þeir ekki mark á
læknisvottorðum sem ég sendi
héðan,“ segir Haraldur, sem fékk
aftur neitun að utan.
Örorkulífeyrisþegar hafa í
auknum mæli leitað sér aðstoðar hér á landi „Við höfum reynt
að aðstoða þá sem eru í þessari
stöðu að nýta úrræðin sem eru
í boði, en við höfum líka vakið

Við
höfum reynt
að aðstoða þá
sem eru í
þessari stöðu
að nýta
úrræðin sem
eru í boði.
Margrét Steinarsdóttir,
framkvæmdastýra
Mannréttindaskrifstofu Íslands

athygli stjórnvalda á málinu því
hópurinn fer bara stækkandi,“
segir Margrét Steinarsdóttir,
framkvæmdastýra Mannréttindaskrifstofu Íslands.
- eb / sjá síðu 10

Nú er þetta
annað árið í röð sem
þessi staða er uppi
á borðinu, og það vekur
óneitanlega hjá manni
ónotakennd.
Einar Þorsteinsson,
forstjóri Elkem á Íslandi

sem þessi staða er uppi á borðinu, og það vekur óneitanlega hjá
manni ónotakennd,“ segir Einar.
„Þetta kemur sérstaklega illa
við okkur af því þetta er annað
árið í röð sem við þurfum að gera
ráðstafanir vegna skerðingar,“
segir Dagmar Ýr Stefánsdóttir,
upplýsingafulltrúi Alcoa.
Þær upplýsingar fengust frá
aflþynnuverksmiðju Becromal á
Akureyri að drepið hafi verið á
tíu af 60 vélum.
Þá eru ónefnd orkufyrirtæki,
en Orkubú Vestfjarða reiknar
með 200 milljóna aukakostnaði
vegna skerðingarinnar. Á móti
kemur að um svokallaða skerðanlega orku er að ræða, en verð
á henni er mun lægra en við kaup
á rafmagni með fullum forgangi.
Orkuskerðingin kemur misjafnlega niður á fyrirtækjunum,
en Norðurál á Grundartanga
kaupir aðeins þriðjung sinnar
orku frá Landsvirkjun, og tapið
því ekki verulegt, svo dæmi sé
tekið.
- shá / sjá síðu 6
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SPURNING DAGSINS

Finni, ertu með fordóma gagnvart vonda kallinum?
Nei, bara fólki með tattú. Það eru
allt vondir kallar.
Guðfinnur Karlsson, Finni, leikur illmennið
í Eurovision-myndbandinu fyrir lagið Enga
fordóma. Hann segist minna á þá mynd sem
fólk hefur af vonda kallinum og spilar þar inn
í stórt tattú sem hann er með á höfðinu.

ESB-þingsályktunartillaga utanríkisráðherra rædd síðdegis á Alþingi í dag:

Söfnunin staðið í tvær vikur:

Stefnir í erfiða ESB-umræðu

20% kjósenda
skrifað undir

ALÞINGI „Það stefnir í áframhald-

EVRÓPUMÁL Um 48.400 manns,
tuttugu prósent kosningabærra
manna, skora á Alþingi að leggja
til hliðar þingsályktunartillögu
um að draga umsókn um aðild að
ESB til baka og boða til þjóðaratkvæðagreiðslu.
Undirskriftasöfnunin fer fram
á vefsíðunni þjóð.is og hefur staðið yfir í tvær vikur. Fjöldi undirskrifta er nú í efri mörkum þess
sem nefnt hefur verið sem eðlilegur þröskuldur fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
- hg

andi átök um ESB-mál á Alþingi.
Ríkisstjórnin hefur ekkert gert til
að leysa málið. Það hefur ekki verið
gerð nein tilraun af hálfu ríkisstjórnarinnar að semja um eitt eða
neitt,“ segir Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar.
Dagskrá þingsins í dag hefst með
óundirbúnum fyrirspurnatíma og er
forsætisráðherra til svara. Að loknum óundirbúnum fyrirspurnum
hefst áframhald fyrstu umræðu um
að umsókn Íslands að Evrópusam-

ÁRNI PÁLL
ÁRNASON

BIRGITTA
JÓNSDÓTTIR

bandinu verði dregin til baka.
„Það er allt í húfi í þessari
umræðu og allar líkur á því að hún

verði mjög erfið,“ segir Árni Páll
og bætir við að ríkisstjórnin hafi
ekki gert neina tilraun til að vinda
ofan af málinu. „Ríkisstjórnin er að
bregðast sínum eigin þingforseta,
hann var búinn að leggja upp aðra
aðferðafræði í málinu.“
Birgitta Jónsdóttir, kapteinn
Pírata, segir að formenn allra þingflokka og forseti þingsins hittist á
fundi í dag og á honum verði reynt
að ná samkomulagi. Ekki náðist í
forystumenn ríkisstjórnarinnar í
gær vegna málsins.
- jme

Brimbrettamenn fá
skjólshús í Skötubót
Bæjarráð Ölfuss tekur vel í ósk um að brimbrettafólk fái að koma sér upp aðstöðu
í fjörunni í Skötubót við Þorlákshöfn. Gæti orðið stórt á næstu árum segir Bjarki
Þorlákssson hjá surf.is. Útlendir brettamenn eigi ekki orð yfir aðstæður á Íslandi.
VARNARVEGGUR Óeirðalögregla í Úkraínu myndar varnarvegg fyrir framan

stjórnarbyggingu í Donetsk þar sem rússneskar fylkingar héldu kröfufund.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Forsætisráðherra Úkraínu fer til Bandaríkjanna:

Fundar með Obama
ÚKRAÍNA Forsætisráðherra Úkraínu, Arsení Jatsenjúk, hefur tilkynnt að hann fari til Washington á miðvikudag til að ræða ástandið á
Krímskaganum. Jatsenjúk mun hitta Barack Obama, forseta Bandaríkjanna, og háttsetta embættismenn í stjórnsýslunni.
Tilgangurinn með ferðinni er að leita friðsælla lausna á deilum
Úkraínu og Rússlands. Einnig munu þeir ræða mögulegan alþjóðlegan
fjárstuðning við Úkraínu. Hvíta húsið hefur staðfest heimsóknina og
segir að móttakan sýni fram á þann mikla stuðning sem Bandaríkin
sýna úkraínsku þjóðinni.
- ebg

Norrænir jafnréttsráðherrar:

Veiðar á hörpuskel hefjast:

Bakslag orðið í
kvennabaráttu

Stofninn farinn
að sýna lit

JAFNFRÉTTI Norrænir jafnréttisráð-

SJÁVARÚTVEGUR Veiðar á hörpu-

herrar standa fyrir ýmsum viðburðum á Kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York sem
hefst í dag.
Eygló Harðardóttir fer fyrir norrænu ráðherrunum en hún er formaður Norrænu ráðherranefndarinnar um jafnréttismál á þessu ári.
Eygló, segir að fyrir tilstilli
alþjóðasamfélagsins hafi tekist að
draga úr barnadauða, aftur á móti
hafi orðið bakslag í baráttunni
fyrir rétti kvenna til að ráða yfir
eigin líkama. Hún segir að það sé
mál sem Norðurlandaþjóðirnar
hafa beitt sér fyrir á vettvangi SÞ
og ætli að halda því áfram.
- jme

skel í Breiðafirði munu hefjast
aftur þann 1. apríl næstkomandi, en veiðibann hefur staðið
yfir frá árinu 2003.
„Þetta er tilraunaverkefni sem við erum að fara í
ásamt Hafrannsóknarstofnun,
en stofninn er nú loks farinn
að sýna einhvern lit,“ segir
Rakel Olsen, stjórnarformaður
Ágústsson ehf.
Um mikið áfall var að ræða
fyrir þær byggðir sem höfðu
byggt upp mikið atvinnulíf í
kringum hörpudisksvinnslu, en
um 70% af veltu Ágústsson ehf.
tengdust hörpuskelinni.
- sks

AFÞREYING „Þetta er falinn fjár-

sjóður,“ segir Bjarki Þorláksson
hjá surf.is um fjöruna í Skötubót
í Þorlákshöfn þar sem vel er tekið
í þá hugmynd að komið verði upp
aðstöðu fyrir brimbrettafólk.
Bjarki segir brimbrettaiðkun
sífellt vaxa fiskur um hrygg á
Íslandi. Skötubót sé meðal þeirra
staða sem ákjósanlegastir séu
fyrir íþróttina.
„Við erum að falast eftir að fá
að koma upp skýli, kannski skúr
eins og notaður er í byggingariðnaði, til að geta klæðst göllunum í skjóli og farið í sturtu.
Bjarki segir að nú séu á bilinu
fimmtíu til sextíu manns sem
stundi brimbrettin að staðaldri.
Námskeið fyrir byrjendur séu
haldin í Skötubót og í Sandvík
á Reykjanesi. Þeir sem reynslumeiri séu geti stundað íþróttina
nánast um allt land.
Vaxandi straumur útlendinga
kemur að sögn Bjarka til að
standa á brimbrettum við strendur landsins. Þeir séu mjög hrifnir
af Skötubótinni.
„Þessi svarti sandur er alger
perla í augum útlendinga og þeir
eiga ekki orð. Útlendingar sem
koma hingað eru að taka myndir
sem þeir fá birtar í flottum surftímaritum erlendis, á netinu og
samfélagsmiðlum. Þannig að
þetta er fljótt að spyrjast út og
gæti orðið tiltölulega stórt innan
fárra ára,“ segir hann aðspurður
um hugsanlegan uppgang brimbrettaíþróttarinnar.
Þá bendir Bjarki á að Skötubót
og svæðið þar í kring höfði ekki
aðeins til brimbrettafólks. Kajakmenn stundi þaðan siglingar og í

Í SKÖTUBÓT Vanir brimbrettamenn stunda íþróttina allan ársins hring þegar færi

gefst.

MYND/SURF.IS

Þessi svarti sandur er
alger perla í augum
útlendinga.
Bjarki Þorlákssson
brimbrettamaður

landi sé golfskáli þar sem hægt
sé að fá veitingar.
Sem fyrr segir tekur bæjarstjórn Ölfuss vel í hugmyndir
brimbrettakappa. Þegar er gert
ráð fyrir því í fjárhagsáætlun
sveitarfélagsins fyrir árin 2014
til 2017 að hefja undirbúning að
uppsetningu á aðstöðu fyrir brimbrettafólk í Skötubótinni. Bjarki
er ánægður með þróunina. Varð-

KAPPAR Á STRÖNDINNI Farið yfir

stöðuna á námskeiði.

MYND/SURF.IS

andi frekar uppbyggingu kveður
hann vissulega ýmsa möguleika í
ferðaþjónustu á svæðinu. „Þó ég
sé ekki að halda því fram að þetta
sé Havaí er þetta kannski Havaí
norðursins.“
gar@frettabladid.is

Lögmaður Hjördísar Svan í Danmörku er bjartsýnn vegna nýrrar skýrslu:

Verður áfram í gæsluvarðhaldi

Kringlunni
4ÎNJ
heyrnarstodin.is

HEYRNARSTÖ‹IN

DÓMSMÁL Gæsluvarðhald Hjördísar Svan Aðalheiðardóttur
hefur verið framlengt um fjórar vikur. Hún hefur setið í fangelsi í Horsens frá 10. febrúar síðastliðnum og er gefið að sök að
hafa flutt dætur sínar þrjár frá Danmörku til Íslands síðastliðið
sumar án leyfis föður stúlknanna, sem hefur forræði yfir þeim.
Lögmaður Hjördísar í Danmörku, Thomas Berg, segir ríkissaksóknaraembættið vera að undirbúa ákæruna og vonast hann
til að ákæran verði gefin út innan sex vikna. Í kjölfarið munu
réttarhöld yfir Hjördísi hefjast.
Aðspurður um refsirammann fyrir brot Hjördísar og hvers
megi vænta ef hún verður fundin sek segist Thomas Berg vera
nokkuð bjartsýnn.
„Saksóknarinn í málinu hefur fengið skýrslu frá íslenskum
sálfræðingi. Það er skýrsla byggð á viðtali við stúlkurnar sem
mun að öllum líkindum hafa áhrif á dóminn. Ég hef lagt til að
íslensk yfirvöld fái afrit af þessari skýrslu, mín trú er að það
mun verða til þess að þær verða aldrei sendar aftur til Danmerkur.“
Thomas segir Hjördísi vissulega hafa brotið lög með því að
fara með dæturnar úr landi. Aftur á móti skýri sálfræðiskýrslan
forsendur hennar og trúi hann að það muni milda dóminn. Hann
telur ólíklegt að hún muni þurfa að sitja lengur í fangelsi en þessar átta vikur sem hún mun sitja í gæsluvarðhaldi.
- ebg

FANGELSI Í HORSENS Mótmælt hefur verið
fyrir framan fangelsið vegna gæsluvarðhalds
Hjördísar.
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SVONA ERUM VIÐ

6%

barna á Íslandi fæðast
áður en 37 vikna meðgöngu er náð.
Hlutfallið er svipað og á Norðurlöndunum og í Evrópu, en það er nokkuð
hærra í Bandaríkjunum.
Heimild: Spyr.is

Sturla fram í Stykkishólmi:

Vill bæjarstjórastólinn aftur
SVEITASTJÓRNIR Sturla Böðvarsson,

fyrrverandi samgönguráðherra og
forseti Alþingis, vill verða bæjarstjóri í Stykkishólmi aftur.
Hann skipar 4.
sæti nýs lista,
H-listans, lista
framfarasinnaðra Hólmara.
Sturla var
sveitarstjóri og
síðar bæjarstjóri STURLA
BÖÐVARSSON
í Stykkishólmi
1974-1991.
Eftir að hann lét af embætti bæjarstjóra sat hann sem þingmaður
Sjálfstæðisflokksins frá 1991 til
2009. Sturla var samgönguráðherra frá 1999 til 2007 og forseti
Alþingis tvö síðustu árin sem hann
gegndi þingmennsku.
- jme

Alþjóðleg fjármálalæsisvika:

Eitt barn af
hundrað lærir
fjármálalæsi
MENNTUN Vekja á börn og ungmenni til vitundar um fjármál með
alþjóðlegri fjármálalæsisviku sem
hefst í dag.
Fjölbreytt dagskrá verður alla
vikuna, þar á meðal fjármálalæsisleikur fyrir efstu bekki grunnskóla
og leiðsögn um sýningu Seðlabankans.
Innan við eitt prósent barna í
heiminum hefur aðgang að fjármálalæsismenntun en skortur á
fjármálalæsi veldur því að ungt
fólk lendir í vanda vegna skuldsetningar, sem
hefur neikvæðar afleiðingar á
þroska þess og
velferð, segir í
tilkynningu frá
skipuleggjendum.
- ebg

Bæjarráð Vestmannaeyja lýsir niðurskurði á sjúkrahúsinu sem óþolandi:

Stöðva eldflaugasendingu:

Innfæddum fækkar ört í Eyjum

Telja flaugarnar vera frá Íran

HEILBRIGÐISMÁL „Í dag eins og und-

ÍSRAEL, AP Ísraelsk hermálayfir-

anfarin misseri er staðan óþolandi,“
segir í ályktun bæjarráðs Vestmannaeyja um stöðu mála á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja.
„Fæðingarþjónusta er á sama
máta svo takmörkuð að langflest
börn í þessu samfélagi fæðast nú í
Reykjavík. Í því felst bæði óviðunandi hætta fyrir verðandi mæður og
börn þeirra auk gríðarlegs kostnaðar og álags fyrir fjölskyldur á tíma
sem að öðru leyti gæti orðið sá gleðilegasti í ævi hverrar fjölskyldu,“

segir bæjarráðið og vísar til þess að
rekstur skurðdeildar sjúkrahússins
sé fjarri því að vera með þeim hætti
sem þörf sé á í Eyjum.
Þá kveðst bæjarráðið taka undir
afstöðu Eyjamanna í skýrslu samráðshóps heilbrigðisráðherra og
bæjarstjórnar og lýsir áhyggjum
sínum af viðhorfi fulltrúa ráðuneytisins. „Verði það að veruleika verður heilbrigðis- og öldrunarþjónusta
færð langt aftur fyrir það sem eðlilegt má teljast í bæjarfélagi eins og
Vestmannaeyjum.“
- gar

LANDSPÍTALINN Eyjamenn fæðast nú

langflestir í Reykjavík.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

völd segja að herinn hafi stöðvað
skip með sendingu af 40 eldflaugum og tugum sprengja í sprengjuvörpur sem hafi verið ætluð herskáum íslamistum á Gasa. Vopnin
eru talin upprunnin í Íran.
Skipið er skráð í Panama en
áhöfnin er tyrknesk. Talsmaður
egypskra stjórnvalda segir að
vopnin hafi allt eins getað verið
ætluð herskáum hópum á Sínaískaga í Egyptalandi, sem liggur
að Gasa.
- bj

Fordæmalausar blekkingar
í rökstuðningi segir FÍA
Félag íslenskra atvinnuflugmanna telur frumvarp innanríkisráðherra renna lagastoðum undir ólögmæta og
ómálefnalega upplýsingaöflun. Ríkislögreglustjóri beinir fyrirspurnum um rökstuðning til flugmálayfirvalda.
STJÓRNSÝSLA Íslenskir atvinnu-

flugmenn mótmæla því að Ríkislögreglustjóri fái auknar heimildir til að afla persónuupplýsinga
við bakgrunnsathuganir á flugáhöfnum í umsögn um frumvarp
innanríkisráðherra.
„Með fyrirhugaðri lagasetningu er gengið lengra í öflun persónuupplýsinga en getur talið eðlilegt. Með þessum heimildum er
hægt að svipta flugmenn atvinnu
sinni með ómálefnalegum sjónarmiðum. Slíkt verður ekki látið
óátalið,“ segir Sindri Sveinsson, framkvæmdastjóri Félags
íslenskra atvinnuf lugmanna
(FÍA) um umsögn félagsins.
Frumvarpið er nú til umfjöllunar hjá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Verði það
að lögum fær ríkislögreglustjóri
auknar heimildir til að kanna
fjárhagsleg mál og einkamál
fyrir rétti.
Í umsögn FÍA segir meðal annars að í frumvarpinu sé leitast
við að renna lagastoð undir hina
ólögmætu og ómálefnalegu upplýsingaöflun Ríkislögreglustjóra
og það að frumkvæði embættisins eins og komi ítrekað fram í
athugasemdum með frumvarpinu. Samt sem áður hafi Persónuvernd úrskurðað að ekki væri
lagastoð fyrir upplýsingaöfluninni vegna réttarins til friðhelgi
einkalífs og atvinnufrelsis.
Einnig segir í umsögninni að
lagabreytingatillögur sem lagðar eru til og samdar af embættismönnum ráðuneytisins, séu rökstuddar fyrir Alþingi og alþjóð
með fordæmalausum blekkingum.
Blekkingarnar sem FÍA vísar
til er sá rökstuðningur að breyta

Hér er
embætti
ríkislögreglustjóra að
brjóta á
borgurum og
úrskurði
Persónuverndar.
Sindri Sveinsson
framkvæmdastjóri FÍA

þurfi lögunum á grundvelli
alþjóðlegra krafna um flugvernd.
En FÍA spyr til hvaða alþjóðlegu
krafna sé verið að vísa og hvers
vegna þær kröfur séu ekki viðhafðar í öðrum löndum Evrópu.
Í svari Ríkislögreglustjóra við
fyrirspurn Fréttablaðsins, segir
að vísað sé til alþjóðlegra skuldbindinga og reglna vegna öryggis í flugsamgöngum. Bent er á að
leita til flugmálayfirvalda sem
hafi forræði í þessum málaflokki
með frekari fyrirspurnir þar sem
bakgrunnsathuganir séu á forræði flugmálayfirvalda og hlutverk Ríkislögreglustjóra sé að
aðstoða flugmálayfirvöld.
Í umfjöllun um 11. grein frumvarpsins kemur fram að byggt
sé á mati Ríkislögreglustjóra um
að auka þurfi heimildir. Embætti ríkislögreglustjóra hafnar
því að sá texti sé frá embættinu
kominn.
Sindri segir flugmálayfirvöld
ekki hafa beðið um auknar valdheimildir til persónurannsókna
heldur Ríkislögreglustjóra og því
ætti hann að svara fyrir það.
„Ef textinn kemur ekki frá
Ríkis lögreglustjóra, hvaðan
kemur hann þá og beiðnin um

LEIFSSTÖÐ Til að áhafnir flugvéla fái aðgangsheimild að haftasvæði flugverndar

þurfa þær að hljóta jákvæða umsögn Ríkislögreglustjóra eftir bakgrunnsathugun
embættisins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lögin eru æðri úrskurði Persónuverndar
Hörður Helgi Helgason, settur forstjóri Persónuverndar, segir löggjafann í
sjálfu sér ekki vera að fara fram hjá úrskurði Persónuverndar með því að
breyta lögunum.
„Löggjafinn er æðri úrskurði Persónuverndar og okkar hlutverk er að
úrskurða eftir lögunum eins og þau eru á hverjum tíma.“
Hörður segir að á fimmtudag muni stjórn Persónuverndar afgreiða
umsögn um lagafrumvarpið á fundi sínum. Þangað til geti hann lítið tjáð
sig um málið.

auknar heimildir? Er ekki hægt
að benda á til hvaða reglugerða
er verið að vísa og þá hvaða
greinar þeirra er um að ræða?“

spyr Sindri en FÍA hefur ekki
fundið reglugerðir þessa efnis
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.
erlabjorg@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 17°
Aþena 10°
Basel
14°
Berlín
16°
Billund 11°
Frankfurt 17°

5

9

6

m/s

1°

m/s

m/s

3°

2°

8

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

15°
10°
10°
19°
14°
17°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

10°
26°
10°
18°
17°
11°

m/s

2°

15

%

5
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3°
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Afslátturinn gildir í mars.
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Lyfjaval.is • sími 577 1160

16
m/s

m/s

6°

4°

7

HLÝNAR LÍTILLEGA Það verður vindasamt í dag og hvassviðri eða stormur víða um
land um miðjan daginn og fram á kvöld, einkum NV- og V-til. Það hlýnar í veðri svo
úrkoma fellur að mestu leyti sem rigning. Dregur fyrst úr rigningu SV-til síðdegis.

6°

Á MORGUN
8-13 m/s
við Nströndina,
annars
hægari
vindur.

5°

Soffía Sveinsdóttir
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, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@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?

Malasískrar farþegaþotu með 239 manns um borð leitað í rúman sólarhring eftir að hún hvarf:

Brak mögulega fundið nærri Víetnam
MALASÍA, AP Björgunarskip á vegum

1. Hvaða atvinnugrein var stærsta útﬂutningsatvinnugrein landsins í fyrra?
2. Hversu háa upphæð hafa íslenskir
heimsforeldrar geﬁð UNICEF frá upphaﬁ?
3. Hver þýðir ljóðabókina Frá hjara veraldar eftir Melittu Urbancic?
SVÖR:

víetnamskra stjórnvalda leituðu í
gærkvöldi að braki sem grunur leikur á að sé úr Boeing 777 farþegaþotu Malaysia Airlines sem hvarf á
föstudag.
Víetnamskir hermenn um borð í
einni af fjölmörgum flugvélum sem
leituðu í gær að leifum af þotunni
töldu sig hafa séð hurð vélarinnar í
sjónum í landhelgi Víetnam. Myrkur
torveldaði leit að hleranum og þegar
Fréttablaðið fór í prentun hafði ekki
verið staðfest að um brak úr þotunni

væri að ræða. Flugumferðarstjórar
misstu samband við vélina snemma
á laugardagsmorgun þegar hún var
stödd á milli Malasíu og Víetnam.
Vélin var á leið frá Kúala Lúmpúr
í Malasíu til Peking í Kína.
Ekkert neyðarkall barst frá vélinni, sem þykir ótrúlegt hafi vélin
hrapað úr flughæð sinni og lent
í sjónum. Ekkert amaði að veðri
þegar vélin hvarf.
Yfirvöld í Malasíu fóru fljótlega
eftir að vélin hvarf sporlaust að
rannsaka hvort um hryðjuverk gæti

verið að ræða. Í ljós hefur komið að
tveir farþegar hið minnsta framvísuðu vegabréfum sem var stolið af
evrópskum ferðamönnum í Taílandi
þegar þeir fóru um borð í þotuna.
„Ég get staðfest að við eigum
myndir úr eftirlitsmyndavélum
af fólkinu sem notaði vegabréfin,“
sagði Hishammuddin Hussein, samgönguráðherra Malasíu, á fundi með
fréttamönnum í gær. Hann sagði
malasísku leyniþjónustuna vinna
náið með erlendum leyniþjónustum
að rannsókn málsins.
- bj

SORG Ástvinir þeirra 239 sem voru um
borð í þotunni sem hvarf búa sig undir
hið versta.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1. Ferðaþjónustan.
2. Um 2,1 milljarð króna.
3. Sölvi Björn Sigurðsson.

Þungt högg vegna
orkuskerðingar LV
Alcoa Fjarðaál verður af 1,5 milljarða króna tekjum vegna orkuskerðingar Landsvirkjunar. Elkem á Grundartanga hefur dregið úr framleiðslu um þrjátíu prósent.
Becromal á Akureyri hefur drepið á tíu af sextíu vélum aflþynnuverksmiðjunnar.
ORKUMÁL Orkuskerðing Lands-

Verkir í
hálsi og
öxlum?

virkjunar til Alcoa Fjarðaáls
veldur fyrirtækinu sex til sjö
þúsund tonna framleiðslutapi og
töpuðum tekjum sem nema 1,5
milljörðum króna, að óbreyttu.
F ra mleiðsla k ísi ljá r nsverksmiðju Elkem á Grundartanga
hefur verið skert um 30 prósent.
Aflþynnuverksmiðja Becromal á Akureyri
hefur drepið á
10 af 60 vélum
verksmiðjunnar.
Dag ma r Ýr
Stefánsdóttir, upplýsingaDAGMAR ÝR
fulltrúi Alcoa,
STEFÁNSDÓTTIR
segir að framleiðslutap fyrirtækisins verði
nokkru minna en upphaflega
var talið. Hún getur ekki staðfest hvert tekjutap fyrirtækisins
verður, en miðað við heimsmarkaðsverð á áli fyrir helgi nemur
tapið um 1,5 milljörðum. Reiknað er með að nauðsynlegt verði að
slökkva á einu af hverjum tíu af
þeim 336 kerum sem fyrirtækið
starfrækir, að óbreyttu.
„Þetta kemur sérstaklega illa
við okkur af því að þetta er annað
árið í röð sem við þurfum að gera
ráðstafanir vegna skerðingar,“
segir Dagmar og vísar til þess
að einnig var tilkynnt um orkuskerðingu í fyrra og vegna þessa
dró Fjarðaál strax úr framleiðslu,
þó til orkuskerðingar kæmi ekki.
Þá var framleiðslutap fyrirtækisins um þúsund tonn og tekjutapið
um 200 milljónir króna, en þá var
boðuð skerðing vegna vatnsstöðu
í Hálslóni, miðlunarlóni Kárahnjúkavirkjunar.
Vandi Alcoa Fjarðaáls er ekki
tilkominn vegna vatnsstöðunnar í Hálslóni nú, heldur lágrar

FJARÐAÁL Orkuskerðingin vekur upp stórar spurningar um flutningsnet raforku á

Íslandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Vatnsskortur á hálendinu
Landsvirkjun tilkynnti stórnotendum fyrirtækisins um fyrirhugaða orkuskerðingu um miðjan janúar. Samkvæmt samningum er leyfilegt að skerða
raforkuafhendingu í slökum vatnsárum ef þurfa þykir. Í samningum við
stórnotendur nemur það allt að 10 prósent af orkunni sem viðskiptavinir
kaupa. Ástæða orkuskerðingarinnar er að vatnsbúskapur Landsvirkjunar
er lakari en mörg undanfarin ár vegna úrkomuleysis og kulda á hálendinu
síðastliðið vor og sumar. Innrennsli í lónin var talsvert undir meðallagi og
ekki náðist að fylla þau öll í haust, á þetta sérstakleg við um Blöndulón og
Þórisvatn.

vatnsstöðu í Blöndulóni og Þórisvatni. Staðan markast af því að
samningar fyrirtækjanna við
Landsvirkjun tilgreina að orkuskerðingin komi niður á öllum
fyrirtækjunum jafnt. Þetta þýðir
í raun að verið er að flytja orku
frá Kárahnjúkavirkjun suður,
sem Alcoa myndi annars nýta.
Einar Þorsteinsson, forstjóri
Elkem á Íslandi, segir að drepið hafi verið á stærsta ofni verksmiðjunnar í síðustu viku. „Þetta
er töluvert högg. Við erum búin
að skerða um 30 prósent, og svo

verður til mánaðamóta. Svo er
óvissa um framhaldið. Nú er
þetta í annað árið í röð sem þessi
staða er uppi á borðinu, og það
vekur óneitanlega hjá manni
ónotakennd.“
Þær upplýsingar fengust frá
aflþynnuverksmiðju Becromal á
Akureyri að drepið hafi verið á
tíu af sextíu vélum. Tekjutap er
ekki gefið upp. Framleiðslugeta
er um 12 milljón fermetrar af
aflþynnum á ári, en framleiðslutapið núna er 100.000 fermetrar
á mánuði.
svavar@frettabladid.is

Kasparov telur að Pútín Rússlandsforseti láti ekki staðar numið núna:

Tók tvær vikur að innlima Krím
RÚSSLAND „Í mörg ár hefur fólk

Fæst án lyfseðils
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eins og ég varað við raunverulegu
eðli Pútíns,“ segir Garry Kasparov, fyrrverandi heimsmeistari í
skák. Hann er staddur hér á landi
til að kynna framboð sitt til forseta
FIDE, alþjóðaskáksambandsins.
Í viðtali við fréttastofu Stöðvar 2 í gær sagði Kasparov, að
þegar hann hefði minnst fyrst á
að Ólympíuleikarnir í Sotsjí gætu
haft sömu áhrif og leikarnir í Berlín 1936 hafi hann verið húðskammaður fyrir að líkja Pútín við Hitler.
„Það tók Hitler tvö ár að innlima
Austurríki og Tékkóslóvakíu, eftir
Ólympíuleikana. Það tók Pútín bara
tvær vikur að innlima Krím. Því

miður er þetta rökfræði allra einræðisherra,“ segir Kasparov.
Hann segir að þegar einræðisherrar hafi ekkert að bjóða sínu
fólki snúi þeir sér að ávinningum
í útlöndum undir því yfirskyni að
sameina fólk af sama uppruna.
„Við munum að þetta er það
sem Hitler sagði. Pútín seildist
núna til Krím og ég óttast, ef hinn
frjálsi heimur sýnir ekki seiglu
og ákveðni og berst ekki á móti,
að ástandið geti versnað. Það eru
helstu áhyggjur mínar núna því ég
held að Pútín muni ekki sjálfviljugur láta staðar numið á Krím,“
sagði Kasparov. Hann telur að það
sé mjög mikilvægt að læra af sög-

VARAÐ VIÐ Garry Kasparov segist lengi
hafa varað við Pútín. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

unni og tryggja að Pútín geti ekki
eyðilagt friðinn í Evrópu. - jme, hmp

Með NAV í áskri sjáum við
um vesenið og þú um bókhaldið

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (         

Veldu NAV í áskri

Enginn rekstur og
viðhald á kerﬁ

Sveigjanleg
áskri

Microso Dynamics NAV er viðskiptakerﬁ fyrir stór og
meðalstór fyrirtæki í ölbreyum rekstri. Nú bjóðum við NAV
í áskri – sem þýðir að fyrirtæki losna við rekstur og viðhald.
NAV í áskri einfaldar umsýslu, sparar tíma, rými og peninga
og léir starfsmönnum líﬁð.

