FLJÓTLEGT
OG ÞÆGILEGT
SKOÐUN Guðmundur Andri
Thorsson skrifar um verkfall
og verðmætamat. 13

TÍMAMÓT Fegurðardrottning gerir góðverk með
skólafélögunum. 14

LÍFIÐ Átta ungir hönnuðir
koma á óvart og hanna hótelherbergi upp á nýtt. 26

SPORT Mamma Alfreðs sá
soninn bæta markametið
hjá Heerenveen. 22

DA M
GB E
L A ST
Ð LE S
Á
ÍS NA
LA
Mánudagur
ND
I*
24. mars 2014
70. tölublað 14. árgangur
Sími: 512 5000
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

FRÉTTIR

Árás á Litla-Hrauni
Fangi á Litla-Hrauni sakar fjóra fangaverði um að hafa gengið í skrokk á
sér. Lögreglan á Selfossi rannsakar
málið sem stórfellda líkamsárás. 2
Týnd veröld að opnast Eyjaklasi
í Myanmar, sem herforingjastjórnin hefur lokað af, er nú að opnast
almenningi. 10
Ekkert íslenskt hráefni Háir
tollar eru á innflutt kartöflusnakk.
Íslendingar greiddu um 145 milljónir
í verndartolla í fyrra. 6
Erfitt að sanna sök Skaðabótamál
vegna læknismeðferðar eru erfið og
þung í framkvæmd. 8

12
Bolungarvík

1°

ASA 10

Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

4°
4°
6°
5°

ASA 9
SA 16
SA 11
SA 13

Mikil rigning sunnanlands en
úrkomuminna annars staðar.
Strekkingsvindur eða hvassviðri.
Hiti 1 til 7 stig. 4

3 SÉRBLÖÐ

SJÁLFSTÆÐISTORGIÐ Í KÆNUGARÐI Á Maidan-torgi í Kænugarði má víða sjá vegatálma sem mótmælendur hafa sett upp til að varna hernum inngöngu.
Óvopnaðir eftirlitsmenn fylgjast með svæðinu til að tryggja öryggi borgaranna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Neita að rukka skatt
af gjaldtöku við Geysi
Landeigendur við Geysi telja sér ekki skylt að innheimta virðisaukaskatt af aðgangseyri inn á svæðið. Landeigendur í Kerinu hafa tekið þá stefnu að innheimta
skattinn. Ríkisskattstjóri telur augljóst að starfsemin sé virðisaukaskattskyld.
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SKATTAMÁL Landeigendur við
Geysi telja sér ekki skylt að
innheimta virðisaukaskatt af
aðgangseyri inn á svæðið. Ríkisskattstjóri telur engar undanþágur í lögum ná yfir sölu aðgangseyris og vill að landeigendur
rukki skattinn.
Óvissa virðist vera um hvort
innheimta beri virðisaukaskatt
þegar selt er inn á ferðamannastaði. Í Kerinu, þar sem gjaldheimta hófst í fyrra, hafa landeigendur ákveðið að innheimta
virðisaukaskatt af aðgangseyrinum. Landeigendur á Geysissvæðinu ætla ekki að innheimta
skattinn.
„Þetta er ekki virðisaukaskattskyld þjónusta,“ segir Garðar
Eiríksson, talsmaður landeigenda, spurður út í málið. „Ástæðan er sú að þetta er ekki sérskráð
fasteign og ekki hægt að fá hana
skráða sem slíka. Þetta er landvarsla, sem er ekki virðisaukaskyld.“
Hann segir að sérfræðingar sem landeigendur fengu til
að meta stöðuna hafi ráðlagt
þeim að innheimta ekki skatt
af aðgangseyrinum og hafi þeir
ákveðið að fylgja þeim tilmælum.
Innheimta 600 króna aðgangseyris hófst fyrir rúmri viku, en

ÝMSAR UNDANÞÁGUR AÐ FINNA Í LÖGUNUM
Tæmandi listi af undanþágum frá lögum um virðisaukaskatt er talinn
upp í lögum um skattinn. Á honum má meðal annars finna eftirfarandi:

• Heilbrigðisþjónusta og heilsuhæli.
• Félagsleg þjónusta, svo sem rekstur leikskóla, barnaheimila og fleira.
• Rekstur skóla og menntastofnana.
Starfsemi safna, svo sem bókasafna, listasafna og náttúrugripasafna, og
•hliðstæð
menningarstarfsemi. Sama gildir um aðgangseyri að tónleikum,
íslenskum kvikmyndum, listdanssýningum, leiksýningum og leikhúsum.

• Íþróttastarfsemi.
• Fólksflutningar.
• Póstþjónusta.

fjármálaráðuneytið hefur stefnt
landeigendum til að reyna að
koma í veg fyrir gjaldheimtuna.
„Við sendum líka fyrirspurn til
Ríkisskattstjóra fyrir sjö mánuðum en höfum ekki enn fengið
svar,“ segir Garðar.
„Það er engin lagaleg óvissa
frá okkar bæjardyrum séð,“ segir
Bjarni Amby Lárusson, lögfræðingur hjá Ríkisskattstjóra.
Hann segir að almennt séð eigi
að innheimta virðisaukaskatt af
allri þjónustu. Á því séu undantekningar í lögunum, en ekki
verði séð að nein þeirra eigi við
sölu aðgangseyris á ferðamannastöðum.

Kjaraviðræður ganga hægt:

Langt í land hjá
kennurum
KJARAMÁL Aðalheiður Steingrímsdóttir, formaður samninganefndar framhaldsskólakennara,
segir töluvert langt í land þar til
kjarasamningar náist. Verkfall
hefur nú staðið yfir í viku. „Þetta
hefur gengið mun hægar fyrir sig
en við vorum að undirbúa okkur
fyrir. Við bjuggumst við að það
yrði meiri vinna í málum yfir
helgina en það er greinilegt að
samninganefnd ríkisins telur sig
þurfa meiri tíma sín megin til að
fara yfir mál,“ segir Aðalheiður.
Fundað var fram á sjöunda tímann í gær og ætla aðilar að hittast
aftur klukkan tíu í dag.
- fbj

KRINGLUKAST
OPIÐ TIL 18:30 Í DAG
N Ý T T KO R TAT Í M A B I L !

Hann bendir á að samkvæmt
lögunum beri þeim sem stundi
virðisaukaskattskylda starfsemi
að innheimta skatt. Geri þeir það
ekki þurfi þeir engu að síður að
greiða skattinn. Sektir og fangelsisdómar liggja við því að
standa ekki skil á vörslusköttum
á borð við virðisaukaskatt.
Garðar segir að landeigendur
muni fara að lögum. Verði það
niðurstaðan að þeir eigi að greiða
virðisaukaskatt af aðgangseyrinum verði það gert. En eins og
staðan sé núna sé engin ástæða
til að innheimta skattinn af seldum miðum á Geysissvæðinu.
brjann@frettabladid.is
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SPURNING DAGSINS

Vigdís, er þetta fyrsta ljóðlympíugullið þitt?
Já. Þetta er fyrsta gullið, en ég
stefni á heimsmeistaratitilinn í
ljóðaslammi.
Vigdís Ósk Howser bar sigur úr býtum á Ljóðlympíuleikunum á fyrir helgi, sem er keppni
í ljóðaslammi.

SKÍÐASVÆÐI Skíðasvæðið í Sotsjí

hafði aðeins verið opið í tvo daga eftir
Vetrarólympíuleikana þegar flóðið féll.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Snjóflóð féll í Sotsjí í gær:

Tveir skíðamenn létust

Auroracoin, ný íslensk rafmynt, fer í drefingu til þeirra Íslendinga sem vilja:

Skrifað undir viljayfirlýsingu:

Um 40 þúsund fyrir hvern íbúa

Ný íþróttamiðstöð hjá GKG

EFNAHAGSMÁL Á miðnætti í kvöld
verður Íslendingum gert kleift að
verða sér út um Auroracoin, sem er
nýr rafrænn gjaldmiðill. Á heimasíðu myntarinnar segir að atburðurinn geti skapað aðstæður fyrir
Íslendinga til að hefja almenna
notkun gjaldmiðilsins.
„Þetta getur þróast á marga vegu,
en ég tel líklegt að notkun á Auroracoin muni aukast jafnt og þétt þegar
líður á þetta ár sem ég ætla verkefninu,“ segir einstaklingur á bak
við gjaldmiðillinn sem gengur undir

dulnefninu Baldur Friggjar Óðinsson.
Baldur mun ekki gefa upp með
hvaða hætti Íslendingar geta nálgast sinn skammt fyrr en á miðnætti.
Hver og einn getur sótt 31,8 AUR,
sem samsvarar tæpum 40 þúsund
krónum, miðað við markaðsvirði
Auroracoin í gærkvöldi.
„Ég tek það fram að þetta verð
byggist á mati spákaupmanna á
þessari stundu og það getur reynst
mjög rangt á hvorn veginn sem er.
- skó

SKIPULAGSMÁL Formaður Golf-

NÝR GJALDMIÐILL Dreifingin hefst á

miðnætti í kvöld.