Allt um NAV ÁSKRIFT á advania.is

Þjónustuborð
allan sólarhringinn

Sjálfvirkar uppfærslur
og dagleg afritun gagna
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Seðlabankastjóri segir að málshöfðun hans hafi ekki snúist um launamál heldur sé angi af stærra máli:

Jarðskjálftar við Krýsuvík:

Snerist um sjálfstæði bankans segir Már

Stærsti skjálftinn um 2,8

EFNAHAGSMÁL Már Guðmundsson

seðlabankastjóri segir að það hafi
varðað sjálfstæði Seðlabankans að
fá úr því skorið fyrir dómstólum
hvort Kjararáð gæti lækkað laun
hans. Þetta kom fram í viðtali við
Má í útvarpsþættinum Sprengisandi í gær. Már vildi ekki una því
að Kjararáð lækkaði laun hans eftir
að hann var skipaður í embætti.
Seðlabankinn greiddi málskostnað
Más vegna málsins sem tapaðist á
báðum dómstigum.
„Þetta snýst ekki um launamál,

þetta er miklu stærra en það,“ sagði
Már í þættinum. „Þetta snýst um
hvernig er rétt staðið að ákvörðunum, hvernig er staðið við samninga
og þetta snýst um sjálfstæði Seðlabankans og embættisstöðu seðlabankastjóra.“
Héraðsdómur taldi að Kjararáði
hefði verði heimilt að lækka laun
Más og segist hann þá hafa ákveðið að halda ekki áfram með málið
nema hann fengi til þess atbeina frá
bankanum. Már segir að formaður
bankaráðs, sem á þeim tíma var

Lára Júlíusdóttir, hafi talið nauðsynlegt að fá niðurstöðu í málið og
því hafi bankinn greitt málskostnað hans.
„Þá var ég búinn að ákveða það að
halda ekki áfram með málið nema
ég fengi til þess einhvern atbeina
frá bankanum. Ég hefði hætt, ég
hefði ekki farið áfram og þá hefði
niðurstaða ekki komið í málið og
formaður bankaráðs, að mínu viti,
taldi það réttilega að það væri mikið
hagsmunamál fyrir bankann að fá
þetta klárt,“ sagði Már.
- jme

NÁTTÚRUFAR Jarðskjálftahrina

LAUNADEILA Már segist ekki hafa

ætlað að áfrýja launadeilu við Seðlabankann nema hann fengi til þess
atbeina frá bankanum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

varð á Krýsuvíkursvæðinu í gær.
Stærsti skjálftinn varð á áttunda
tímanum í gærmorgun og mældist um 2,8 að stærð. Upptök hans
voru sunnarlega í Kleifarvatni og
austan við Krýsuvík á Reykjanesskaga.
Nokkrir fundu fyrir skjálftanum og bárust tvær tilkynningar frá Hafnarfirði hans vegna.
Á þriðja tug eftirskjálfta urðu á
svæðinu en þeir voru allir innan
við tvo að stærð.
- jme

Undirbýr hátíð lita á Indlandi

HÓTEL VIÐ SKÓGAFOSS Nýtt hótel við Skógá verður að mestu á einni hæð en nær

þó að hluta tveimur hæðum. Dökki kassinn á myndinni sýnir ekki útlit hótelsins
heldur aðeins staðsetningu og umfang þess.
MYND/FINNUR KRISTINSSON

Telja risahótel
geta skyggt
á Skógafoss
Meirihluti fulltrúa sat hjá þegar skipulagsnefnd Rangárþings eystra samþykkti að kynna deiliskipulag sem
gerir kleift að reisa um 300 manna hótel við Skógafoss.
Formaður nefndarinnar sagði málið vel undirbúið.
„Okkur finnst
þetta dálítið loka aðkomunni fyrir
almenning að bílastæðunum við
fossinn,“ útskýrir Elvar Eyvindsson, einn þeirra þriggja fulltrúa í
skipulagsnefnd Rangárþings ytra
sem sátu hjá þegar tveir fulltrúar
nefndarinnar samþykktu að auglýsa deiliskipulagsbreytingu fyrir
um 300 manna hótel við Skógafoss.
„Á Skógum má segja að orðið
hafi ákveðið skipulagsslys sem erfitt er að taka til baka, en við teljum að óþarfi sé að bæta í það frekar,“ sögðu fulltrúarnir þrír. Elvar
Eyvindsson undirstrikar að gæta
þurfi að sjónlínunni að Skógafossi.
„Það þarf að hugsa málið vel.“
Að baki hóte l i nu s t a n d a
Reykjavik Backpackers, sem
rekur farfuglaheimili í Reykjavík og á Akureyri, Nitur ehf.,
ferðaþjónustuELVAR
fyrirtækið Arctic
EVINDSSON
Adventures og
fleiri fjárfestar. Meðal þeirra mun
vera Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri Kaupþings. Fram
kom í DV um miðjan desember að
Hreiðar hygðist flytja inn til landsins 500 milljónir króna í gegn um
svokallaða fjárfestingarleið Seðlabanka Íslands.
Hótelið á að standa í landi YtriSkóga, við Skógá og rétt neðan við
Skógafoss. „Við sjáum mjög mikla
möguleika á þessu svæði og sóttum um þessa lóð með það í huga að
vera með gistirými, veitingarekstur og þjónustu við ferðamenn,“
segir Björk Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Reykjavik Backpackers.
„Víðast hvar í heiminum er þróunin sú að þjónusta og mannvirki
eru sett fjær náttúruperlum en við
höfum gert. Er það gert til að þær
SKIPULAGSMÁL
SIGTAR LITINN Indverskur verkamaður sigtar litað duft, sem kallað er gulal. Það verður notað á Holi-vorhátíðinni sem hefst um

miðjan mánuðinn. Hátíðin er gjarnan kölluð hátíð lita þar sem hefð er fyrir því að fólk hendi lituðu dufti hvert á annað.
NORDICPHOTOS/AFP
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Við
munum gera
þetta af
mikilli
virðingu fyrir
þessu fallega
svæði.
Björk Kristjánsdóttir,
framkvæmdastjóri Reykjavik
Backpackers

njóti sín sem allra best í ósnortnu
umhverfi, en ósnortin náttúra er
aðalsmerki okkar,“ bókuðu fulltrúarnir þrír í skipulagsnefnd sem
vildu að málinu yrði frestað en
lögðu þó til sem málamiðlun að hótelið mætti reisa sunnan við félagsheimilið Fossbúð sem stendur um
50 metrum austar og fjær Skógá en
áætluð hótelbygging. Einnig að efnt
yrði til samkeppni um skipulag á
Skógum.
Guðlaug Ósk Svansdóttir, formaður skipulagsnefndar, sagði undirbúning fyrir skipulagið hafa verið
góðan. Unnið hafi verið að því að
finna farsæla lausn og leiðir til að
taka vel á móti ferðamönnum ásamt
því að gæta að umhverfi og ásýnd
svæðisins.
„Vert er að geta þess að ekki er
verið að úthluta lóðum í Skógum en
það er hlutverk landeigenda sem
eru héraðsnefndir Rangæinga og
V-Skaftfellinga,“ bókaði Guðlaug.
Ákvörðun skipulagsnefndarinnar um að setja málið í kynningu
var síðan samþykkt í sveitarstjórn.
Björk segist taka ákvörðuninni
fagnandi. Fyrir liggi að hótelið verði
að mestu á einni hæð og að hluta til
á tveimur hæðum. Nú taki við frekari útfærsla. „Við munum gera þetta
af mikilli virðingu fyrir þessu fallega svæði og teljum að þetta geti
verið því til framdráttar, meiri þjónusta dregur að sér fleira fólk,“ segir
hún.
gar@frettabladid.is
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KOSIÐ Hátíðlegt var um að litast á kjör-

dag, en niðurstöður kosninganna voru
ljósar löngu áður en kjörstaðir opnuðu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Kosningar í Norður-Kóreu:

Kjörsókn nærri
100 prósent

Ríkið krafðist lögbanns á fyrirhugaða gjaldtöku af ferðamönnum við Geysi:

Sækja um einkaleyfi:

Fresta því að rukka ferðamenn

700 umsóknir á
sólarhring

FERÐAMENN Landeigendafélag
Geysis hefur ákveðið að fresta
gjaldtöku af ferðamönnum, sem
átti að hefjast í dag vegna yfirvofandi lögbannskröfu ríkisins, sem
á hluta af landinu á móti félögum í
landeigendafélaginu.
Í tilkynningu frá landeigendafélaginu segir að Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra hafi
lagt fram lögbannskröfu síðastliðinn föstudag. Þar er þess krafist að
landeigendafélaginu verði bannað
að innheimta gjald af ferðamönn-

um sem vilja fara um svæðið.
Landeigendur segja að þeir hafi
án árangurs reynt að fá fund með
Bjarna um gjaldtöku með það að
markmiði að vernda og byggja upp
land á Geysissvæðinu.
Þeir vara við því að forða þurfi
svæðinu frá yfirvofandi, varanlegum og óafturkræfum skemmdum.
Um 6.000 manns heimsækja svæðið á dag þegar ásóknin er mest.
Landeigendur segja að vernda
verði svæðið og gjaldtaka sé forsenda þess að það sé hægt.
- bj

Í HAUKADAL Um 6.000 ferðamenn
heimsækja Geysissvæðið á dag þegar
ásóknin er hvað mest.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TÆKNI Svisslendingar senda
flestar einkaleyfisumsóknir til
Evrópsku einkaleyfastofnunarinnar, EPO, miðað við fólksfjölda. Í öðru sæti eru Svíar.
Í fyrra komu 700 einkaleyfisumsóknir til stofnunarinnar á
hverjum sólarhring. Í frétt á vef
sænska ríkisútvarpsins segir að
flestar séu frá stórfyrirtækjum
og snúist um tækni innan fjarskipta, lækninga, tölvuiðnaðar
og orkumála.
- ibs

NORÐUR-KÓREA, AP Landsmenn í

Norður-Kóreu flykktust á kjörstaði í gær til að samþykkja kjör
þingmanna á þjóðþing landsins.
Þingið er að nafninu til valdamesta
stofnun landsins, en hefur í raun
engin völd.
Þetta eru fyrstu kosningarnar eftir að Kim Jong Un tók við
völdum, en síðast var kosið í mars
2009. Kjósendur fengu ekki að
velja frambjóðendur, heldur fengu
þeir kjörseðil með einum frambjóðanda og voru spurðir hvort
þeir vildu staðfesta kjör viðkomandi. Svo til allir merktu við „já“ á
kjörseðlinum.
Kjörsókn nálgast 100 prósent,
enda eru kosningarnar notaðar af
stjórnvöldum til að herða á eftirliti
með borgurunum.
- bj

Kajakræðari í vanda úti á sjó:

Missti ár og rak
hratt til hafs
BJÖRGUN Fiskibátur bjargaði í
gær kajakræðara sem hafði misst
árina og rak hratt til hafs. Síðdegis
barst tilkynning um kajakræðara
í vanda. Sá var staddur um 600
metra suður af smábátahöfninni
við Suðurströnd á Seltjarnarnesi.
Björgunarsveitin Ársæll var kölluð
út og nærstaddir fiskibátar beðnir
um aðstoð. Einn þeirra var fyrstur
á staðinn og bjargaði ræðaranum.
Í sömu andrá kom björgunarbáturinn Gróa P á svæðið og flutti
manninn í land. Hann sakaði ekki.
- jme

STAÐSETTU SKIPSFLAK

Argentína
Fornleifafræðingar í Argentínu hafa
staðsett skip sem sökk við strendur
landsins árið 1765. Skipið er elst tólf
skipa sem fundust við Eldhöfða. Skipið
er verslunarskip frá Spáni og bar nafnið
La Purisima Concepcion.

NOREGUR

Fundu olíu og gas
Færeysk-skoska olíufélagið Faroe
Petroleum tilkynnti fyrir helgi að fundist
hefði olía og gas á Pil-svæðinu undan
Þrændalögum í Noregshafi. Hlutabréf
í félaginu ruku upp um nærri 15%
við tilkynninguna en stærð auðlindarinnar er áætluð milli 20 og 50 milljónir
olíutunna.

Réttlaus eftir búsetu erlendis
Yfir þúsund Íslendingar búa við skertar örorkubætur því þeir eru eða hafa verið búsettir erlendis. Þar af búa
rúmlega sjö hundruð manns á Íslandi og fer fjölgandi. Stór hluti er með 150.000 krónur eða minna í heildartekjur á mánuði. Fjölmargir þurfa að treysta á félagslega aðstoð sveitarfélaga eða maka til að framfleyta sér.
VELFERÐARMÁL Örorkulífeyrisþegi lifir á 120 þúsund krónum
á mánuði vegna ósamræmis í
reglum um lífeyrisgreiðslur milli
Íslands og Svíþjóðar. Hann er
einn af rúmlega þúsund Íslendingum sem búa við skertar
örorkubætur eftir að hafa tapað
hluta réttinda sinna á Íslandi.
Þar af eru rúmlega sjö hundruð búsettir á Íslandi. Meirihluti
þeirra fær engar bætur frá því
ríki sem þeir bjuggu í.
Haraldur Arngrímsson tannlæknir var búsettur í Svíþjóð í
samanlagt átján ár, eða til ársins
2010. Hann hafði hætt störfum
nokkru áður vegna slitgigtar og
reyndi að sækja rétt sinn.
„Reglum var breytt í Svíþjóð
og fólki gert erfiðara fá örorkumat,“ segir Haraldur sem flutti
að lokum heim til Íslands og
var fljótlega metinn með fulla
örorku.
Við tók formlegt ferli þar sem
hann sótti aftur um örorkubætur í Svíþjóð með aðstoð Tryggingastofnunar á grundvelli hins
íslenska örorkumats.
„Það fór gríðarlegur tími í að
fara í gegnum þessi tvö skrifræðisbákn, en í Svíþjóð tóku þeir
ekki mark á læknisvottorðum
sem ég sendi héðan,“ útskýrir
Haraldur sem fékk aftur neitun
að utan.
Einstaklingur þarf að búa í
samtals fjörutíu ár á Íslandi á
aldursbilinu 16 til 67 ára til þess
að eiga fullan rétt á örorku- og
ellilífeyri. Árin átján sem Haraldur bjó í Svþjóð dragast því
frá, og leiðir það til þess að hann
hefur nú 120 þúsund krónur í
tekjur á mánuði.
„Sem betur fer er konan mín í
vinnu, en það eru ekki allir svo
heppnir,“ bendir Haraldur á.
„Væri ég einstæðingur hefði ég
ekki efni á að leigja húsnæði og
þegar maður er orðinn hreyfi-

➜ Lægri greiðslur
vegna búsetu
■ 1.026 manns fengu lægri
örorkugreiðslur vegna búsetu
erlendis árið 2013
■ 782 þeirra sem fengu lægri
greiðslur bjuggu á Íslandi árið
2013
■ 579 manns af 968 fengu engar
greiðslur frá hinu ríkinu árið
2012
■ 289 manns voru með 150.000
krónur eða minna í heildartekjur
árið 2012
hamlaður verður maður að eiga
bíl. Hann gleypir meiripartinn af
framfærslunni.“
Árið 2012 voru tæplega þrjú
hundruð manns með innan við
150.000 krónur í heildartekjur
vegna skertra bóta. Samkvæmt
framfærsluviðmiði Tryggingastofnunar eiga einstæðingar ekki
að hafa undir 210.922 krónum á
mánuði í tekjur, en aðrir ekki
undir 181.769 krónum.
Heildartekjur taka einnig til
fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga,
sem jafnan er eina úrræði einstaklinga til lengri tíma. Fjárhagsaðstoðin er tengd tekjum
maka og skerðist því í samræmi
við þær.
eva@frettabladid.is

FLUTNINGUR MILLI LANDA Réttindi á borð við örorku- og ellilífeyri flytjast ekki
endilega milli ríkja, þrátt fyrir samkomulag þar um.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ættum að njóta sömu réttinda óháð búsetu
„Í frjálsri för launafólks á að felast að þú sért alltaf jafnsettur eins og þú hafir verið
að vinna í sama landi. Á milli Norðurlandanna eru jafnframt samstarfssamningar sem
ganga út frá því að þú njótir sömu réttinda, hvort sem þú hefur búið í einu Norðurlandanna eða fleirum,“ segir Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastýra Mannréttindaskrifstofu Íslands.
Örorkulífeyrisþegar hafa í auknum mæli leitað til Öryrkjabandalagsins, réttindagæslumanna fatlaðra, Halló Norðurlanda og sveitarfélaganna vegna skertra örorkugreiðsla. Þessir aðilar, auk Mannréttindaskrifstofu Íslands, hafa því tekið höndum
saman.
„Við höfum reynt að aðstoða þá sem eru í þessari stöðu að nýta úrræðin sem eru í
boði, en við höfum líka vakið athygli stjórnvalda á málinu því hópurinn fer bara stækkandi,“ segir Margrét, sem segir þau hafa bent á að eðlilegt væri að íslenska ríkið bætti
einstaklingum upp tekjutapið á meðan þeir fá ekki greiddar bætur frá hinu ríkinu.

Forvitnileg tölfræði, sem varpar ljósi á ólíka stöðu karla og kvenna, frá mannréttindaráði borgarinnar:

Helmingi fleiri karlar en konur í meðferð
SAMFÉLAG Karlar eru ráðandi í

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

stjórnun fjölmiðla og eru íþróttafréttir nær eingöngu fluttar af
körlum enda hallaði verulega á
umfjöllun um konur þegar umfjöllun fjölmiðla um Ólympíuleikana
var skoðuð í síðasta mánuði. Konur
eru þó fleiri þegar horft er til ritstjóra viku- og tímarita.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í Kynlegum tölum sem gefnar eru út í fjórða sinn á vegum
mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráðs Reykjavíkurborgar í
tilefni af alþjóðlegum baráttudegi
kvenna fyrir friði og jafnrétti.
Í bæklingnum er forvitnileg
tölfræði sem varpar ljósi á ólíka
stöðu karla og kvenna eins og hún
birtist á ýmsan hátt í borginni og
á landinu.

Dæmi um slíka tölfræði er að
stærsti hluti viðtakenda fjárhagsaðstoðar í Reykjavíkurborg eru
einhleypir, barnlausir karlar en
næststærsti hópurinn er einstæðar mæður en þær eru þó meira en
helmingi færri. Fast á hæla einstæðu mæðranna koma einhleypar konur og fæstir koma úr hópi
einstæðra feðra sem þiggja fjárhagsaðstoð.
Einnig kemur fram að meira
en helmingi fleiri karlmenn en
konur fóru í áfengismeðferð hjá
SÁÁ árið 2013 og að konur sem
búa við örorku vegna stoðkerfissjúkdóma eru næstum þrisvar
sinnum fleiri en karlar.
Ef litið er til ófrjósemisaðgerða kemur í ljós að á síðasta ári
fóru fjórum sinnum fleiri karlar

ÓFRJÓSEMISAÐGERÐ

Fjórum sinnum
fleiri karlar fóru
í ófrjósemisaðgerð en konur á
síðasta ári.
NORDIC PHOTOS/GETTY

í ófrjósemisaðgerð en konur, eða
483 karlar á móti 123 konum.
Árið 1982 var sagan önnur en þá

fór 581 kona í ófrjósemisaðgerð
en einungis 37 karlar.
- ebg
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Krafa í Svíþjóð um lagabreytingu til að foreldrar komi ekki í veg fyrir að börn beri vitni í dómsmálum gegn foreldrum sínum:

Vilja að ekki verði hægt að þagga niður í börnum
SVÍÞJÓÐ Jafnaðarmenn í Svíþjóð

þrýsta nú á ríkisstjórnina um að
breyta lögum um vitnisburð. Lögmenn og saksóknarar segja það
vandamál að foreldrar sem eru
ákærðir geti komið í veg fyrir að
börn þeirra, sem ekki eru málsaðilar, geti borið vitni gegn þeim.
Sé barnið mjög ungt ákveður forráðamaður þess hvort það ber
vitni, að því er segir í frétt á vef
Dagens Nyheter.
Þar hefur verið greint frá mörgum tilvikum þar sem foreldri,

sem hefur beitt systkini barnsins
ofbeldi, hefur getað komist hjá
refsingu með því að koma í veg
fyrir vitnisburð barnsins. Samtök um réttindi barna í Svíþjóð,
Bris, gagnrýna í skýrslu til Sameinuðu þjóðanna hvernig hægt er
að þagga niður í röddum barna í
réttarsal.
Framkvæmdastjóri Bris, Kattis Ahlström, segir það ofbeldi í
sjálfu sér að koma í veg fyrir að
barn vitni gegn foreldri sem hefur
misþyrmt fjölskyldumeðlim. Börn

frá heimilum þar sem ofbeldi er
beitt lifi undir gríðarlegum þrýstingi. Mikið þurfi að koma til svo
að þau þori að bera vitni. Sé komið
í veg fyrir það margfaldist skaðinn.
Umboðsmaður barna á Íslandi,
Margrét María Sigurðardóttur,
tekur undir að það geti verið erfitt fyrir barn sem verður vitni að
ofbeldi á heimili sínu að bera vitni
gegn foreldri. Æskilegt sé að skipa
þeim börnum sérstakan réttargæslumann.

„Barni er heimilt að bera vitni ef
það vill það. Að sjálfsögðu er alltaf hætta á því að barn verði fyrir
þrýstingi frá foreldrum um að bera
ekki vitni í málum sem varða heimilisofbeldi. Þrýstingurinn getur þó
líka verið í hina áttina. Börn geta
því lent í mikilli tryggðarklemmu
við þessar aðstæður, þar sem þeim
þykir vænt um foreldra sína. Er því
mikilvægast í þessum málum, eins
og öðrum, að hafa að leiðarljósi það
sem er barninu fyrir bestu,“ segir
Margrét.
- ibs

Í BARNAHÚSI 120 af 296 börnum, sem

urðu vitni að heimilisofbeldi í tengslum
við útköll lögreglu frá miðjum september 2011 til maíloka 2013, fengu áfallameðferð.
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

VESTMANNAEYJAR Fulltrúi kennara í
fræðsluráði vildi fá greitt úr bæjarsjóði.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ólaunaður áheyrnarfulltrúi:

Fær ekki greitt
fyrir fundina
SVEITASTJÓRNIR Áheyrnarfulltrúi

kennara í fræðslu- og menningarráði Vestmannaeyja fær ekki
greitt úr bæjarsjóði fyrir fundarsetuna.
Bæjarráð segir misskilnings
gæta hjá kennaranum. Það standist ekki skoðun að mati lögmanns
Sambands íslenskra sveitarfélaga. „Í áliti hans kemur fram að
það sé engum vafa undirorpið að
fulltrúar kennara eru valdir af
kennurum til þess að sitja fundi
fræðsluráðs fyrir þeirra hönd
og teljast ekki kjörnir fulltrúar í
skilningi tilgreindra laga.“
- gar

Rúmfatnaður fyrir hótel
og sjúkrastofnanir
Vandaður rúmfatnaður 100% cotton satin með 300TH. 60/60μ.

NEIKVÆTT Á eftir bönkunum reyndist
Vodafone vera fyrirtækið sem flestir voru
neikvæðir gagnvart.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Listi Frjálsrar verslunar:

Sterk og endingargóð teygjulök, 100% cotton satin með 300TH.
Gæða handklæði 500 gsm.

Bónus vinsælasta fyrirtækið

Góðar sængur sem
má þvo við 95° hita.

VERSLUN Bónus hreppir efsta

Dýnuhlífar, þola þvott
við 95°, rakaheldnar.

sætið á lista Frjálsrar verslunar
yfir vinsælustu fyrirtæki landsins. Stoðtækjaframleiðandinn
Össur dettur niður í annað sætið
eftir fjögur ár á toppnum.
Könnun Frjálsrar verslunar
var gerð í síðasta mánuði og af
800 aðspurðum nefndu fimmtán
prósent Bónus sem fyrirtæki sem
þeir hefðu jákvætt viðhorf til.
Rúmlega níu prósent
aðspurðra nefndu Össur, Icelandair varð í þriðja sæti, Marel
í því fjórða og Hagkaup og Krónan jöfn í fimmta og sjötta sæti
listans.
Flestir nefndu viðskiptabankana spurðir um fyrirtæki sem
þeir hefðu neikvætt viðhorf til.
- bá

BANDARÍKIN

Hágæða þýskar gorma- eða kaldsvamps dýnur (5 ára guaranty)

Þrír drepnir í árás
Maður vopnaður byssu skaut þrjá til
bana á næturklúbbi í norðurhluta
Ohio í Bandaríkjunum snemma í
gærmorgun. Einn er illa haldinn á
sjúkrahúsi. Að minnsta kosti fjórum
skotum var hleypt af. Allir þeir sem
létust voru á þrítugsaldri.

HEILD

Hvítir baðsloppar

EHF
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Hraðfrystihúsið Gunnvör:

Sex voru sendir á spítala eftir hrottalega hnífaárás á fólk sem tók þátt í baráttugöngu kvenna:

Vilja hefja eldi á
regnbogasilungi

Nýnasistar réðust á femínista í Malmö

BYGGÐAMÁL Hraðfrystihúsið Gunn-

SVÍÞJÓÐ Sex manns voru fluttir á

vör í Hnífsdal, hefur sótt um leyfi
til að hefja eldi regnbogasilungs í
Ísafjarðardjúpi eftir margra ára
bið eftir leyfi til laxeldis.
HG hefur stundað þorskeldi í
Ísafjarðardjúpi um tólf ára skeið.
Eftir þá reynslu telja þeir að framtíðin liggi fremur í eldi laxfiska.
Kristján Jóakimsson, verkefnisstjóri fiskeldis hjá HG, segir að
hægt hafi gengið að fá niðurstöðu
vegna umsóknar um leyfi fyrir
eldi laxfiska.
- kmu

sjúkrahús eftir hnífaárás í Malmö
aðfaranótt sunnudags. Þrír hafa
verið handteknir vegna málsins
og eru þeir samkvæmt upplýsingum sænsku lögreglunnar yfirlýstir nasistar. Aftonbladet fjallar um
málið.
Á laugardagskvöld var skipulögð
ganga til að mótmæla ofbeldi karla
gegn konum á alþjóðlegum baráttudegi kvenna. Um tvö hundruð
voru í göngunni, sem skipulögð er
af femínistum í borginni ár hvert.

Gangan fór að mestu leyti friðsamlega fram en rétt eftir að henni
lauk var ráðist á sexmenningana
sem höfðu verið í göngunni. Haft
er eftir sjónarvottum að ekki hafi
verið um slagsmál að ræða heldur
hrottalegt ofbeldi af hálfu árásarmannanna. Einn þeirra sem ráðist
var á fékk lífshættulega áverka og
var líðan hans enn óstöðug í gær.
Þrír menn hafa verið handteknir grunaðir um tilraun til manndráps. Tveir menn voru handteknir strax um nóttina og í gær var sá

þriðji handtekinn. Lögreglan rannsakar nú málið og tekur skýrslu
af sjónarvottum . Hún gefur því
ekki upp miklar upplýsingar að
svo stöddu fyrir utan að talið er að
árásin hafi verið skipulögð af meðlimum í nasistahreyfingu.
Árásin í Malmö hefur vakið
hörð viðbrögð í Svíþjóð. Þúsundir
söfnuðust saman í Möllevangstorginu í Malmö í gær, sem og öðrum
borgum Svíþjóðar, til að mótmæla
árásinni og sýna fórnarlömbunum
stuðning í verki.
- ebg

SÆNSKA LÖGREGLAN Unnið er að
rannsókn málsins og hafa þrír verið
handteknir. Lögreglan segir mennina tilheyra nasistahreyfingu. NORDICPHOTOS/AFP

Farsóttir herja á milljónir barna
eftir þriggja ára stríð í Sýrlandi
Í skýrslu samtakanna Barnaheilla kemur fram að farsóttir herja á milljónir barna í Sýrlandi. Heilbrigðiskerfið hefur hrunið og fjöldi barna
hefur látið lífið. Dæmi eru um að börn séu aflimuð vegna skorts á tækjum og lyfjum. Nýburar deyja í hitakössum þegar rafmagnið fer.
SÝRLAND Heilbrigðisstarfsfólk í

Sýrlandi hefur þurft að beita óhefðbundnum og sársaukafullum lækningaraðferðum vegna þess hve
laskað heilbrigðiskerfið er orðið í
landinu.
Farsóttir herja á milljónir barna
sem eru óvarin gegn margs konar
lífshættulegum sjúkdómum. Þetta
kemur fram í nýrri, svartri skýrslu
samtakanna Barnaheilla – Save the
Children þar sem
fjallað er um áhrif
borgarastyrjaldarinnar í Sýrlandi
undanfarin þrjú ár
á heilsu barna.
Skýrslan varpar ljósi á hrun
heilbrigðiskerfERLA
isins í landinu og
REYNISDÓTTIR
afleiðingum þess.
Börn deyja ekki einungis af sárum
sínum vegna átakanna, heldur einnig vegna sjúkdóma sem áður hefði
verið hægt að meðhöndla eða koma
í veg fyrir, að því er kemur fram í
tilkynningu frá Barnaheillum.
„Heilbrigðiskerfið er hrunið til
grunna með þeim skelfilegu afleiðingum að ekki er lengur hægt að
hjálpa fólki í neyð hvort sem er um
sært fólk vegna átaka eða sjúklinga
sem undir venjulegum kringumstæðum væri einfalt að hjúkra og
lækna,“ segir Erla Reynisdóttir,
framkvæmdastjóri Barnaheilla –
Save the Children á Íslandi.
„Dæmi eru um að börn eru aflimuð vegna skorts á viðeigandi tækjum eða lyfjum, nýburar deyja í hitakössum því rafmagn er ótraust og
börn farin að deyja úr smitsjúkdómum sem áður voru í lágmarki í landinu,“ segir Erla.

Hún óttast að Íslendingar eins og
aðrir séu orðnir að einhverju leyti
ónæmir fyrir fréttaflutningi af
skelfingarástandinu í Sýrlandi eftir
að stríðið hefur staðið í þrjú ár.
Aðferðirnar sífellt skelfilegri
„Börn innan Sýrlands búa við grófar
og frumstæðar aðstæður. Að finna
lækni með nauðsynleg tæki og lyf
fyrir viðeigandi meðferð er nánast
óhugsandi. Þær örvæntingarfullu
aðferðir sem heilbrigðisstarfsfólk
neyðist til að grípa til, til að halda
lífi í börnum eru sífellt skelfilegri,“
segir Roger Hearn, svæðisstjóri
Save the Children.
Helstu áhyggjur í heilbrigðisgeiranum snúa að sjúkdómsfaröldrum á
borð við lömunarveiki og mislinga,
sem koma sífellt upp upp aftur og
geta valdið varanlegum lemstrunum, lömun og jafnvel dauða. Allt að
áttatíu þúsund börn eru talin smituð af alvarlegustu tegund lömunarveiki án þess að vita af því og sjúkdómurinn smitast þannig óhindrað
áfram.
Tvö hundruð þúsund Sýrlendingar
hafa látist af völdum sjúkdóma sem
hægt er að koma í veg fyrir, eins og
krabbameini, astma og sykursýki.
Þeir sem hafa látist vegna ofbeldisins eru tvöfalt fleiri. Talið er að
þúsundir þeirra séu börn. Nú eru
sextíu prósent sjúkrahúsa landsins
skemmd eða ónýt. Næstum helmingur sýrlenskra lækna hefur flúið
land.
Barnaheill krefjast þess að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykki að veita mannúðarsamtökum tafarlausan aðgang inn í landið,
og að börn og fjölskyldur þeirra
fái aðgang að bólusetningum, mat,

BARN Á SJÚKRAHÚSI Eitt fjölmargra barna sem hafa þurft aðhlynningu á Sýrlandi síðan borgarastyrjöldin braust út fyrir

þremur árum.

NORDICPHOTOS/GETTY

vatni, lyfjum og lífsnauðsynlegri
aðstoð. „Alþjóðasamfélagið hefur
brugðist sýrlenskum börnum, þar
sem þau eru slösuð og særð og
ófær um að nálgast meðferð,“ segir
Roger.
Söfnunarsími Barnaheilla á
Íslandi vegna Sýrlands er 904 1900
og 904 2900 (fyrir 1.900 og 2.900
krónur).
freyr@frettabladid.is

Sjúklingar rotaðir vegna lyfjaskorts
■ Börn eru aflimuð vegna þess að lækningastofur eru ekki búnar

nauðsynlegum tækjum eða lyfjum.
■ Nýburar deyja í hitakössum þegar rafmagn fer af sjúkrahúsum.
■ Sjúklingar eru rotaðir með málmkylfum vegna skorts á deyfi-

og svæfingalyfjum.
■ Sjúklingar fá blóðgjöf manna á milli sem stofnar lífi þeirra í

hættu.

Samstarfshópur um varnir gegn vatnstjóni vill auka fræðslu til almennings um leka, raka og myglu:

Vatnstjón eru heimilunum afar dýr
FORVARNIR Samstarfshópur um varn-

UNNU Sigurvegarar Gulleggsins 2014.

Gracipe hlaut Gulleggið:

Ný sýn á netinu
TÆKNI Aðstandendur vefsíðunnar

Gracipe – The Graphical Recipe
sigruðu í úrslitum frumkvöðlakeppninnar Gulleggið.
Vefsíðan og hugbúnaður Gracipe gerir notendum kleift að
skoða mataruppskriftir á nýjan
hátt með því að sameina hráefni,
aðgerðir og skrif í myndrænni
framsetningu, eins og segir
í tilkynningu frá skipuleggjanda keppninnar, Klak Innovit.
Úrslitin fóru fram í Háskólanum í
Reykjavík á laugardag.
- hg

ir gegn vatnstjóni hefur verið stofnaður en gríðarlegt eignatjón, mikil
óþægindi og jafnvel heilsutjón verður vegna vatnsleka, raka og myglu á
íslenskum heimilum ár hvert.
Tryggingafélögin bæta hluta tjónsins en verulegar fjárhæðir lenda
á heimilunum, bæði vegna sjálfsábyrgðar en einnig vegna þess að
tjónin eru ekki alltaf bótaskyld. Til
að mynda voru 134 mál vegna vatnstjóns ekki bótaskyld að nokkru leyti
hjá tryggingafélaginu Verði í fyrra.
„Ástæður þess að ekki er um bótaskyldu að ræða geta verið margvíslegar en þumalputtareglan er að
þau tjón sem eru bótaskyld, eru tjón
vegna vatns sem óvænt og skyndilega streymir fram og á upptök sín
innan útveggja og botnplötu vegna
bilunar eða mistaka. En tjón sem
myndast á löngum tíma er almennt
ekki bætt,“ segir Kristmann Lars-

son, deildarstjóri vátryggingasviðs
Varðar.
Hann segir tjón vegna utanaðkomandi vatns almennt ekki vera
bætt, og eitt algengasta tjónið sem
ekki er bætt er þegar hús leka vegna
þess að þau eru óþétt af einhverjum
ástæðum, og er töluvert um slík tjón
á hverju ári.
Samstarfshópurinn telur að mjög
megi draga úr þessu tjóni með
fræðslu til almennings og aukinni
þekkingu og fagmennsku iðnaðarmann. Hópurinn bendir á ýmsar leiðir til að draga úr vatnstjóni. Til að
mynda er mælt með að láta löggilta
fagmenn ávallt annast pípulagnir og
frágang í votrýmum, að fólk sinni
umhirðu og eftirliti með lögnum og
tækjum og að fólk kunni að bregðast
rétt við þegar vatnsleki verður.
Að hópnum standa ellefu fyrirtæki,
stofnanir og samtök, svo sem tryggingafélög og félög iðnaðarmanna. - ebg

NEMAR Í PÍPULÖGNUM Samstarfshópurinn vill auka þekkingu og fagmennsku

iðnaðarmanna sem koma að frágangi í votrýmum með því að gefa þeim kost á
framhaldsmenntun.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÝTTU Á ENTER
TIL AÐ SÆKJA UM
SPENNANDI TÍMAR – MIKIÐ AÐ GERA – VANTAR FÓLK

– YFIRHÖNNUÐUR –
– GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR –
– TEXTA- OG HUGMYNDASMIÐUR –
– VIÐSKIPTASTJÓRI –
– BIRTINGASTJÓRI –
– DIGITAL HÖNNUÐUR –

Yfirhönnuður með fimm stjörnu fagþekkingu, ástríðu
og næmni fyrir árangri í verki. Menntun í grafískri hönnun
og 5 ára starfsreynsla skilyrði.

Viðskiptastjóri; markaðshugsuður til að leggja á ráðin,
kynna markaðsaðgerðir og leiða samstarfsfélaga.
Gráða í markaðs- eða viðskiptafræðum æskileg.

Grafískur hönnuður, líflega metnaðarfullur og hugmyndaríkur
með starfsreynslu og framúrskarandi hæfileika.

Aðstoðarbirtingastjóri, stjórnandi sem hefur vilja til að læra,
sjálfstæði til að framkvæma og viðskiptamenntun/þekkingu.

Texta- og hugmyndasmiður sem er fljúgandi fær í íslensku
og getur smíðað skemmtilegar setningar úr litríkum hugmyndum.

Digital hönnuður, skapandi raflistaverka-meistari sem býr
yfir þekkingu og færni til að hanna áhrifaríka hönnunargripi.
Menntun í grafískri hönnun nauðsynleg.

Nánar á hn.is eða sendið umsókn á atvinna@hn.is

SKOÐUN
Eru Íslendingar sanntrúaðir unnendur ofbeldis?

Sterki víkingurinn
gengur aftur

Í

slendingar hafa eignast nýja stjörnu. Sameiningartákn sem
veldur því að skyndilega er hálf þjóðin farin að tala eins
og bardagaíþróttir séu eitthvað sem hún þekkir út og inn.
Gunnar Nelson er hylltur sem þjóðhetja, víkingurinn þögli
sem sigrar andstæðinga sína án nokkurs fums, tákn alls
þess besta í íslenskri þjóðarsál, lifandi sönnun þess að við séum
mest og best, einu sinni enn.
Gunnar er alls góðs maklegur, hefur yfirbragð einbeitts
manns sem veit hvert hann stefnir, yfirvegaður, fókusaður og
óralangt frá nokkrum stjörnustælum, en óhjákvæmilega
hlýtur að þurfa að setja spurningarmerki við sálarástand
þeirrar þjóðar sem hefur sigur
Friðrika
í bardagaíþróttum til marks
Benónýsdóttir
um það hversu framarlega
hún standi í andlegu atgervi.
fridrikab@frettabladid.is
Íþróttin er sannarlega ekki
fögur á að horfa og í augum leikmanns lítur hún út sem hefðbundin slagsmál á skólalóð í gegnum árin. Slagsmál sem yfirleitt
hafa ekki þótt til fyrirmyndar, hvað þá að „sigurvegarinn“ hafi
verið hylltur og honum hossað sem fyrirmynd annarra ungmenna. Það er kannski til marks um það andlega gjaldþrot sem
þjóðarsálin stendur frammi fyrir að fólki sé slétt sama í hverju
við erum best svo framarlega sem við getum bent á að við séum,
þrátt fyrir allt, best í einhverju.
Óneitanlega er gott til þess að vita að þjóðin geti sameinast
um eitthvað á þessum síðustu rósturtímum þar sem hver höndin
er upp á móti annarri og ásakanir um lygar og svik ganga á víxl
milli stjórnmálamanna og þjóðarinnar. Hvað það er sem þjóðin
sameinast um er kannski aukaatriði þegar horft er til stóra
samhengisins. Við höfum alltaf verið veik fyrir mönnum með
líkamlegan styrk og staglið um víkinginn sem tákn þjóðarinnar
virðist alltaf eiga hljómgrunn. Að vissu leyti má bera saman
aðdáunina á Jóni Páli Sigmarssyni á sínum tíma og Gunnari Nelsyni nú. Þeir eru hinir sterku fulltrúar þjóðarinnar sem sanna
fyrir umheiminum að Íslendingar séu engin dusilmenni sem
hægt sé að brjóta á bak aftur. Það er hins vegar kannski tímanna
tákn að Íslendingar fylki sér að baki bardagahetju á þessum síðustu tímum. Jón Páll þurfti nefnilega ekki að stórskaða andstæðinga sína til að bera sigurorð af þeim, það var nóg að hann væri
sterkari en þeir. Auðvitað er ekki við Gunnar að sakast þótt sú
íþrótt sem hann hefur lagt fyrir sig og staðið sig vel í snúist um
það að berja liggjandi menn í höfuðið, en það er eitthvert óbragð
af því að honum sé á þeim forsendum hampað sem hetju og góðri
fyrirmynd fyrir börnin okkar. Og ekki örgrannt um að hugurinn
leiti til tíma Rómverja þar sem athyglin var leidd frá óstjórn og
spillingu yfirstéttarinnar með því að bjóða almúganum upp á
brauð og leiki. Leiki þar sem barist var þar til sá sem tapaði var
dauður. Viljum við þá tíma aftur? Óskum Gunnari til hamingju
með að vera með þeim bestu í þeirri íþrótt sem hann hefur valið
sér en teljum ekki börnunum okkar trú um að það sé til marks
um hreysti og hugprýði að hafa annan undir í fantabrögðum. Það
kann ekki góðri lukku að stýra.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRAR: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is, Mikael Torfason mikael@frettabladid.is Fréttablaðið kemur út í 90.000

eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á
landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
ISSN 1670-3871

DA M
GB ES
LA T L
Ð Á ES
ÍSL NA
AN
DI
*

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
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.

Frjálslyndur Árni Páll
Samfylkingin er frjálslyndari þegar
hún er í stjórnarandstöðu en þegar
hún er í stjórn. Þar má minna á að
á síðasta kjörtímabili gerðist lítið
þegar kom að frjálsum innflutningi
á landbúnaðarvörum. Árni Páll
Árnason, formaður Samfylkingarinnar sagði í
þættinum Sunnudagsmorgunn með Gísla
Marteini að flokkur hans
vildi leyfa frjálsan innflutning á landbúnaðarvörum. Flokkurinn hefði
talað fyrir auknu frelsi á
því sviði. Árni Páll
sagði að hann
vildi tollamúrana burt.

Hann sagðist vilja styðja við bændur
en með öðrum hætti en tollamúrum
og sjálfsagt eru margir sama sinnis.
Frjálslynt fólk þvert á alla flokka á
Alþingi ætti að taka höndum saman
athuga hversu mikill stuðningur er
við málið á Alþingi.

Hálfgildings afsökun
Eftir að forseti Alþingis hafði
kallað Vigdísi Hauksdóttur, þingmann Framsóknarflokks, á sinn
fund vegna ummæla í Monitor
um starfsmenn Alþingis og
fjöldi þingmanna hafði
lýst furðu sinni
á þeim, ritaði
hún þingheimi
afsökunar-

bréf. Þar bað hún starfsfólk Alþingis
afsökunar á þeim óþægindum sem
umræðan hafði leitt af sér. Vigdís
baðst ekki afsökunar á ummælunum sjálfum. Í bréfinu segir hún
að ummælin hafi verið rangtúlkuð
og kvartar yfir því að enginn
fjölmiðill skuli hafa haft
samband við hana til
að spyrja nánar út í
þau. Vísir birti bréf
Vigdísar í heild sinni
og reyndi að ná í
hana til að fá nánari
upplýsingar en hafði
ekki erindi sem
erfiði. Vigdís lét
ekki ná í sig til
að skýra málið
nánar.

HALLDÓR

Heilsueﬂing er
sparnaður til framtíðar
Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar segir að efla eigi heilsugæsluna og tryggja sess hennar sem fyrsta
viðkomustað sjúklinga í heilbrigðiskerfinu. Þar segir einnig að efla eigi starf á
sviði forvarna og lýðheilsu. Þannig megi
draga úr beinum og óbeinum kostnaði
fyrir samfélagið til framtíðar.
Það skýtur því skökku við þegar í
ljós kemur að Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins á að draga saman um 100
Ólafur G.
Skúlason
milljónir króna á árinu 2014. Mikið
hefur verið dregið úr fjárveitingu til
formaður Félags
íslenskra hjúkrunar- heilsugæslu á landinu frá árinu 2009.
fræðinga
Farin hefur verið sú leið að halda þjónustunni óbreyttri en í staðinn hefur álag
á heilbrigðisstarfsfólk aukist og það
látið vinna hraðar og meira til að sinna
skjólstæðingum sínum.
Nú er svo komið að gengið hefur verið
eins langt og hægt er í hagræðingu.
Þessari sparnaðarkröfu sem nú er uppi
verður mætt með skerðingu á þjónustu
hjúkrunarfræðinga. Skerðingu einmitt á
þeim sviðum sem ríkisstjórnin nefnir í stefnuyfirlýsingu sinni. Minnka á
ung- og smábarnavernd, mæðraeftirlit
og skólahjúkrun. Fækka á stöðugildum
HEILBRIGÐISMÁL

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins
með glæsilegt forskot á keppinautana.
Meðallestur Fréttablaðsins í
aldurshópnum 25-54 ára er 73%
á höfuðborgarsvæðinu.*
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

➜ Minnka á ung- og smábarnavernd, mæðraeftirlit og skólahjúkrun.

hjúkrunarfræðinga um 7,5 eða samtals
17,5 stöðugildi frá árinu 2008.
Skólahjúkrun er afar mikilvægur hluti
heilsugæslu. Þar fer fram mikil fræðsla
um forvarnir og heilsueflingu. Aðgangur
er að börnum sem eru móttækileg fyrir
nýjum hlutum og eru að tileinka sér lífshætti og prófa sig áfram í lífinu. Þarna er
tækifæri til að sá fræjum í huga þeirra
þess efnis að heilsan skiptir máli. Með
því að hvetja þau til heilbrigðara lífernis,
fræða þau um sjúkdóma, greina vandamálin áður en þau verða stórvægileg og
veita þeim sálfélagslegan stuðning má
spara í heilbrigðiskerfinu til langframa.
Hjúkrunarfræðingar vinna þarna að eflingu heilbrigðis og hafa þannig áhrif á
heilbrigði þjóðarinnar til framtíðar.
Við skulum ekki spara eyrinn og kasta
krónunni. Við verðum að horfa fram á
veginn og tryggja það að heilsuefling,
eftirlit og forvarnir haldi sessi. Heilbrigði þjóðarinnar er í húfi.
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Land undanþágunnar
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Íslendingar leita gjarnan undanþágunnar fremur en reglunnar. Þeir reyna að finna sérlausn
fyrir sig fremur en að laga sig
að sameiginlegri allsherjarlausn
sem gefur öllum jöfn tækifæri.
Þeir spyrja ekki: Hvernig laga
ég mig að þessu? heldur: hvernig losna ég undan þessu? Hvar er
sérleiðin mín?
Þá dreymir um að gerast sérleiðahafar; halda sínu striki á
sinni leið. Sennilega er þetta
afleiðing af því að við erum
gömul nýlenduþjóð sem vildi alltaf tala bara við kónginn sjálfan
um sín mál. Og hitt, við erum fá
í stóru landi og vön miklu olnbogarými. Íslensk ættjarðarást
er ástin á rýminu, víðáttunni;
andúðin á útlöndum er óttinn við
þrengslin.
„Að vera í samböndum“
Lífið á Íslandi snýst um að „vera
í samböndum“ og afla sér þannig
gæða með persónulegu og óformlegu tengslaneti sem kvíslast um
gjörvallt samfélagið, ósýnilegt og
óslítandi. Það er hins vegar undir
hælinn lagt hvort þessi gæði eru
opinberlega á boðstólum. Ýmislegt af því sem í öðrum löndum
er talið eiga heima á almennum
og opinberum markaði er hér á
landi undir greiðasemi komið.
Íbúar sjávarþorpa kannast við
poka á hurðarhúninum í morgunsárið með nýveiddum þorski
eða ýsu, hafi þeir gert sjómanni
greiða. Frændi systur vinar
bróður er pípari og sagður mjög
sanngjarn og alveg til í að líta
á baðherbergið eftir helgi. Og

svo framvegis. Íslensku „samböndin“ geta verið ágæt líka:
ýta undir gagnkvæma hjálpsemi
og skilning milli ólíkra einstaklinga, gera samskiptin persónulegri og ánægjulegri en ella. Og
samskipti og samgangur ólíkra
stétta verður ekki leiðinlega rígbundinn í stífar venjur og formfestugorgeir.
Óformleg viðskipti og samskipti Íslendinga hafa þannig
sína ótvíræðu kosti og kannski
var þetta meðal þess sem hjálpaði þjóðinni á þeim stundum
þegar afleiðingar Hrunsins voru
sem verstar. Skuldbindingalaus,
útbreiddur faðmur; hinar heimsfrægu íslensku stuttu boðleiðir
sem þóttu svo eftirsóknarverðar á bóluárunum; hæfileiki til að
redda hlutum snarlega og vafningalaust; óformleg samskipti og
andúð á sjálfumgleði og því að
taka sig hátíðlega (þess vegna
eiga ummæli Vigdísar Hauks
um ónóga virðingu starfsfólks
Alþingis í sinn garð eftir að reynast henni dýrkeypt) – já: ánægjan
af því að reynast öðrum vel, gera
öðrum greiða.
Allt eru þetta mikilsverð og
vanmetin einkenni á íslensku
samfélagi; íslenska kunningjasamfélagið og greiðanetið er
ekki alslæmt eins og sumir vilja
meina. En heldur ekki algott.
Þetta er sterk einstaklingshyggja
varðandi regluverk samfélagsins
og getur birst með ýmsum hætti:
almennur íslenskur ökumaður
vill helst ekki gefa stefnuljós
þegar hann fer út úr hringtorgi,
eins og ætlast er til af honum,
vill helst halda slíkum upplýsingum fyrir sjálfan sig og telur
sig fullfæran um að meta sjálfur
hvernig og hvenær hann beygir, telur stefnuljósið vera veikleikamerki. Hann vill vera sérleiðahafi. Hann aðhyllist ekki
regluna, leitar afbrigðanna, sem
bitnar auðvitað á ökumönnunum

Ŝ

í kring og getur haft skelfilegar
afleiðingar. Píparinn sanngjarni
og greiðvikni sem ætlar að líta á
baðherbergið eftir helgi – hann
skilgreinir raunar sjálfur hvað
„eftir helgi“ táknar – og eins og
við vitum geta liðið mánuðir áður
en „eftir helgi“ rennur upp – og
hann á sennilega ekki eftir að
greiða skatt af því sem hann fær
fyrir viðvikið.
Og fiskurinn nýi á hurðarhúninum í morgunsárið: meira að segja
hann hefur sínar neikvæðu hliðar. Í fæstum fiskiplássum landsins eru fiskbúðir og eini fiskurinn
sem á boðstólum er víða um land
er frosinn fiskur úr Bónus, sem
vissulega er hlálegt með gjöfulustu fiskimið Evrópu rétt utan
við landsteinana. Það er eitthvað
öfugsnúið við það að búa í sjávarplássi og geta ekki fengið nýjan
fisk nema „vera í samböndum“.
Undantekningin bannar regluna
Við erum þjóð sem leitar sífellt
undantekningarinnar – eyþjóð
fjarri öðrum löndum, þjóð á sérleið með sínar sérlausnarmiðuðu
sérþarfir. En þar með er ekki sagt
að við séum eyland í viðskiptalegum skilningi. Lífskjör okkar eru
undir því komin að hér þrífist öflugt, þróttmikið og skemmtilegt
atvinnulíf þar sem stöndug fyrirtæki geta greitt vel menntuðu
starfsfólki há laun fyrir „góð og
gagnleg störf“ eins og Bogomil
orðaði það. Þau eru komin undir
því að markaðir greiði gott verð
fyrir fiskinn sem veiddur er hér
við land og að útgerðarfyrirtækin séu vel rekin og sterk. Þau
eru komin undir því að hægt sé
að byggja hér sterka innviði. Þau
eru komin undir því að bændur og
búalið geti framleitt með litlum
tilkostnaði hollan, hreinan og
góðan mat sem við góflum í okkur
og seljum á nærliggjandi markaði,
sem eitthvað alveg sérstakt.
Og svo framvegis. Lífskjörin

UNDANÞÁGUR Íslendingar leita undantekningarinnar frekar en reglunnar.

eru komin undir því að íslenskt
fyrirtæki hafi tækifæri til að
spjara sig á stórum og þróuðum
markaði þar sem ríkja skýrar
leikreglur og þar sem hægt er
að afla fjármagns án sligandi
kostnaðar. Við erum þjóð sem
leitar undantekningarinnar fremur en reglunnar; við reynum að
smeygja okkur undan reglufári

með því að finna sérleiðir. Gott
og vel. En til þess að finna undantekningarnar þurfum við að
þekkja reglurnar. Og með fullri
virðingu, er ekki nóg að láta róttæku skrökhyggjustjórnina eina
um að segja okkur í hverju þær
reglur – og undantekningar – felast hjá ESB, áður en við fáum
sjálf að kíkja í pakkann.
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BEINSKIPTUR FRÁ 4.490.000 KR.
SJÁLFSKIPTUR FRÁ 4.790.000 KR.

Mazda6 eru bestu kaupin í sínum ﬂokki samkvæmt ritdómi Morgunblaðsins. Það ætti engan að undra því Mazda6 sameinar
glæsilega hönnun, framúrskarandi akstursánægju og ótrúlega sparneytni. SKYACTIV spartækni Mazda skapar fádæma sparneytni fyrir
stóran fjölskyldubíl. Þar sameinast ný vélar- og sjálfskiptitækni ásamt léttum en ofursterkum málmum sem létta bílinn.
Eldsneytisnotkun SKYACTIV vélanna með sjálfskiptingu er einungis 4,8 l/100 km fyrir dísilvél og 6,0 l/100 km fyrir bensínvél.

MAZDA. DEFY CONVENTION.

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Vissir þú að Mazda6 hefur þennan staðalbúnað?
Snjallhemlunarkerﬁ (Smart City Break Support), blindpunktsaðvörunarkerﬁ (Rear Vehicle Monitoring), i-stop spartækni, Bluetooth síma- og tónhlöðutengi,
17” álfelgur, nálægðarskynjara, upplýsingasnertiskjá í mælaborði, hraðastilli (cruise) og regnskynjara í framrúðu. Komdu í reynsluakstur og gerðu samanburð.
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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Einelti samkvæmt ráðgjöf
RÚV
átt sér stað undanfarin ár
Eins og fram kom í fjölí mörgum fyrirtækjum.
miðlum á liðnu ári var í
Í þessari fjöldauppsögn
nóvember fjöldauppsögn
var flestum starfsmönnhjá Ríkisútvarpinu þar
unum sagt upp á þann
sem tugum starfsmanna
hátt að þeim var meinvar sagt upp. Í þessari
að að vinna uppsagnargrein ætla ég ekki að
frest, þótt sumir þeirra
fjalla um uppsagnirnar
vildu það, og óskað var
sjálfar, heldur um aðferðeftir því að þeir hefðu
ina sem beitt var við
Una Margrét
sig sem fyrst út úr húsþær. Þessi grein fjallar
Jónsdóttir
inu. Í uppsagnarbréfinu
ekki heldur sérstaklega
dagskrárgerðarstóð „Viðveru á vinnuum Ríkisútvarpið þó að
maður
stað lýkur þegar“ og látin
hún sé byggð á atburðum
voru falla orð eins og „Nærveru
sem þar gerðust, hún fjallar um
þinnar er ekki óskað“. Og þegar
óheillavænlega þróun sem hefur

þessir starfsmenn komu að
skrifborði sínu til að taka saman
dótið sitt var búið að loka á tölvupóst þeirra og tölvugögn. Margir
misstu þarna netföng og önnur
gögn sem hefði getað komið
þeim vel að eiga síðar.
Einn dagskrárgerðarmaður
hafði verið með framhaldssögu
í þáttum sínum sem aðeins tveir
lestrar voru eftir af. Hún fór
fram á að fá að ljúka við söguna,
hlustenda vegna, en því var ekki
við komandi. Framkoman var,
með öðrum orðum, eins og fólk
hefði brotið eitthvað af sér þótt

ekki væri um neitt slíkt að ræða,
þvert á móti áttu margir starfsmennirnir að baki áratuga farsælt starf hjá fyrirtækinu.
Þegar við grennsluðumst fyrir
um það hjá stéttarfélaginu hvort
slík framkoma væri lögleg komumst við að því að hér var ekki
um einangrað tilvik að ræða.
Við fengum að vita hjá BHM og
víðar að þessi aðferð hefði færst
mjög í vöxt eftir hrun og væri æ
oftar notuð, bæði hjá einkafyrirtækjum og ríkisstofnunum. Sumstaðar væru jafnvel öryggisverðir látnir fylgja fólki út!
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Þú finnur „Kia Motors Ísland“
á Facebook

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

„Viðveru á vinnustað lýkur
þegar“ og látin voru falla
orð eins og „Nærveru þinnar
er ekki óskað“. Og þegar
þessir starfsmenn komu að
skrifborði sínu til að taka
saman dótið sitt var búið að
loka á tölvupóst þeirra og
tölvugögn.

Nú spyr ég: Hvers vegna?
Við höfum reynt að spyrja þá
sem stóðu að uppsögnunum hjá
RÚV þessarar spurningar. Svörin sem við fengum voru þau að
þetta hefði verið samkvæmt ráðgjöf færustu sérfræðinga. Fyrir
nokkru spurði ég hverjir þessir
sérfræðingar hefðu verið, en
mannauðsstjóri RÚV þverneitaði að segja mér það.
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➜ Í uppsagnarbréﬁnu stóð

Eins og sakamenn
Ég hef talað við marga af þeim
sem sagt var upp. Langflestir
segja að aðferðin sem beitt var
hafi haft afar neikvæð áhrif
á sig, sumir segja jafnvel að
aðferðin hafi sært sig meir
en uppsögnin sjálf. Enda geta
menn ímyndað sér hvernig það
er fyrir starfsmann sem hefur
starfað með trúmennsku í áratugi að fá það allt í einu framan í
sig að hann sé óæskileg persóna í augum fyrirtæksins. Fólk
lýsti upplifun sinni af aðferðinni með orðum eins og: „ruddalegt“, „niðurlægjandi“, „vegið
gegn starfsheiðri mínum“, „eins
og þegar fátæklingar unnu á
eyrinni“, „get ekki hugsað mér
að koma þar aftur inn fyrir dyr.“
Hjá Fræðagarði hef ég fengið staðfest að fleiri en starfsmenn RÚV séu óánægðir með
þessa uppsagnaraðferð, fólk sem
missti vinnu á þennan hátt hjá
öðrum fyrirtækjum hafi kvartað
og finnist komið fram við sig
eins og sakamenn.
Nú geri ég mér ljóst að hjá
sumum fyrirtækjum getur verið
um viðkvæm gögn að ræða sem
hætta er á að berist út úr fyrirtækinu og þess vegna ill nauðsyn að nota þessa aðferð. Slíku
gæti maður sýnt skilning. En hjá
RÚV var yfirleitt ekki um neitt
slíkt að ræða og þær upplýsingar sem ég hef fengið benda
til þess að aðferðin sé notuð hjá
fleiri fyrirtækjum án þess að
ástæða sé til.
Afturhvarf
Að slík aðferð skuli vera að
ryðja sér til rúms á 21. öld finnst
mér vera með ólíkindum. Þetta
er afturhvarf til þeirra tíma
þegar yfirmenn gátu komið
fram við almennt starfsfólk
eins og þeim sýndist og sýnt því
lítilsvirðingu og yfirlæti. Það er
undarlegt að þessi aðferð skuli
færast í vöxt á sama tíma og
mikið er talað um nauðsyn þess
að útrýma einelti því ég get ekki
betur séð en að hér sé um að
ræða einelti samkvæmt ráðgjöf.
Að koma fram við ákveðinn
hóp starfsmanna eins og annars
flokks manneskjur, hvað er það
annað en einelti? Og furðulegt er
líka að þetta skuli færast í vöxt
á sama tíma og mannauðsstjórum fjölgar því það starfsheiti
virðist benda til þess að starfsfólkið eigi að vera stjórnendum
mikils virði. En kannski eru
sumir stjórnendur fremur farnir
að líta á starfsfólkið sem „auð“
en „menn“.
Uppsagnirnar hjá RÚV eru
um garð gengnar. En ef ekki er
brugðist við mun þessi lítilsvirðandi framkoma gagnvart starfsfólki halda áfram að breiðast
út hjá fyrirtækjum landsins.
Og skilaboð mín til almennra
starfsmanna, stéttarfélaga og
yfirmanna hjá fyrirtækjum eru
þessi:
Berjumst gegn þessari aðferð!
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Það þarf þjóð til að vernda barn á netinu
Á undanförnum vikum SAMFÉLAG
gjarnan fremri foreldrum
verkanna og til að fela slóð sína.
hefur verið mikil umræða
sínum við að tileinka sér
Enn er mjög erfitt að uppræta
nýja tækni og tæki. Orð
í samfélaginu um orðþað efni sem einu sinni er komið
eins og Yevvo, Snapchat,
ræðu á netinu. Við erum
á netið. Eina örugga leiðin fram
Xdating, Randimg.me
minnt á að það sem einu
að þessu er að koma í veg fyrir
og Talk2.me eru mörgsinni fer á netið er hægt
að ofbeldið eigi sér stað. Það er
um þeirra kunnugleg, á
að grafa upp aftur. Menn
gert með öflugri fræðslu og formeðan fullorðna fólkið
geta þurft að mæta fortíð
vörnum. Það er gert með því að
styrkja þær stoðir samfélagsins
sinni og svara fyrir orðþekkir bara Facebook og
sem vinna með börnum og forræðu sem er geymd en
sum Instagram og TwittMargrét Júlía
ekki gleymd.
er.
eldrum þeirra.
Rafnsdóttir
Börnin okkar alast upp verkefnastjóri hjá
Þeir sem hafa í hyggju
Það er sama hver tæknin og
tækin eru, forvarnirnar snúast
sem netverjar. Það fenn- Barnaheillum –
að beita börn ofbeldi og
alltaf um það sama; að styrkja
ir síður yfir bernsku- Save the Children á nota netið sem verkfæri
sjálfsmynd barnanna og kenna
til þess, reyna alltaf að
brek þeirra en okkar sem Íslandi
finna leiðir til ódæðisvorum börn fyrir tíma
þeim að setja sér og umhverfi sínu
netsins. Sár vegna illra ummæla
eða myndefnis sem birt er af þeim
er einnig erfiðara að græða, því
sífellt er hægt að ýfa þau og opna.
Netið hefur orðið vettvangur eineltis og ofbeldis og börn eru bæði
gerendur og þolendur.
Samkvæmt barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna og öðrum
íslenskum lögum eiga börn rétt
á vernd gegn hvers kyns ofbeldi;
líkamlegu, andlegu og kynferðislegu og gegn vanrækslu. Þau eiga
líka rétt á umhyggju, leiðsögn og
stuðningi. Þó foreldrar beri höfuðábyrgð á uppeldi og vernd barna
sinna, verðum við öll sem samféhátíðarmatseðill
lag að leggja hönd á plóg.
Á netinu hefur aukist mjög efni
þar sem börn eru sýnd á kynferðkr. sun.-ﬁm.
islegan hátt eða beitt kynferðisföstudagar og laugardagar 5.990 kr.
ofbeldi. Framleiðsla, varsla,
dreifing og skoðun á slíku efni
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mörk. Munum samt að það barn
sem beitt er ofbeldi á neti ber þó
enga ábyrgð á ofbeldinu, ábyrgðin
er alltaf ofbeldismannsins.
Nú stendur yfir fjáröflunarátakið Út að borða fyrir börnin sem Barnaheill standa fyrir
ásamt 22 veitingastöðum fram til
15. mars. Á barnaheill.is eru nánari upplýsingar um átakið og staðina. Við hvetjum alla til að fara út
að borða með börnin og styrkja
þannig verkefni samtakanna sem
snúa að vernd barna gegn ofbeldi.
Það þarf þjóð til að vernda barn –
líka á netinu.

➜ Barnaheill- Save the

Children á Íslandi hafa frá
árinu 2001 tekið þátt í alþjóðlegu verkefni um vernd
barna gegn ofbeldi á neti,
ekki síst vernd gegn kynferðislegu ofbeldi. Verkefnið
hefur verið styrkt af Safer
Internet Action Plan, samstarfsáætlun Evrópusambandsins og er aðili að SAFT.

4.990

Tækninni fleygir stöðugt fram
Þrátt fyrir öfluga starfsemi til að
vernda börn gegn ofbeldi á netinu
og við að uppræta efni sem þangað ratar, er við ramman reip að
draga. Tækninni fleygir stöðugt
fram, stöðugt koma fram nýjar
leiðir til samskipta og dreifingar á efni. Börn og unglingar eru
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1629 Karl I. Englandskonungur leysir breska þingið upp. Þar
með hefst ellefu ára harðstjórnin þar sem ekkert þing er.

Corey Haim lést úr lungnabólgu

1804 Bandaríkin kaupa Louisiana af Frökkum.
1934 Dregið er í Happdrætti Háskóla Íslands í fyrsta sinn í Iðnó
að viðstöddu fjölmenni. Hæsti vinningur er 10 þúsund krónur.
1944 Flugfélagið Loftleiðir er stofnað.
1964 Fyrsti Ford Mustang-bíllinn er framleiddur.
2000 Íslenska kvikmyndin Fíaskó er frumsýnd.
2005 Fjárfestingafélagið FL Group er stofnað utan um fjárfestingarhluta Icelandair Group.

Ástkær eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

GUNNLAUGUR PÉTURSSON
Sóleyjarima 19,

lést miðvikudaginn 5. mars. Jarðarförin fer
fram frá Grafarvogskirkju föstudaginn 14. mars kl. 13.00.
Ásdís Arinbjarnardóttir
Birna Guðný Gunnlaugsdóttir
Sigurjón Sigurjónsson
Pétur Þór Gunnlaugsson
Bryndís Gunnlaugsdóttir
Páll G. Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín,
tengdamóðir, amma og langamma,

ÁSBJÖRG RAGNARSDÓTTIR
frá Hellissandi,

verður jarðsungin frá Fella- og Hólakirkju
fimmtudaginn 13. mars kl. 13.00.
Kristinn Kársson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ingibjörg Leósdóttir

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

HJÖRDÍS ÞÓRHALLSDÓTTIR
Kleppsvegi 62, Reykjavík,

lést á Hrafnistu, mánudaginn 3. mars.
Jarðarförin fer fram frá Langholtskirkju
fimmtudaginn 13. mars kl. 13.00.
Aðalheiður Guðmundsdóttir
Guðrún L. Guðmundsdóttir
Þórhallur Guðmundsson
Halldór M. Aðalsteinsson
Hjördís L. Aðalsteinsdóttir
Ásta Kristinsdóttir
Heiða Kristinsdóttir
Sæbjörg Ásmundsdóttir
Guðmundur Þórhallsson
Lilja Dís

Sigurjón Guðmundsson
Valgerður M. Þorgilsdóttir

Lokað
Skrifstofan verður lokuð eftir hádegi í dag
mánudaginn 10. mars vegna útfarar

SIGURÐAR S. WIIUM.

Leikarinn Corey Haim lést úr lungnabólgu
á þessum degi árið 2010, aðeins 38 ára að
aldri.
Corey hóf leiklistarferilinn aðeins tíu ára
gamall þegar hann lék Larry í kanadísku
seríunni The Edison Twins sem var í loftinu
frá 1982 til 1986.
Árið 1986 landaði hann hlutverki í kvikmyndinni Lucas þar sem hann lék á móti
Charlie Sheen og Winona Ryder. Þaðan í frá
var leiðin greið á leiklistarbrautinni og lék
hann í myndum á borð við The Lost Boys,
License to Drive og Anything for Love.
Hann var mikill hjartaknúsari og um
tíma fékk hann yfir tvö þúsund aðdáenda-

bréf á viku frá æstum unglingsstúlkum.
Lífið lék þó ekki við Corey í einkalífinu
og ánetjaðist hann áfengi og fíkniefnum
snemma á ferlinum. Hann smakkaði fyrst
áfengi á setti Lucas árið 1985 og prófaði
marijúana ári seinna. Það leiddi til þess
að hann notaði kókaín í eitt og hálft ár og
síðar krakk.
Corey reyndi margoft að losa sig við
vímuefnadjöfulinn en lítið gekk. Þegar
lögregla fór í gegnum eigur hans eftir
andlátið fann hún ýmis lyf á heimili hans
sem leikarinn hafði fengið frá mismunandi
læknum, þar á meðal Valíum, Víkódín og
- lkg
Xanax.