MYND/AURORACOIN.ORG

Líkamsárás fangavarða rannsökuð
Fangi á Litla-Hrauni sakar fjóra fangaverði um að hafa gengið í skrokk á sér og
meðal annars brotið í sér tvær tennur. Þá hafi hann að tilefnislausu verið settur í
einangrun yfir nóttina. Lögreglan rannsakar málið sem stórfellda líkamsárás.
FANGELSISMÁL Lögreglan á Sel-

RÚSSLAND, AP Snjóflóð varð

tveimur skíðamönnum að bana
á skíðasvæðinu sem notað var á
Vetrarólympíuleikunum í Sotsjí
í Rússlandi í gær. Svæðið hafði
aðeins verið opið almenningi í tvo
daga frá því leikunum lauk þegar
snjóflóðið féll.
Sex manns voru svæðinu þar
sem flóðið féll. Björgunarmenn
grófu upp tvær konur sem þegar
voru látnar en fjórir aðrir skíðamenn sluppu ómeiddir.
Talsmenn skíðasvæðisins hafa
sent vinum og fjölskyldum þeirra
látnu samúðarkveðjur.
- fbj

Fjöldafundur á Gaza í gær:

Hamas-samtök
í kröggum
GAZA, AP Tugir þúsunda stuðningsmanna Hamas-samtakanna
komu saman í miðborg Gaza í
gær til að sýna styrk sinn. Samtökin eru í fjárkröggum um þessar mundir, þeim verstu síðan þau
komust til valda á svæðinu fyrir
sjö árum.
Leiðtogar Hamas lögðu í gær
mikla áherslu á að samtökin legðust alfarið gegn friði í Mið-Austurlöndum og séu tilbúin í stríð
gegn Ísrael hvenær sem er.
„Andspyrnuhreyfingin er
sterkari en þið haldið,“ sagði forsætisráðherra Hamas á samkomunni.
- fbj

fossi rannsakar nú meinta stórfellda líkamsárás fjögurra starfsmanna Litla-Hrauns á fanga sem
situr þar inni. Árásin mun hafa átt
sér stað síðastliðinn miðvikudag.
Fanginn, sem vill ekki láta
nafns síns getið, segir í samtali
við Fréttablaðið að einn starfsmaður fangelsisins hafi komið
upp að sér ásamt þremur fangavörðum. Þeir hafi beðið hann
að fylgja sér í klefa hans til að
gera þar leit. Ekki munu þeir
þó hafa farið í klefann heldur
segir hann að þeir hafi gengið í
skrokk á honum og meðal annars
kýlt hann svo tvær tennur brotnuðu. Eftir árásina er hann mjög
aumur í kjálkanum og finnur
fyrir miklum bakverkjum.
„Þá taka þeir mig, rífa mig úr
fötunum og setja mig í einangrunarklefa í eina nótt. Þar má ég
hringja eitt símtal sem ég notaði til að hringja í lögmanninn
minn,“ segir maðurinn.
Tveir lögreglumenn fóru þá á
Litla-Hraun ásamt lögmanni til
þess að taka myndir af fanganum og áverkum hans og var hann
aftur færður úr einangrun í klefa
sinn. Morguninn eftir segist hann
hafa séð forsprakka þeirra, sem
hann sakar um að hafa ráðist á
sig, glotta til sín. „Hann glottir
bara, spyrjandi hvort ég sé eitthvað hnjaskaður. Ég segi auðvitað er ég hnjaskaður eftir að þú
varst að lemja mig. Hann spyr
hvort ég sé ekki bara hnjaskaður
út af dópinu.“ Fanginn hefur setið
inni á Litla-Hrauni í um hálft ár.
„Honum er búið að vera meinilla
við mig frá því að ég kom.“

klúbbs Kópavogs og Garðabæjar,
Guðmundur Oddsson, skrifaði í
gær undir viljayfirlýsingu um
byggingu nýrrar íþróttamiðstöðvar GKG ásamt bæjarstjórunum Ármanni Kr. Ólafssyni og
Gunnari Einarssyni.
GKG er 20 ára á þessu ári.
Í klúbbnum eru nú tvö þúsund
félagar, en klúbburinn segir
aðstöðuna ekki hafa fylgt auknum fjölda iðkenda.
- fbj

TIL HÓLMAVÍKUR Forsetahjónin heim-

sækja meðal annars Sauðfjársetrið á
Ströndum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Forsetahjónin í heimsókn:

Verða í Hólmavík og nágrenni
SAMFÉLAGSMÁL Forseti Íslands,

LITLA-HRAUN Fangi segir fangaverði hafa gengið í skrokk á sér.

Maðurinn kveðst ekki hafa
gert neitt til að verðskulda þessa
meðferð og ekki sé í lagi að forsprakki umræddra fangavarða
fái að starfa áfram í fangelsinu.
„Það er ekki í lagi að þessi maður
fái að stjórna líðan manna. Það
er búið að svipta okkur frelsinu
og þarf ekki að lemja okkur líka.
Hann hefur ekkert sér til málsbóta.“
Lögreglan á Selfossi staðfesti
að málið sé til rannsóknar en
vildi ekki gefa neinar frekari
upplýsingar. Forsprakki fangavarðanna sem um ræðir neitaði
að tjá sig um málið í samtali við
Fréttablaðið. Þá náðist hvorki í
Margréti Frímannsdóttur, forstöðukonu Litla-Hrauns, né Pál
Egil Winkel, forstjóra Fang-

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hann glottir bara,
spyrjandi hvort ég væri
eitthvað hnjaskaður. Ég segi:
„Auðvitað er ég hnjaskaður
eftir að þú varst að lemja
mig“. Hann spyr hvort ég sé
ekki bara hnjaskaður út af
dópinu.“

elsismálastofnunar, þrátt fyrir
ítrekaðar tilraunir. Ekki fengust
upplýsingar um það hvort fangaverðirnir hafi verið leystir frá
störfum meðan á rannsókninni
stendur.
bjarkia@365.is
samuel@frettabladid.is

Ólafur Ragnar Grímsson, og Dorrit Moussaieff, forsetafrú, heimsækja Hólmavík og nágrenni í dag.
Heimsóknin hefst í Grunn- og
tónskóla Hólmavíkur. Þaðan verður haldið að leikskólanum Lækjarbrekku og því næst liggur leiðin í
rækjuvinnsluna Hólmadrang.
Forsetahjónin munu jafnframt
kynna sér starfsemi Vegagerðarinnar, Orkubús Vestfjarða og Þróunarsetursins á Hólmavík. Hjónin
munu heimsækja Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hólmavík og
lýkur heimsókninni í Sauðfjársetrinu á Ströndum þar sem þau munu
m.a. skoða sýningarnar Sauðfé í
sögu þjóðar og Álagablettir.
- fb

Glímdi við Alzheimer:

Suarez látinn
81 árs að aldri
SPÁNN, AP Adolfo Suarez, fyrsti lýð-

ræðislega kjörni forsætisráðherra
Spánar eftir fráfall Franciscos
Francos einræðisherra, lést í gær.
Suarez var 81 árs á dánardegi
sínum en hafði glímt við Alzheimer-sjúkdóminn í um áratug. Hann lést síðdegis í gær á
Cemtro Clinic-sjúkrahúsinu í
Madrid en hafði verið lagður inn
fyrir viku vegna lungnabólgu.
Juan Carlos konungur gerði
Suarez að forsætisráðherra árið
1976 og gegndi hann því embætti
til ársins 1981.
- fbj

Stórt bandarískt matvælafyrirtæki hættir viðskiptum við HB Granda:

Missa viðskipti vegna hvalveiða
VIÐSKIPTI Norður-ameríska matvælafyrirtækið High

Kringlunni
4ÎNJ
heyrnarstodin.is

HEYRNARSTÖ‹IN

Liner Foods hefur ákveðið að hætta viðskiptum við
HB Granda vegna tengsla félagsins við hvalveiðar.
Þetta tilkynnti High Liner, sem er eitt stærsta matvælafyrirtæki Bandaríkjanna, á sölusýningunni Seafood Expo North America í síðustu viku.
Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstjóri HB Granda,
segir í frétt á heimasíðu félagsins að hann sjái ekki
ástæðu til að tjá sig um viðskipti þess við bandaríska
félagið. Hann segir hlutabréf HB Granda ganga kaupum og sölum á markaði og útilokað sé fyrir félagið að
hlutast til um hvernig einstakir hluthafar hagi sínum
högum. Vísar hann þar til þess að HB Grandi tengist hvalveiðum í gegnum eignarhald þar sem stærsti
hluthafi þess er félagið Vogun sem er í eigu fiskveiðihlutafélagsins Venusar. Venus er meðal annars í eigu
Kristjáns Loftssonar, forstjóra Hvals. Kristján er enn
fremur stjórnarformaður HB Granda.
,,Við erum sammála stjórnvöldum í skynsamlegri
nýtingu náttúruauðlinda en höfum ekkert með það
að gera hvaða starfsemi einstakir hluthafar kjósa að
stunda eða stunda ekki,“ segir Vilhjálmur.
Auglýsingar gegn hvalveiðum Íslendinga eru áber-

VARA VIÐ ÍSLENSKU SJÁVARFANGI Dýraverndarsamtök vilja

ekki að skipt sé við fyrirtæki sem tengjast hvalveiðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL ALMAR ÁGÚSTSSON

andi í Bandaríkjunum þessa dagana og má sjá eina
slíka utan á strætisvögnum í Boston þar sem spurt
er: „Veist þú hver veiddi þitt sjávarfang?“ Auglýsingin
kemur frá vefsíðunni Don‘t Buy From Icelandic Whalers sem mörg dýraverndarsamtök standa að.
- fbj

SNJALLSJÓNVARP FRÁ

Fæstt hvít
Fæs
hvíttt eða
eða sil
silfur
furlit
litað!
að!

GLÆSILEG HÖNNUN
Tækið er glæsilega hannað með örþunnum
ramma utan um skarpan LED skjá.
Vandað, umhverfisvænt og í orkuflokki A+

Panasonic TXL39E6
L39E6

Panasonic TXL42E6
L42E6

119.990

129.990

VERÐ Á
ÁÐUR 149.990
Framúrskarandi myndgæði
100Hz Backlight Blinking tryggir flöktlausa
mynd og Vreal Smart örgjörvinn gerir
alla myndvinnslu óaðfinnanlega.