VINSÆLL Corey var afar vinsæll meðal

kvenna á árum áður.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Er eiginlega kjaftstopp
Halldór Lárusson trommari og tónlistarkennari hefur verið útnefndur bæjarlistamaður
Grindavíkur, fyrstur manna, af frístunda- og menningarnefnd sveitarfélagins.
„Ég átti nú fyrr von á dauða mínum
en þessu. Þetta er mjög mikill heiður.
Ég er eiginlega kjaftstopp en þykir
afskaplega vænt um þetta,“ segir Halldór Lárusson, trommari og tónlistarkennari, um kjör hans sem bæjarlistamanns Grindavíkur 2014. Hann mun
fá verðlaunin við setningu Menningarviku Grindavíkurbæjar á laugardaginn, 15. mars í Grindavíkurkirkju. Það
verður í fyrsta skipti sem slík verðlaun
verða afhent.
Halldór hefur búið í Grindavík í
átta og hálft ár og verið atkvæðamikill í tónlistarmenningu bæjarins. Hann
kennir slagverk við tónlistarskólana í
Grindavík, Garði og Sandgerði. Á síðastnefnda staðnum starfaði hann líka
sem skólastjóri tímabundið. Hann stóð
fyrir „opnu sviði“ á veitingastaðnum
Bryggjunni alla föstudaga í júní og
október á síðasta ári og þar gafst bæjarbúum og öðrum gestum kostur á að
fara á svið og syngja eða spila með
þekktum undirleikurum. Ég bið hann
að segja mér nánar frá þeim skemmtilegheitum.
„Bryggjan er lítið kaffihús alveg á
bryggjunni í Grindavík og er með þeim
flottari á landinu enda rekið af mikilli
ástúð. Það er líka mikill menningarstaður því þar er mikið um djasstónleika og bókmenntakvöld. Síðasta ár
var ég þar átta föstudagskvöld með
góða tónlistarmenn með mér og bauð
fólki að koma og syngja með okkur,
spila eða gera hvað sem var. Það
heppnaðist svona hrikalega vel. Það
voru bæði heimamenn og gestir sem
lögðu fram efni, sögðu jafnvel sögur.“
Halldór hefur leikið með mörgum helstu tónlistarmönnum landsins
svo sem Bubba Morthens og MX-21,
Rúnari Júlíussyni, Bjartmari Guðlaugssyni, Júpíters, P.S. & co, Spilafíflum, Með nöktum ásamt mörgum fleirum. Hann bjó í Hollandi um árabil og
starfaði þar með ýmsu tónlistarfólki,
þar á meðal Afríkuböndunum Lanyi og
King Taky and Afro Roots, Seydouba
Soumah, hollensku pönkhljómsveitinni
The Harries og mörgum fleirum.

TROMMARINN Ég átti nú fyrr von á dauða mínum en þessu,“ segir bæjarlistamaðurinn
Halldór Lárusson í Grindavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Trommuviðgerðir og trommusmíði
eru meðal viðfangsefna Halldórs. Þá
er hann upphafsmaður trommusýningarinnar Trommarinn sem haldin hefur
verið árlega frá 2009. Hann starfar nú
að upptökum með hollensku hljómsveitinni Beesandus, tekur trommuleikinn upp í hljóðveri hér heima og
sendir síðan út. Einnig vinnur hann að
kennslubók fyrir unga trommuleikara
og hefur nýlega hafið tökur á heimild-

armynd um íslenska trommuleikara.
Þess má geta að Halldór mun koma
fram á tónleikum með Halli Ingólfssyni og félögum í Kaldalóni í Hörpu
næsta fimmtudag, 13. mars. Þar flytja
þeir efni af nýútkominni sólóplötu
Halls – Öræfi „Ég var að aðstoða Hall
við gerð sólóplötunnar seint á síðasta
ári,“ segir Halldór, „og það er með
allra skemmtilegustu verkefnum sem
ég hef tekið þátt í.“
gun@frettabladid.is

Ný Íslensk-frönsk orðabók í bígerð
Samkomulag undirritað um gerð nýrrar orðabókar sem mun geyma 50 þúsund orð.

Fasteignasalan Kjöreign ehf.
Ármúla 21, 108, Reykjavík

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Sendiráð Frakklands á Íslandi, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum hafa undirritað samkomulag
um undirbúning að gerð íslensk-franskrar orðabókar en
slík orðabók kom síðast út árið 1950.
Verkefnið hefur hlotið styrk frá efri deild franska
þingsins, 10.000 evrur, sem mun standa straum af kostnaði við verkið, auk þess sem sendiráðið leggur til starfsmann. Markmiðið er að leggja grunn að stærra verki
milli íslensku og frönsku sem byggir á íslenskum orðabókargrunni sem unninn hefur verið hjá SÁM og hefur að
geyma 50.000 orð ásamt fjölda dæma og orðasambanda.
Starfsmenn undirbúningsverkefnisins eru Rósa Elín
Davíðsdóttir, doktorsnemi við HÍ og Sorbonne-háskóla
sem hefur umsjón með franska hlutanum, og Maxence
Dupuis, meistaranemi við Sorbonne-háskóla. Ritstjórar
íslenska orðagrunnsins, Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir á orðfræðisvið SÁM, hafa umsjón með íslenska
hlutanum.

ÁNÆGÐ VIÐ UNDIRRITUN Sendiherra Frakklands á Íslandi, Marc

Bouteiller, Auður Hauksdóttir, forstöðumaður Stofnunar Vigdísar
Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, Guðrún Nordal, forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og Vigdís
Finnbogadóttir, fv. forseti Íslands, við undirritun samkomulagsins.

MEIRA DEKUR
Bóndadagur er búinn, sömuleiðis Valentínusardagur
og konudagur. Enn er langt í páskana. Hins vegar
má alltaf gera vel við sig, til dæmis með því að baka
bollakökur og föndra síðan fallegar skreytingar. Bollakökur eru bragðgóðar og fallegar og gleðja því bæði
auga og maga.

ERTU MEÐ KVEF?
INNLAND KYNNIR Þá borgar sig að reyna FORT FRISK.
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elargóníuextrakt er talið
geta unnið gegn veirusýkingum, bakteríusýkingum og verið styrkjandi
fyrir ónæmiskerfið. Lúðvík
Ásgeirsson, innkaupa- og
markaðsstjóri hjá Innlandi
sem flytur inn Fort Frisk,
segir það borga sig að reyna
Fort Frisk þegar kvef herjar
á. „Fort Frisk er unnið úr
pelargoníu sem er mögnuð
lækningajurt. Rannsóknir sem
hafa verið gerðar á virkni pelargóníu hafa sýnt fram á að
hún getur hjálpað til við bata
kvefs, berkjubólgu, ennis- og
kinnholubólgu og bólgu og
sýkingar í hálskirtlum. Hún
virðist geta komið í veg fyrir
að bakteríur setjist í slímhúð
öndunarvegarins og örvað
ónæmiskerfið til að takast á
við sýkingar,“ segir hann.
Pelargónía hefur verið
notuð sem lækningajurt í
Suður-Afríku í mörg hundruð
ár gegn kvefi, berkjubólgu,
sýkingum í efri öndunarvegi
og jafnvel berklum. „Saga
jurtarinnar í Evrópu hefst
með Charles Stevens sem
varð veikur af berklum árið
1897 og var sendur til SuðurAfríku til lækninga, en þar
lét náttúrulæknir hann taka
inn pelargóníurót og öðlaðist
hann fullan bata. Í kjölfarið
tók hann jurtina með sér heim
til Englands og hóf sölu á malaðri pelargóníurót í lækningaskyni og þá fyrst og fremst við
berklum,“ segir Lúðvík.
Þegar lyf höfðu verið þróuð
við berklum þá má segja að
pelargóníurótin hafi gleymst þar til
nýlega að hún hefur aftur náð athygli
manna og þá sérstaklega vegna þess
að nú hafa verið gerðar vísindalegar
rannsóknir á henni sem sýna fram á
mikla virkni.
„Pelargóníurótin virkar aðallega
þegar einkenni hafa komið fram en

fyrirbyggjandi eiginleikar hennar hafa
ekki verið staðfestir og aukaverkanir
af notkun rótarinnar eru ekki þekktar.“
Fort Frisk er fáanlegt á eftirfarandi stöðum: Lyfju, Heilsuhúsunum,
Lyfjaval Mjódd, Austurbæjarapóteki,
Apóteki Vesturlands, Garðs Apóteki,
Apóteki Garðabæjar og Urðarapóteki.

FORT FRISK
Fort Frisk er unnið úr
pelargóníu sem talin er
hafa styrkjandi áhrif á
ónæmiskerfið.

FÓLK| HEIMILI
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

VILJA UMRÆÐU UM
HÖNNUN OG LISTIR
ÍSLENSKT TÍMARIT Fyrsta tölublað Neptún Magazine um hönnun, arkitektúr og listir kom út í janúar
síðastliðnum. Fjórar konur standa á bak við blaðið.

O

kkur langaði til að búa
til tímarit um hönnun,
myndlist og arkitektúr og
það vantaði íslenskt tímarit sem
fjallar um gróskuna sem er í gangi
í þessum greinum. Við stöndum
fjórar á bak við Neptún Magazine
og tengjumst allar á einhvern hátt
gegnum Listaháskólann og Myndlistaskólann í Reykjavík,“ segir
Helga B. Kjerúlf en með henni að
útgáfunni standa Ágústa Arnardóttir, Elsa Ýr Bernhardsdóttir, og
Kolbrún Þóra Löve.
Fyrsta tölublaðið af Neptún
Magazine kom út í lok janúar
síðastliðins og er stefnt á að gefa

út tvö blöð á ári til að byrja með.
Blaðið er til sölu í öllum helstu
bókabúðum og nú á netinu á vefsíðunni www.neptun.is.
Í fyrsta blaðinu voru heimsóttar vinnustofur og meðal efnis var
viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur,
sem hannaði meðal annars íslenska vegabréfið, upplifunarhönnuðinn Friðrik Stein Friðriksson og ýmislegt fleira. Næsta blað
kemur út í sumar.
„Hönnun blaðsins var mér afar
hugleikin og það skipti okkur
miklu máli að allt sem viðkæmi
tímaritinu væri faglega gert. Letur
tímaritsins, Rather Semibold,

KLASSÍSK HLAÐBORÐ
TEXASBORGARAR KYNNA

NÝTT TÍMARIT Helga Kjerúlf, Ágústa Arnardóttir, Elsa Ýr Bernhardsdóttir og Kolbrún
Þóra Löve vilja meiri umræðu um gróskuna í íslensrki hönnun, arkitektúr og myndlist.
Þær gefa út tímaritið Neptún Magazine.
MYND/GVA
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öng og farsæl
reynsla og sanngjarnt verð er lykillinn að vinsældum fermingarhlaðborðanna og
annarra veisluhlaðborða
frá veisluþjónustu Magnúsar Inga Magnússonar,
veitingamanns á Sjávarbarnum. „Við leggjum
áherslu á hefðbundin,
klassísk hlaðborð þar
sem gæðin eru í fyrirrúmi,“ segir Magnús Ingi.
„Ánægðir viðskiptavinir
hafa sagt við mig að það
væri jafnvel dýrara að
sjá sjálfir um veisluna, fyrir utan vinnuna og álagið sem því fylgir.“ Heitt og kalt
hlaðborð kostar aðeins 1.990 kr. á mann
og kaffihlaðborð 1.690. „Ég legg áherslu
á að veita faglega ráðgjöf og setjast niður
með viðskiptavinunum svo að ekkert fari
á milli mála hverjar óskir þeirra eru, enda
er það okkar hlutverk að uppfylla þær,“
segir Magnús Ingi. „Við komum svo með
veisluföngin í heimahús eða veislusali og
stillum upp borðinu í samráði við gestgjafana.“
Nánari upplýsingar, meðal annars um alla
réttina á hlaðborðunum, er að finna á
vef Sjávarbarsins, sjavarbarinn.is. Hægt
er hafa samband beint við Magnús Inga í
síma 696-5900 eða með tölvupósti, magnusingi@gmail.com.

FYRIR VEISLUNA
Magnús Ingi Magnússon
hefur áratuga reynslu af
veisluþjónustu.

er hannað af Or Type, sem er íslenskt-danskt samstarf tveggja
grafískra hönnuða. Þá langar
okkur að skapa meiri umræðu
um myndlist og hönnun og fá til
dæmis fólk sem hefur skrifað BAritgerðir um fagið til að ræða viðfangsefni sín og jafnvel taka þau
eitthvað lengra. BA-ritgerðir um
myndlist og hönnun ná yfirleitt
ekki augum fólks meðan oftar er
fjallað um ritgerðir í fögum eins
og viðskipta- eða stjórnmálafræði.
Við erum opnar fyrir öllum hugmyndum. Ef einhver er með góða
hugmynd og langar að vera með
finnst okkur það bara spennandi,“
segir Helga. „Hugmyndin er líka

að vera með einn frumkvöðul af
eldri kynslóðinni í hverju blaði.
Það er einfaldlega af nógu að
taka,“ bætir hún við og segir Neptún Magazine hafa fengið frábærar viðtökur.
„Við finnum fyrir miklum
áhuga, sérstaklega að utan. Prent
er að koma sterkt inn aftur og á
ferðalögum okkar erlendis sjáum
við í tímaritaverslunum að algjör
sprenging hefur orðið í prentútgáfu um þetta efni. Við finnum
líka fyrir mikilli ánægju hjá fólki
hér heima, með að vera komin
með þennan vettvang. Við lítum
á Neptún Magazine sem byrjun á
einhverju meira.“ ■ heida@365.is

Húsgagnahreinsun fyrir alla muni

Eldshöfða 1 S: 577-5000

HLAÐBORÐ
Margt girnilegt er á hlaðborðinu.

Hreinsandi.is hreinsandi@hreinsandi.is
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Fæst í flestum apótekum, Lifandi Markaði, Heilsuhúsinu, Fjarðarkaup, Crossfit
Reykjavík, Crossfit Hafnarfirði, Systrasamlaginu og TRI Suðurlandsbraut
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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!

Útsýni yfir Esju og Hörpu
Elín Viðarsdóƫr Lögg. fasteignasali

26,9m

Safamýri 51

Opið hús í dag, mánudaginn 10. mars kl. 18:00-18:30

Auðveld
kaup

xAuðveld kaup yfirtaka ÍLS 23 millj
og 3,5 millj peningum
xAĩorgun ca. 103 þús/mán
xAĬending STRAX, við kaupsamn.

Vantar
eignir á skrá
FríƩ
verðmat

xSér inngangur
xVel skipul. íbúð, skráð 76,7 fm
x2 svefnherbergi
xÞvoƩah. og geymsla innang.úr íb.

elin@fasteignasalan.is

Sími: 695 8905

Save the Children á Íslandi
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Engjasel 37 - Endaraðhús - Opið hús.
Opið hús í dag frá kl 17:30-18:00
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.
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Fasteignasalan Fold hefur til
sölu fallega útsýnisíbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi við Skúlagötu
fyrir 60 ára og eldri.
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu og hlutdeild í mikilli sameign. Þá er hún með
suðaustursvölum.
Komið er inn í anddyri með
parketi á gólfi og skáp. Þvottaherbergi og geymsla eru með
dúk og hillum. Stofan og borðstofan eru bjartar og fallegar og
frá þeim er útsýni yfir sjóinn,
Esjuna og Hörpuna.
Eldhúsið er með hvítri beykiinnréttingu og borðkrók. Tvö
herbergi eru í íbúðinni, annað
með parketi og þaðan er hægt
að ganga út á suðaustursvalir.
Hitt herbergið er með parketi
og skáp. Baðherbergið er með
dúk á gólfi, flísum á veggjum og
sturtuklefa.
Íbúar hafa afnot af sameiginlegum veislusal og líkamsræktaraðstöðu með tækjum, heitum

potti og saunu. Góð íbúð í vandaðri blokk með húsvarðarþjónustu, mikilli sameign og stæði í
bílageymslu. Laus fljótlega.

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Stefán Már
Stefánsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali sölufulltrúi

Fold fasteignasala s: 552-1400
Þjónustusími eftir lokun:
694-1401

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ásdís Írena
Árni S.
Sigurðardóttir Guðmundsson

lögfræðingur

skjalagerð

sölufulltrúi
atvinnuhúsnæðis

Finndu okkur
á Facebook
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Frostafold 30 - 3ja herb. - Opið hús
Opið hús í dag kl 18:30-19:00
Góð 80 fm íbúð á 2. hæð með góðum suður
svölum. Vel skipulögð, þvottahús og geymsla
inna íbúðar og svo sameiginlega hjóla- og
vagnageymslur á 1. hæð. Góður bakgarður með
leiktækjum. Laus fljótlega. V. 24,0 m.

Breiðahvarf 1, nýbygging
Breiðahvarf 1 - glæsileg neðri sérhæð í 4-býli
afhent fullbúin án gólfefna en búið að flísaleggja
baðherbergin og þvottahús. Íbúðin er 149,5 fm og
bílskúr 36,1 fm, heildarstærð 185,6 fm. Aðeins þessi
íbúð eftir. Vandaðar innréttingar, þrjú svefnherbergi
og tvö baðherbergi. Traustur byggingaverktaki.
Tilbúið vorið 2014. Verð 55 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.

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

Heimili fasteignasala
óskar eftir

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.

Boðaþing 10 - 55 ára og eldri
Ný 2ja herbergja 90 fm endaíbúð 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.

Björtusalir 8 - 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.

Ljósavík 30 - 4ra herb. + bílsk.
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 m

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

2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðum
í úthverfum höfuðborgarinnar til
kaups fyrir sterkt leigufélag.
Verðbil eigna getur verið 15-30 m.
Nánari upplýsingar veitir
Bogi Molby Pétursson sölustjóri.

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
Lækjargata, Hafnarﬁrði - Verslunar, skrifstofu- og lagerhúsnæði.

Ægisíða 60 - Neðri sérhæð ásamt bílskúr.

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

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG,
FRÁ KL. 17.30-18.00
Glæsileg 6 herbergja 131,6 fm. neðri sérhæð í
góðu þríbýlishúsi við Ægisíðu að meðtalinni 14 fm.
geymslu í kjallara. Þrjár samliggjandi skiptanlegar
stofur. Þrjú herbergi. Stórar ﬂísalagðar svalir til
suðurs og austurs út af borðstofu. Glæsilegt útsýni
til sjávar, að Reykjanesi, Álftanesi og víðar. Eigninni
fylgir 22,5 fm. bílskúr.
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Verð 55,0 millj.
V
Verið velkomin

27,9 millj.

Geitland – Reykjavík. 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr.

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI

BERJAVELLIR – HAF. 4RA HERBERGJA

VIÐARÁS- REYKJAVÍK.

124,7 fm. björt og afar vel skipulögð 4ra herr
bergja íbúð á 2. hæð í góðu og nýviðgerðu fjölbýlishúsi í Fossvogi auk 20,9 fermetra bílskúrs.
Rúmgóðar stofur með útgangi á skjólsælar svalir til
suðurs. Þrjú herbergi. Sér þvottaherbergi 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.

Verð 41,9 millj.
V

Falleg 110,6 fm. íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi. 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 og íþrótta og
tómstundastarf.
26,9 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.

48,5 millj.

2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

SÓLVALLAGATA. 2JA – 3JA HERB.

RÚGAKUR – GBÆ. SÉRINNGANGUR.

ÁLFTAHÓLAR – RVK. 4RA HERBERGJA.

UNDRALAND- REYKJAVÍK.

- Mikið endurnýjuð 74,4 fm. íbúð á neðstu hæð.
- Hvít háglans innrétting í eldhúsi.
- Gólfhiti er á baðherbergi og í eldhúsi.
- Frábær staðsetning í vesturbæ Reykjavíkur.

- Glæsileg 142,9 fm. íbúð á 1. hæð meðt. 24,5 fm. geymsla.
- Stórar svalir til suðurs. Sér stæði í bílageymslu.
- Fataherbergi innaf hjónaherbergi.
- Frábær staðsetning. Stutt í skóla og leikskóla.

- Góð 108,6 fm. íbúð á 4. hæð að meðt.geymslu í kjallara.
- Rúmgóð stofa með útgangi á suðursvalir.
- Þrjú herbergi. Lyfta.
- Íbúðinni fylgir 29,6 fermetra bílskúr.

- Afar vel skipulagt 277,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.
- Arinstofa. Samliggjandi borð- og setustofa. Sjónvarpsstofa.
- Mögulegt er að hafa allt að 7 svefnherbergi í húsinu.
- Gróinn og skjólsæll staður miðsvæðis í Reykjavík.

BOÐAÞING- KÓPAVOGI.

BARÓNSSTÍGUR.

ÞINGHÓLSBRAUT - KÓPAVOGI.

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.

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

- Vel skipulögð 71,6 fm. íbúð á 3. hæð.
- Bjartar samliggjandi stofur með útsýni til Bláfjalla og víðar.
- Fallegar upprunalegar innréttingar í eldhúsi.
- Suðaustur svalir út frá borðstofu. Frábær staðsetning.

Falleg 165,9 fm. efri sérhæð með frábæru sjávarútsýni og
ca. 50 fm. þakgarði auk 22,4 fm. bílskúrs með mikilli lofthæð.
Eldhús með nýlegum innréttingum. Rúmgóð stofa með
frábæru útsýni. Þrjú herbergi. Útgangur á þakgarð úr hjónaherbergi. Baðherbergi nýlega endurnýjað.
38,9 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.

24,9 millj.

28,0 millj.

44,9 millj.

23,9 millj.

25,9 millj.

VÍÐIHLÍÐ

75,0 millj.

79,9 millj.

KJARRMÓAR

Víðihlíð – Reykjavík

Kjarrmóar – Garðabæ.

Fallegt 201,5 fm. endaraðhús með glæsilegri lóð og um 70 fm. nýlegum palli út frá stofu. Nýleg sérsmíðuð innrétting í eldhúsi.
Borðstofa sem tengist eldhúsi og stofu á skemmtilegan hátt. Arinn í stofu. Garðstofa. Fjögur herbergi. Eignin hefur fengið gott
viðhald í gegnum árin og er í mjög góðu ástandi. Þak hefur verið yﬁrfarið og málað. Þakkanntar eru úr harðviði. Nýleg útidyrahurð. Laus ﬂjótlega. MÖGULEIKI AÐ TAKA YFIR UM 40 MILLJ. KR. LÍFEYRISSJÓÐSLÁN. VERÐ 59,8 millj.

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 undir og góður sólpallur
er í suðurgarði. Mjög falleg eign í alla staði. Verð 33,9 millj.
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Hjarðarhagi 40 - 3ja herbergja íbúð.
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OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00-17.30
Falleg og mikið endurnýjuð 69,9 fm. (að meðtaldri
2,8 fermetra geymslu) 3ja herbergja kjallaraíbúð
á þessum eftirsótta stað í vesturbæ Reykjavíkur.
Búið er að endurnýja m.a. eldhús, baðherbergi og
gólfefni ásamt gluggum og gleri. Húsið að utan
er nýlega viðgert að utan og þak endurnýjað árið
2013. Íbúðin er laus og til afhendingar strax.

Verð 23,9 millj.
V
Verið velkomin.

Snorrabraut 71 - hæð og kjallari – tvær íbúðir.
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Stallasel 6 - Reykjavík.
Einbýlishús á útsýnisstað.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
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.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 18.00 - 18.30
149,1 fm. hæð og kjallari við Snorrabraut. Búið er
að skipta eigninni upp í tvær íbúðir sem eru báðar
í útleigu í dag með góðum leigutekjum. Um er að
ræða annars vegar 3ja herbergja hæð og hins
vegar 2ja herbergja íbúð í kjallara. Suðursvalir út
af hæðinni. Hægt væri að bæta við öðru herbergi
með íbúðinni í kjallaranum. Frábær staðsetning rétt
við miðbæinn.

Verð 33,9 millj.
V
Verið velkomin.

Verð 69,9 millj.
V

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

VIÐJUGERÐI.

DRAUMAHÆÐ – GARÐABÆ.

FLÓKAGATA. GLÆSILEG NEÐRI SÉRHÆÐ.

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.
89,5 millj.

Glæsilegt 159,1 fm. 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum á frábærum stað í grónu
hverﬁ í Garðabæ. Stofa með stórum útbyggðum gluggum. Rúmgóð sjónvarpsstofa
sem auðvelt er að breyta í svefnherbergi. Frábært útsýni til sjávar og að Heiðmörk
er af stórum suðursvölum á efri hæð hússins og skjólgóð verönd til suðurs er á
framlóðinni. Frábær staðsetning. Stutt í skóla og þjónustu.
49,5 millj.

Glæsileg 170,5 fm. neðri sérhæð í þessu fallega steinhúsi við Flókagötu, ofan
Lönguhlíðar, auk u.þ.b. 50 fm. sér 3ja herbergja ósamþykktrar íbúðar í kjallara og
27,7 fm. bílskúrs. Hæðin er mjög glæsileg að öllu leiti. Lofthæð er um 2,8 metrar
og gluggasetning er mjög falleg. Mjög stórar og glæsilegar stofur með útgengi á
stórar og skjólgóðar svalir til suðvesturs.
79,9 millj.

BAKKASTAÐIR. FRÁBÆR STAÐSETNING.

LANGAMÝRI – GARÐABÆ.

LÆKJASMÁRI- KÓPAVOGI. 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ.

253,8 fm. einbýlishús með óinnréttuðu rými í risi. 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. Frábært útsýni og stutt í skóla og leikskóla.
71,0 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.
59,5 millj.

Mjög falleg og björt 103,6 fm. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýlishúsi með lyftu á
frábærum stað auk 4,7 fm. sér geymslu í kj. Rúmgóð stofa. Þrjú svefnherbergi.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Yﬁrbyggðar svalir til vesturs, ﬂísalagðar. Góð aðkoma
er að húsinu og sameign er öll til fyrirmyndar. Góð staðsetning. Stutt í þjónustu.
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33,9 millj.

BRÚNÁS

ÁM

Hlíðarvegur 29 - Kópavogi. OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.00 - 18.00

Brúnás- Garðabæ

Íbúðirnar eru nánast algjörlega endurnýjaðar á vandaðan og smekklegan hátt. Hvítar háglansinnréttingar í eldhúsum
og á baðherbergjum. Ný gólfefni og nýjar innihurðir. Allar lagnir endurnýjaðar. Ný hellulögn fyrir framan hús og næg bílastæði.

Afar glæsilegt 251,2 fm. einbýlishús á þremur pöllum á frábærum útsýnisstað við opið svæði í Garðabæ. Tvöfalt og þrefalt
gler er í gluggum. Gluggar og útihurðir eru úr harðviði. Mjög mikil lofthæð er í stærstum hluta eignarinnar og loft þar klædd
með sedrusviði. Stórar og bjartar stofur með mikilli lofthæð og mjög miklum gluggum til norðvesturs. Sjónvarpsstofa með
útgengi á lóð. Tvöfaldur bílskúr. Skjólgóð afgirt viðarverönd. Gríðarlega fallegt “panorama” útsýni úr stofum allt frá Esju að
Reykjanesi og út á sjóinn. Verð 89,0 millj.

• 4ra herbergja 102,2 fm. íbúð á 2. hæð með stórum svölum í suður. Til afhendingar strax. Verð 34,9 millj.
• 4ra herbergja 108,8 fm. íbúð á 1. hæð auk 34,7 fm. bílskúrs. Stór verönd til suðurs. Afhending í apríl nk.
Frábær staðsetning. Stutt í skóla og alla þjónustu. Verð 38,9 millj. Verið velkomin.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

NJÖRVASUND 12

FUNAFOLD 48

- EFRI SÉRHÆÐ.

EFSTASUND 27

- TVÆR ÍB ÚÐIR.
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Mjög góð og vel skipulögð 113,5 fm efri sérhæð. Búið að endurnýja járn og
pappa á þaki, nýlegt skolp og raflagnir og tafla endurnýjað. Þrjú rúmgóð herbergi, stór og björt stofa og gott eldhús með borðkrók. Mjög gòð staðsetning
í grónu hverfi. Eignin verður sýnd mánud. 10.mars milli kl. 17:15 og kl. 18:00.
V. 32,9 m. 3654

Tvíbýlishús á fráb. stað. Húsið stendur rétt við Grafarv. á friðs. 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 mánud.
10.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. Verð 89 millj. 3626

ÁLFHÓLSVEGUR 32

FORNASTRÖND 9

- RAÐHÚS M.TVÖF. BÍLSK.
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- EINBÝLI.
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Ný fullb.,einstakl. vel skipul 3ja herb.103,8 fm endaíb. á 2.hæð í nýju 13 íbúða
lyftuhúsi í grónu hverfi við Álfhólsveg í Kópavogi ásamt tveimur stæðum í
bílageymslu. Suðvestursv. og glæsil. útsýni. Til afh. strax fullb. m.eikarinnrétt.
og öllum gólfefnum bæði flísum þar sem við á og plastparketi. Eigin verður
sýnd mánud. 10 mars milli kl. 17:15 og 17:45. V. 39,8 m. 3339
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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. Eignin verður sýnd mánud. 10.mars milli kl. 17:15 og
kl. 17:45. V. 55,9 m. 3477

GRETTISGATA 18

HÁTÚN 6

- ÍBÚÐ 0101

- ÍBÚÐ 0601 ÁSAMT BÍLSKÝLI
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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.
Eignin verður sýnd mánudaginn 10. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 31,9 m. 3616

Afar skemmtilegt einbýlishús teiknað af Sigvalda Thordarsyni. Um er að ræða einbýlishús á tveim hæðum auk
kjallara og bílskúrs. Húsið skiptist í tvær hæðir og kjallara
eins og fyrr segir og er gengið inn á 1. hæð, á hæðinni er
anddyri, gestasnyrting, eldhús, borðstofa og stofa. 2. hæð
skiptist í fjögur til fimm svefnh., baðherbergi og geymslu. Í
kjallara er þvottahús og geymsla. V. 76,5 m. 3651
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Falleg og björt 2ja herbergja íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi miðsvæðis í borginni.
Íbúðin er mikið endurn. og m.a. er búið að endurn. gólfefni, baðherb., eldhús
að hluta, hurðir og gólfefni. Gler endurn. að hluta. Íbúðin er nýl. máluð. Hvítar
rúllugardínur f. gluggum. Ljós sem eru í íbúðinni fylgja með. Eignin verður
sýnd mánudaginn 10.mars milli kl. 17:15 og 18:00. V. 18,8 millj.

EINBÝLI

Fallegt og velhannað 333,9 fm einbýli á Seltjarnarnesi. Húsið hefur fengið gott
viðhald en að mestu upprunal. að innan. Mikil lofthæð er í stofu og er húsið
opið, auðvelt er að breyta skipulagi. Tvöfaldur bílskúr. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 11.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 84,0 m. 2302

AUSTURSTRÖND

- ÍBÚÐ 0603
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Kleifarvegur - Einbýlishús.

Falleg og mikið uppgerð 4ra herb. 111,4 fm risíbúð ásamt 28,1 fm bílskúr. Þrjú
rúmgóð svefnh., stór stofa og borðstofa með útg. út á suður svalir. Eignin
verður sýnd mánudaginn 10.mars milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 34,9 m. 3672

GRUNDARÁS 19

- ÍBÚÐ 0204 + BÍLSKÝLI

EINBÝLI

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Mjög góð 5 herb. 125 fm íbúð á efstu hæð í fallegu vel staðsettu fjölbýli á
Seltjarnarnesi. Eigninni fylgir stæði í bílskýli. Fjögur svefnherb. rúmgóð stofa,
yfirbyggðar svalir að mestu. Glæsil. útsýni. Nýl. innihurðir, nýl. parket, íbúðin
er nýl. máluð og er til afh. við kaupsamn.
Eignin verður sýnd þriðjud. 11. mars milli kl. 17:15 og 17:45. V. 36,0 millj.

EINBÝLI

Hrefnugata - einbýlishús.

Frostaskjól - endaraðhús.

Fallegt og vel staðsett 259 fm einbýlishús í rólegri götu
í Norðurmýrinni ásamt 14,1 fm útiskúr. Húsið hefur mikið
verið endurnýjað á síðustu árum jafnt að utan sem innan.
Sér íbúð er í kjallara. V. 95,0 m. 3559

Fallegt 285 fm endaraðh. á fráb. stað í vesturbænum með
fimm svefnherb. Húsið er á 2. hæðum auk kj. og innb.
bílskúr. Húsið hefur töluv. verið endurn. síðustu ár. Mjög
gott skipulag. Örstutt í mjög góða þjónustu. V. 75 m. 3631

EINBÝLI

Strýtusel - glæsileg
Glæsilegt 427 fm einbýlishús við opið útivistarsvæði með
miklu útsýni. Húsið er á pöllum og með tvöföldum bílskúr.
Lóðin er falleg. Á aðalhæðinni er forstofa, baðherbergi,
borðstofa, eldhús, þvottahús og 3 herbergi og baðherbergi. Á efstu hæðinni er stór stofa með glæsilegu útsýni
en einnig er fallegt útsýni af aðalhæðinni. Í kjallara
er baðherbergi, gangur, hol, og fjögur herbergi, auk
geymslna, saunaklefa o.fl. Eign í sérflokki. 3035

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.
Tilboð 3101

Logaland - fallegt raðhús
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. V. 58,5 m. 5074

Digranesvegur - jarðhæð
Góð og vel skipul. 115,1 fm íb. á jarðh. m. sérinng. Þvottahús innan íbúðar, þrjú rúmgóð herbergi, björt stofa og sér
pallur til vesturs. V. 27,5 m. 3149

Álftahólar - laus strax

HÆÐIR

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

Lundur 3 - glæsileg penthouseíb.
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

Góð 63,4 fm 2ja herb. 63,5 fm íbúð á 1.hæð í lyftuhúsi rétt
við mjög góða þjónustu. Húsið er í góðu standi. Fallegt
útsýni. Suðursvalir. Rúmgóð stofa og herbergi. Mjög
snyrtileg sameign V. 16,5 m. 3653

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

3JA HERBERGJA.

Hringbraut 109 -0202- Endursteinað hús.
Vel skipul. 55 fm 2ja herb. íb. á 2. hæð í húsi sem verið
er að klára að endursteina að utan og skipta um glugga.
Seljandi mun greiða hlutd. íb. í þeirri framkv. Íbúðin er
laus við kaupsamning. V. 18,9 m. 3621

Sigurhæð - Garðabæ - einbýli
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.
V. 46,8 m. 2227

PARHÚS/RAÐHÚS

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

4RA-6 HERBERGJA

Klapparhlíð – Mosfellsbæ – Jarðhæð
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

Fjallalind 103 - fallegt parhús.
Mjög gott og vandað 154 fm parhús efst í Fjallalind
í Kópavogi. Mjög gott bílaplan við húsið og skjólgóð
verönd. V. 45,9 m. 3539

Gnoðarvogur – 1.hæð

Gvendageisli - íb. Óvenju glæsileg eign.
Mjög glæsileg og björt 127 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð
í fallegu fjölbýlishúsi. Sér inng. og stæði í bílag. Nýlegt
eldhús með granít borðpl. þvottahús innan íbúðar og
stórar ca 17 fm svalir til suðurs. V. 34,9 m. 3201

Falleg vel skipulögð íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli rétt við
grunnskóla, sundlaug og aðra góða þjónustu. Sérinngangur, sérgarður. Laus strax, sölumenn sýna. V. 20,5 millj.