Viera Connect WiFi snjallsjónvarp
Með nýjustu Panasonic tækni er boðið upp á allt það besta
í samhæfni við net og tölvur. Með „My Home Screen“
getur notandinn aðlagað að sínum þörfum hvað birtist á

VERÐ Á
ÁÐUR 169.990

skjánum. Swipe & Share 2.0 gerir svo einfalt að senda
myndir og myndbönd frá spjaldtölvum og snjallsímum yfir á
tækið og Microsoft Smooth Streaming technology hámarkar
gæði efnis sem náð er í gegnum netið.

„It offers excellent picture quality with good
upscaling, deep black levels and natural colors,
and packages it up in an atrractively slim
design“ cnet – Editors choice

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS
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SVONA ERUM VIÐ

Forsætisráðherra er bjartsýnn á að flest stór mál komi fram áður en frestur rennur út hinn 31. mars:

Skuldafrumvörp verða birt á morgun
STJÓRNMÁL Sigmundur Davíð Gunnlaugsson for-

1.636

fjórhjól fluttu Íslendingar inn árin

2003 til 2006.

Næstu sex ár, 2007 til 2012, fluttum
við hins vegar inn 9 fjórhjól. 57 slík
hjól voru flutt inn í fyrra.
Heimild: Hagstofa Íslands

sætisráðherra segir frumvörp um skuldamál tilbúin og að þau verði lögð fram á morgun í ríkisstjórninni.
Þetta sagði hann í útvarpsþættinum Sprengisandi á Bylgjunni í gær. Hann sagði frumvörpin
verða í samræmi við það sem þegar hafi verið
kynnt og að þau muni standast væntingar.
Sigurjón M. Egilsson þáttastjórnandi spurði
forsætisráðherra hvort ríkisstjórninni tækist á
stuttum tíma að koma öllum stóru málunum í
þinginu að. „Mér sýnist að það gangi nokkurn
veginn samkvæmt áætlun, þó að auðvitað verði
ekki öll frumvörp sem ríkisstjórnin hefur kynnt

og setti í málaskrá sína lögð fram á þessu þingi.
Ég er að minnsta kosti bjartsýnn á að öll þessi
mál sem þarf að klára núna komi fram,“ sagði
Sigmundur.
Síðasti dagurinn til að leggja fram ný mál á
þessu þingi er mánudagurinn 31. mars. Þó er
hægt að koma fram með ný mál síðar en þá þarf
að samþykkja að afgreiða þau með afbrigðum.
Mörg stór mál eru á áætlun ríkisstjórnarinnar
fyrir vetrar- og vorþing 2014 sem ekki hafa litið
dagsins ljós. Fyrir utan skulda- og verðtryggingarfrumvörp má nefna frumvörp um breytingar
á Seðlabanka Íslands, staðgöngumæðrun, gjaldtöku í ferðaþjónustu og stjórn fiskveiða.
- fbj

SAMKVÆMT ÁÆTLUN Forsætisráðherra segir skulda-

frumvarpið verða kynnt í ríkisstjórn í vikunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Stuðningur íslensku þjóðarinnar
við Úkraínu skiptir miklu máli
Opinberri heimsókn Gunnars Braga Sveinssonar utanríkisráðherra til Úkraínu lauk í gær. Utanríkisráðherra Úkraínu segist treysta á refsiaðgerðir Vesturlanda. Valgarður Gíslason, ljósmyndari Fréttablaðsins, tók myndir af mannlífinu á Sjálfstæðistorginu í Kænugarði.
SJÁLFSTÆÐISTORGIÐ

Gunnar Bragi sagði
það áhrifamikla upplifun að koma þangað
sem svo margir létu
lífið og hitta mótmælendur sem segjast
hvergi munu fara fyrr
en þeir telja tryggt
að breytingar verði til
frambúðar.

ÞAKKAÐI STUÐNING ÍSLENDINGA Deshchytsia utanríkisráðherra sagði stuðning

hverrar og einnar þjóðar mikilvægt lóð á vogarskálarnar til að tryggja frið og stuðla
að þeirri uppbyggingu og endurbótum sem svo mikil þörf væri á.

LÁTINNA MINNST Gunnar Bragi staðfesti á fundi með utanríkisráðherra Úkraínu að

Ísland hygðist taka þátt í eftirlitssveit ÖSE í Úkraínu sem verið er að setja á laggirnar.
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Gildistími korta er um hádegi

10
m/s
1°

9

m/s

Alicante 21°
Aþena 20°
Basel
15°
Berlín
12°
Billund 10°
Frankfurt 11°

12
m/s
3°

4°

15
m/s
5°

16
m/s

15
m/s

4°

4°

21
m/s

16
m/s

1°

10 ára ábyrgð

Mest seldu ofnar á Norðurlöndum
Gæði fara aldrei úr tísku

1°

6°

13
m/s
11
m/s

7°

6°

SUÐLÆGAR ÁTTIR bera okkur úrkomu næstu daga. Segja má að morgundagurinn
verði stund milli stríða eftir mikla rigningu sunnanlands í dag en strax á miðvikudag
má búast við talsverðri rigningu aftur og hvössum vindi.

6°
9°
9°
21°
10°
18°

3°
4°

4°
4°

5°
19
m/s

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

1°
22°
8°
12°
17°
9°

Á MORGUN
Strekkingur með
S
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a
annars
h
hægari.

4°
6°

MIÐVIKUDAGUR
Allhvasst
víða um
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land.

4°
6°

5°

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is,
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@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,
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,
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Tilboð: 4.190.000 kr.

Tilboð: 1.590.000 kr.

Ford Kuga Titanium S AWD TKV42

Peugeot Boxer Van

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

Skráður okt. 2007, 2,2TDi dísil, beinsk.
Ekinn 153.000 km.
Ásett verð: 1.890.000 kr.

YG734

Tilboð: 990.000 kr.

Verð: 1.990.000 kr.

Nissan Primera Acenta PS217

Ford Fiesta Trend AZR23

Skráður okt. 2005, 1,8i bensín, sjálfsk.
Ekinn 111.000 km.
Ásett verð: 1.250.000 kr.

Skráður maí 2012, 1,4TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 63.000 km.
ð

Í ábyrg

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ
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Tilboð: 1.390.000 kr.

Tilboð: 3.390.000 kr.

Nissan X-Trail Elegance KN151

Ford Escape Limited AWD LDB02

Skráður maí 2006, 2,0i bensín, sjálfsk.

Skráður júní 2011, 2,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 66.000 km.
Ásett verð: 3.950.000 kr.

Ekinn 127.000 km.
Ásett verð: 1.690.000 kr.

FINNDU

ÞINN
Verð: 1.890.000 kr.

Verð: 4.120.000 kr.
Mazda6 Vision IEG75
Skráður maí 2013, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 32.000 km.
ð

Í ábyrg

Skoðaðu flfeie ri
dæmi hér!

TÖKUM

ORG IS
NOTADIR.BRIMBORG.IS

TEGUNDIR
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ALLAR

boði. Spyrðu ráðgjafa.
Ýmsar fjármögnunarleiðir í boð

BÍLA UPPÍ
SÝNDU OKKUR BÍLINN
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ÞINN OG VIÐ GERUM

ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF.

ENGIN SKULDBINDING

Tilboð: 2.790.000 kr.
Ford Edge SEL+ EHH56
Skráður des. 2007, 3,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 97.000 km.
Ásett verð: 2.990.000 kr.

.
00 kr
150.0 ÁTT!
L
Í AFS

Tilboð: 3.490.000 kr.

Tilboð: 1.990.000 kr.

Ford Focus Titanium OLF07

Toyota Auris MXJ73

Skráður mars 2013, 2,0TDCi dísil, sjálfsk.
Ekinn 36.000 km.
ð
Í ábyrg
Ásett verð: 3.750.000 kr.

Skráður júní 2010, 1,3i bensín, beinsk.
Ekinn 70.000 km.
Ásett verð: 2.190.000 kr.
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Tilboð: 3.240.000
Ford Focus Trend UYA01
Skráður nóv. 2012, 1,0i bensín, beinsk.
Ekinn 21.000 km.
Ásett verð: 3.390.000 kr.

ð

Í ábyrg

FYLGST
FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK

Notaðir bílar - Brimborg
N

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

Tilboð: 990.000 kr.
Citroën C4 Saloon Comfort RO789
Skráður febrúar 2007, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 81.000 km.
Ásett verð: 1.190.000 kr.

Tilboð: 5.590.000

.
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Tilboð: 2.590.000 kr.

Toyota Land Cruiser 120 VX ADH19

Toyota Avensis EXE YTV91

Skráður des. 2007, 3,0TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 133.000 km.
Ásett verð: 5.790.000 kr.

Skráður sept. 2009, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 78.000 km.
Ásett verð: 2.790.000 kr.

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
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VEISTU SVARIÐ?