Parketlögð og vel skipulögð 61,9 fm íbúð á 1.hæð.
Flísalagt baðherbergi með baðkari og glugga. Eign í góðu
ástandi með svölum. Góð staðsetning. V.18,5 millj.

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

ATVINNUHÚSN.

Skaftahlíð - Sigvaldablokkin
Hrísrimi parhús - frábær staðsetning
Mjög gott 160,8 fm parh. með innb. bílsk. Mjög gott
skipul. 4 svefnherb. Fráb. staðsetn. innst í botnl. við
óbyggt svæði og grunnskóla. V. 46,0 m. 3527

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. Frábær staðsetn. Hús teiknað af Sigvalda
Thordarsyni. V. 35,7 m. 3338

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

Reykjavíkurvegur - skrifstofuhæð
330,7 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð á áberandi stað.
Húsið hefur gott auglýsingagildi og er með gluggum til
suðurs, vesturs og norðurs. Hæðin skiptist í 10 herbergi,
fundarherbergi, móttökurými, kaffistofu, snyrtingar og
tvær geymslur. Næg bílastæði eru við húsið, V. 40 m. 3663

Suðurhlíðar Kópavogs- fallegt parhús.
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

Asparholt - Endaíbúð á efstu hæð- 4ra
Mjög góð og vel skipulögð 117 fm 4ra herbergja endaíbúð
á efstu hæð með sérinngang og fallegu útsýni. Auðvelt
væri að bæta við herbergi þar sem stofan er mjög stór
og geymsla íbúðar er innan íbúðar með glugga. Húsið er
byggt árið 2004. Álftanes. V. 31,9 m. 3674

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

Glæsileg fullbúin 3ja herbergja íbúð á 4.hæð (efstu) í
einstaklega glæsilegu vel staðsettu húsi innst á Strandveginum. Glæsilegar hvítar innréttingar, granít á borðum,
Miele tæki. Parket. Hátt til lofts í stofum og innbyggð
lýsing að hluta. Suðursvalir og mjög gott útsýni. Stæði í
fullbúinni bílageymslu fylgir. V. 44,9 m. 3648

Smiðjuvegur - laus fljótlega
522 fm verslunar- og iðnaðarrými á jarðhæð. Húsið
skiptist í stórt opið vinnurými sem er með 4 m lofthæð og
háum innkeyrsludyrum. Í húsinu var áður rekið fyrirtækið
Glerskálinn. Eignin er sýnileg frá Reykjanesbrautinni. Gott
malbikað plan er fyrir framan húsið. Hiti er í innkeyrslu
og stéttum. V. 62 m. 3180

Hrólfskálamelur - Nýtt hús á Seltjarnarnesi

Mánagata - Parhús með útleigumöguleika.
Um er að ræða hús á 2 hæðum og kjallara. Lóðin er
standsett og með hellulögðu sérbílastæði og garðurinn
er mót suðri og vestri með stórri timburverönd með
skjólgirðingu. Húsið lítur vel út að utan og er nýmálað.
Allt gler í húsinu er nýtt K-gler. Sér studio íbúð er við
húsið þar sem upphaflega var bílskúr. Í kjallara eru 2 stór
herbergi með aðgengi að sturtu, snyrtingu og eldhúskrók
sem tilvalin eru til útleigu. 54 3439

Strandvegur - efsta hæð m. suðurvölum.

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

Nýjar og glæsilegar íbúðir

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

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
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Herb:45-6Stærð: 146,7 fm
Herb.

Herb:25-6Stærð: 94,3 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 105,7 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHYZRS

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHYZRS 

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUTHYZRS

:[}YNS¤ZPSLN[LUKHYHóOZmWSS\TTLóTPRPSSPSVM[O¤óPUUI`NNóYP
IxSHNL`TZS\VNZtYZTxó\ó\TPUUYt[[PUN\T0UUHUOZHYRP[LR[
.\óIQYN4HNUZK}[[PY:tYSLNHMHSSLN]LYUKLY]PóOZPóTLó
ZRQ}S]LNNQ\TYOHYó]PóVNSUN\TZ[L`W[\T]LNN]Pó[YQmILóMHSSLNYP
SûZPUN\VNZtY]SK\TNY}óYP[LPRUHóHMSHUKZSHNZHYRP[LR[,PNUx
:tYMSVRRP<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

)QY[MHSSLNVNô}UVRR\óLUK\YUûQ\óxIómO¤óTLóZ[¤óPx
SVRHóYPIxSHNL`TZS\môLZZ\TLM[PYZ}[[HZ[Hóx=LZ[\YI¤U\TôHYZLT
Z[\[[LYxZR}SHSLPRZR}SHVN/mZR}SHxZSHUKZ:R]-49LYLPNUPU
ZRYmó MTVNôHYHMLYIxSHNL`TZSHUZRYmóMTÔOPUKYHó
ZQm]HY[ZûUPLYMYmZ]LMUOLYILYNP,0.505,93(<:=0ð2(<7:(4505.

4QNMHSSLNVNYTN}óxIómO¤óQHYóO¤óTLóZtYPUUNHUNP
mZHT[TQNZ[}Y\T[PT\YWHSSPZLTZUûYxOmZ\ó\YxMHSSLN\UûSLN\
MQSIûSPZOZP]Pó)H\NHR}Y,PNUPUUPM`SNPYZ[¤óPx\WWOP[\ó\SVR\ó\
IxSZRûSP:HTLPNUVNHóRVTHTQNZU`Y[PSLN7HYRL[VNMSxZHYLY\m
N}SM\T(SSHYPUUYt[[PUNHYO\YóHYVNZRmWHYLY\YLPR
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Herb:35-6Stærð: 119,3
Herb.
9,3 fm
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Herb:35-6Stærð: 86,5 fm
Herb.

Herb:95-6Stærð: 221,8 fm Bílskúr
Herb.
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<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

<WWS)LYNSPUKSMZNZT! 

-\Y\]LSSPY/MQ

=LYó! T

)YUmZ.I¤

=LYó!  T

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Herb:65-6Stærð: 206,5
Herb.
06,5 fm
Í/=Ð3(5+0<4429!3(<:=0ð2(<7:(4505.!-HSSLN[VN
+0<4429!3(<:=0ð2(<7:(4505
M\SSRSmYHóLPUZ[HRSLNHMQSZR`SK\]¤U[]LSOHUUHóVN]LSI`NN[LPUIûSPx
YHóLPUZ[HRSLNHMQSZR`SK\]¤U[]LSOHUUHó
Y}SLNYPIV[USHUNHN[\Z[\[[MYmZR}SHVNSLPRZR}SHZ]LMUOLYILYNPVN
LNYPIV[USHUNHN[\Z[\[[MYmZR}SHVNSLPRZR}
ZRLTT[PSLN[VNVWPóMQSZR`SK\YûTP)HóOLYILYNPTU\KKIHóRHYPVN
ZRLTT[PSLN[VNVWPóMQSZR`SK\YûTP)HóOL
Z[\Y[\-HSSLN\YU¤Z[\T]PóOHSKZMYxYNHYó\YTZ[}Y\TZ}SWHSSP
Z[\Y[\-HSSLN\YU¤Z[\T]PóOHSKZMYxYNH
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Auka íbúð
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Herb:45-6Stærð: 286,5 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 119,4 fm
Herb.
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ZQ}U]HYWZOVSZRYPMZ[VMHI}RHOLYILYNPmLMYPO¤ókSSN}SMLMUPLY\/UV[H
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TLóN}óZ]LMUOLYIIQHY[VNVWPóHóHSYûTPUm[[Y\Z[LPUUmN}SMPVN
LPRHYWHYRL[PNYHUx[mIVYó\TVN]HUKHóHYPUUYt[[PUNHYî]V[[HOLYI
PUUHUxIóHYmZHT[Z[¤óPxIxSHNL`TZS\
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Herb:85-6Stærð: 366,9 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 82,4 fm
Herb.
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,ZQ\UHVN.HYóHI¤ÐOZPU\LYMPTTZ]LMUOLYILYNPZQ}U]HYWZZZ[VMH
ZûU[ZLT[]Z]LMUOLYILYNPm[LPRUPUN\TZ[VMHTLóHYUPIVYóZ[VMH
ZHSLYUP[]IHóOLYILYNPô]V[[HOLYILYNPNHYóZRmSPTLóOLP[\TWV[[P
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Stærð: 213,8 fm
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Herb:75-6Stærð: 345,8 fm
Herb.

Herb. 6
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:[}YNS¤ZPSLN[LPUIûSPZOZZLTOLSK\Y]LS\THSSHMQSZR`SK\UH
:L_Z[}YZ]LMUOLYILYNPôYQIHóOLYILYNPVNYTNV[[LSKOZ.}SMLMUPU
LY\WHYRL[VNNS¤ZPSLNHYMSxZHYVNZ[LPUmIVYó\T/P[PxN}SM\TVN
]HUKHó\YMYmNHUN\YîL[[HLYLPNUxHSNQY\TZtYMSVRRPTLó
}]PóQHMUHUSLN\[ZûUPxY}SLN\VNMHSSLN\\TO]LYMPôHYZLTZ[\[[LYx
Um[[Y\UH<WWS:PNYxó\YZS\MNZT! 
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Herb. 3

Stærð: 93,2 fm
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KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR
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Fjölbýlishús Stærð: 112-168 fm

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Herb. 4

NÝBYG

GING

Stærð: 85,6 fm
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Herbergi: 2-6
Stærð: 100-245 fm

Fjölbýlishúsin við Lund, 2, 4 og 6 eru 5-10 hæða lyftuhús. Við hönnun
íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og rúmgóðar. Hiti er í
gólfum og vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás. Stæði í bílageymslu
fylgir öllum íbúðunum. Íbúðirnar skilast án gólfefna en á baðherbergjum
og þvottahúsi eru flísar á gólfi. Húsin eru álklætt og því viðhaldslítill.
Herb. 4

Stærð: 60 fm

NÝBYGGING

Flestar íbúðirnar hafa gott útsýni á þessum veðursæla stað. Einstök
staðsetning á Stór-höfuðborgarsvæðinu þar sem stutt er í alla þjónustu
og náttúruna.
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Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurfinnsson

Páll Guðjónsson

Björn Þorfinnsson

Rúnar S. Gíslason hdl

Jósep Grímsson

Hannes Haraldsson

Hafsteinn Þorvaldsson

Sighvatur Lárusson



Ágúst Valsson

Guðbergur Guðbergsson

Eggert Ólafsson

Auður Kristinsdóttir

Lóa Sveinsdóttir

Hannes Sampsted

Óskar Traustasson

Kristín B. Garðarsdóttir

Elín Viðarsdóttir

Einar Pálsson

Sigrún B. Ólafsdóttir

Snorri Sigurðarson

Fagleg og persónuleg þjónusta

FRUM - www.frum.is

Opið
hús

*FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI * ÞJÓNUSTA Í HRAFNISTU*

Naustahlein 26, endaraðhús - 210 Garðabær

Drangakór 5 - 203 Kópavogur
Opið hús mánudaginn 10. mars kl.17.00 til 17.30

Fallegt 3ja herbergja, 89,2 fm. endaraðhús, fyrir 60 ára
og eldri. Hátt er til lofts í húsinu. Fallegur og ræktaður
garður. Hiti er í stéttum og bílaplani. Aðgangur er að
þjónustu á vegum Hrafnistu og er það í göngufæri.
Verð kr. 31,5 millj.
Upplýsingar veitir Eggert Ólafsson, lögg. fast.sali,
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Stórglæsilegt 220.3 fm einbýlishús á einni hæð, þar af
28.7 fm bílskúr. 4 svefnh, 2 baðherb, vandaðar innréttingar, mikið skápapláss í eldhúsi, 140 fm pallur, heitur
pottur, meiriháttar útsýni.
Verð 63,9 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi,
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Vel skipulögð og mikið endurnýjuð fjögurra herbergja
íbúð í litlu fjölbýli í Vesturbænum ásamt stæði í bílageymslu. Þak og ytra byrði nýlega endurbætt. Frábærlega barnvænt hverfi, skóli og leikskóli nánast við útidyrnar.
Verð 35,9 millj.
Upplýsingar veitir Björn Þorfinnson sölufulltrúi,
sími 618 8864 eða bjorn@fasteignasalan.is"

Opið
hús

Opið
hús

Fannafold 62 - 112 Grafarvogi
Opið hús mánudaginn 10. mars kl. 18:00-18:30

Funalind 15 - 201 Kópavogur
Opið hús mánudaginn 10. mars kl.18.00 til 18.30

Góð fjögra herbergja 110 fm íbúð ásamt 23 fm bílskúr í
litlu fjölbýli í Grafarvogi.
Verð 32,5 millj.

- LÆKKAÐ VERÐ- Snyrtileg 132.1 fm, 3ja herb. íbúð á
jarðhæð, þar af 25.4 fm bílskúr. Gegnheilt parket á gólfi.
Sólskáli, þvottahús, geymsla, eldhús með góðum borðkrók, flísalagt baðh. EIGNIN ER LAUS STRAX. Stutt í
Smáralindina, skóla og aðra þjónustu. Verð 34.9 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi,
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

AUÐVELD KAUP
Bilið á 11.900.000.Útborgun 2.500.000.Lán frá lánastofnun 9.400.000.Greiðslubyrði á mánuði u.þ.b. 50.000.-

Unubakki Þorlákshöfn – Atvinnuhúsnæði
Til sölu eða leigu 3 snyrtilega 109 fm iðnaðarbil ásamt
34 fm millilofti í 2 þeirra í nýju atvinnuhúsnæði. Til
dæmis tilvalið fyrir bátaeigendur. Mögulegt er að selja
hvert bil fyrir sig eða þá þau 3 bil sem eftir eru saman.
Samtals rúmlega 400 fm. Góð lofthæð 7 m hæðst.
Innkeyrsluhurðir eru 4,5x4,0 m. rafmagnsknúnar.
Upplýsingar veitir Jósep Grímsson, sölufulltrúi
sími 863 1126 eða josep@fasteignasalan.is

Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson lögg. fasteignasali sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Rekagrandi 7 - 107 Reykjavík

Eldstó - 860 Hvolsvelli
Tækifæri í ferðaþjónustu. Frábær staðsetning við þjóðveg 1 á Hvolsvelli. 362 fm hús sem í er veitingahús
og lítið gistiheimili á efri hæð. Fasteign og rekstur selt
saman. Spennandi sóknarfæri.
Ásett verð 83 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fasteignasali sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Meistaravellir - 107 Reykjavík
Laus til afhendingar við kaupsamning. 100,5 fm 4ra
herbergja endaíbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin er
94,3 fm og geymsla 6,3 fm. Samtals 100,5 fm. Skipt
hefur verið um gler og gluggapósta í norðurhlið hússins.
Verið að klæða húsið að sunnanverðu og laga svalir.
Greitt af seljenda. Verð 31,9 millj.
Upplýsingar veitir Páll Guðjónsson lögg. fasteignasali,
sími 699 4994 eða pall@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Bær s Ögurhvarfi 6 s 203 Kópavogur s Sími 512 3400 s Fax 517 6345 s www.fasteignasalan.is
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

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

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

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
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Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 775 1515
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Sólvallagata

201 Kópavogur

105 Reykjavík

Reykjahlíð

Múlalind

Falleg 2ja herbergja íbúð í góðu húsi

Vel skipulagt einbýlishús á einni hæð
Eftirsótt stærð og eftirsótt staðsetning
Góð alrými og 3 rúmgóð svefnherbergi
Frágengin falleg lóð og hellulögð innkeyrsla
Eignin er alls 163 fm með innbyggðum bílskúr

Nýtist vel
Gott eldhús
Góðar leigutekjur af eign

Nánari upplýsingar veitir
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Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307
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210 Garðabær

Marteinslaug

Norðurbrú

Falleg 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi.

Falleg og vel skipulögð útsýnisíbúð
Mikil lofthæð í stofu, sólríkar svalir
Hvítar innréttingar, þrjú svefnherbergi
Stæði í bílageymslu, falleg frágengin lóð

Gott skipulag og stórt alrými
Bílastæði í bílakjallara
Flott staðsetning og stutt í skóla og útivist
Verð

34,9
, millj.
j

Nánari upplýsingar veitir

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

Virkilega
Virkil
ega gl
glæsi
æsi
æ
s leg 11
13,6 fm
fm,, 4ra
4ra her
herbe
bergja
gja
j íb
í úð
Frábær
Frá
ábærr st
staðs
a etning
að
aðs
g í 101
01 Reykj
R ykjaví
avíík
avík
Útsýni
Úts
ýni yf
yfir
ir G
Grj
rrjóta
ótaþor
þo
þor
o pið
p og miðbæ
b inn
bæ

49,9
, millj.
j

Verð

101 Reykjavík

Garðastræti

190 Vogar

107 Reykjavík

Leirdalur

Rekagrandi

Rúmgott einbýlishús með stórum bílskúr

Falleg 4-5 herb.

Stofa, vel útbúið eldhús , 7 stór svefnherbergi,

102 fm íbúð á 3ju hæð

Húsið er nánast fullbúið en lóð ófrágengin

Bílastæði í bílastæðishúsi

Eigandi skoðar skipti á eign á höfuðborgar-

Nánari upplýsingar veitir

svæðinu

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

Verð

34,9
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j

Gott skipulag
Verð

101 Reykjavík

200 Kópavogur

47,5
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Suðursvalir. Sjávarútsýni
Verð

220 Hafnarfjörður

Stórihjalli

Suðurholt

Þverás

Mikið endurbætt einbýlishús
Byggingaréttur fylgir

Frábær staðsetning

Vel skipulagt parhús

Glæsileg 100 fm íbúð - Sérhæð

Stærð 275,9

Stærð 166,1 fm.

Allt endurnýjað og eign sem

Teikningar fyrir 122 fm
Rúmt bílastæði

6 svefnherbergi

Fjögur svefnherbergi

vandað hefur verið til verks

Tvöfaldur bílskúr

Innbyggður bílskúr

1/2
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Vel með farin eign
Verð
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110 Reykjavík

Vesturvallagata
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35,4
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Nánari upplýsingar veitir

17:30 - 18:00

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300
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Þriðjudag 11. mars 17:00 - 17:30

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

33,5
, millj.
j
110
1
11
10
1
0R
Re
ey
ykj
yk
kjjav
k
aví
a
víík
v

Rei
Re
eisul
sulegt
e einbý
egt
e býlis
lish
hús í grónu hve
verfi
rfi
Ef i hæð, gó
Efr
óð alrými
a
og 3 svefnherbergi

Fjarðarás 19

Rúmgóð séríbúð á jarðhæð
Eig
ig
gn
nin
ni
iin
n er alls um 280 fm

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is
g sími: 899 1178
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OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 11. mars 17:00 - 17:45

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

43,9 millj.
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OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 11. mars 17:00 - 17:30

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178
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OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Miðvikud. 12. mars 17:30 - 18:00

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

Verð

34,9 millj.
112 Reykjavík
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OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Verð

Tjarnarstígur

Mjög gott180 fm parhús
Stórglæsilegt sjávarútsýni
Allt á einni hæð
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j

170 Seltjarnarnes

Verð

68,9 millj.
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Reykja

Borgartún

Nánari upplýsingar veitir

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

Fimmtud. 13. mars
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Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Verð

165 millj.
j
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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 - SÉRINNGANGUR

Opið
hús
mánu
dag

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
10. MARS MILLI KL. 17 OG 18
• Fallegar 3ja og 4ra herbergja
íbúðir lyftuhúsi.

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

• Flestar íbúðir með tvennum
svölum.

• Fullbúnar án gólfefna

• Verönd á 1.hæð.

• Mynd-dyrasími.

• Baðherbergi og þvottahús
flísalagt og fullbúið

• Vandaðar innréttingar frá
Trésmiðjunni GKS og tæki frá
Gornje.

• Bílgeymsla.

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.
2 íbúðir á hæð – 4 íbúðir í stigahús með sérinngangi.
Dalsás 2-6 er vel staðsett 28 íbúða fjölbýli á frábærum útsynisstað í Áslandinu í Hafnarfirði.

• Stærðir frá 98 fm. -127 fm.

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

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

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

Melhæð - Garðabær - Einbýli

Óttuhæð - Garðabær - Einbýlishús

Norðurtún - Einbýli - Garðabæ. (Álftanesi)

Hliðarbyggð - Gbæ. - Raðhús

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 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.

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.

Suðurvangur - Hf. - Einbýli

Þrastarás - Hafnarfjörður
j
- Raðhús

Draumahæð - Garðabær - Raðhús

Einihlíð - Einbýli - Hf.

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.

Hraunhamar kynnir glæsilegt endaraðhús við Þrastarás í Áslandshverfi í Hafnarfirði. Glæsilegt útsýni. Eignin er 164,4fm auk bílskúrs
sem er 25,5 fm samtals 190 fermetrar.
Skipting eignar: Efri hæðin: Forstofa, hol, eldhús,gestasalerni,
hjónaherbergi, stofa, borðstofa þvottahús og bílskúr.
Neðri hæðin: 2 svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi. *
Verð 46,9 millj.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft endaraðhús með innbyggðum
bílskúr samtals 260 fm. Vandaðar innréttingar. Parket. Fullbúin góð
eign. Frábær staðsetning. Hagstæð lán. Verð 52 millj.

Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað innst í botlanga við
grænt 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.

Sævangur - Hafnarfjörður- Glæsilegt Einbýli

Brekkugata - Hafnarfjörður
- Glæsilegt einbýli

Háabarð - Hafnarfjörður - Einbýli

Hringbraut - Hf. - Sérhæð m. bílskúr

Nýkomið í einkasölu sérlega glæsilegt einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr samtals skráð 128,3 fm. Húsið er allt nýlega
standsett utan sem innan. Glæsilegar innréttingar. Vönduð og góð
gólfefni. Baklóð með stórum timburpalli. Hús í góðu standi að utan.
Verð 39,5 millj.

Nýkomin
ý
í einkasölu sérlega
g skemmtilegg efri sérhæð í ggóðu tvíbýli
ý
miðsvæðis í Hafnarfirði. Íbúðin er skráð 144 fm. en þar af er bílskúr
og þvottaherbergi í kjallara 45 fm. Þrjú svefnherbergi. Góðar stofur
með glæsilegu útsýni. Góð eign. Frábær staðsetning.
Verð 30,9 millj.

Nýkomið í einkasölu þetta vandaða einbýlishús á frábærum stað í
Norðurbænum. Eignin er skráð 276 fm. en þar af er tvöfaldur bílskúr
56 fm. Vandaðar innréttingar. Gott skipulag. Arkitektahönnun.
Glæsileg hraunlóð á þessum skjólgóða stað. Verð 69,5 millj.
Allar frekar upplýsingar á skrifstofu.

Hraunhamar fasteignasala kynnir Brekkugötu 14 í Hafnarfirði
einbýli á þremur hæðum samtals um 202,1 fermetrar. Húsið er
staðsett á frábærum útsýnisstað í suðurbæ Hafnarfjarðar allt
nýlega uppgert á einstaklega vandaðan hátt, gegnheilt eikarparket
er á öllum gólfum og sérsmíðaðar stílhreinar innréttingar.
Frábær staðsetning. Verð 69,9 millj.
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Skúlagata - Reykjavík - 4ra herb.

Kirkjuvellir - Hafnarfjörður - 3ja m. bílskýli

Sóleyjarimi - Grafarvogur - 50 ára og eldri

Glitvellir - Hafnarfjörður
j
- 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 glæsileg 103 fm. íbúð 3ju hæð í vönduðu
lyftuhúsi. Glæsilegr innréttingar frá Brúnás. Vönduð tæki og
gólfefni. Rúmgóðar stórar svalir. Mjög góð sameign.
Frábær staðsetning og útsýni. Verð 28,5 millj.

Nýkomin í sölu glæsilega 89 fm. 3ja herb. útsýnisíbúð á annarri
hæð í góðu fjölbýli fyrir 50 ára og eldri við Sóleyjarima 19 í Grafarvogi. Eignin er smekklega innréttuð með vönduðum sérsmíðuðum
innréttingum fallegum gólfefnum og yfirbyggðum svölum. Eignin
skiptist í forstofu, hol. tvö herbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu,
eldhús, þvottahús og geymslu ásamheft ðbundinni sameign.
Verð 30,9 millj

Fallega
g 4ra herb. 122 fm. íbúð á 2.hæð með sérinngangi
g g Í fjórbýli
j
á Völlunum í Hafnarfirði , FRÁBÆR STAÐSETNING, ÖRSTUTT Í
GRUNNSKÓLA OG LEIKSKÓLA. Áhvílandi hagstætt lán frá ÍLS.
Eignin skiptist í forstofu, hol, forstofuherbergi, baðherbergi, stofu,
borðstofu, eldhús, herbergi, hjónaherbergi, þvottahús, geymslu,
svalir. Fallegar innréttingar. Gólfefni eru parket og flísar.
Verð 30,4 millj.
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Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Falleg 3ja herb. með stæði í bílageymslu í Kórahverfi

IÐ

OP

Opið hús Mánudaginn 10.mars frá kl
17:30 til 18:00 að Baugakór 19-23 íbúð
01-05
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.

S
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Þorláksgeisli - með bílskýli - arinn í stofu.

IÐ
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S
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Opið hús Mánudaginn 10.03 á milli
17:30 til 18:00 að Þorláksgeisla 17 efsta
hæð, Margrét á bjöllu.
Glæsileg ca. 115 fm. íbúð á efstu hæð
með sér inngangi af svölum. Suður svalir,
vandaðar innréttingar, þvottahús í íbúð.
Innangengt í bílskýlið. Áhv. ca 31,2 m. við
Íbúðarlánasjóð. greiðsla pr. mán. ca. 132
þúsund. V. 32,9 m.
Nánari uppl. Ellert 893-4477
eða Erlendur 897-0199

Stærri eignir

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

Á Valhöll fasteignasölu starfar reynslumikið starfsfólk, með tæplega 20 ára meðal starfsaldur.
Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar gerðir eigna á skrá.
ÞEKKING- REYNSLA –ÞJÓNUSTA

Nýbyggingar

Leiðhamrar - frábær staðsetning
Í einkasölu fallegt 213 fm parhús á 2 hæðum með
innb. 28 fm bílskúr í eftirsóttu barnvænu hverfi. 4
rúmgóð svefnherb. Rúmgóð stofa. Parket. Fallegur
ræktaður garður með góðum veröndum. Frábær
staðsetning í grónu hverfi. Verð 52 millj. Uppl. veitir
Bárður í 896 5221.

Parhús við Aflakór í Kópavogi
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

Atvinnuhúsnæði.

Lautasmári - Falleg 147 fm, 4
svefnherb. 2 íbúðir.
Nýkomin 147 fm 5.herb. (4 sv.herb.) íbúð á 1.hæð +
jarðhæð með möguleika á séríbúð á jarðhæð. Stæði
í bílskýli. Frábær staðsetning, örstutt í skóla, íþróttir,
verslun og þjónustu. Tvö baðherbergi, góðar innréttingar, suðvestur svalir og fl. Verð 38,0 m./tilboð.
Uppl. veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222

4ra herb

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

Víkurbakki - Raðhús

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

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

Freyjubrunnur til afh. við
kaupsamning
Nýtt mjög vel skipulagt 215 fm. raðhús á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Fjögur svefnherbergi,
eignin afh. tilbúin til innréttingar,gólfhiti kominn. V.
49,5m. Mögul. að taka minni eign upp í kaupverð.
Seljandi er til í að lána hluta kaupverðs. Nánari uppl.
veitir Heiðar í s:

Næfurás - bílskúr
Nýkomin í einkasölu skemmtileg og fjölskylduvæn
125 fm endaíbúð á 2 hæð (aðeins hálf hæð upp)
með 25 fm góðum bílskúr (byggður 2005). Glæsilegt
fjallasýn í norður, austur og víðar. 3 svefnherb.
Sérþvottahús. Parket. Sex íbúða hús sem lítur mjög
vel út og hefur verið í toppviðhaldi. Verð 35.8 millj.
Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Hvaleyrarbraut - Hfj. 118 fm.
Nýkomið mjög gott 81 fm atv.húsn. með 37 fm innréttuðu millilofti. Lofthæð 7-8 mtr. Góð innkeyrsluhurð
3x3 mtr. Gott pláss. Verð 11,8 millj. Uppl. veitir
Ingólfur 896-5222

Bláskógar - Einbýli
Sigurhæð - Garðabæ hagstætt
verð.
Fjölskylduvænt 200 fm einbýli á einni hæð m.
innb. bílskúr á góðum stað í grónu hverfi. Fimm góð
svefnherb. Upptekin loft, halogen lýsing. Rúmgott
eldhús. Lítið mál að setja upp séríbúð með sérinng.
í bílskúr og hluta íbúðar. Stutt í Hofstaðaskóla og
fjölbrautarskóla Garðabæjar. Hastætt verð 46.8
millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221

Fallegt 273 fm einbýli. Sjö svefnh. Endurnýjað
baðherbergi og gestasnyrting. Stofurnar eru mjög
rúmgóðar og bjartar og mikil lofthæð og arinn í stofu.
Stórar svalir og tvær verandir. Bílskúrinn er 27,9 fm
og með mjög mikilli lofthæð. Fallegur og mikið gróinn
garður. V 55,6 millj

Sérhæðir

Austurkór 150 fm raðhús á einni
hæð.
Höfum tekið í sölu 5- raðhús á einni hæð við Austurkór í Kópavogi. Húsin seljast fullbúin án gólfefna
á stofu og herbergjum 2-3 svefherbergi eru í húsunum sem eru skemmtilega skipulögð. Verð frá 49,5
milj. Uppl. um eignirnar veita Heiðar í s:693-3356
eða á heidar@valholl.is eða Bárður í s:896-5221 eða
á bardur@valholl.is

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

5-6.herb.
3ja herb.

Ólafsgeisli einbýli
Fallegt 233 fm einbýli á góðum stað við Ólafsgeisla
í Reykjavík
Fjögur góð svefnherbergi, Stórar stofur með mikilli
lofthæð. Tvö fullbúin baðherbergi. Rúmgóður bílskúr
og garður með einfaldrri umhirðu. Glæsilegt hús með
fallegt útsýni og laust við kaupsamning. V 68,3 millj.
Uppl. veita sölumenn Valhallar.

Falleg 145,3 fm hæð með bílskúr
við Efstasund í Reykjavík
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

Síðumúli
Gott 184 fm iðnaðarhúsnæði með góðri innkeyrsluhurð og móttöku hurð+afgreiðslu. Stór salur með
allt að 5,5 mtr.lofthæð, móttaka, snyrting og fl.
Laust. Verð 29,9 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Lindasmári falleg íbúð með 5svefnherb.
Í einkasölu fjölskylduvæn 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.

Bólstaðarhlíð - 90 fm
Í einkasölu vel skipulögð tæplega 90 fm íbúð í kjallara. Þriggja herbergja. Nýstandsett vandað baðherb,
allt flísalagt. Að öðru leiti er íbúðin mikið upprunaleg.
Laus 1 júní. Uppl. Verð 22.5 millj. Uppl. veitir Bárður
í 896-5221.

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

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

Klapparhlíð 7 - 270 Mosfellsbær

Bláskógar 5 -109 Reykjavík

Nýtt á skrá

64 m2, 2ja herbergja íbúð með sérinngangi og
sérgarði á jarðhæð í 3ja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 7 í Mosfellsbæ. Frábær staðsetning
rétt við skóla, leikskóla og sundlaug. V. 20,5 m.

Laus strax

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

Mjög fallegt 272,9 m2 einbýlishús á tveimur
hæðum við Bláskóga 5 í Reykjavík. V. 55,6 m.

Litlikriki 76 – 270 Mosfellsbær

Tungusel 11 - 109 Reykjavík
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Nýtt á skrá

Birkiteigur 2 -270 Mosfellsbær

Laus strax
Nýtt á skrá

Rúmgóð 96,5 m2, 3ja herbergja, neðri sérhæð
með sérinngangi í tvíbýlishúsi við Birkiteig 2 í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, barnaherbergi, stórt hjónaherbergi, baðherbergi, stofu og
eldhús. V. 24,9 m.

Laus strax

Björt 129,8 m2, 4ra herbergja íbúð með
sérgarði á jarðhæð. V. 24,9 m.

Skeiðarás 12 - 210 Garðabær

Nýjar íbúðir

Nýtt á skrá

Háholt 4 -270 Mosfellsbær

Laus strax
Nýtt á skrá

61,2 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi og
verönd við Háholt 4 í Mosfellbæ. Íbúðin skiptist
í svefnherbergi, forstofu, eldhús, stofu og
geymslu innan íbúðar. Íbúðin þarfnast viðhalds
og viðgerða. V. 15,9 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.
102,4 m2 atvinnuhúsnæði. Innkeyrslu- og
göngudyr er á húsnæðinu. V. 14,3 m.

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

Dvergaborgir 12 - 112 Grafarvogur

Nýtt á skrá

Hæðargarður 33 - 108 Rvk.
Hjallahlíð 19D - 270 Mosfellsbær

Laus strax

98 m2, 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
við Dvergaborgir 12 í Grafarvogi.
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi,
forstofu, baðherbergi, eldhús og
stofu. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í
kjallara. V. 22,9 m.

Laus strax

Glæsileg 117,4 m2 4ra herbergja íbúð á jarðhæð
með afgirtri timburverönd í fjórbýlishúsi ásamt
24,1 m2 bílskúr við Hjallahlíð 19D. Vinsæll staður.
Rétt við skóla, leikskóla og sundlaug. V. 37,9 m.