Hversu margar eyjar eru í eyjaklasanum sem er að opnast í Myanmar?
Hvað ætla átta hönnuðir úr Listaháskóla Íslands að gera?
Hversu mörg skaðabótamál voru
höfðuð á hendur íslenska ríkinu vegna
læknamistaka 2011-2012?
SVÖR

1. 800. 2. Umbreyta hótelherbergjum í
Reykjavík. Ellefu.
31 VERKEFNI Geðverndarfélag Íslands
fékk styrk frá ráðuneytinu. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ráðuneyti veitti ellefu styrki:

Frakkar lögðu fram nýjar gervihnattamyndir sem sýna brak í Indlandshafi:

Flaug í tyrkneska lofthelgi:

Árangurslaus leit um helgina

Skutu niður
sýrlenska vél

MALASÍA, AP Nýjar myndir úr frönsku

TYRKLAND, AP Tyrkneskar her-

gervitungli sýna mögulegt brak úr
malasísku flugvélinni sem hvarf 8.
mars með 239 manns innanborðs.
Myndirnar eru af sama hluta Indlandshafs og myndir sem Kínverjar
höfðu áður sent af mögulegu braki.
Þó eru tæplega eitt þúsund kílómetrar á milli staðanna, en leitarsvæðið er gríðarlega stórt. Leit um
helgina var erfið þar sem ský drógu
verulega úr skyggni.
„Leitin var mjög svekkjandi, því
það voru ský alveg niður að sjó. Á

köflum vorum við alveg umluktir
skýjum,“ sagði Russel Adams, flugmaður einnar leitarvélanna. Þrátt
fyrir að ekkert hafi fundist segir
Russel að hver ferð sé þess virði.
„Við förum kannski tíu ferðir og
finnum ekki neitt, en í elleftu ferðinni þegar þú finnur eitthvað, veistu
að þú hefur mögulega fundið svör
fyrir aðstandendur farþeganna.“
Leitin að vélinni heldur áfram, en
yfirvöld í Malasíu hafa ekki útilokað neinar mögulegar ástæður þess
að vélin hvarf.
- skó

VEIFA LEITARMÖNNUM Vallarstarfs-

menn flugvallar í Malasíu veifa til flugvélar sem er á leið til Ástralíu og þaðan
til leitar á Indlandshafi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

þotur skutu niður sýrlenska herflugvél eftir að hún fór inn í tyrkneska lofthelgi.
„Ef lög eru brotin með flugi inn
í lofthelgi okkar þá munum við
refsa grimmilega,“ sagði forsætisráðherra Tyrklands. Talsmaður sýrlenska hersins gagnrýndi
harðlega viðbrögð Tyrklands.
Hann sagði að flugvélin hefði
flogið inn í lofthelgina þegar hún
var að ráðast til atlögu gegn uppreisnarmönnum.
- fb

Nota ekki íslenskt hráefni í
framleiðslu kartöflusnakks

67 milljónir í
ýmis verkefni

Háir tollar eru á innflutt kartöflusnakk og greiddu íslenskir neytendur um 145 milljónir í fyrra í verndartolla.
Lögmaður segir fyrirtæki vera að skoða réttarstöðu sína. Neytendasamtökin eru alfarið á móti slíkum tollum.

HEILBRIGÐISMÁL Kristján Þór

kartöflusnakk sem flutt er inn til
landsins.
Alls er 59 prósenta tollur lagður
á snakk sem unnið er úr kartöflum
og 42 prósenta tollur á snakk sem
unnið er úr kartöflumjöli. Þannig greiddu íslenskir neytendur 145
milljónir í verndartolla á innfluttu
kartöflusnakki árið 2013. Á sama
tíma er innflutningur á snakki sem
unnið er úr korni tollfrjáls frá Evrópu, en utan Evrópu er tollurinn á
kornsnakki 20 prósent eða meira en
helmingi lægri en á kartöflusnakki.
Aðeins tvö fyrirtæki hér á landi
framleiða kartöflusnakk. Samkvæmt innihaldslýsingum á snakkinu sem þau framleiða notar hvorugt þeirra íslenskar kartöflur, eða
annað innlent hráefni, í framleiðslu
sína. Snakkið er búið til úr svokölluðum „pellets“ sem fluttar eru inn.
Undanfarið hafa þær raddir orðið
háværari sem draga í efa lögmæti
þessarar gjaldheimtu. Hjördís Birna
Hjartardóttir, lögmaður á Málflutningsstofu Reykjavíkur, segir nokkur
fyrirtæki vera að skoða réttarstöðu
sína vegna hárrar gjaldtöku af innfluttu kartöflusnakki. Þessi fyrirtæki íhugi nú að stefna íslenska ríkinu og láta á það reyna hvort svona
sérhagsmunadrifin gjaldtaka standist ákvæði stjórnarskrár.
„Það er ljóst að ekkert innlent
hráefni fer í að búa til það snakk
sem þessir tveir innlendu framleiðendur eru að selja. Sú röksemdafærsla að verið sé að vernda íslenskan landbúnað er þess vegna að engu
hafandi. Í besta falli er verið að
vernda verksmiðjuframleiðslu á
snakki úr erlendu hráefni,“ segir
Hjördís.

Júlíusson heilbrigðisráðherra
hefur samþykkt styrkveitingar til
31 verkefnis á vegum íslenskra
félagasamtaka sem starfa á sviði
heilbrigðismála, þar af fimm
styrki til verkefna sem njóta
styrks til tveggja ára samkvæmt
samningum sem gerðir voru í
fyrra. Ekki eru veittir styrkir til
verkefna sem hljóta framlög á
fjárlögum, falla undir sjóði ráðuneytis eða fá fjármuni á grundvelli samninga við ráðuneytið.
Meðal þeirra sem hlutu hæstu
styrkina eru Endurhæfingarmiðstöð Geðverndarfélags Íslands til
áfangaheimilis fyrir geðfatlaða,
Gigtarfélag Íslands, Heyrnarhjálp, Krabbameinsfélag Íslands
og SÍBS.
- fbj

Fyrstu sprengingu hleypt af:

Byrjað á Norðfjarðargöngum
SAMGÖNGUR Bæjarstjóri og bæj-

arráð Fjarðabyggðar hleyptu í
sameiningu af fyrstu sprengingunni vegna Norðfjarðarganga
Fanndalsmegin á laugardagskvöld og hófu með þeim formlega
sjálfa jarðgangagerðina.
Af þessu tilefni fór einnig fram
athöfn í nafni heilagrar Barböru,
verndardýrlings námumanna, að
kaþólskum sið og var líkneski af
dýrlingnum komið fyrir innan
við upphafsmörk ganganna. Að
athöfninni stóðu Metrostav og
Suðurverk, verktakar Norðfjarðarganga.
- fbj

VIÐSKIPTI Háir tollar eru lagðir á

NEYTENDUR TAPA Tollarnir virðast aðeins vernda tvo framleiðendur kartöflusnakks.

Þá segir hún það vekja athygli
hvernig gerður sé greinarmunur
á kartöflusnakki annars vegar og
kornsnakki hins vegar. Lagðir séu
ofurtollar á kartöflusnakk, en mun
lægri eða engir tollar á kornsnakk,
en þessar vörur séu í beinni samkeppni hvor við aðra. Munurinn er
sá að kartöflusnakk er framleitt hér
á landi en ekki kornsnakk.
„Markmiðið með tollunum virðist
því vera að vernda þessa tvo framleiðendur sem selja kartöflusnakk.

Enginn munur er hins vegar á kartöflu- og kornsnakki í þeim skilningi
að hvorugt er framleitt úr íslenskum landbúnaðarafurðum. Er því
vandskilið hvað réttlætir þennan
gífurlega mun annað en að vernda
einstök fyrirtæki,“ segir Hjördís.
Jóhannes Gunnarsson, formaður
Neytendasamtakanna, segir samtökin alfarið á móti tollum af þessu
tagi.
„Við teljum að það eigi að lækka
og í sumum tilvikum afnema alfarið

Nýtt!
Nýtt lyf sem verkar bæði gegn
nefstíflu og nefrennsli
Andaðu með nefinu
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FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

tolla af vörum sem eru framleiddar úr landbúnaðarvörum hvort sem
þær sjálfar eru innfluttar eða hráefnið innflutt. Þarna er verið að
vernda mjög fáa framleiðendur en
það er verið að senda hærri reikning heldur en nauðsynlegt er á heimilin í landinu,“ segir Jóhannes og
bætir við: „Þetta er bara iðnaðarframleiðsla og á að vera tollfrjálst
eins og önnur matvælaiðnarframleiðsla sem kemur inn í landið.“
fanney@frettabladid.is
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STANGAVEIÐI í VOPNAFIRÐI

Veiðileyfi á silungasvæði Hofsár sumarið 2014
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Erfitt að sanna sök
vegna heilsutjóns
Skaðabótamál vegna læknismeðferðar eru erfið og þung í framkvæmd. Þung
sönnunarbyrði, seinleg öflun gagna og lítið læknasamfélag á Íslandi hafa áhrif.
HEILBRIGÐISMÁL Þeir sjúklingar, sem

Við viljum vekja athygli á stangaveiði í Vopnafirði.
Þessa dagana erum við að leggja lokahönd á úthlutun
veiðidaga í Hofsá.
Áhugasamir hafi samband við Kristínu í Syðri-Vík í síma
473-1199 og 848-0641 og Orra Vigfússon í orri@sela.is
Gistimöguleikar m.a. í Syðri-Vík og sumarhúsum.