85,3 m2 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í
lyftuhúsi fyrir 63 ára og eldri. V. 33,9 m.

Jónsgeisli 93 - 113 Grafarholt

Hamrabyggð 32 - 220 Hafnarfjörður

Nýtt á skrá

Fallegt 202,5 m2 einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr við
Hamrabyggð 32 í Hafnarfirði. Þrjú
svefnherbergi(fjögur á teikningu)
Hellulagt bílaplan. Timburverönd
og skemmtileg lóð umhverfis húsið.
V. 43,5 m.

Laus strax

Bergholt 8 - 270 Mosfellsbær

Til leigu

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, þvottahús og geymslu
ásamt bílskúr. Eignin er mikið endurnýjuð að
innan. Hellulagt bílaplan og stór timburverönd.
V. 43,9 m.

Glæsilegt 234 m2 skrifstofuhúsnæði. Hægt
er að skipta húsinu upp í tvær einingar og
leigja í sitthvoru lagi.

Tjarnargata 4

•

101 Reykjavík

•

Sími 511 3101

Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali

•

Fax 511 3909

•

www.101.is

•

101@101.is

Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali
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Traust og góð þjónusta í 11 ár
HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

FRUM

Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk

Eysteinn Sigurðsson

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

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

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

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

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is
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Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

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

Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

stakffell.is

OP

IÐ

OP

HÚ

S

IÐ

HÚ

S

Flyðrugrandi 4 - 107 Rvk Opið hús á morgun, þriðjudaginn 11. mars kl 17:30-18.

Víðihlíð 41 - 105 Rvk Opið hús á morgun, þriðjudaginn 11. mars kl. 17-17:30

Fjölskylduvæn, björt og rúmgóð íbúð í fjölbýli. Stutt í skóla, verslun og þjónustu. Fjögur svefnherbergi, opið milli eldhúss og stofu. Stórar
suðursvalir. Verð 41,8 millj. Verið velkomin, sölumaður a staðnum.

Stórglæsilegt og endurnýjað 201,5 fm endaraðhús. Glæsileg lóð með 70 fm palli og garði til suðurs. Sérsmíðaðar innréttingar. Einstök staðsetning í Suðurhlíðum. Gegnheilt parket og náttúrusteinn á gólfum. 3-4 svefnherbergi, fallegar stofur, 2 baðherbergi. Möguleiki að yﬁrtaka
lán að fjárhæð 40 millj. með 3,7% vöxtum. Verð: 59,8 millj.

Óskum eftir sérbýli í 101
Óskum eftir 3 herb. íbúð
eða 107, að lágmarki 200 fm. á jarðhæð í Mosfellsbæ
OP

IÐ

OP

HÚ

S

IÐ

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð
í Fossvogi
OP

HÚ

S

IÐ

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð
í lyftuhúsi í Rvk eða Kóp.

HÚ

S

Grænatún 2 - 200 kóp

Lindasmári 29 - 201 kóp

Reykás 31 - 110 Rvk

Miðvangur - 220 Hfj.

Tungusel - 109 Rvk

Opið hús á morgun, þri. 11. mars kl. 17-17:30.
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.

Opið hús í dag, mán. 10. mars kl. 17-17:30.
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.

Opið hús í dag, mán. 10. mars kl. 17:30-18.
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.

102,6 fm góð 3ja - 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi við Miðvang, Hafnarﬁrði. Þvottahús innan
íbúðar. Yﬁrbyggðar svalir. Laus við kaupsamning.
Verð: 25,5 millj.

114,0 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi
við Tungusel, Reykjavík. Hús í góðu ástandi að utan.
Vel skipulögð íbúð. Laus við kaupsamning.
Verð: 24,9 millj.

Kárastígur - 101 Rvk

Fífusel - 109 Rvk

Laugarásvegur - 104 Rvk.

Stigahlíð - 105 Reykavík

Laugavegur - 101 Rvk

63,4 fm rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð
með sérinngang í eldra þríbýlishúsi við Kárastíg,
Reykjavík. Húsið er bárujárnsklætt timburhús.
Laus við kaupsamning. Verð: 21,9 millj.

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.

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.

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

Einstaklega sjarmerandi og vel staðsett 78,3 fm.
3-4ra herb. penthouse íbúð á 3ju hæð í góðu húsi
ofarlega við Laugaveg. Húsið er byggt 1985. Mikil
lofthæð og góðir þakgluggar. Svalir til suðurs og
lokaður suðurgarður. Verð 29,5 millj.

Vatnsstígur - 101 Reykjavík

Furuás - 221 Hfj.

Klapparstígur - 101 Rvk

Hólaberg - 111 Rvk

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!

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

128,2 fm raðhús á tveimur hæðum. 5 svefnherbergi.
Sólpallur og stór garður í vestur. Frábær staðsetning
fyrir fjölskyldufólk í göngufæri við skóla, verslanir og
þjónustu og steinsnar frá Elliðaárdalnum. Laust strax.
Verð 29,9 millj.

Bláskógar - 109 Rvk

Austurkór - 203 Kóp.

Borgartún - 105 Rvk

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.

112.9 fm þriggja herb. íbúð vestanmegin á jarðhæð
með einstöku útsýni. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu/
borðstofu með útgangi út á verönd, eldhús opið við
stofu, hjónaherbergi með sér baðherbergi, barnaherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi og geymslu.

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

Dvergaborgir - 112 Rvk

Tungusel - 109 Rvk

Hamrabyggð - 220 Hfj.

Björt og falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með sér
inngangi og útgengi á verönd frá stofu. Fallegt útsýni
úr eldhúsi. 3 rúmgóð svefnherbergi. Laus við kaupsamning. Verð: 22,9 millj.

Vel skipulögð 4-5 herbergja íbúð á fyrstu hæð við
Tungusel. Björt og falleg íbúð. Afgirtur garður með
palli og sólstofa. Stór geymsla. Laus við kaupsamning. Verð: 24,9 millj.

Bjart og fallegt 171 fm einbýlishús ásamt 31,5 fm
frístandandi bílskúr. Fallegt umhverﬁ og skemmtileg
lóð umhverﬁs húsið. 3 rúmgóð svefnherbergi, 2
baðherbergi. Arinn í stofu. Stórt eldhús með góðri
innréttingu. Laust við kaupsamning. Verð: 43,5 millj.

Glæsileg fullbúin samtals 178,4 fm. 4ra herb. útsýnisíbúð á 10. hæð á
frábærum stað í Skuggahverﬁnu í Reykjavík. Gólfhiti. Sér stæði í bílageymslu.
Verð: 139 millj.

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur
og lögg. fast.
Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Ég er með
kaupanda að
400-500 fm húsi
í Garðabæ

Hofteigur 18 - efri hæð
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Allar nánari upplýsingar
pp ý g veitir

Jason Ólafsson,
sölufulltrúi
sími: 775-1515
jassi@miklaborg.is
Save the Children á Íslandi

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 11.3 FRÁ 17:30-18
Glæsileg mikið endurnýjuð efti sérhæð í þríbýlshúsi á frábærum stað
í Teigahverﬁ. Í dag skiptist íbúðin í 2 stofur og 2 svefnherbergi en var
áður 3vefnherbergi og stofa. Innréttingar, tæki, gólfefni o.ﬂ. er
endurnýjað á sérlega smekklegan hátt. Fallegt umhverﬁ.
Suðursvalir frá stofu. Verð 45,9 millj.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 11.3 KL. 17:30-18. VERIÐ VELKOMIN.

Sími
Sími
í

568 2444
568
2444
Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Lágmúla 4 www.miklabor
org.is

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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á
markaðsverði
Grænlandsleið 35
í Reykjavík

Frábær fjárfestingarkostur

Vættaborgir

Til sölu glæsilegt 814, 3 fm.
verslunnarhúsnæði á jarðhæð á
mjög góðum stað við Fosshálsinn.
Húsnæðið selst með 10 ára
leigusamning. Traustir leigutakar.
Húsnæðið er er bjar t, vel skipulagt með mikilli lof thæð og góðum
verslunar frontum. Húsið er í mjög
góðu ástandi utan sem innan.
Allar nánari upplýsingar
pp ý g á
Ásbyrgi fasteignasölu.

Glæslegt og vel skipulagt
174.0 fm. parhús á t veimur
hæðum með innbyggðum
27.4 fm. bílskúr. 3 rúmgóð
svefnherbergi. sólstofa við
húsið vestanver t. Fallegt út
sýni. Eignin er mjög velstaðset t, innarlega í rólegri
íbúðargötu. Húsið getur losnað
fljótlega. Verð 47.9

Til sölu er búseturéttur í
3ja herbergja íbúð um 94 fm að
stærð. Íbúðin er á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Sér inngangur er inn
á hvora hæð fyrir sig. Stæði í
bílageymslu fylgir íbúðinni. Ásett
verð er 11 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 143.000.-

Blaðberinn
bíður þín

Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð
þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 14. mars
n.k.
Tilboðsfrestur er til 21. mars n.k.

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

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Blaðberinn...

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins
að Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á
netfangið bumenn@bumenn.is

Funafold

Andrésbrunnur

Fallegt 197 fm. einbýlishús á einni
hæð með innbyggðum
3 6.1 fm. bílskúr. 4 svefnherbergi.
Arinstofa. falleg gróin suðurlóð.
Eignin er mjög vel staðset t, innarlega í rólegri íbúðargötu. Hús sem
ver t er að skoða. Verð 54.6 millj.

Glæsileg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð 9 6,1 fm. á 3. hæð
í ly f tuhúsi ásamt stæði í 3 bíla
bílageymslu. Fallegar innrét tingar. Sér þvot tahús.
Suður svalir. Laus fljótlega.
Stut t í skóla, íþrót taaðstöðu
og útivist. Verð 26.9 mill.

Búmenn auglýsa íbúðir

...góðar
óðð fréttir
f étti ffyrir
i umhverfið

Prestastígur 8 í Reykjavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um
95 fm ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er á þriðju hæð í fjögra hæða
fjölbýlishúsi með lyftu. Svalir eru yﬁrbyggðar og fylgir aðgangur að samkomuhúsi. Verð búseturéttarins er um kr. 9.3 millj. og eru mánaðargjöldin um 122.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn
samkvæmt mæli.

Réttarheiði 35 í Hveragerði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð í parhúsi sem er
um 90 fm að stærð. Að auki fylgir íbúðinni um 15 fm garðskáli. Verð búseturéttarins er um kr. 4.7 millj. og eru mánaðargjöldin um kr. 121.000.. Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Lundarbrekka 4

Hlégerði

Falleg 4ra herb. 92,7 fm
endaíbúð á þessum ef tirsót ta
stað. Sér inngangur af svölum.
3 svefnherbergi. Suður svalir.
Verð 27.5 millj.

Fallegt og töluver t mikið
endurnýjað 19 6.8 fm. steinsteypt einbýlishús á einni hæð
ásamt samliggjandi 32. fm
bílskúr. Eignin er því alls 2 28.8
fm. 4 svefnherbergi. Stór afgir t
suðurverönd með pot ti.
Eignin er laus til afhendingar.
Verð 61 millj

VANTAR ALLAR GERÐIR FASTEIGNA
Á SÖLUSKRÁ - EKKERT SKOÐUNARGJALD

Suðurgata 17-21 í Sandgerði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð. Íbúðin er um
91 fm á fyrstu hæð. Í húsinu er þjónustumiðstöð fyrir eldriborgara.
Verð búseturéttar er um kr. 6.3 millj. og mánaðargjöld um 96.000.-. Í
mánaðargjöldunum er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Umsóknarfrestur er til 17. mars n.k.
Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í
síma 552-5644 milli kl. 9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari u
pplýsingar um íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu
Búmanna.

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is
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FASTEIGNIR.IS

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Skeljatangi
Gullfalleg og mikið endurnýjuð 84,9 fm endaíbúð á jarðhæð
www.berg.is • GSM 897 0047 með 37 fm. sólpalli með skjólveggjum. Sér inngangur.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali Vandaðar innréttingar, gólfefni og innréttingar.
V. 25,9 m. 7890
Petur@berg.is

Bæjargil.

Hlíðartún. Mosfellsbæ.

Ásakór.

Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott
eldhús. Sólpallur í suður. Góð eign við vinsæla götu.
V. 54,9 m. 8504

Vel staðsett 167,5 fm. parhús auk 31 fm. bílskúrs, samt.
198,5 fm. Stór lóð. Bílskúr með gryfju. 4 svefnherbergi.
Góð eign í fögru umhverﬁ. 8641

Glæsileg 158 fm. íbúð á efstu hæð í ﬂottu lyftuhúsi
við Ásakór í Kópavogi. Vandaðar innréttingar. 4 góð
svefnherbergi. Vönduð gólfefni. Tvennar svalir. Stæði í
bílahúsi. Eign fyrir vandláta. V. 42,5 m. 8675

Þingás.

Birkiteigur. Mosfellsbær.

Brekkutangi í Mosfellsbæ.

Háholt í Mosfellsbæ.

Klapparhlíð í Mosfellsbæ.

Fallegt og vel byggt 228,8 fm. einbýli auk 44,5 fm.
bílskúrs, samtals, 267,3 fm. Fallegar innréttingar. Góð
gólfefni. Arin í stofu. Útgengt úr stofu á nýlegan sólpall.
Tvíbreiður bílskúr. Sér íbúð á jarðhæð. V. 64,9 m. 8677

96,5 fm. neðri sérhæð við Birkiteig í Mosfellsbæ. Sér
inngangur. Tvö rúmgóð svefnherbrgi, Björt og rúmgóð
stofa. Eldhús með góðri innréttingu. Sér garður. Gott
baðherbergi. Flísalagt baðherbergi. V. 24,9 m. 8684

Mjög ﬂott innréttað 228 fm. raðhús á tveimur hæðum auk
26 fm. bílskúr, samt. 254 fm. Sér íbúð í kjallara. Flísar á
gólfum. Flott eldhús, nýleg innrétting. Vandað baðherbergi.
Suðurgarður, í góðri rækt m/sólpöllum. V. 48,7 m. 8682

Háholt í Mosfellsbæ. 62 fm. íbúð með sér inngangi.
Þarfnast lagfæringa og viðhalds. Parket á gólfum. Flísalagt
baðhernergi. Lítill sér garður. Gópð sér geymsla. Rúmgott
herbergi. V. 15.9 m. 8685

Flott 64 fm. íbúð á jarðhæð. Flísar og parket. Góðar
innréttingar. Sér afgirtur garður m/skjólveggjum. Rúmgott
svefnh., björt stofa með opið í eldhús. Flísalagt baðh. Laus
strax við samning. Lyklar á skrifstofu. V. 20,5m. 8686

BAKKASTAÐIR 127 - EINBÝLI
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Kristján Baldursson hdl.
og löggiltur fasteignasali

PÓSTHÚSSTRÆTI 13 - MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Eignin skiptist í vandaða 100 fm. íbúð og
132 fm. skrifstofurými, samtals 232,3 fm.
á 2. hæð.

Opið hús í dag kl. 17:30 – 18:15
Sýnum í dag þetta glæsilega einlyfta steinsteypta 250 fm einbýli. Húsið
skiptist þannig að íbúðarrými er 219 fm og innbyggður bílskúr 31 fm.
Glæsilegur garður í rækt, miklir sólpallar til suðurs og vesturs með
skjólgirðingum og heitum potti. 4-5 mjög rúmgóð herbergi. Mjög vandaðar
innréttingar og tæki. Massívt parket á ﬂestum gólfum. Mjög róleg
staðsetning innst í botnlanga. Stutt í skóla, falleg útivistarsvæði,
golf og þjónustu. Verð 65,9 millj. Sjá nánari upplýsingar og myndir
inni á www.fasteign.is

Nánari lýsing:
Nýleg þriggja herbergja íbúð með parketi
og ﬂísum á gólfum.
Vandaðar innréttingar, suðursvalir.

SKIPTI KOMA TIL GREINA Á ÓDÝRARI EIGN.
Ólafur B Blöndal lgf. sýnir húsið í dag kl. 17:30 – 18:15

Þrjú bílastæði í bílageymsluhúsi fylgja.
Samþykktar teikningar liggja frammi þar
sem gert er ráð fyrir tveimur íbúðum.

S. 6-900-811

Í skrifstofurými eru ﬁmm parketlagðar
skrifstofur, tvö salerni, gangur og móttaka
með skenk.

Ólafur B Blöndal lgf
S. 6-900-811

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

FRÁBÆR STAÐSETNING Í HJARTA BORGARINNAR. MIKLIR MÖGUEIKAR.
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR KNÚTUR SÖLUSTJÓRI Í SÍMA 694-4217, knutur@trausti.is
Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800

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

:!

Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

801
Selfoss

Syðri-Reykir

Til leigu veitingarekstur/verslun/útisvæði.

KJÖRIÐ TÆKIFÆRI FYRIR FERÐAÞJÓNUSTU
SKÍÐASKÁLINN Í HVERADÖLUM

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is
Veitingarekstur: Veitingarreksturinn er í 800fm húsnæði og skiptist
í 3 sali sem taka 380 manns í sæti, fullbúið eldhús með góðum
tækjum, vandaðar innréttingar, allt sem þarf til veitingarrekstrar
fylgir ásamt heimasíðu og viðskiptavild.
Verslunarhúsnæði: 100 fm. á jarðhæð, fyrir t.d. gjafa, minjagripa
eða útivistarvörur.
Útiaðstaða fyrir ferðaþjónustu: Góð útiaðstaða sem hægt er að nýta
fyrir t.d. fjórhjóla, hesta eða reiðhjólaferðir. Heitir pottar á útisvæði.
Möguleiki að leigja allt saman eða í sitthvoru lagi.

Einstaklega vel staðsett og sjarmerandi
64,4 fm sumarhús í Bláskógarbyggð
í landi Syðri-Reykja rétt sunnan við
Allar nánari upplýsingar veitir
Svan G. Guðlaugsson Brekkuskóg.
sölufulltrúi
Miklar endurbætur hafa verið gerðar á
sími: 697-9300
húsinu á síðustu árum og eru allar innsvan@miklaborg.is
réttingar og gólfefni nýleg.
Húsið stendur innst í botlanga og við
ánna Fullsæl.
Stórbrotið útsýni.
Óskar R. Harðarson
Verð frá:
hdl. og löggiltur fasteignasali

18,2 millj.

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

FRUM

Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk

Eysteinn Sigurðsson

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

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

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

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

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 •
www.101.is Löggiltur fasteignasali Leifur Aðalsteinsson

Blaðberinn
bíður þín

Urðarstígur 11a- 101 RVK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 17:00-18:00

Til sölu við miðbæ Hafnarfjarðar
Atvinnuhúsnæði – Leikhús

S

IÐ
OP

HÚ

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

Mjög skemmtilegt 96,3 fm raðhús á tveimur hæðum á rólegum stað
í hjarta borgarinnar. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús,
2 svefnherbergi, fataherbergi inn af öðru, snyrtingu, þvottahús og
geymslu. Sér lóð er aftan við húsið. V-36,8 millj.

Blaðberinn...

Nýkomið 743,4 fm. atvinnuhúsnæði (Hafnarfjarðar
Leikhúsið). Frábær staðsetning við hliðin á Víkingahótelinu
og Fjörugarðinum. Leigusamningur getur fylgt.
Upplýsingar gefur Helgi Jón s. 893-2233.

Einbýlishús í Garðabæ
óskast – Staðgreiðsla
Traustur kaupandi hefur beðið okkur
að útvega 4-500 fm einbýlishús í Garðabæ.
Staðgreiðsla í boði.
Upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson.

Brandenburg

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

...góðar
óðð ffréttir
étti ffyriri umhverfið

Við náum til fjöldans

Við sjáum um örugga dreiﬁngu á fjölpósti
Póstdreiﬁng dreiﬁr fjölpósti sex daga vikunnar til heimila
á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60%
landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið
til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn
á heimilin. Örugglega til þín.
Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.
Póstdreiﬁng | Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | Sími 585 8300 | www.postdreif-

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!
)ÚG§BCBLLJ,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Benz ‚03 til sölu. Ek. 63 þús. Nýjar
bremsur og klossar. V. 500 þús. Uppl. í
s. 8672145

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bátar

Bílar óskast

KIA Sorento ex classic 197 hö. Árgerð
2012, ekinn 53 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.690.000. Rnr.140789. 5 ár eftir
af verksmiðjuábyrgð.

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

NÝTT SOMERSET
TILBOÐ 2.990.000.M.BENZ SPRINTER 313 CDI 4X4
9 MANNA.Árgerð 2005,ekinn
aðeins 135.þ km,einn eigandi,lítur
vel út.5 gírar,er á staðnum.
Rnr.104035.S:562-1717.

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

ÚTSALA, Somerset Evolution E2,
Sólarsella, Truma, Ísskápur, WC,
ofl, Stórglæsilegt 12 feta Off Road
fellihýsi, ATH 1 stk í boði, nýja útgáfan
af Coleman, Verð aðeins 3.190.000kr,
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

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

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

Bílar til sölu

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.

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

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

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ +. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

0-250 STAÐGREITT
Kia Sorento , árg. 2006. Diesel ,
ek. 183þús Sjálfsk. Leðursæti. Ný
skoðaður og í toppstandi. Ásett verð
2.300.000 TILBOÐ 1.990.000 Uppl. í
s. 8991903

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

Sendibílar

BÍLL DAGSINS !!
HONDA JAZZ 1,4I LS árg. 2006 ek. 136
Þkm Sjálfskiptur, mjög gott eintak,
möguleiki á 100% láni, tilboðsverð
890 Þús Rnr 147427 gsm 893-9500

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík
Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.
MERCEDES BENZ Gl 450 4matic.
Árgerð 2006, ekinn 130 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 6.490.000.
Rnr.990600.

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

Renault megane ‚02 Frúarbíll Ek.127
þ. km nýleg tímar. V. 450þ. Sumar
vetrard. S. 8242088

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

ZĂĩşůůŝŶŶMŬĞǇƉŝƐ
ŐůčƚďĞŶƐşŶƐƉĂƌŶĂĝŝŶŶďŽƌŐĂďşůŝŶŶ͊
ĜŉŁľĨƛŇ4ĳńĹŊňĺĽĻ4ĦƭŅĶŋńļľ

0ĝƧŁľŃŃĺŇ
łĺľŇľĽƛŉŉĶŇńļ
ňŉĺŃňŉĶŁŁĶŇ
ŋƠŃŉľŃļĶŇ1
ĜŃŃĶįńĻŉńļ
ĤŃĹŇľƪľĤŃĹŇľƪĶňńŃ

/ JVWDYHUê
IUi(YUySX 86$
^ƉĂƌĂĝƵϮŵŝůůũſŶŝƌ͊ͲϭϬϬйłĄƌŵƂŐŶƵŶŽŐ1ƐůĞŶƐŬĄďǇƌŐĝşďŽĝŝ͘

Ő
Ő
ǇŐ
ǁǁǁ͘ŝƐůĂŶĚƵƐ͘ŝƐͶĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŝƐůĂŶĚƵƐďŝůĂƌͶ^şŵŝ͗ϱϱϮϮϬϬϬ
ǁǁǁ
ŝƐůĂŶĚƵƐ ŝƐ
ĨĂĐĞďŽŽŬ ĐŽŵͬŝƐůĂŶĚƵƐďŝůĂƌ
^şŵŝ͗ ϱϱϮ ϮϬϬϬ

MÁNUDAGUR 10. mars 2014

Bílaþjónusta

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Garðyrkja

KEYPT
& SELT
Til sölu

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

HÚSNÆÐI
HUMAR - 2.600 KR.KG.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

www.fiskikongurinn.is

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

VIÐHALD FASTEIGNA.

Hjólbarðar

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.
Skattframtöl og ársreikningagerð. Er
Viðskiptafræðingur og viðurkenndur
bókari. S. 8648830, raddeild@gmail.
com

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

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

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
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

SMÁPARTAR.IS
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

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

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

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

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

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

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

HERBERGI TIL LEIGU Í
DALBREKKU, KÓPAVOGI.

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

Spádómar

Óskast keypt
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
s. 552-4910.

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

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

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

Húsaviðhald
SPÁSÍMINN 908 5666

SPÁSÍMI 908-6116

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.

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

Ástir, fjármál & heilsa.

Röskur, stundvís og
heilsuhraustur starfskraftur
óskast til vinnu við þrif og aðstoð
í bakaríi í Kópavogi. Vinnutími
alla virka daga frá kl. 9-17.
Áhugasamir sendi umsókn og/
eða ferilskrá á: kokuhornid@
kokuhornid.is

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

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

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

maður óskast til vinnu í útkeyrslu
og lagerstörf. Vinnutími 8 til 18
virka daga.
aðeins duglegur, samviskusamur
og heiðarlegur maður kemur
til greina þarf að tala 100%
íslensku.
Allar nánari upplýsingar fást í
godatvinna@gmail.com

JÁRNIÐNAÐARMENN
Vantar duglegan og áhugasaman
mann í smíðar og viðgerðir á
vélbúnaði. Mest við skip. Góð
laun í boði.
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is
Merkt: Járniðnaðarmenn

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

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar
eftir að ráða einstaklinga í fullt
starf og hlutastarf. Einungis duglegt,
áreiðanlegt og samviskusamt
fólk kemur til greina. Aðeins
18 ára og eldri koma til greina.
Umsóknareyðublöð fást á staðnum.

BÓKARI ÓSKAST
Góður bókari óskast í hlutastarf ca
1 dag í viku fyrir 3 fyrirtæki. Allar
nánari upplýsingar fást í godatvinna@
gmail.com

FRAMTÍÐARSTÖRF.
Okkur vantar duglegt og
samviskusamt íslenskumælandi fólk
í fiskvinnslu okkar. Dagvinnutími er
frá 7.00 - 15.10. Fisksöluskrifstofan,
Eyrartröð 11, Hafnarfirði. Sími
6930203 (Tryggvi) eða 6930204
(Halldór).

HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á:
WWW.VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315

HEILSA
VANTAR ÞIG PÍPARA ?

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

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

Önnur þjónusta

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

Nudd
TANTRA NUDD

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

ÞRIF OG AÐSTOÐ Í BAKARÍ

tilkynningar

Pípulagnir

Hreingerningar

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Rafvirkjun

ÞJÓNUSTA

FAGLÆRÐIR PÍPARAR

Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM

Til bygginga

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI

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

Available now! 15m2 rooms for
rent, with access to kitchen, bath,
laundry, internet. Close to Bónus,
restaraunts and buses.Price from
55.000.
Uppl. gefur Sverrir í s. 661-7000

KAUPI GULL !

Sjónvarp
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Til leigu snyrtileg, 15 m2 herbergi
með aðgangi að baði, eldhúsi,
þvottavél og internet aðgangi.
Stutt í Bónus, veitingastaði,
kaffihús og strætó. Verð frá
55.000 á mánuði.

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

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

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

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Funahöfða 17a-19, Reykjavík

Byggingarvinna á góðu verði og góð
gæði. Uppl. í s. 7718013

Atvinna í boði

BÍLSTJÓRI ÓSKAST

Dalshraun 13 Hafnarfirði

Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

ATVINNA

Húsnæði í boði

Fiskikóngurinn Sogavegi 3 &
Höfðabakka 1. Sími 587 7755 Tökum að okkur trjá og runna
klippingar og trjáfellingar
á höfuðborgasvæðinu.
Garðyrkjufræðingar með yfir 30
ára reynslu. Tilboð og tímavinna.
Upplýsingar og pantanir í síma
8208587. Sigurður, fyrir 15. mars n.k.

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

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

5

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun um matsskyldu
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin

Allt að 4.000 tonna ársframleiðsla regnbogasilungs
við Snæfjallaströnd í Ísafjarðardjúpi á vegum Dýrfisks hf.
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000.
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík og á www.skipulagsstofnun.is. Ákvörðunina má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 11. apríl 2014.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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

Myndasögur
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PONDUS

Eftir Frode Øverli

Þriggja ára planið mitt
snýst um að koma Þráni í
öll blöð landsins. Síðan fær
hann sitt eigið blað, bækur,
leikföng og borðspil.

*N¸PFVI]XX
P¢QXGDJVNY·OG

Svo hringir Hollywood og
borgar mér himinháar fjárhæðir fyrir kvikmyndaréttinn sem verður frumsýnd á
þessum degi eftir þrjú ár!

Hvert er
þitt?

Ég ætla að finna
konu á næstu
þremur árum!

Vá …
Tja …
það er
það er munurinn á
ekki
mér og þér!
smáræði!
Ég er með metnað!
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)U¢E§UJDPDQ¿¢WWDU·±»U
VPL±MX&KXFNV/RUUHVHPHU
PD±XULQQ¢EDNYL±WG
7ZRDQGD+DOI0HQ

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes
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Tölvuverslun
Opið

'UDPDW®VNLU¿§WWLU¿DU
VHPW´QOLVWLQVSLODUVW´UW
KOXWYHUNRJIMDOODXP
N¢QWU®V·QJNRQXQD5D\QD
-DPHV

Útsala á músum
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BARNALÁN

0DJQD±LUVSHQQX¿§WWLU
PH±0DWWKHZ0F&RQDXJKH\
RJ:RRG\+DUUHOVRQ®
D±DOKOXWYHUNXP

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Við höfum
farið í alla
leiki!

Leikið ykkur
þá.

Okkur
leiðist.

Horfið þá
á vídjó.

Ég veit!
Förum í leik!

Þvoið þá þvottinn
fyrir mig.

Við höfum séð
allar myndirnar!
Já!
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8LI%QIVMGERW
QQXU¿¢WWDU·±LQXP
U»VVQHVNXQM´VQDUDQD
3KLOOLSRJ(OL]DEHWK-HQQLQJV
VHPHUXQM´VQDUDUI\ULU.*%
¢G·JXP.DOGDVWU®±VLQV

Gunnar Björnsson

„Það skiptir ekki máli hver hefur rétt fyrir sér heldur
hvað er rétt.“


9DQGD±WDOVHWWEDUQDHIQLRJ
VNHPPWLOHJLU¿§WWLUI\ULU
\QJVWX¢KRUIHQGXUQDDOOD
GDJD¢.UDNNDVW·±LQQL
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Ungverska ungstirnið, hinn 17 ára,
Richard Rapport (2681) tefldi við
Íranann Poyya Idani (2496) í sjöttu
umferð N1 Reykjavíkurskákmótsins.
Hvítur á leik
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. strit, 6. úr hófi, 8. orlof, 9. umrót,
11. stöðug hreyfing, 12. svölun, 14.
gáleysi, 16. ekki, 17. drulla, 18. svelg,
20. í röð, 21. sleit.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. íþrótt, 3. frá, 4. umhverfis, 5. löng,
7. agndofa, 10. eyða, 13. kvk nafn, 15.
óska, 16. kopar, 19. tveir eins.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. baks, 6. of, 8. frí, 9. los,
11. ið, 12. fróun, 14. vangá, 16. ei, 17.
aur, 18. iðu, 20. mn, 21. rauf.

UL±MD¿¢WWDU·±LQXP
XQJOLQJVVW»ONXVHPIHOOXU
I\ULUVWU¢NVHPUH\QLVWYHUD
YDPS®UD

Thomas Huxley

LÓÐRÉTT: 1. golf, 3. af, 4. kringum,
5. síð, 7. forviða, 10. sóa, 13. una, 15.
árna, 16. eir, 19. uu.
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SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

42. Dxf6+! Kxf6 43. Re8#. Rapport
hefur teflt manna skemmtilegast og
fjörlegast keppenda á mótinu. Í gær
kom Garry Kasparov til landsins. Í dag
mun hann árita bækur og þess háttar
í Hörpu á milli 16 og 17.
www.skak.is Áttunda umferð N1
Reykjavíkurskákmótsins kl. 16.30.

OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR Í BAKKALÁROG MEISTARANÁM TIL 21. MARS

BAKKALÁRNÁM
MYNDLIST / TÓNLIST
HÖNNUN & ARKITEKTÚR
MEISTARANÁM
HÖNNUN / MYNDLIST
TÓNSMÍÐAR /
SKÖPUN, MIÐLUN OG
FRUMKVÖÐLASTARF (NAIP)
LISTKENNSLA
Umsóknarfrestur í meistaranám í listkennslu og sköpun, miðlun og frumkvöðlastarf er til 16. maí.
Ekki er tekið inn í sviðslistadeild fyrir skólaárið 2014–2015.

Nánari upplýsingar um námsbrautir,
inntökuferli fyrir hverja deild og
rafrænar umsóknir á www.lhi.is
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MENNING
Átt við einhverfu á leiksviðinu
LEIKLIST

★★★★★

Furðulegt háttalag
hunds um nótt
Stóra svið Borgarleikhússins
HÖFUNDUR: SIMON STEPHENS
LEIKSTJÓRN: HILMAR JÓNSSON
ÞÝÐING: GUÐRÚN VILMUNDARDÓTTIR
LEIKMYND: FINNUR ARNAR ARNARSSON
BÚNINGAR: ÞÓRUNN MARÍA JÓNSDÓTTIR
LÝSING: BJÖRN BERGSTEINN GUÐMUNDSSON
HLJÓÐ: THORBJØRN KNUDSEN
TÓNLIST: FRANK HALL
TITILLAG: ÁSGEIR TRAUSTI
LEIKGERVI: MARGRÉT BENEDIKTSDÓTTIR
DANSHÖFUNDUR: LEE PROUD
MYNDBAND: PETR HLOUŠEK

Sýningin Furðulegt háttalag
hunds um nótt, sem frumsýnd
var á stóra sviði Borgarleikhússins á laugardagskvöld, byggir á
leikgerð Simon Stephens sem svo
byggir á skáldsögu Mark Haddons – sögu sem margir þekkja og
naut nokkurra vinsælda á Íslandi
þá er hún kom hér út í íslenskri
þýðingu. Bæði bókin og leikritið,
sem frumsýnt var í London árið
2012, hafa hlotið fjölda verðlauna.
Sagan fjallar um 15 ára einhverfan dreng sem rekst á hund sem
drepinn hefur verið með stungugaffli í garði nágrannakonunnar. Drengurinn, sem er mikill
stærðfræðihaus, vill verða geimfari en er að auki aðdáandi Sherlocks Holmes, er í fyrstu grunaður um verknaðinn en fljótlega
verður lögreglunni ljóst að þarna
er um sérstakan dreng að ræða,
sem ekki getur logið og honum er
sleppt. Drengurinn ákveður í kjölfarið að rannsaka þetta dularfulla
dráp.
Of langt í annan endann
Fléttan er ágæt; rannsókn málsins verður til að mikilvæg atriði
er snerta líf drengsins afhjúpast. En, reyndar dugar framvindan sem slík ekki til að ríghalda
athygli manns nema fram að hléi.
Eftir það breytist tempó sýning-

arinnar; allt snýst um að drífa sig
við að raða brotunum saman í heillega mynd, og hengja hana upp á
vegg svo allir geti unað glaðir við
sitt, eftir snörp kynni af heimi
hins einhverfa og fjölskyldu hans.
Bygging verksins er einfaldlega
skrítin. Spenna um hvort drengnum tækist að taka stúdentspróf í
stærðfræði dugði í það minnsta
ekki til að halda athygli þess sem
hér skrifar og í þeim skilningi var
leikritið of langt. Og þegar efniviðurinn, hluttekning með hlutskipti
hins einhverfa blandaðist saman
við hina dramatísku framsetningu
leikhússins gat það reynst … yfirdrifið. En, líkast til er það mjög
persónubundið hvernig slíkt orkar
á áhorfendur.
Sýningin gekk vel þetta frumsýningarkvöld og rann hnökralaust; leikhópurinn var með allt
sitt á hreinu sem hlýtur að skrifast á góða leikstjórn sem Hilmar
Jónsson hefur með höndum. Allt
hverfist um einhverfa drenginn
sem Þorvaldur Davíð Kristjánsson lék. Sagan byggir á heimi hans
en innsýn í hugarheim hans á leiksviðinu hlaust með því snjallræði
að kennslu- og vinkona drengsins,
sem Brynhildur Guðjónsdóttir lék
af miklu öryggi, les úr bók sem
hann skrifar um ævintýri sitt. Þótt
hlutverk drengsins sé þakklátt, er
það langt í frá einfalt. Mikið er
undir því komið að áhorfendur láti
sér ekki á sama standa um drenginn en jafnframt verður hann að
vera þreytandi upp að því marki
að óþol annarra persóna gagnvart
honum sé skiljanlegt. Þetta er
vandfundinn jafnvægispunktur
sem hinn mjög svo geðþekki Þorvaldur Davíð fann og það má heita
vel að verki staðið.
Hin viðkvæma hluttekning
Leikhópurinn allur stóð sig verulega vel, einvala lið en eins og
áður sagði snýst þetta að verulegu
leyti um að finna hina réttu línu,
að hluttekningin með aðstæðum
persóna fjúki ekki út í veður og
vind þegar þær tapa þolinmæðinni
gagnvart hinum einhverfa. Óþarft
er að draga einhvern út úr hópnum
nema óhjákvæmilegt er að nefna
frammistöðu Bergs Þórs Ingólfs-

GÓÐUR LEIKHÓPUR „Leikhópurinn var með allt sitt á hreinu sem hlýtur að skrifast á góða leikstjórn sem Hilmar Jónsson hefur

með höndum.“

sonar í hlutverki föðurins sem er í
mikilli klemmu. Bergur Þór túlkaði það með miklum ágætum og
fyllti vel út í sviðið.
Stjarna sýningarinnar baksviðs
En, stjörnu sýningarinnar er að
finna baksviðs. Leikmynd Finns
Arnars Arnarsonar er glæsileg
hönnun sem þjónar sýningunni

ÁSTRALÍA – TASMANÍA
– NÝJA SJÁLAND – DUBAI
BAI
Kynningarfundur á morgun,
þriðjudaginn 11. mars

Úrval Útsýn kynnir glæsilega ferð um Ástralíu. Kynningarfundur verður
kl. 20, þriðjudaginn 11. mars í Hlíðasmára 19. Guðrún Bergmann,
fararstjóri, kynnir þessa ævintýralegu ferð um landið „down under“,
auk Nýja Sjálands og Dubai. Verið velkomin.

MYND: GRÍMUR BJARNASON

afbragðs vel. Finnur Arnar nær,
í góðri samvinnu við Björn Bergstein Guðmundsson ljósameistara,
grafíska hönnuðinn Petr Hloušek
og Þórunni Maríu Jónsdóttur búningahönnuð, að skapa sjónræna
veislu á sviðinu. Kóreógrafía Lee
Proud var einnig vel útfærð og
gaf góða tilfinningu fyrir firringu
drengsins. Leikritið er mjög breskt

og sem betur fer reyndi þýðandinn
Guðrún Vilmundardóttir sig ekki
við staðfæringar, slíkt hefði getað
endað með ósköpum.
Jakob Bjarnar Grétarsson

NIÐURSTAÐA: Sjónræn og vel gerð
sýning, vel leikin en sagan stendur
ekki vel undir svo langri sýningu–
sem hlýtur að skrifast á leikgerðina.

Frumsamið efni og
gamlir standardar
Nokkrir félagar úr Tónlistarskóla FÍH spila í
Jazzkvartett Önnu Sóleyjar á Café Rosenberg í kvöld.
Jazzkvartett Önnu Sóleyjar heldur tónleika á Café Rosenberg í
kvöld. Kvartettinn skipa Anna
Sóley Ásmundsdóttir söngkona,
Mikael Máni Ásmundsson gítarleikari, Birgir Steinn Theódórsson sem leikur á bassa og Óskar
Kjartansson trommuleikari. Þau
munu flytja standarda og frumsamið efni úr smiðjum Önnu Sóleyjar og Mikaels Mána.
Anna Sóley hefur fjölbreyttan tónlistarlegan bakgrunn.
Hún hefur stundað hljóðfæranám, klassískan söng og á seinni
árum hefur hún leitað meira inn
í ryþmíska tónlist og stundar nú
söngnám við Tónlistarskóla FÍH,
þar sem djassinn heillar mest
ásamt eigin lagasmíðum. Hún
hefur komið fram víða, meðal
annars með afróbeat hljómsveitinni Bangoura Band. Mikael
Máni stundar gítarnám við Tónlistarskóla FÍH. Hann er meðlimur í Gaukshreiðrinu sem náði
góðum árangri í Nótunni. Mikael þykir efnilegur gítarleikari
og mun halda burtfarartónleika
frá skólanum þann 10. apríl.
Birgir Steinn er samnemandi
þeirra í FÍH og hefur komið víða
við. Hann spilar í Gaukshreiðrinu
og í Kjass svo fátt eitt sé nefnt.

ANNA SÓLEY Syngur og semur
djasstónlist sem flutt verður á Café
Rosenberg í kvöld.

Trommuleikarann þarf vart að
kynna en Óskar útskrifaðist frá
FÍH í fyrravor. Hann er meðlimur í fjölda hljómsveita, svo sem
Kjass, Nóru og DÓH tríói.
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Af tískupöllum á rauða dregilinn
Stjörnurnar og stílistar þeirra eru dugleg við að mæta á tískusýningar víðs vegar um heim og kynna sér það sem er móðins hverju sinni.
Oftar en ekki fá stjörnurnar að klæðast ﬂíkum nánast beint af tískupöllum, löngu áður en almenningur getur látið sig dreyma um þær.

TÖFFARASKAPUR

DJÖRF Í
DRAGT

TÓNAFLJÓÐ

Katy í Valentino Haute
Couture.

Jared Leto
í Saint
Laurent.

Madonna
í Ralph
Lauren.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

NÚ ER ÞAÐ
SVART Bey-

oncé í Roberto Cavalli.

SLEPPTI
BLÚSSUNNI

SPLÆSTI Í
TOPP Jenni-

GLITRANDI
STJARNA

Rihanna í
Jean Paul
Gaultier.

fer Lawrence
í Dior Haute
Couture.

Cate
Blanchett í
Givenchy.

Í BÍTIÐ
ER Í LOFTINU

VIÐ BJÓÐUM YKKUR GÓÐAN DAGINN
VIRKA MORGNA MILLI KL. 06:50 - 10:00

BYLGJAN989

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

#BYLGJAN

UNITED SJÓNVÖRP
ÁÐUR ÓÞEKKT VERÐ!

UNITED LED32X16

UNITED LED39X16T2

• Einfalt og gott 32“ sjónvarp
• 1366x768 punkta upplausn
• Progressive Scan
• Stafrænn móttakari DVB-T+C
• USB margmiðlunartengi sem styður DivX,
MKV, MP3 og JPEG
• 3 x HDMI, Scart, CI kortarauf, S-video,
Coax, PC, heyrnartóls- og RCA tengi

• Einfalt og gott 39“ sjónvarp
• Háskerpu 1920x1080 punkta FHD upplausn
• Progressive Scan
• Stafrænn DVB-T2+C móttakari
• USB margmiðlunartengi sem styður DivX,
MKV, MP3 og JPEG
• 3 x HDMI, Scart, CI kortarauf, S-video,
Coax, PC, heyrnartóls- og RCA tengi

KYNNINGARTILBOÐ

49.990
VERÐ 59.990

KYNNINGARTILBOÐ

79.990
VERÐ 89.990

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS
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Ég og dýnan mín
BAKÞANKAR OJ, af hverju ferðu í jóga, er það ekki
Berglindar
Pétursdóttur
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ÁSTIN KVIKNAR Á NÝ Selena Gomez

og Justin Bieber hafa eytt mörgum
stundum saman undanfariðið.
RRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES

Dansa saman
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Svo virðist sem Selena Gomez
og Justin Bieber séu að stinga
saman nefjum á nýjan leik. Í síðustu viku sást til parsins borða
morgunverð saman í Los Angeles og um helgina fóru þau svo í
danstíma saman.
Bieber vakti svo athygli á samskiptamiðlinum Instagram er
hann birti mynd af Gomez frá
Vantity Fair partíi og skrifaði
„Flottasta prinsessan í heiminum.“
Stjörnurnar ungu byrjuðu fyrst
saman árið 2010 en hættu endanlega saman á síðasta ári.

ógeðslega leiðinlegt? spurði vinkona
mín sem er meira fyrir að klifra í köðlum og leika eftir hegðunarmynstri apa
undir dúndrandi takti Eye of the
Tiger. Ég, undir stjórn míns þrautþjálfaða jóga-hugar, sá mér ekki
fært að ergjast yfir þessum fordómafullu spurningum, heldur
lagði ég hönd mína á enni hennar
og sendi endurnærandi strauma
langt ofan í orkustöðvar. Síðan
kveikti ég á reykelsi, setti
upp eþnískan vefjarhött og
útskýrði hvernig hugur og
líkami vinna saman að
vellíðan í jóga. Þessi vinkona mín er í dag gerbreytt
manneskja og lifir í sátt og
samlyndi við menn og dýr –
og jóga.

ÞEGAR þú stígur inn í
jógasal og á þar til gerða
jógadýnu skilurðu allt dagsins amstur eftir fyrir utan.
Þú þarft bara að einbeita þér

að sjálfum þér. Ef þú ferð eitthvað að
gægjast hvað hinir eru að gera missirðu
einfaldlega jafnvægið og ekkert gengur
upp. Þú ferðast inn á við. Þetta er gott
til að hreinsa til í huganum og sjá hvað
maður er í alvörunni að pæla. Rannsóknir hafa nefnilega sýnt að það er
alveg glatað að vera stressaður og óviss
og rannsóknir eru, eins og við vitum öll,
áreiðanlegar.

AÐ jógatímanum loknum þakkarðu
jörðinni fyrir að bera þig (takk aftur
jörð, þú stendur þig vel) og ferð aftur út
í samfélagið aðeins tengdari sjálfum þér
og kosmósnum öllum. Það er stundum
gott þegar maður býr í samfélagi sem
á það til að leika á reiðiskjálfi. Ég mæli
því með að allir skelli sér aðeins í jógasalinn, hann er víða. Bæði ráðamenn og
óbreyttir kommentarar víðsvegar um
land allt. Það getur ekkert nema gott
komið út úr því. Kannski getum við öll
einhvern tímann klætt okkur í víðar
vafningsbuxur og kyrjað saman í hring
í staðinn fyrir að vera alltaf með ónot.
Namaste allir.

Brosmildir leikhúsgestir
Leikritið Furðulegt háttalag hunds um nótt var frumsýnt á laugardagskvöldið í Borgarleikhúsinu. Þorvaldur
Davíð Kristjánsson fer með aðalhlutverk í verkinu og leikstjóri er Hilmar Jónsson. Það er tónlistarmaðurinn
Ásgeir Trausti sem sér um tónlistina. Tilhlökkun var í frumsýningargestum ef marka má þessar myndir sem
smellt var af rétt fyrir sýningu.
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300: RISE OF AN EMPIRE 3D
300: RISE OF AN EMPIRE 3DLÚXUS
ÆVINTÝRI
Ý HR. PÍBODYS
Í ÍÍSL. TALL 2D
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS ÍSL. TAL 3D
THE MONUMENTS MEN
RIDE ALONG
ROBOCOP
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 2D

KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45
KL. 8 - 10.35
KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 8 - 10.35
KL. 3.30

SAVING MR. BANKS
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 2D
ÆVINTÝRI
Ý HR. PÍBODYS
Í 3D
3 DAYS TO KILL
THE MONUMENTS MEN
NYMPHOMANIAC PART 1
AUGUST OSAGE COUNTY

KL. 6 - 9
KL. 5.50
KL.5.50
KL. 8 - 10.30
KL. 8 - 10.30
KL. 8 - 10.30
KL. 5.30

3 DAYS TO KILL
ÆVINTÝRI
Ý HR. PÍBODYS
Í 3D
THE MONUMENTS MEN
RIDE ALONG

KL. 8 - 10.10
KL. 6
KL. 6 - 8
KL. 10.10

BROSMILD Gunnur Von Matern og Gunnlaugur Egilsson. SÆTAR Anna Gréta, Karlotta og Hrafntinna.

SPENNTAR Aðalbjörg Rós og Hlín Agnars.
MYNDIR/ANÍTA ELDJÁRN
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FLOTTAR SAMAN Agnes Guðbrands, Margrét Pálma og Margrét FRÁFARANDI BORGARLEIKHÚSSTJÓRI Magnús
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Við bjóðum
fyrirtækjum
sérþekkingu

Okkar vinna snýst um að þín vinna gangi vel
Við leggjum okkur fram um að setja okkur vel inn í það
sem þú ert að gera, og þó að við þekkjum kannski ekki
viðfangsefnin í þínu starﬁ jafn vel og þú, þá vitum við hvað
starﬁð gengur út á.
Þekking sprettur af áhuga

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000

Hjá Íslandsbanka starfar hópur fólks sem býr að áratuga
reynslu af ráðgjöf við stór og smá fyrirtæki og hefur víðtæka
sérþekkingu á fjárhagsumhverﬁ þeirra. Þannig getum við
ávallt tryggt þeim þá bankaþjónustu sem þau þarfnast.
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Alfreð jafnaði markamet Heerenveen

Allar klárir í slaginn fyrir leikinn gegn Kína

FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason og Aron Jóhannsson

FÓTBOLTI Ísland mætir Kína í

voru báðir á skotskónum í hollensku úrvalsdeildinni
um helgina. Aron skoraði fyrstu tvö mörkin í 4-0 sigri
AZ á PEC Zwolle en Alfreð rak endahnútinn á 3-0 sigur
Heerenveen á PEC Zwolle á laugardagskvöld.
Þetta var 47. úrvalsdeildarmark Alfreðs fyrir
Heerenveen og jafnaði hann þar með markamet
Geralds Sibon. Alfreð þurfti aðeins 57 leiki til að
ná áfanganum en hann hefur skorað 23 mörk í 24
deildarleikjum á tímabilinu til þessa og er markahæsti leikmaður hollensku úrvalsdeildarinnar.
Aron er í þriðja sæti markalistans með sextán
mörk í 26 leikjum. Kolbeinn Sigþórsson, sem kom
inn á sem varmaður er Ajax gerði 1-1 jafntefli við
Cambuur í gær, er í ellefta sæti með níu mörk.

hreinum úrslitaleik um annað sæti
A-riðils á Algarve-mótinu í Portúgal.
Bæði lið eru með þrjú stig en stelpurnar okkar eru með lakara markahlutfall og þurfa því á sigri að halda
til að komast í bronsleik mótsins.
Æfingar hafa gengið vel eftir frábæran 2-1 sigur á Noregi á föstudag.
„Það eru allir í góðu standi enda
alvöru stelpur sem hugsa um sig
eins og atvinnumenn,“ sagði Freyr
Alexandersson eftir æfingu liðsins á
Algarve í gær.
Freyr sagði að fyrirfram hefði
þjálfarateymið vitað minnst um

- esá

kínverska liðið af andstæðingum
þess á mótinu.
„Við settum smá kraft í að skoða
þeirra lið um helgina og mér sýnist
að það sé erfiður leikur í vændum.
Kínversku stelpurnar eru duglegar,
samstillar og sterkar. Þær virðast vera
í mjög góðu formi,“ sagði hann.
Hann reiknar með því að gera
nokkrar breytingar á liði Íslands. „Við
viljum gefa fleiri leikmönnum tækifæri til að kynnast því að spila með
landsliðinu. Það hefur gengið vel
eins og sást á leiknum gegn Noregi.
Svona lagað tekur tíma en leikmenn
hafa lagt sig fram á æfingum og hafa

FREYR ALEXANDERSSON

verið móttækilegir fyrir breytingum.“
Freyr segir að allir leikmenn séu
klárir í slaginn fyrir leikinn í dag.
„Ólína er sú eina sem hefur verið
- esá
tæp en hún er öll að koma til.“

Ég er enginn glamúrkall
Nafn Gunnars Nelson er enn þekktara í heimi blandaðra bardagalista eftir glæstan sigur hans á Omari
Akhmedov í UFC-bardagadeildinni í Lundúnum um helgina. Gunnar vann á hengingu strax í fyrstu lotu.

SIGURSÆL Thelma Rut Hermannsdóttir

var í sigurliði Gerplu.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Bikarmeistari í
tíunda sinn
FIMLEIKAR Kvennalið Gerplu
varð um helgina bikarmeistari
í áhaldafimleikum tíunda árið
í röð en bikarmótið fór fram í
Versölum í Kópavogi um helgina.
Hápunktur mótsins var keppni í
frjálsum æfingum á laugardaginn en þar varð Gerpla hlutskörpust í kvennaflokki og Ármann í
karlaflokki.
Um helgina var þar að auki
keppt í 1.-3. þrepi en um síðustu
helgi var keppt í 4.-5. þrepi. Alls
vann Gerpla sjö titla af þeim tólf
sem í boði voru.
- esá

Bætti öðrum
titli í safnið
KRAFTLYFTINGAR Viktor Samú-

elsson, KFA, og Ragnheiður Kr.
Sigurðardóttir, Gróttu, urðu um
helgina Íslandsmeistarar í kraftlyftingum.
Viktor varð í síðasta mánuði
Norðurlandameistari unglinga í
greininni og bætti sig um 5 kg í
samanlögðu frá mótinu í Álaborg
og lyfti samtals 905 kg. Fyrir það
fékk hann 527,1 stig.
Hann setti Íslandsmet í bæði
sínum aldursflokki og opnum
flokki með því að lyfta 315 kg í
réttstöðulyftu. Hann bætti einnig
Íslandsmetin í sömu flokkum
fyrir árangur sinn í samanlögðu.
Ragnheiður, sem æfir með
Gróttu, keppir í 52 kg flokki og
lyfti samtals 373,5 kg og fékk
fyrir það 465,6 stig. Hún setti
Íslandsmet í öllum einstökum
greinum sem og samanlögðu í
sínum þyngdarflokki.
- esá

– Lifið heil

15%
afsláttur
Gildir út mars.

Nicorette
Fruitmint
Allar pakkningar og styrkleikar.

aður á atvinnumannsferli sínum í
blönduðum bardagalistum en hann
vann sinn tólfta sigur um helgina
– og þann þriðja í UFC-bardagadeildinni – er hann hengdi Rússann Omari Akhmedov í fyrstu lotu
í O2-höllinni í Lundúnum.
Sigurinn var glæsilegur en
Gunnar hafði fullt vald á bardaganum nánast frá upphafi. Dómarinn stöðvaði svo bardagann eftir
4:36 mínútur eftir að Gunnar hafði
læst Rússann í svokölluðu „guillotine“-hálstaki.
„Bardaginn fór á minn veg frá a
til ö og gekk vonum framar,“ sagði
sigurreifur Gunnar í samtali við
Fréttablaðið í gær.
Hægt að fara fram hjá hlutunum
Gunnar segist hafa reiknað með
því að Akhmedov væri bæði höggþungur og sterkur. „Svo vissi ég
líka að hann væri góður glímumaður enda margfaldur meistari í sambo [rússneskri bardagaíþrótt],“ segir Gunnar. „Ég var
því viðbúinn hverju sem var. En
ég vissi líka að menn sem eru jafn
sterkir og hann missa líka ákveðinn sveigjanleika. Það er því undantekningarlítið hægt að fara
fram hjá hlutunum gegn svoleiðis
mönnum en að brjótast einfaldlega
í gegn.“
Eftir að Gunnar eyddi fyrstu
mínútum bardagans í að þreifa
á andstæðingi sínum kom hann
þungu höggi í andlit hans sem kom
Rússanum í gólfið. Þaðan átti hann
ekki eftir að standa upp aftur en
hæfileikar Gunnars sem glímumanns komu þá berlega í ljós.
Rússinn átti ekki möguleika.
Fram kom fyrir bardagann að
Gunnar, sem var lengi frá vegna
meiðsla, hafði eytt síðustu mánuðum í að styrkja sig sem standandi
bardagamann. „Það er enginn vafi
á því að þær æfingar skiluðu sínu.
Hann vildi pottþétt halda bardaganum standandi og var ég tilbúinn
í þann slag. Þetta snýst svo bara
um að grípa þau tækifæri sem gefast – hvort sem er standandi eða í
gólfinu,“ segir hann.
Sigurinn sendir skýr skilaboð
Gunnar hefur getið sér orð í heimi

5.587.000
Gunnar fékk 50 þúsund
Bandaríkjadali, tæpar 5,6
milljónir króna, í frammistöðubónus frá UFC.
þessarar vinsælu íþróttar fyrir
yfirvegun sína, bæði innan „búrsins“ og utan. Hann gerir sér þó
grein fyrir því að jafn sannfærandi sigur og þessi sendi skýr
skilaboð til annarra í UFC-bardagadeildinni.
„Sérstaklega þegar hann er með
jafn sannfærandi hætti og þessum.
Ég spái annars lítið í því,“ sagði
Gunnar af sinni kunnu hógværð.
Sérfræðingar hafa keppst við
að spá Gunnari miklum frama í
UFC og þjálfari hans, John Kavanagh, spáði því að Gunnar yrði
heimsmeistari í veltivigt innan
tólf mánaða. Ljóst er að orðspor
hans eftir sigurinn á Akhmedov
um helgina fer enn víðar en Gunnar fékk mikla athygli í Lundúnum
í aðdraganda bardagans. Hann
kunni ágætlega við þá athygli.
„Maður heldur sig bara við sitt
en þetta er ágætt. Ég er samt enginn glamúrkall – það eru aðrir
sem eru töluvert betri í því en ég,“
sagði hann í léttum dúr.
Eftir bardagann uppskar Gunnar mikið lof frá Dana White, forseta UFC, og fékk sérstakan
frammistöðubónus fyrir bardaga
sinn, um 5,6 milljónir króna.
„Það er flott mál,“ sagði Gunnar sem var ánægður með lofið
sem hann fékk frá White á blaðamannafundinum. „Það er ekki
slæmt að vera á vinalista hans.“
Þess má geta að sérfræðingar
um MMA-íþróttina lofuðu frammistöðu Gunnars. Fékk hann til að
mynda einkunnina A+ á vefsíðunni
bleacherreport.com sem gaf öllum
keppendum einkunn.
„Fólk hefur ekki haldið vatni
yfir Gunnari – jafnvel áður en
hann kom inn í UFC. Eftir þrjá
yfirburðasigra er tímabært að
honum verði útveguð samkeppni
sem er honum verðug,“ sagði í
umfjölluninni. eirikur@frettabladid.is

www.lyfja.is
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MMA Gunnar Nelson er enn ósigr-

SIGRINUM FAGNAÐ Gunnar Nelson eftir sigurinn á Akhmedov í O2-höllinni á

laugardagskvöldið.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Margir Írar halda að ég sé frá Írlandi
Talið er líklegt að næsti bardagi Gunnars Nelson fari fram í Dublin á
Írlandi í sumar en það hefur þó ekki fengist staðfest. Gunnar lýsti þó yfir
áhuga á að berjast þar og telur líklegt að UFC nýti sér vinsældir hans hjá
írskum bardagaáhugamönnum.
„Ég á virkilega stóran aðdáendahóp þar og margir Írar halda að ég sé frá
Írlandi. Ég hef verið með annan fótinn þar í dágóða stund og oftast barist
þar á ferlinum,“ sagði Gunnar og bætti við: „Ég náði að að skapa mér nafn
á Írlandi áður en ég varð þekktur heima.“

SA tryggði sér titilinn
SA meistari í íshokkí kvenna eftir sigur á Birninum.
ÍSHOKKÍ Skautafélag Akureyrar

varð í gær Íslandsmeistari kvenna
í íshokkíi eftir sigur á Birninum,
5-0, í öðrum leik liðanna í lokaúrslitum úrslitakeppninnar. SA
vann fyrsta leikinn í lokaúrslitunum í Reykjavík í síðustu viku, 2-1
en þetta er þrettándi Íslandsmeistaratitill félagsins.
Anna Ágústsdóttir, Sarah Smiley, Bergþóra Bergþórsdóttir og
Kristín Jónsdóttir skoruðu mörk
SA í gær en Anna skoraði tvö
marka liðsins. SA sýndi talsverða
yfirburði í leiknum og átti 45 skot

að marki andstæðingsins en Björninn aðeins ellefu.
Björninn varð deildarmeistari
fyrr í vetur en liðið vann tíu leiki
af tólf mögulegum. SA kom næst
með 24 stig en SR rak lestina án
stiga.
Í karlaflokki tryggði Víkingur
sér deildarmeistaratitilinn með
sigri á Birninum í Egilshöll á laugardaginn, 5-3. Björninn er engu að
síður öruggt með annað sæti deildarinnar.
Lið Húna hafnaði í þriðja sæti
með 28 stig.
- esá

Hvert sem markmiðið er þá hefur Philips hágæða snyrtitæki fyrir höfuð, andlit og líkama!

1000 krónur af öllum seldum Philips rakvélum, skeggsnyrtum
og hárklippum í marsmánuði renna til Krabbameinsfélagsins

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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Verður Clough föðurbetrungur í bikarnum?

ÚRSLIT
OLÍSDEILD KVENNA
ÍBV - HAUKAR

28-26 (22-14)

AFTURELDING - FRAM

17-35 (5-19)

Afturelding: Telma Frímannsdóttir 4, Hekla
Daðadóttir 4. Fram: Ragnheiður Júlíusdóttir 7.

SELFOSS - STJARNAN

16-26 (7-10)

Selfoss: Hrafnhildur Þrastardóttir 9. Stjarnan:
Hanna G. Stefánsdóttir 8, Jóna M. Ragnarsd. 5.

KA/ÞÓR - FYLKIR

22-25 (11-15)

KA/Þór: Martha Hermannsdóttir 5, Þórunn Eva
Sigurbjörnsdóttir 5. Fylkir: Patricia Szölösi 11.

STAÐAN
Stjarnan
Valur
Fram
ÍBV
Grótta
Haukar
FH
HK
Fylkir
KA/Þór
Selfoss

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
15
15
15
12
9
8
6
5
3
3

2
2
0
0
3
2
2
2
2
4
3

1
3
5
5
5
9
10
12
13
13
14

Nigel Clough er kominn með C-deildarlið Sheffield United í undanúrslit ensku bikarkeppninnar.
FÓTBOLTI Bikarævintýri Shef-

ÍBV: Vera Lopes 11, Telma Amado 5. Haukar:
Viktoría Valdimarsdóttir 8, Marija Gedroit 6.

587-424
566-406
516-422
531-495
530-469
529-499
417-465
444-473
447-511
462-563
421-534

36
32
30
30
27
20
18
14
12
10
9

field United, sem er í ellefta sæti
ensku C-deildarinnar, heldur eitthvað áfram en í gær komst liðið
áfram í undanúrslit eftir 2-0 sigur
á Charlton. Lærisveinar Cloughs
drógust svo gegn úrvalsdeildarliði
Hull í undanúrslitum en liðið hefur
þegar rutt öðrum slíkum úr vegi á
leið sinni í bikarnum, til að mynda
Aston Villa og Fulham.
Clough tók við Sheffield United
í október síðastliðnum en hann
er sem kunnugt er sonur Brians
Clough, eins sigursælasta þjálf-

ara enskrar knattspyrnusögu. Á
löngum ferli vann Clough eldri
nær alla titla sem í boði voru –
nema ensku bikarkeppnina.
Tvö ár í röð, 1988 og 1989, tapaði Nottingham Forest undir stjórn
Cloughs í undanúrslitum, bæði
skiptin fyrir Liverpool. Árið 1991
komst Forest svo loks í úrslitaleikinn þar sem liðið mætti Tottenham í frægum leik. Forest komst
yfir með marki fyrirliðans Stuarts Pearce áður en Paul Stewart jafnaði leikinn og það var svo
í framlengingu sem sjálfsmark

Des Walker réði úrslitum. Clough
tókst því ekki að bæta við þessum
eina titli sem vantaði í hans annars
glæsilega safn.
En nú hefur sonurinn möguleika á að gera það sem föðurnum
tókst aldrei. Líkurnar eru vissulega ekki miklar, en það væri heldur betur saga til næsta bæjar ef
Nigel Clough stýrði C-deildarliði
Sheffield United til sigurs í ensku
bikarkeppninni. Það hefur ekki
nokkrum manni tekist síðan 1925
en þá varð félagið bikarmeistari í
fjórða sinn í sögu þess.
- iþs

0-1 Phil Jones (34.), 0-2 Wayne Rooney (65.), 0-3
Danny Welbeck (82.).

NORWICH - STOKE

HANDBOLTI „Ég hitaði upp og var

WEST BROM - MAN. UNITED

0-3

1-1

1-0 Bradley Johnson (56.), 1-1 Jonathan Walters,
víti (73.).

CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON

0-1

0-1 Jay Rodriguez (37.).

CARDIFF - FULHAM

3-1

1-0 Steven Caulker (45.), 1-1 Lewis Holtby (59.),
2-1 Steven Caulker (67.), 3-1 Sascha Riether,
sjálfsmark (71.).

CHELSEA - TOTTENHAM

4-0

1-0 Samuel Eto‘o (56.), 2-0 Eden Hazard, víti (60.),
3-0 Demba Ba (88.), 4-0 Demba Ba (89.).

STAÐA EFSTU LIÐA
Chelsea
Liverpool
Arsenal
Man. City
Tottenham
Man. United
Everton
Newcastle
Southampton
West Ham

29
28
28
26
29
28
27
28
29
28

20
18
18
18
16
14
13
13
11
8

6 3
5 5
5 5
3 5
5 8
6 8
9 5
4 11
9 9
7 13

56-22
73-35
52-28
69-27
37-37
46-31
38-27
37-39
39-35
31-35

66
59
59
57
53
48
48
43
42
31

ENSKA BIKARKEPPNIN
8-LIÐA ÚRSLIT
ARSENAL - EVERTON

4-1

1-0 Mesut Özil (7.), 1-1 Romelu Lukaku (32.), 2-1
Mikel Arteta, víti (68.), 3-1 Olivier Giroud (83.), 4-1
Olivier Giroud (85.).

SHEFFIELD UNITED - CHARLTON

2-0

1-0 Ryan Flynn (65.), 2-0 John Brayford (67.).

HULL - SUNDERLAND

3-0

1-0 Curtis Davies (68.), 2-0 David Meyler (72.), 3-0
Matty Fryatt (77.).

MANCHESTER CITY - WIGAN

1-2

0-1 Jordi Gomez, víti (27.), 0-2 James Perch (47.),
1-2 Samir Nasri (68.).

UNDANÚRSLITIN
HULL - SHEFFIELD UNITED
WIGAN - ARSENAL

12. APRÍL
13. APRÍL

Leikirnir fara fram á Wembley-leikvanginum.

með Sheffield United.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Óttaðist um ferilinn
Hannes Jón Jónsson var á leikskýrslu um helgina í fyrsta sinn síðan hann gekkst
undir tvær aðgerðir á öxl í desember vegna alvarlegrar sýkingar. Hann óttaðist
fyrst um sinn að ferlinum væri lokið en endurhæﬁngin hefur gengið vel.