NÝTT
Gítarnámskeið

KHIVWtDSUtO
HLQNDWtPDU
XSSOêVLQJDUtVtPD
JLWDUVNROL#JLWDUVNROLLV

ZZZJLWDUVNROLLV

sækja bótarétt sinn til Sjúkratrygginga Íslands vegna vanrækslu eða
mistaka við læknismeðferð, en fá
synjun eða krefjast hærri bóta en
þeir fá dæmdar, geta farið í skaðabótamál fyrir dómstóli.
Þyrí Steingrímsdóttir, lögmaður
hjá Acta, hefur sinnt mörgum skaðabótamálum vegna mistaka í heilbrigðiskerfinu. „Eins og í venjulegu
skaðabótamáli þarf að sanna að heilbrigðisstarfsmaður hafi af ásetningi
eða gáleysi valdið tjóninu. Að hann
beri sannarlega
sök. Það getur
verið mjög erfitt að sanna það,“
segir Þyrí.
Hún segir að í
hverju máli þurfi
að fá hlutlausan matsmann og
ÞYRÍ STEINGRÍMSað mat hans sé
DÓTTIR
grundvallarsönnunargagnið. „Íslenskt læknasamfélag er svo lítið og mikil tengsl innan
samfélagsins þannig að það getur
verið erfitt að finna hlutlausan sérfræðing. Það er helst að maður finni
íslenskan lækni sem starfar erlendis til að meta málið og tengist viðkomandi heilbrigðisstarfsmönnum
sem minnst.“
Öll skaðabótamál sem eru höfðuð vegna ábyrgðar starfsmanns

LANDSPÍTALI Skaðabótamál höfðuð gegn starfsmönnum á heilbrigðisstofnunum,

þar á meðal Landspítala, fara í gegnum ríkislögmann.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

➜ Opnar heimasíðu um sjúklingaöryggi
Ástríður Pálsdóttir lýsti ferlinu sem hún þurfti að ganga
í gegnum til að fá afhentar sjúkraskrár og gögn um andlát
eiginmanns síns í helgarviðtali Fréttablaðsins fyrir nokkru.
Hún hefur nú opnað heimasíðu um sjúklingaöryggi þar
sem hún gefur leiðbeiningar og ráð byggð á eigin reynslu til
þeirra sem standa í sömu sporum og hún.
Á síðunni, Astapalsblog.wordpress.com, er einnig að finna
allar sjúkraskrár mannsins, samskipti við stjórnendur Landspítala og landlæknisembættisins auk kæru Ástríðar til lögreglu. „Aðalástæðan
fyrir því að ég opna síðuna er vegna þess að þar er sönnunin um vanræksluna
sem maðurinn minn varð fyrir við meðferð á Landspítalanum,“ segir hún.

heilbrigðisstofnunar fara í gegnum
ríkislögmann enda eru þau höfðuð
gegn ríkinu. Árin 2011-2012 voru
11 slík mál höfðuð. Enn er fjórum

málið ólokið 2014, sýknað var í fjórum tilfellum í héraðsdómi og í þremur tilfellum var bótaskylda dæmd.
erlabjorg@frettabladid.is
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Listahátíð
í Reykjavík

Eldborg, 24. maí kl. 20.00
Bryn Terfel
Einsöngstónleikar
Meðleikari: Eugene Asti

Khatia Buniatishvili
Einleikstónleikar
Miðasala hefst 25. mars kl. 12:00
á midi.is, í miðasölu Hörpu og á harpa.is

Lárusson Hönnunarstofa — Ljósmynd: Esther Haase/Sony Classical Inc

Eldborg, 29. maí kl. 20.00
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Aðalfundur
Lífeyrissjóðs verkfræðinga
Engjateigi 9 – Reykjavík
Fimmtudaginn 10. apríl kl. 17:00

24. mars 2014 MÁNUDAGUR

Týnd veröld er að
opnast í Myanmar
Eyjaklasi í Myanmar, sem herforingjastjórnin þar í landi lokaði af, er nú að opnast
umheiminum. Ferðamenn víða að úr heiminum munu streyma á svæðið á næstu
árum, í óþökk fólksins þar sem hefur haldið í forna lifnaðarhætti árum saman.
MYANMAR, AP Eyjaklasi með 800

Dagskrá fundar:
Hefðbundin aðalfundarstörf
Niðurstaða rafræns stjórnarkjörs
Tillögur til breytinga á samþykktum
Önnur mál, löglega upp borin
Vakin er athygli á breyttum fundarstað.
Tillögur til breytinga á samþykktum verða aðgengilegar
á sjóðfélagavefnum.
Kosið verður um þrjá varamenn í stjórn sjóðsins. Þeim
sjóðfélögum sem hafa hug á að bjóða sig fram er boðið
að kynna sig stuttlega á vef sjóðsins og eru þeir beðnir
um að hafa samband við starfsmenn sjóðsins.
Í sjóðnum er virkt sjóðfélagalýðræði og hafa allir sjóðfélagar sem mæta á aðalfund jafnan atkvæðisrétt.
Stjórn Lífeyrissjóðs verkfræðinga.

LÍFEYRISSJÓÐUR
VERKFRÆÐINGA
Engjateigi 9 105 Reykjavík
www.lifsverk.is

hitabeltiseyjum, gullnum mannlausum sandströndum, skógarþekju með
fjölbreyttu dýralífi og engum ferðamönnum hljómar eins og það sé of
gott til að vera satt.
Enda eru breytingar á döfinni á
suðvesturströnd Myanmar, og þeir
sem nú vilja koma svæðinu á kortið
hjá ferðamönnum reikna með að það
verði jafn vinsælt og Phuket-eyja í
Taílandi innan skamms.
Í dag eru engir vegir í frumskóginum á meginlandinu og fólkið sem
býr á Merguy-eyjaklasanum fer á
milli staða eins og það hefur alltaf
gert, á húsbátum þar sem það eyðir
meirihluta ævinnar. Þetta er allt að
breytast.
Merguy-eyjaklasinn hefur verið
kallaður Týnda veröldin, en nú
hefur nútíminn fundið hana. Fyrst
koma veiðimenn og skógarhöggsmenn frá meginlandinu. Í kjölfarið fylgja verktakar og ríkir ferðamenn. Þeir sem eru að tapa þessari
týndu veröld er Moken-fólkið. Áður
gat það lifað á sjónum, ferðast á
milli eyjanna á húsbátum sínum. Í
dag eru sífellt fleiri komnir í land,
og áfengissýki hefur farið illa með
fólkið.
„Það var auðvelt að vinna sér inn
peninga áður fyrr með því að stunda
sjóinn. Það var auðvelt að fylla föturnar af fiski. En nú eru margir
af meginlandinu farnir að veiða á
svæðinu,“ segir Aung San.
Hann liggur undir tré á eyju sem
umheimurinn á ekkert nafn yfir, en
er kölluð Eyja 115 á kortum, ásamt
um það bil 20 körlum, konum og
börnum af Moken-ættbálknum.
„Lífið er orðið miklu erfiðara fyrir
okkur og margir deyja.“
Svipaðir hópar bjuggu áður við
strendur Taílands, til dæmis á vinsælu ferðamannasvæði á Phuketeyju. Þeir sem eftir eru af frumbyggjum þess svæðis lifa flestir á
ferðamönnum sem vilja ólmir láta
taka af sér myndir eða kaupa vörur
af fólkinu.
Þetta er ekki framtíðarsýn sem
heillar Aung San. „Við viljum ekki
deila svæði með fólkinu af meginlandinu. Við viljum fá að vera í
friði.“

Við mælum rafgeyminn
í bílnum þínum þér
að kostnaðarlausu
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Kópavogur
Samlind-Bílstál
Askalind 3 · 200 Kópavogur
Sími 564 4632

Bílaverkstæði Kjartan og Þorgeirs
Smiðjuvegi 48 · 200 Kópavogur
Sími 567 0060

Knastás
Skemmuvegi 4 · 200 Kópavogur
Sími 557 7840

Bílvík ehf.
Smiðjuvegi 4E · 200 Kópavogur
Sími 661 7062
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PARADÍS Hitabeltisloftslag, gullnar strendur og fallegar eyjar munu draga marga

ferðamenn til Merguy-eyjaklasans í Myanmar á næstu árum.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

2.000
ferðamenn komu til
Merguy- eyjaklasans í fyrra.
Það eru um 2,5 ferðamenn
á hverja af eyjunum 800.
Fátt bendir til þess að sú ósk rætist. Herforingjastjórnin í Myanmar bannaði ferðir utanaðkomandi
á svæðið til ársins 1996. Eftir að
banninu var aflétt hafa ferðamenn
komið í litlum hópum. Í fyrra komu
um 2.000. Um það bil fimm á dag.
Aðeins eitt hótel er á svæðinu, en
þeim mun fjölga hratt á næstunni. Í
gangi er nokkurs konar kapphlaup
um bestu eyjarnar. Rúmlega tugur
fyrirtækja hefur fengið leyfi til uppbyggingar og fleiri fylgja í kjölfarið.
Á vefsíðu eins þeirra fyrirtækja
sem nú vinna að uppbyggingu á
svæðinu er talað um það sem „næsta
Phuket“. Þetta eina fyrirtæki ætlar
að byggja hótel með spilavíti, golfvöll og snekkjuhöfn.
„Það er enginn infrastrúktúr,
engir bæir, engir vegir. Ekkert.
Þetta var paradís. Enginn í hópnum okkar hafði séð nokkuð þessu
líkt. Þetta var töfrum líkast,“ segir
Christoph Schwanitz. Hann kom
sem ferðamaður fyrir ári en er

HVERFUR Lífsmáti Moken-fólksins, sem

segja má að sé frumbyggjar svæðisins,
er að hverfa.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

nú hluthafi í fyrirtæki sem selur
siglingar um eyjaklasann á lúxussnekkju.
Þó ferðaiðnaðurinn hugnist
heimamönnum ekki sérlega vel gæti
hann verið betri kostur en það sem
nú er í gangi. Ólöglegt skógarhögg
má finna víða, togarar veiða upp
við ströndina og veiðiþjófar herja á
dýr í frumskóginum. Talsmenn þess
að opna svæðið fyrir ferðamönnum
segja að með því að leggja áherslu
á umhverfisvæna ferðamennsku
megi bjarga því sem bjargað verði
í Merguy-eyjaklasanum.
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www.peugeot.is

komdu og reynsluaktu
PEUGEOT 3

8 og 5

8

PEUGEOT 5
PEUGEOT 3
kostar frá kr.