ENSKA ÚRVALSDEILDIN

NIGEL CLOUGH Hefur gert fína hluti

til taks. En svo sat ég uppi í stúku
ásamt tveimur öðrum leikmönnum,“ sagði Hannes Jón Jónsson,
leikmaður þýska úrvalsdeildarfélagsins Eisenach, við Fréttablaðið
í gær. Hann hefur verið frá keppni
síðan í desember en þá gekkst hann
undir tvær aðgerðir á öxl eftir að
hafa fengið alvarlega sýkingu.
„Ég er svo sem enn á kafi í
endurhæfingunni og verð sjálfsagt
áfram út þetta tímabil, enda á ég
enn langt í land. En þetta hefur
gengið mjög vel miðað við allt.
Maður var ekkert allt of vongóður
í desember og janúar og þá óttaðist maður jafnvel að ferlinum væri
lokið,“ bætir hann við.
Sýkingin í öxlinni blossaði upp
þegar ákveðið var að setja Hannes
í sprautumeðferð vegna skemmdar í svokölluðum AC-lið, sem tengir
viðbeinið við öxlina.
„Þegar sýkingin var svo hreinsuð
út með aðgerð var um leið gert við
skemmdina með því að fjarlægja
hluta af viðbeininu. Það veldur því
að öxlin verður óstöðugri og það
er það sem ég hef verið að berjast
við,“ segir Hannes og bætir við að
gömul meiðsli hafi ekki hjálpað til
við að byggja upp öxlina á ný.
„Ég fór til dæmis í stóra aðgerð
á öxlinni árið 1998 og hún minnir
á sig núna þegar stöðugleikinn í
öxlinni hefur breyst. Þetta er bara
orðið gamalt og slitið,“ segir hinn
34 ára gamli Hannes Jón í léttum
dúr.
„Það er alveg ljóst að þetta verður aldrei aftur eins og nýtt en ætti
að verða nógu gott svo maður geti
spilað handbolta áfram,“ bætir
hann við. Hannes segist einnig
hafa fengið þau skilaboð frá lækni
sínum í vikunni að afar ólíklegt sé
að sýkingin muni taka sig upp að
nýju.
Missti ekki úr leik í ellefu ár
Hannes hefur gengið í gegnum
ýmislegt á síðustu tveimur árum

SKÚRKUR Martin Demichelis gerði
slæm mistök í aðdraganda fyrra marks
Hull í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Wigan vann
City aftur
FÓTBOLTI Bikarmeistarar Wigan

HANNES JÓN Hér í leik með Eisenach í þýsku úrvalsdeildinni.

en haustið 2012 voru þrjú illkynja
æxli fjarlægð úr þvagblöðru hans.
Hann sneri aftur aðeins nokkrum
mánuðum síðar og var í lok tímabilsins valinn leikmaður ársins í
þýsku B-deildinni.
„Þetta hefur verið hundleiðinlegt
en svona lagað getur komið upp. Ég
var lengi mjög heppinn með meiðsli
og missti til að mynda ekki úr leik í
ellefu ár. Það kom því ekkert annað
til greina en að takast á við þessi
mál af fullum krafti. Þetta hefur
verið mikill og góður skóli fyrir
mig þrátt fyrir allt,“ segir hann.
Ætlar að snúa sér að þjálfun
Samningur Hannesar við Eisenach rennur út í lok tímabilsins og
óljóst hvað tekur við. „Það kemur
til alveg til greina að vera áfram
hjá Eisenach en ég er aðallega að
hugsa um að koma mér í almennilegt stand til að auka líkurnar á

MYND/GERHARD KÖNIG

því að ég komist á samning, hvar
sem það verður.“
Hannes hefur einnig áhuga á
að gerast þjálfari og ætlar að afla
sér menntunar á því sviði. „Ég hef
ákveðið að snúa mér í þá átt ef mér
býðst ekkert spennandi sem leikmaður,“ segir Hannes sem áætlar
að hefja nám á A-stigi í Þýskalandi
í sumar.
„Það hafa einhverjar fyrirspurnir borist umboðsmanni mínum en
ég geri mér grein fyrir því að ég
er ekki heitasti bitinn á markaðnum,“ segir hann í léttum dúr. „Enda
er aðalmarkmið mitt nú að ná mér
heilum og þá hlýtur eitthvað gott að
gerast.“
Hann segist jafnvel klár í að
spila með Eisenach strax í næsta
leik. „Maður verður auðvitað að
þekkja sín takmörk og fara ekki
of geyst en þetta er allt í áttina hjá
mér.“
eirikur@frettabladid.is

gerðu sér lítið fyrir og slógu
stórlið Manchester City úr leik
í fjórðungsúrslitum ensku bikarkeppninnar í gær með 2-1
sigri á Etihad-leikvanginum í
Manchester.
Þessi sömu lið áttust við í
úrslitaleik bikarsins í fyrra og
vann þá Wigan óvæntan sigur,
1-0, en féll engu að síður úr ensku
úrvalsdeildinni nokkrum dögum
síðar.
Nýr þjálfari er í brúnni hjá
Wigan, Þjóðverjinn Uwe Rösler,
sem lék áður með City á sínum
tíma. „Þetta er sennilega mín
stærsta stund á þjálfaraferlinum,“ sagði Rösler eftir sigurinn
í gær.
Varnarmenn City gerðu sig
seka um slæm mistök í leiknum í
gær og komst Wigan í 2-0 forystu.
Manuel Pellegrini brást við með
þrefaldri skiptingu á 53. mínútu
en það dugði ekki til.
„Við eigum ekki að tapa fyrir
Wigan á heimavelli í bikarnum,“
sagði Pellegrini vonsvikinn eftir
leik. „En nú erum við komnir á
lokasprett tímabilsins og mikilvægt að bregðast rétt við.“
Wigan mætir Arsenal í undanúrslitum á Wembley-leikvanginum í apríl en síðarnefnda liðið
sló út Everton á laugardag með
öruggum sigri, 4-1.
- esá

MEISTARAR Kristján Helgi og Kristín
með sigurlaun sín.
MYND/AÐSEND

Enn einn titill
Kristjáns
KARATE Kristján Helgi Carrasco,

Víkingi, varð um helgina Íslandsmeistari karla í kata í annað
skipti á ferlinum eftir sigur á
Sverri Magnússyni, KFR, í úrslitum. Kristján Helgi, sem lagði
tvo fyrrverandi Íslandsmeistara
á leið sinni í úrslitin, er einnig
ríkjandi Íslands- og bikarmeistari
í kumite.
Kristín Magnúsdóttir varð
Íslandsmeistari kvenna í fjarveru
Aðalheiðar Rósu Harðardóttur
sem á við meiðsli að stríða. Aðalheiður er meistari síðustu þriggja
ára.
Kristín lagði Svönu Kötlu Þorsteinsdóttur í úrslitunum en
báðar keppa þær fyrir Breiðablik.
Blikar sópuðu að sér verðlaunum
og eiga meistara í hópkata í bæði
karla- og kvennaflokki.
- esá

Kolding vill halda Aroni áfram sem þjálfara
Landsliðsþjálfarinn Aron Kristjánsson gerði KIF Kolding að dönskum bikarmeistara um helgina.
HANDBOLTI Aron Kristjánsson hefur gert frá-

bæra hluti með danska liðið KIF Kolding síðan
hann var ráðinn til að stýra liðinu tímabundið eftir að EM í Danmörku lauk. Eftir komu
Arons hefur liðið unnið alla níu leiki sína í
öllum keppnum og varð í gær danskur bikarmeistari eftir sigur á Bjerringbro/Silkeborg í
úrslitaleik, 28-24.
„Það er auðvitað frábært að vinna titla og
þetta var mikilvægt fyrir félagið,“ sagði Aron í
samtali við Fréttablaðið í gær. Liðið vann engan
titil í fyrra en það var fyrsta tímabil eftir að
teflt var fram sameiginlegu liði Kolding og
Kaupmannahafnar eftir gjaldþrot AG árið 2012.
„Þar að auki varð Kolding síðast bikarmeistari
árið 2007 og því hefur biðin verið nokkuð löng.“
Aron segir að sér hafi gengið vel að aðlagast
danska boltanum á ný en hann var alls sjö ár í
Danmörku, lengi sem þjálfari Skjern.
„Ég þekki leikmennina vel, sérstaklega í
sterku liðunum. Við eigum líka marga reynslu-

mikla menn í liðinu og var því auðveldara fyrir mig að koma mínum
áherslum til skila – bæði hvað varðar
leik liðsins og agamál,“ segir Aron.
Talsverð meiðsli hafa hrjáð leikmannahóp Kolding og árangur liðsins ekki síst athyglisverður í því ljósi.
Þar að auki er þétt leikjadagskrá fram
undan en úrslitakeppnin hefst strax á
miðvikudaginn og þá á Kolding leik
gegn Bjerringbro/Silkeborg. Þá eru
mikilvægir leikir fram undan gegn
Metalurg Skopje í 16-liða úrslitum
Meistaradeildar Evrópu síðar í
mánuðinum.
Forráðamenn Kolding hafa rætt
við Aron um að hann geri langtímasamning við félagið að tímabilinu
loknum.
„Ég tók að mér að klára þennan
vetur eftir að hafa ráðfært mig við

HSÍ og fjölskyldu mína. En það væri
mun stærri ákvörðun að halda áfram
og gera samning sem gildir í nokkur
ár,“ segir Aron.
Hann sér þó fyrir sér að hann gæti
sinnt þjálfun Kolding samhliða störfum sínum hjá HSÍ. „Kolding líkar vel
við þá hugmynd að ég haldi áfram að
þjálfa íslenska landsliðið enda er hugmynd þeirra að ég yrði með stórt þjálfarateymi með mér hér. Þetta er allt
óráðið en ég er ánægður hjá HSÍ og
hef áhuga á að starfa þar áfram.“
- esá

TAPLAUS KIF Kolding hefur

unnið alla níu leiki sína
eftir að Aron tók við þjálfun
liðsins í vetur.
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Kræsingar & kostakjör
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CRISP PRO
PROTEIN BAR
VERÐ PER STK
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299,BODY ATTACK
FITNESS SHAKE 400 GR
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BODY ATTACK
A
LOW CARB PROTEIN SHAKE
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ÁÐUR 449

3
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Tilboðin gilda til 16. mars 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 19.20
Stóru málin

FM 957 kl. 07.00
Morgunþáttur FM957

Vandaðir og áhugaverðir
þættir þar sem fjallað
verður á beinskeittan hátt
um stóru málin í pólitíkinni
á borð við skuldastöðu
heimilanna, atvinnumál,
skattamál og ﬂeiri mikilvæg málefni. Lóa Pind
Aldísardóttir rýnir í þjóðmálin og fer yﬁr þau á
mannamáli.

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

Spilaborg

Family Guy

Nashville

SJÓNVARPIÐ KL. 21.05 House of
Cards II er bandarísk þáttaröð um klækjastjórnmál og pólitíska refskák þar sem
menn svífast einskis í baráttunni. Leikendur eru m.a. Kevin Spacey, Michael
Gill, Robin Wright og Sakina Jaffrey.

SKJÁR EINN KL. 19.40 Ein þekktasta
fjölskylda teiknimyndasögunnar snýr
loks aftur á Skjá einn. Peter Griffin og
fjölskylda ásamt hundinum Brian búa
á Rhode Island og lenda í ótrúlegum
ævintýrum þar sem kolsvartur húmor er
aldrei langt undan.

STÖÐ 2 KL. 20.10 Önnur þáttaröð
þessara frábæru þátta þar sem tónlistin
spilar stórt hlutverk og fjallað er um
kántrí-söngkonuna Rayna og ungstirnið
Juliette Barnes.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.35 Extreme Makeover.

13.30 Vetrarólympíumót fatlaðra

08.05 Malcolm in the Middle

18.15 Hart Of Dixie

(Hjólastóla krulla)

08.30 Ellen

19.00 Amazing Race

16.35 Herstöðvarlíf

09.10 Bold and the Beautiful

19.45 The New Normal (17:22)

17.20 Teitur

09.30 Doctors

20.10 Offspring (13:13)

17.30 Kóalabræður

10.15 Smash

20.55 The Glades (11:13) Önnur þátta-

17.40 Engilbert ræður

10.55 Don‘t Tell the Bride

röðin af þessum sakamálaþáttum sem
segja frá lífi og starfi lögreglumannsins
Jims Longworth.
21.40 The Vampire Diaries (5:22)
Þriðja þáttaröðin um unglingsstúlku sem
fellur fyrir strák sem er í raun vampíra.
22.25 Shameless (9:12)
23.15 Shameless (10:12)
00.00 Men of a Certain Age
00.45 Nikita
01.25 Justified
02.10 Amazing Race
02.55 The New Normal
03.15 Offspring
04.00 The Glades
04.45 The Vampire Diaries
05.25 Men of a Certain Age

17.48 Grettir

11.50 Falcon Crest
12.40 Nágrannar

AUGLÝSING UM AÐALSKIPULAG
HAFNARFJARÐAR
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum
19. febrúar 2014 breytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar
2005-2025. Landnotkun á reit norðan Ásbrautar milli
Selhellu og Tjarnarvalla er breytt úr blöndu af stofnana
svæði og opnu svæði til sérstakra nota í athafnasvæði,
og verður svæðið hluti af athafnasvæðinu Selhraun norður.
Farið var með breytinguna skv. 32. grein skipulagslaga
nr. 123/2010.

13.05 The X-Factor
14.35 ET Weekend
15.15 Ofurhetjusérsveitin
15.40 Kalli litli kanína og vinir
16.10 Waybuloo
16.30 Ellen
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag

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

Sundahöfn

þáttaröð um einstæða móður, Christy,
sem hefur háð baráttu við Bakkus en er
nú að koma lífi sínu á rétt ról.
20.10 Nashville (10:22)
20.55 True Detective (8:8)
21.55 The Americans (1:13) Önnur
þáttaröðin um rússnesku njósnarana
Phillip og Elizabeth Jennings sem lifa
undir fölsku flaggi í Bandaríkjunum og
njósna fyrir KGB á dögum kalda stríðsins.
22.45 American Horror Story.
Asylum (9:13)
23.25 The Big Bang Theory
23.45 The Mentalist
00.30 Rake
01.15 Bones
02.00 Girls
02.25 Orange is the New Black
03.25 Eastwick
04.05 Boss
05.00 Sons of Tucson
05.20 Hellcats

07.00 Ofurhundurinn Krypto 07.25 Brunabílarnir
07.47 Ávaxtakarfan 08.00 Ljóti andarunginn og
ég 08.23 Latibær 08.34 Ævintýraferðin 08.47
Tom and Jerry 08.55 Rasmus Klumpur og félagar
09.00 Könnuðurinn Dóra 09.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 09.46 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram! 10.24 Svampur
Sveinsson 10.50 Gulla og grænjaxlarnir 11.00
Ofurhundurinn Krypto 11.25 Brunabílarnir
11.47 Ávaxtakarfan 12.00 Ljóti andarunginn og
ég 12.23 Latibær 12.34 Ævintýraferðin 12.47
Tom and Jerry 12.55 Rasmus Klumpur og félagar
13.00 Könnuðurinn Dóra 13.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 13.46 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram! 14.24 Svampur
Sveinsson 14.50 Gulla og grænjaxlarnir 15.00
Ofurhundurinn Krypto 15.25 Brunabílarnir
15.47 Ávaxtakarfan 16.00 Ljóti andarunginn og
ég 16.23 Latibær 16.34 Ævintýraferðin 16.47
Tom and Jerry 16.55 Rasmus Klumpur og félagar
17.00 Könnuðurinn Dóra 17.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 17.46 Doddi litli og Eyrnastór 18.00
Áfram Diego, áfram! 18.24 Svampur Sveinsson
18.50 Gulla og grænjaxlarnir 19.00 Algjör Sveppi
og leitin að Villa 20.20 Sögur fyrir svefninn

17.55 Strákarnir

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Vatnagarða
í Sundahöfn. Í breytingunni felst stækkun á
byggingarreitum lóðanna nr. 4 og 6 við Sundabakka
og nr. 3 við Sægarða ásamt gerð nýs hafnarbakka
utan við Klepp í samræmi við núgildandi
aðalskipulag Reykjavíkur.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20
– 16:15, frá 10. mars 2014 til og með 21. apríl
2014. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðunni, www.
reykjavik.is, slá inn í leitarreit skipulag í kynningu. Eru
þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að
kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum
við tillöguna skal skila skriflega, til umhverfis –
og skipulagsviðs, b.t. skipulagsfulltrúa, eða á
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 21.
apríl 2014. Vinsamlegast notið uppgefið netfang
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 10. mars 2014
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

18.25 Friends
18.50 Seinfeld
14.00 Sheffield Utd. - Charlton

19.15 Modern Family

15.40 Manchester City - Wigan

19.35 Two and a Half Men (5:24)

17.20 Meistaradeild Evrópu - frétta-

20.00 Sjálfstætt fólk

þáttur
17.50 Real Madrid - Levante
19.30 Ensku bikarmörkin 2014
20.00 Spænsku mörkin 2013/14
20.30 Valladolid - Barcelona
22.10 UFC Fight Night

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (4:12)
21.00 Game of Thrones (8:10)
21.55 Ally McBeal (20:23)
22.45 Nikolaj og Julie (19:22)
23.25 Anna Pihl
00.10 Sjálfstætt fólk
00.35 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.05 Game of Thrones

13.50 Blackburn - Burnley
15.30 Premier League World

02.00 Ally McBeal
02.45 Tónlistarmyndbönd

16.00 Chelsea - Tottenham
17.40 Norwich - Stoke
19.20 WBA - Man. Utd.

11.10 Big Miracle

21.00 Messan

12.55 Love and Other Drugs

22.20 Football League Show 2013/14

14.50 Playing For Keeps

22.50 Cardiff - Fulham

16.35 Big Miracle

00.30 Messan

18.20 Love and Other Drugs
20.15 Playing For Keeps
22.00 La princesse de Montpensier

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

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

18.30 Brautryðjendur
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.00 Afríka– Sahara eyðimörkin

(5:5) (Africa) 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.
21.05 Spilaborg (4:13) (House of Cards II)
22.15 Veðurfréttir

19.45 Mom (17:22) Frábær gaman-

Umhverfis- og skipulagssvið

18.10 Þrekmótaröðin 2013

22.00 Tíufréttir

19.11 Veður
19.20 Stóru málin

Reykjavíkurborg

18.00 Táknmálsfréttir

00.15 Amusement
01.40 Saw VI
03.10 La princesse de Montpensier

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

22.20 Viðtalið (Guðbjörg Kristjáns-

dóttir)
22.45 Poppmenning Evrópu (The

Rockumentary) Heimildamynd um evrópska popptónlist, einkenni hennar, yfirbragð og uppruna.
23.35 Kastljós
23.55 Fréttir
00.05 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.50 Judging Amy
16.35 Dogs in the City
17.25 Dr. Phil
18.05 Top Gear Special. The Worst

Car in the History of the World
19.15 Cheers
19.40 Family Guy (19:21) Ein þekktasta fjölskylda teiknimyndaheimsins.
20.05 Trophy Wife (10:22) Gamanþættir sem fjalla um partístelpuna
Kate sem verður ástfangin og er lent
milli steins og sleggju fyrrverandi eiginkvenna og dómharðra barna.
20.30 Top Chef (14:15) Vinsæl þáttaröð um keppni hæfileikaríkra matreiðslumanna sem allir vilja ná toppnum
í matarheiminum. Í þessum þætti kemur
í ljós hver stendur eftir sem sigurvegari
Top Chef Vegas.
21.15 Mad Dogs - LOKAÞÁTTUR
(4:4) Þriðja þáttaröð af þessum breska
myndaflokki um fjóra miðaldra æskuvini sem ákváðu að heimsækja vin sinn
á Mallorca, sem reynist lifa vafasömu lífi
og er myrtur skömmu eftir komu þeirra.
22.00 CSI
22.45 The Tonight Show
23.30 Law & Order
00.15 Mad Dogs
01.00 In Plain Sight
01.50 The Tonight Show
02.35 Pepsi MAX tónlist

08.00 World Golf Championship 2014 14.00
Golfing World 2014 14.50 Inside The PGA Tour
2014 15.15 2012 Augusta Masters 18.00 Golfing
World 2014 18.50 PGA Tour 2014 21.50 Golfing
World 2014 22.40 Augusta Masters Official Film
- 1989

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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Kynna framandi nám í Noregi

MÁNUDAGSLAGIÐ

Helga Dís Sigurðardóttir kynnir nám í tölvuleikjahönnun í Noregi.
„Íslensku nemendurnir er mjög
ánægðir í náminu hjá okkur,“ segir
Helga Dís Sigurðardóttir, háskólakennari í Hint í Steinkjer í Noregi.
Um er að ræða háskólanám í Noregi
í annars vegar tölvuleikjahönnun og
hins vegar margmiðlunartækni en
þetta nám er ekki í boði á Íslandi.
„Það komu sjö Íslendingar til okkar
í haust og kunna þeir mjög vel við
sig.“
Tölvuleikjahönnunin hefur notið
vaxandi vinsælda en á hverri önn
komast 40 manns inn í nám í tölvu-

„Dead Horse með Guns N‘ Roses.
Þetta lag er ævinlega upphaf
vinnuvikunnar hjá mér. Ég veit ekki
af hverju.“
Helgi Seljan fjölmiðlamaður

ÞRIÐJUDAG

21:10

leikjahönnun og 40 í margmiðlunartækni. „Í tölvuleikjahönnuninni er
farið yfir þrívíddarhönnun og fólkið
lærir grundvallarforritun,“ útskýrir
Helga Dís um námið í tölvuleikjahönnun.
Þá fara nemendurnir í svokallaða leikjasmiðju. „Nemendurnir
stofna sín eigin nemendafyrirtæki
og keppast um að koma á framfæri
hugmyndum sínum. Við fáum fagaðila úr tölvuleikjageiranum til að
gagnrýna og aðstoða nemendurna.“
Hugmyndir úr náminu hafa náð

langt eins og HytteQuiz sem var
eitt vinsælasta smáforrit í Noregi á
síðasta ári.
„Margir sem útskrifast úr margmiðlunartæknináminu starfa við
fjölmiðla og þess háttar. Námið í
skólanum kostar líka mjög lítið eða
um 12.000 krónur í annargjald.“
Kynning á náminu fer fram í
kvöld í VMA á Akureyri, á morgun í FVA á Akranes og í húsnæði
Tækniskólans á Skólavörðuholti á
fimmtudag. Allar kynningarnar
hefjast klukkan 19.00
- glp

KYNNIR SPENNANDI NÁM Helga Dís

Sigurðardóttir, háskólakennari í Noregi,
sér um kynningarnar hér á landi.
MYND/EINKASAFN

Heilluðu netrisann
Google upp úr skónum
Piltarnir í Blendin ﬂuttu til San Francisco fyrir skömmu til að lifa drauminn. Þeir
kynntu hugmyndir sínar fyrir fjárfestum og náðu að heilla Google upp úr skónum.

Í opinni d

agskrá

| Þriðjudag 21:10

Friðrik Dór er til í allt!

Þeir félagar Frikki Dór og Ási hafa slegið í gegn á
Stöð 3 í vetur enda uppátækin mögnuð. Óborganlegir sketsar, skemmtilegir gestir og ferskustu
böndin taka lagið. Ekki missa af Frikka Dór á Stöð 3!

Fjör
ör fyrir alla
lskylduna!
fjölskylduna!
Með Fjölskyldupakkanum
ölskyldupakkanum færðu
nar fjör fyrir ungt fólk á
alls konar
öllum aldri. Erlent gæðaefni í
bland við frábært íslenskt efni
á Stöð 3 og vandað talsett efni
rgni til kvölds á
frá morgni
astöðinni.
Krakkastöðinni.

2.990 kr.

Fáðu þér áskrift!

„Fundurinn gekk ótrúlega vel og
fólk var mjög spennt. Þetta endaði með því að við fórum í hádegismat með konu einni og aðstoðarmanni hennar og út frá því kynnti
hún okkur fyrir manneskju innan
Google. Sú manneskja var í sama
teymi og hannaði Google Maps,“
segir Davíð Örn Símonarson, framkvæmdastjóri Blendin. Ásamt Davíð
Erni standa þeir Kristján Ingi Mikaelsson, Ásgeir Vísir og Daníel Björn
Sigurbjörnsson á bak við Blendin.
Þeir félagar fluttu fyrir skömmu
til San Francisco til að taka hugmyndina um Blendin-appið á næsta
stig og kynntu appið á fjárfestingarráðstefnunni Seed Forum sem haldin var í San Francisco. Þeir voru eitt
af fjórum fyrirtækjum sem fékk að
kynna hugmyndir sínar og starfsemi.
„Það er frábært að fá tækifæri
til þess að kynna hugmyndina á
svona fundi en það er líka rándýrt.
Það kostar um 2.500 evrur að halda
sjö mínútna kynningu þarna. Við
fengum hins vegar að gera þetta á
góðum kjörum því við höfðum áður
kynnt fyrirtækið á Seed Forum í
London.“ Þeir fóru í höfuðstöðvar
Google eftir fundinn og hittu þar
konu sem var í teymi sem hannaði
meðal annars Google Maps. „Þetta
er alveg ótrúlegur vinnustaður,“
bætir Davíð Örn við.
Hugmyndin að Blendin kviknaði í samkvæmi í Danmörku sumarið 2012. „Þá kom Egill Ásbjarnarson, meðstofnandi Blendin, upp
að mér með vandamál. Hann var
orðinn þreyttur á því að þurfa að
hringja í alla vini sína til þess að
fá upplýsingar um hvort sá eða sú
væri að fara að skemmta sér. Frá
og með þessu kvöldi var ákveðið
að slá á þetta og koma með lausn á
þessu vandamáli,“ segir Davíð Örn
spurður út í upphafið. App þeirra

HEILLUÐU GOOGLE Hér eru piltarnir á bak við Blendin í höfuðstöðvum Google.
Þeir náðu að gera starfsmenn Google spennta fyrir Blendin-appinu.
MYND/EINKASAFN

Svona lítur appið út í símanum
Appið er í raun næsta kynslóð af hinu geysivinsæla appi,
Snapchat. Blendin gerir þér kleift að fylgjast með hvar
vinir þínir eru að skemmta sér. Fólk tékkar sig inn á
skemmtistaði og þá er einnig hægt að sjá hvar manneskjan er inni á staðnum með hjálp GPS-tækninnar.
Tölurnar við hausanna á myndinni segja til um fjölda
vina sem tékkaðir eru inn á sama skemmtistað. Ef
talan er rauð þá hefur nýr vinur tékkað sinn á staðinn.
Athugið að notendur geta valið hvaða vinir sjá hvar þú
ert hverju sinni, líkt og á Snapchat.
Uppi vinstra megin er aðgangur að vinalistanum
þínum.
Uppi hægra megin er tékk-inn-ferlið sem þú ferð í
gegnum þegar þú tékkar þig inn á staði.

félaga er allt útspekúlerað og hafa
þeir unnið að smíði appsins í rúmt
ár. „Eftir að við komum hingað út
þá höfum hugsað Blendin upp á nýtt
og einfaldað það talsvert. Við tókum
marga fídusa út því þetta er svo nýtt
og ákváðum að byrja frekar einfalt
og bæta svo við. Reynslumikið fólk
í geiranum ráðlagði okkur að byrja
með einfalda útgáfu af appinu,“
segir Davíð Örn. Þeir stefna á að

stækka appið smátt og smátt. „Við
getum vonandi eftir eitt til tvö ár
selt fyrirtækið til stærra fyrirtækis eins og Google eða Facebook en
ætlum þó að byrja á að byggja upp
aðdáendahóp.“
Stefnt er að því að gefa út einfalda útgáfu af Blendin í lok mars
eða byrjun apríl og mun appið aldrei
kosta neitt.
gunnarleo@frettabladid.is

Erlend vefsíða vaktar Loga
Saga Seyðisfjarðar spilar stórt hlutverk í þáttunum Grillingi. Stikla úr myndinni
birtist á vefsíðunni Twitch, en tökur eru ekki hafnar á þáttunum.
„Ég lofaði að láta þá vita ef ég væri
að gera eitthvað spennandi,“ segir
Logi Hilmarsson, en blaðið Twitch
birti stiklu úr sjónvarpsþáttum
eftir hann sem heita Grillingur, jafnvel þótt tökur á þáttunum
séu enn ekki hafnar. „Við fengum vilyrði hjá Stöð 2 fyrir Grillingi í fyrra. Verkefnið fjaraði hins
vegar út vegna þess að við fengum
ekki styrk hjá Kvikmyndasjóði. Við
erum að bíða eftir fjármagni til
þess að við getum farið í tökur, en
við erum búin að gera eins konar
prufuþátt, og líka stiklu,“ segir
Logi.
Vefsíðan Twitch hefur sýnt verkum Loga áhuga um nokkurt skeið.
„Ég gerði stuttmyndina Þyngdarafl, eða Gravity, fyrir nokkrum árum. Hún var sýnd á Tribeca Film Festival. Aðstandendur

Twitch fóru fögrum orðum um
stuttmyndina.“
Logi lærði kvikmyndagerð í
Frakklandi. „Ég er uppalinn í
Frakklandi,“ segir hann. Síðan
flutti ég hingað og tók eina önn í
Kvikmyndaskólanum. Ég hætti
vegna þess að ég byrjaði strax
að vinna í kvikmyndabransanum.
Síðan er ég að skrifa mynd í fullri
lengd, og svo vonast ég til að geta
farið í tökur á Grillingi von bráðar.
Handritið er alveg tilbúið. Ég skrifaði það með Birki Björns Halldórssyni, sem er þekktari sem rappari, og Magnúsi Birni Ólafssyni
heimspekingi. Grillingur gerist
um sumartíma á Seyðisfirði. Saga
bæjarins spilar stórt hlutverk í
sögunni, þannig að þættirnir geta
hvergi annars staðar gerst,“ segir
Logi.
- ue

KVIKMYNDIR Magnús Björn Ólafs-

son, Logi Hilmarsson og Birkir Björns
Halldórsson skrifuðu saman handritið
að Grillingi.
MYND/ÚR EINKASAFNI

FÁÐU MEIRA...
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Chevrolet Cruze er með ríkulegan staðalbúnað og jafnframt
á sérlega hagstæðu verði. Þess vegna hvetjum við þig til að gera
samanburð á verði og búnaði bíla í sama ﬂokki og fá meira fyrir peninginn.
ŕESC stöðugleikakerﬁ
ŕBluetooth
ŕHæðarstilling á framsætum
ŕHiti í framsætum
ŕAksturstölva

ŕABS hemlalæsivörn
ŕISOFIX öryggisfestingar
ŕÁlfelgur
ŕLoftkæling
ŕNálgunarvörn að aftan

ŕTengi fyrir Ipod og MP3 spilara
ŕÚtvarpsstillingar í stýrishjól
ŕRafmagn í fram- og afturrúðum
ŕRafmagn og hiti í hliðarspeglum
ŕHraðastillir (Cruse Control)

Hluti af staðalbúnaði - sjá meira á benni.is

Opið alla virka daga frá 9 til 18
og laugardaga frá 12 til 16.
Verið velkomin í reynsluakstur.

Nánari upplýsingar á benni.is
Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Bíll á mynd: Chevrolet Cruze LTZ

Nú er
opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla
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Of gróft fyrir börnin
„Það að Íslendingur standi sig vel í
bardagaíþrótt er að mínu mati ekki
réttlæting á að bardagi sé opinn
börnum,“ skrifar Þorbjörg Helga
Vigfúsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins á Facebook-síðu sinni um
bardaga Gunnars Nelson á laugardag.
„Mér finnst skrítið að bardaginn sé
úti um allt á netinu og aðgengilegur
börnum. Þetta er of gróft fyrir mig
og ég get ekki réttlætt fyrir mínum
börnum að þetta sé íþrótt og því í
lagi,“ segir Þorbjörg.
Fjölmargir taka undir orð
Þorbjargar á Facebook,
þar á meðal
Einar Þorsteinsson, fréttamaður
á RÚV, sem segir
bardagann ekki
vera íþrótt heldur
bardagasýningu
og þótt
Gunnar hafi
staðið sig vel
hafi þetta
verið viðbjóður. - ebg

Settist í stól Fischers
Garry Kasparov, fyrrverandi heimsmeistari í skák, er í heimsókn á Íslandi. Kasparov fór í gær í heimsókn
á Fischer-setrið á Selfossi. Þar settist
hann í stól sem Fischer sat oft í
þegar hann heimsótti Fornbókabúðina hans Braga Kristjónssonar
bóksala.
Stóllinn er nú kominn á Selfoss og
sagðist Kasparov vilja óska þess
að hann vissi hvaða bækur Fischer
hefði verið að lesa þegar hann sat í
stólnum. Aðaltilgangur heimsóknar
Kasparovs hingað
til lands mun vera
að hitta fulltrúa
sex norrænna
skáksambanda og
kynna framboð
sitt til embættis
forseta FIDE.
- jme

ROYAL - M2

Fullt verð 133.473 kr.

ROYAL - M3

Mest lesið
1 Gunnar: Ekki slæmt að vera á
vinalista Dana White
2 „Mikill er máttur Fésbókar“
3 „Þetta snýst ekki um launamál, þetta
er miklu stærra en það“
4 Fékk ﬁmm og hálfa milljón króna
aukalega
5 Bardagi Gunnars í heild sinni

Blaðberinn...

...góðar
óð
ð ffréttir
étti ffyrir
i umhverfið

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.

AFSLÁTTUR!

MILLISTÍFT/STÍFT

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

VEGLEGIR FÆTUR KRÓM OG VIÐAR

VEGLEGIR FÆTUR KRÓM OG VIÐAR

ROYAL - MF1

ROYAL - M7

Fullt verð 146.233 kr.

Blaðberinn
bíður þín

ÞRÍR LITIR HVÍTUR,
SVARTUR OG BRÚNN

20%

KYNNINGARAFSLÁTTUR
Á NÝJU LÍNUNNI

VEGLEGIR FÆTUR KRÓM OG VIÐAR

Fullt verð 152.716 kr.

116.986 kr20.% 122.172 kr20. %
MILLISTÍFT

ARGH!!! 240214

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

AFSLÁTTUR!

ROYAL - ML1

ÞRÝSTIJÖFNUNARSVAMPUR Í TOPPI

106.778 kr20.% 108.540 kr20. %
STÍFT

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

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
VEGLEGIR FÆTUR KRÓM OG VIÐAR

SNÚNINGSDÝNA

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