8

kostar frá kr.

3.990.000

8 - 7 manna

4.190.000

Eldsneytiseyðsla í blönduðum akstri frá 4,8L/100km
CO2 útblástur frá 113g

Eldsneytiseyðsla í blönduðum akstri frá 4,7L/100km
CO2 útblástur frá 110g

Peugeot 3008

Peugeot 5008 - 7 manna.

ĎĦÖEHLLSPÖMIISPÖĐ
Bernhard ehf • Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is
Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 • Akranesi, Bílver, sími 431 1985 Akureyri, Höldur, sími 461 6020 • Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535

facebook.com/PeugeotIceland

SKOÐUN
dontbuyfromicelandicwhalers.com

Er nauðsynlegt
að skjóta þá?

Á

strætisvögnum í Boston eru þessa dagana uppi auglýsingar þar sem vegfarendur vestra eru spurðir hvaðan
fiskurinn sem þeir kaupa sé. Það eru fjöldamörg samtök
sem standa að herferðinni sem er undir yfirskriftinni
„Ekki kaupa af íslenskum hvalveiðimönnum“. (www.
dontbuyfromicelandicwhalers.com).
Enn á ný erum við Íslendingar lentir í deilu við fjöldasamtök
úti í heimi vegna hvalveiða. Við virðumst seint ætla að taka einu
skynsamlegu afstöðuna, og hún blasir við, sem er að biðja Kristján
Loftsson og félaga að gera eitthvað annað við tíma sinn en að
drepa hval.
Við getum ekki fórnað hagsmunum okkar hvað varðar
sölu á sjávarafurðum og sókn í
ferðaþjónustu á altari þess að
Mikael
Kristján fái að fara sínu fram.
Torfason
Hvalveiðar eru ekki þjóðhagslega hagkvæmar og það sem
mikael@frettabladid.is
verra er, með því að stunda þær
erum við að fórna meiri hagsmunum fyrir minni. Fæstar þjóðir
sýna þessum veiðum skilning og við eigum mikið undir viðskiptum við þessar þjóðir.
Samtök ferðaþjónustunnar á Íslandi hafa gert fjölmargar
athugasemdir við hvalveiðar og meðal annars beðið stjórnvöld
hér á landi að banna veiðar í Faxaflóa. En það má ekki raska ró
þvermóðskufullra hvalveiðimanna. Jafnvel þó viðskiptahagsmunir
upp á milljarða séu undir. Ferðaþjónusta á Íslandi veltir hundruðum milljarða og er aukningin mikil ár frá ári, meiri en í nokkurri annarri atvinnugrein. Um þriðjungur ferðamanna sem kemur
hingað til lands fer í hvalaskoðun. Áætlaðar tekjur af miðasölu í
fyrra nema næstum tveimur milljörðum króna.
Farþegum í hvalaskoðun fjölgar ár frá ári. Samkvæmt nýjustu
tölum lítur allt út fyrir að farþegar í fyrra hafi verið yfir tvö
hundruð þúsund. Árið þar áður var fjöldi farþega hundrað sjötíu
og fimm þúsund – þeim hafði fjölgað um fjörutíu og fimm þúsund
á milli ára. Það hefur tekið áratugi að byggja upp þessa tegund
ferðaþjónustu hér á landi.
Við getum öskrað okkur hás um að öll þessi erlendu samtök
hafi rangt fyrir sér og það sé réttur okkar sem fullvalda þjóðar
að veiða hval. En það er sama hversu hátt við öskrum, það er
enginn að hlusta. Þessar veiðar eru að skaða okkur og samkvæmt
nýjustu fréttum hefur bandaríska matvælafyrirtækið High Liner
Foods lýst því yfir að þar á bæ vilji menn ekki frekari viðskipti við
íslensk sjávarútvegsfyrirtæki.
Vissulega er erfitt fyrir veiðisamfélag að virða að vettugi þau
rök að ekki sé verið að stunda veiðar á stofnum í útrýmingarhættu,
og rangfærslur vaði uppi í málflutningi verndunarsinna. En þegar
ekki er einu sinni markaður fyrir afurðirnar, sem er grundvallarforsenda, hvalkjötið hleðst upp í frystigeymslum Kristjáns, hlýtur
afstaða sem byggist á þvermóðsku og jafnvel þjóðrembu að víkja.
Við borðum það sem við veiðum. Við erum ekki eins og minkurinn.
Því er rétt að vitna í spámanninn Bubba Morthens sem söng
og spurði fyrir mörgum árum: „Er nauðsynlegt að skjóta þá?“ Er
þetta ekki bara orðið gott?
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Góð samskipti
Guðmundur Steingrímsson, formaður Bjartrar framtíðar, var gestur
Mikaels Torfasonar í þættinum
Mín skoðun á Stöð 2 í gær. Þar
ræddi Guðmundur bæði Framsóknarflokkinn fyrr og nú
en einnig nýja flokkinn
sinn, Bjarta framtíð. Hann
sagði flokkinn hafa trú á
að þjóðfélagið með ólíkum
skoðunum, hagsmunum og
lífsviðhorfum sé vettvangur þar sem þurfi
að stunda stjórnmál
sem snúist um góð
samskipti. Athygli
vekur að hitt batteríið sem notar
slagorðið
„góð

Það sem skiptir kjósendur
máli
Annar þáttur var á dagskrá RÚV
í gær, Sunnudagsmorgunn með
Gísla Marteini Baldurssyni.
Þar var meðal
gesta framsóknarborgarfulltrúinn
fyrrverandi
Björg Ingi
Hrafnsson. Í
umræðu

um Evrópusambandið sagði Björn
Ingi að kjósendur hefðu lítinn áhuga
á Evrópumálum þegar gengið væri
til sveitarstjórnarkosninga. Þar væri
fólk að kjósa um velferð barnanna
sinna, skattamál, peningamál, heilbrigðismál og menntamál. Björn
Ingi ætti ef til vill að benda
flokksbróður sínum Óskari
Bergssyni á hvað það er
sem skiptir kjósendur máli í
sveitarstjórnarkosningum,
enda er flokkurinn
svo gott sem ekki til
í borginni þar sem
Óskar býður sig
fram og mælist
án fulltrúa í
borgarstjórn.
fanney@
frettabladid.is

Stöðugleiki og ábyrgð
STJÓRNMÁL

varaborgarfulltrúi

Til leigu 2050 fermetra iðnaðarhúsnæði í Vogum.
Tveir vinnslusalir með brúkrönum. Hátt til lofts
og margar innkeyrsluhurðir. Malbikað plan og
akstursleiðir. Afgirt lóð. Upplýsingar í síma 897-9743.

samskipti“ á Íslandi er fyrirtækið
Vodafone, sem hefur fallið talsvert
í áliti undanfarin misseri vegna
gagnalekans svokallaða. Vonandi
munu góðu samskiptin ganga betur
hjá Bjartri framtíð.

HALLDÓR

S. Björn Blöndal

Iðnaðarhúsnæði
í Vogum
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Fæstir tengdu Besta flokkinn við stöðugleika og ábyrgð þegar við tókum við
borginni fyrir fjórum árum, ekki einu
sinni við sjálf. En það kom í ljós að eftir
margra ára óstöðugleika og ábyrgðarleysi
var þetta einmitt það sem vantaði. Við
löguðum okkur að því: það þurfa þau að
gera sem eru kosin til að vinna fyrir fólk.
Borgin þarf áfram stöðugleika og
ábyrgð. Á þessu kjörtímabili höfum við
komið Orkuveitunni úr vonlausri stöðu
í góða stöðu. Við höfum unnið gegn
atvinnuleysi með háu framkvæmdastigi
og markvissum vinnumarkaðsaðgerðum.
Og við ætlum að halda uppteknum hætti.
Við getum ekki aðeins fagnað árangri á
þessu kjörtímabili – við höfum líka lært.
Við vitum að ábyrg fjármálastjórn skilar
borginni miklu meiri hagnaði þegar til
lengri tíma er litið en alls konar æfingar
með gjöld og útsvar. Þær koma bara aftan
að fólki síðar.
Hvers vegna hefur okkur tekist að ná
þessum stöðugleika og hvernig getum við
tryggt hann áfram? Við nálguðumst verkefnin af auðmýkt og reyndum að skapa
andrúmsloft samvinnu. Það er mikill
fjársjóður falinn í stöðugleika. Það er
líka mikill fjársjóður falinn í gleði og
góðu viðmóti og í umhverfi samvinnu og
gagnkvæmrar virðingar er eftirsóknar-

➜ Borgin þarf áfram stöðugleika

og ábyrgð. Á þessu kjörtímabili höfum við komið Orkuveitunni úr vonlausri stöðu í góða stöðu. Við höfum
unnið gegn atvinnuleysi með háu
framkvæmdastigi og markvissum
vinnumarkaðsaðgerðum.
verðara að axla ábyrgð og auðveldara
að standa undir miklum kröfum. Þannig
vinnur Björt framtíð áfram. Ávinningurinn af stöðugleikanum er byrjaður að
koma í ljós og hann verður ómældur ef
stefna Bjartrar framtíðar ræður ferðinni.
Reykjavík er nú þegar eftirsóttur áfangastaður ferðamanna, listafólks, fólks í
skapandi greinum og frumkvöðla.
Pólitískur stöðugleiki þýðir að stefna
er mótuð til lengri tíma. Þeir sem ráða
ferðinni velja áherslur sem standast og
geta séð til þess að þær standist. Reykjavík er borg menningar, frumkvæðis og
fjölbreytileika. Sá pólitíski stöðugleiki
sem Björt framtíð getur lofað, ef hún fær
góða kosningu, er að Reykjavík eflist enn
frekar sem nútímaleg menningarborg.
Slíkar borgir draga til sín skemmtilegt
og hæfileikaríkt fólk og það gerir borgarlífið betra.
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Verkfall og
verðmætamat
rithöfundur

Vart eru þarfari stéttir hér í þjóðfélaginu en kennarar og með
sterkari inngróna ábyrgðarkennd
gagnvart starfi sínu og þeim verðmætum sem þeim er trúað fyrir.
Það þekkja allir sem átt hafa börn
í skóla – eða verið börn í skóla –
sem sagt: allir.
Sjálfur get ég vitnað um það
hversu mikilvægir kennararnir
mínir í menntaskóla voru í MT/
MS þegar maður var nú eiginlega
óttalegt himpigimpi. Þá skipti máli
að hafa kennara eins og Sigurð
Ragnarsson, Aðalstein Davíðsson,
Pál Bjarnason og Sverri Hólmarsson og ýmsa fleiri afbragðs kennara sem leiddu hjá sér stælana og
náðu að næra með okkur mörgum
þá hugmynd að þekkingin væri
eftirsóknarverð og skólinn væri
nokkuð góður staður til að stunda
þekkingarleit. Maður stendur í
þakkarskuld við slíka kennara
alla ævi og það er dapurleg tilhugsun og beinlínis fráleit, að svo
mikilvægt fólk í samfélagsvefnum
skuli þurfa að standa í jafn róttækum aðgerðum og verkfalli, til þess
svo mikið sem ná eyrum viðsemjenda sinna, sem stunda það jafnan
að tala ekki við neinn fyrr en allt
er komið í óefni.
Brottfall
Ekki er að sjá að yfirvöld menntamála átti sig fyllilega á alvöru
málsins. Illugi Gunnarsson
menntamálaráðherra virðist ekki
hafa fyrst og fremst áhuga á því
að leysa þetta mál heldur hyggst
hann nota það til að ná fram tilteknum kerfisbreytingum á íslensku
menntakerfi sem honum eru hugleiknar. Hann virðist standa í þeirri
meiningu að allir framhaldsskólar
séu eins og MR og bjóði bara upp á
fjögurra ára nám – kannski að einfaldast væri bara að breyta MR, en
svona almennar hugmyndir viku
fyrir verkfall eru vitanlega fyrst
og fremst til þess ætlaðar að drepa
launakröfum á dreif.
Óskandi væri að yfirvöld hefðu
sama metnað við að búa kennurum
góð kjör og þau sýna jafnan þegar
reistar eru skólabyggingar, þar
sem allir virðast jafnan þrútnir af
metnaði.
Margoft hefur komið fram að
brottfall nemenda framhaldsskóla
er hér meira en forsvaranlegt er.
Skýringar á því eru sjálfsagt
margvíslegar – menningarlegar
og sögulegar og einkalegar hjá
hverjum og einum – en ætli ein
þeirra hljóti ekki að vera hreinlega
sú að það beinlínis borgi sig fyrir
suma að hætta í skóla og fara að
vinna. Það borgi sig að vera fremur ófaglærður verkamaður á einhverju sviði en að verja tilteknum árafjölda í að mennta sig og
sérhæfa til ákveðinna starfa: að
í samfélag okkar vanti hreinlega

„Sjálfur get ég vitnað
um það hversu mikilvægir kennararnir mínir í
menntaskóla voru í MT/MS
þegar maður var nú eiginlega óttalegt himpigimpi.“
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hvata til þess að mennta sig. Og
samt er það ævinlega viðkvæðið
þegar talið berst að vandamálum
íslensks samfélags, að hér skorti
menntað vinnuafl á ótal sviðum, og
því sé verðmætasköpun hér minni
en ella og framleiðni íslensks samfélags ekki nægileg. Til skamms
tíma hefur það reyndar verið svo
að menn hafa getað hætt í skóla og
skapað sér gott líf út af því svigrúmi einstaklinganna sem hér
hefur löngum verið ærið, en smám
saman hafa minnkað möguleikar
þeirra próflausu; sífellt fleiri svið
útheimta háskólagráðu.
Hvað viltu Ísland?
Allt er þetta samtengt. Lág laun
kennara eru til vitnis um verðmætamat samfélagsins. Þau sýna
– hvað sem orðagjálfri líður – að
menntun nýtur ekki þeirrar virðingar sem er sjálf forsenda framfaranna. Nú eru háskólakennarar einnig teknir að ókyrrast og
skyldi engan undra: ekki síst hefur
stundakennsla á háskólastigi hér
verið nokkurs konar góðgerðastarfsemi eða þegnskylduvinna.
Daglega er tekist á um Ísland og
hvernig við ætlum eiginlega að
hafa þetta hjá okkur. Fullvirkjað
land? Jafnvel krani á fossum eins
og Dettifossi og Gullfossi? Og kostar
þúsund krónur takk inn á sýningu
tvisvar í viku? Risasvört rör um allt
land eins og við Hellisheiðarvirkjun
– og landið eins og eitthvert Mordor?
Háspennulínur yfir hálendið þvert?
Hraðbraut yfir Sprengisand? Hvergi
þögn? Hvergi seytlandi lækur? Allt í
vatn í eigu Samherja? Og verksmiðjur í hverjum firði? Atvinnusköpun:
nei nei, vertu ekkert að mennta þig
því þú getur valið úr þrettán kísilgúrverksmiðjum og átta álverksmiðjum þar sem þú getur unnið.
Viltu þetta, Ísland?
Eða hitt: fjölbreytt og hugvitssamlegt atvinnulíf þar sem einstaklingarnir fá notið sín og framtakssemi sinnar við að framleiða
hver handa öðrum alls konar
skemmtilegan varning: föt og skó
og skúlptúra, tölvuleiki, öpp, ljóð
og skáldsögur; ljóstillífunarlakkrís, yngingarkrem úr hitakærum
örverum, ferðir um undraheima
Íslands, tónlistarhátíðir í afskekktum dölum með tilheyrandi selshreifaáti … og þannig áfram og
áfram þar sem hugmynd kveikir
hugmyndir. Forsenda þessa alls
er ákveðið hugarfar, ákveðin sýn
á sjálfan sig og samfélagið sitt,
ákveðið verðmætamat. Við eigum
að vísu sögur um dásamleg séní
sem voru droppát, allt frá Halldóri Laxness til Bjarkar, en til að
slíkt fólk njóti sín þarf að vera viss
jarðvegur, visst hugarfar, visst
menntunarstig, visst verðmætamat þar sem störf kennara eru
metin að verðleikum.
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CORDON BLEU
með skinku og osti
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Guðmundur Andri
Thorsson

Save the Children á Íslandi

Cordon bleu með skinku og osti er
dýrindis uppistaða fljótlegrar máltíðar.
Foreldað með heilnæmari hætti
sem skilar ferskara og betra bragði.
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Herkvaðning konungsins

STYRKUR AFHENTUR Sigþrúður Guðmundsdóttir frá Kvennaathvarf-

inu og Guðmundur Bjarnason, formaður verkefnanefndar Lionsklúbbsins Víðars. Kvennaathvarfinu voru gefnar fjórar spjaldtölvur,
leikjatölva og sjónvarp, samtals að andvirði 300 þúsund krónur.

2,2 milljónir til
góðgerðarmála
Styrkir frá Lionsklúbbnum Víðarri í Reykjavík.
Lionsklúbburinn Víðarr í Reykjavík úthlutaði á fundi sínum
á dögunum styrkjum til líknarmála að verðmæti 2,2 milljónir króna.
Hæsti styrkurinn, upp á hálfa milljón króna, fer til Skaftholts í Skeiða- og Gnúpverjahreppi sem er heimili fyrir fatlaða einstaklinga. Styrkurinn fer í að ljúka byggingu gróðurhúss.
Þrír þrjú hundruð þúsund króna styrkir voru veittir, eða
til Íþróttasambands fatlaðra til kaupa á verðlaunapeningum,
til Kvennaathvarfsins til kaupa á spjaldtölvum, leikjatölvu
og sjónvarpi og loks til Hjartaheilla. Þar er um að ræða
stuðning við söfnun samtakanna fyrir nýju hjartaþræðingartæki. Áður hafði klúbburinn samþykkt að veita 700 þúsund krónur til þeirrar söfnunar og nemur heildarfjárhæðin
því einni milljón króna.
- fb

Hinn 24. mars árið 1958 fylgdi móðir hins
mikla söngvara Elvis Presley honum til
herskyldu í Memphis. Nafn hans var orðið
vel þekkt og umdeilt í tónlistarbransanum
og þótti mörgum, einkum foreldrum og
siðapostulum, gott að losna við hann
af sjónarsviðinu og í herinn. Hann fékk
númerið 53 310 761 á Kennedy Veterans
Memorial Hospital eftir læknisrannsókn
og var settur yfir 12 aðra nýliða. Presley
þjónaði Bandaríkjaher einungis til ársins
1960 og þjáðist hann af miklu þunglyndi
þessi ár eftir að hafa misst móður sína
sem var honum mjög kær.
Elvis Aaron Presley fæddist 8. janúar

árið 1935 í Mississippi í Bandaríkjunum. Presley hafði veruleg áhrif á tónlistarmenninguna á heimsvísu. Hann var
ákveðinn frumkvöðull í rokk og róltónlist
og markaðssetti þessa tegund tónlistar í
Bandaríkjunum sem og víða um heim, við
misgóðar undirtektir. Presley hefur verið
kallaður „The King“ eða konungurinn
í tónlistarheiminum. Áætlað er að um
700.000.000 platna með söng hans
hafa selst á heimsvísu. Hann lék í 31
kvikmynd og hélt 1.156 tónleika í Bandaríkjunum með 525 sýningum í Las Vegas.
Elvis Presley lést 16. ágúst árið 1977 í
Memphis.

ÞETTA GERÐIST 24. MARS 1971

Safn til heiðurs Kjarval
Þennan dag fyrir 41 ári voru Kjarvalsstaðir, myndlistarhús Reykjavíkurborgar
á Miklatúni, formlega teknir í notkun
með stórri sýningu á verkum Jóhannesar
S. Kjarval listmálara. Safnið var byggt til
heiðurs honum en Kjarval lést þann 13.
apríl 1972 og náði því miður aldrei að sjá
safnið þegar það var opnað. Smíðin hófst
árið 1966 og voru Kjarvalsstaðir teiknaðir af Hannesi Davíðssyni arkitekt sem
skipti byggingunni niður í tvær meginálmur með tengibyggingu á milli. Safnið
geymir fjölmörg verk eftir hinn ástsæla
Kjarval ásamt listaverkum sem eru í eigu
Reykjavíkurborgar.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför elskulegrar móður minnar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

ÁSLAUGAR MAGNÚSDÓTTUR,
dvalarheimilinu Grund,
áður Gnoðarvogi 32.
Guðrún R. Axelsdóttir
Eiríkur Bergmann Einarsson
Áslaug Einarsdóttir
og barnabarnabörn.

Einar Eiríksson,
Aino Freyja Jarvela,

Elskuleg móðir mín,
tengdamóðir, amma og langamma,

GUÐBJÖRG GRÓA JÓNSDÓTTIR,
frá Seljalandsbúinu Ísafirði,
Hlíf 2, Ísafirði

lést á Sjúkrahúsinu á Ísafirði þriðjudaginn
18. mars. Jarðarförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 29. mars kl. 11.00.
Bragi Líndal Ólafsson
Lilja Eiríksdóttir
Birkir Þór Bragason
Jónína Þórunn Erlendsdóttir
Reynir Freyr Bragason
Elva Rakel Jónsdóttir
og barnabarnabörn.

Elsku eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir,
sonur, bróðir, mágur og afi,

EINAR ÞÓR EINARSSON
Melgerði 19, Kársnesi í Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju
þriðjudaginn 25. mars kl. 15.00.
Steinunn Þórhallsdóttir
Steinar Þór Einarsson
Fannar Þór Einarsson
Ágústa Ósk Einars Sandholt
Einar Hróbjartur Jónsson
Sólveig María Gunnlaugsdóttir Einar Halldór Gústafsson
Sigríður Einarsdóttir
Sigurrós Einarsdóttir
Smári Hauksson
Ásgeir Atli og Karen Arna.

TANJA ÝR OG ANÍTA BRÁ Tanja Ýr Ástþórsdóttir og Aníta Brá Ingvadóttir. Tanja Ýr, formaður Góðgerðarnefndar, hvetur fólk til að gera góðverk.

Fegurðardrottning
gerir góðverk með
skólafélögunum
Tanja Ýr Ástþórsdóttir, formaður Góðgerðarnefndar, hvetur fólk til að gera góðverk í þessari viku þegar Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík heldur Góðgerðarviku í fyrsta sinn.
Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík
stofnaði Góðgerðarnefnd í febrúar
síðastliðnum og er tilgangur nefndarinnar að sjá um góðgerðarmál tengd
Stúdentafélaginu og standa vörð um
góðgerðarviku Háskólans sem haldin
er í fyrsta sinn í þessari viku en mun
verða árlegur viðburður hér eftir.
„Við munum standa að hinum ýmsu
fjáröflunum og uppákomum í skólanum þessa vikuna og verðum með
bingó, happdrættismiðasölu og kökubás en einnig verður boðið upp á tónlistaratriði í skólanum. Aðalatriðið er bara að hafa gaman af þessu,“
segir Tanja Ýr Ástþórsdóttir, for-

maður Góðgerðarnefndar Stúdentafélags Háskólans í Reykjavík. Hún
segir þessa viku fyrst og fremst
vera til þess að vekja athygli á að fólk
sýni umhyggju og vert sé að hvetja
almenning til að axla samfélagslega
ábyrgð og styrkja gott málefni.
„Þa ð að gera góðverk er eitt það
besta sem maður getur gert. Að sýna
kærleik og hlýhug er eitthvað sem
ætlast er til af okkur öllum. Okkur
fannst umhyggja vera verðugt málefni til að styrkja í fyrstu góðgerðarviku Stúdentafélags Háskólans í
Reykjavík og þannig stuðla að bættum hag barna og foreldra þeirra. Það

eru allir velkomnir til þátttöku, bæði
nemendur HR sem og allir aðrir þótt
þetta sé haldið innan veggja HR. Við
vonumst að sjálfsögðu til þess að allir
leggi sitt af mörkum. Margt smátt
gerir eitt stórt.“
Tanja Ýr er fegurðardrottning
Íslands og stundar hugbúnaðarverkfræðinám við Háskólann í Reykjavík. Hún hefur haft mikinn áhuga á
góðgerðarmálum og var því boðið að
verða formaður Góðgerðarnefndarinnar en ásamt henni eru í nefndinni
Maren Sól Benediktsdóttir varaformaður, Auður Elísabet Guðrúnardóttir og Ásta Katrín Gestsdóttir.

SAGA ALÞÝÐUKONU
Guðný Hallgrímsdóttir sagnfræðingur fjallar um ævisögu
Guðrúnar Ketilsdóttur í Hannesarholti annað kvöld kl. 20.
Guðrún fæddist árið 1759 og er saga hennar líklega elsta
varðveitta sjálfsævisaga íslenskrar alþýðukonu – vinnukonu
frá 18. öld. Í sögunni fjallar Guðrún á opinskáan hátt um líf
sitt í Eyjafirði og erfitt hjónaband með ótrúum eiginmanni.

HLAKKA TIL Olga
Hrafnsdóttir og Elísabet
Jónsdóttir kynna
nýjustu vörur sínar á
HönnunarMars.

Fyrir hurðir og glugga

MYND/DANÍEL
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HÚSGAGNALÍNAN
VITI FRÁ VOLKA
ÍSLENSK HÖNNUN Hönnunartvíeykið Volki kynnir nýja húsgagnalínu á
HönnunarMars, inni- og útihúsgögn sem unnin eru út frá íslenskum vitum.

V

Veldu öruggt start með TUDOR.

%tOGVK|IèLā5YNāāVNRUULLV

ið tókum ljósmyndir af vitum um
allt land og heilluðumst alveg
upp úr skónum. Úr urðu húsgögn sem við hönnuðum út frá formum
vitanna,“ útskýrir Olga Hrafnsdóttir
sem ásamt Elísabetu Jónsdóttur skipar
hönnunardúettinn Volka.
Volki hefur meðal annars vakið athygli fyrir litríka prjónahönnun úr ull,
svo sem teppi, trefla og púða og einnig
kolla sem klæddir eru grófu hekli úr ull.
Volki frumsýnir nú nýja húsgagnalínu á
HönnunarMars sem kallast Viti. Línan
innheldur inni- og útihúsgögn sem
unnin eru úr stáli og viði, ljós í tveimur
stærðum og kolla.
„Okkur fannst vanta einföld, litrík
húsgögn sem hægt væri að nota bæði
úti og inni,“ segir Olga. „Annað ljósið er
einnig borð sem hægt er að kippa með
sér út og kollunum er hægt að stafla
upp. Þeir eru með trésessum og sessum
úr íslenskri ull. Við létum pólýhúða
stálið í líflegum litum og gerðum meira
að segja tilraunir með efni sem notað
er á pallinn á pallbílum. Okkur langaði í

mjúka áferð á húsgögnin og
þeir hjá Bílahöllinni gerðu
fyrir okkur prufur með
þetta efni. Það þolir nánast
allt. Þetta efni er meira að
segja notað á gólf í hesthúsum,“ segir Olga. „Þeir áttu
æðislega fallegan grænan lit
sem við notuðum á kollana.
Nú bíðum við bara eftir
sumrinu.“
Þær Olga og Elísabet
kynna nýju línuna í Mengi á Óðinsgötu
2 og verður opnun á miðvikudaginn 26.
mars milli klukkan 17 og 20.
„Mengi er skemmtileg verslun með
bókverk, myndlist og hönnun og alltaf á
fimmtudögum, föstudögum og laugarögum eru uppákomur, ýmist tónleikar leiksýningar eða gjörningar. Við erum núna
með vinnustofu í Mengi og ætlum að
bjóða upp á léttar veitingar og tónlist á
opnuninni. Við hlökkum mikið til, það
er alltaf svo frábær stemning á HönnunarMars,“ segir Olga.
■heida@365.is

VITI Glæný húsgagnalína Volka er hönnuð út
frá formum íslenskra
vita. Línan verður kynnt
á HönnunarMars í
Mengi, Óðinsgötu 2.

FÓLK| HEIMILI

SPENNANDI HRÁEFNI
ÍSLENSK HÖNNUN Dóra Hansen innanhússarkitekt sýnir borðlampa úr íslensku lerki og rekavið á HönnunarMars. Hún segir íslenska lerkiskóga og
rekaviðinn í fjörunum kringum landið fjársjóðskistu fyrir hönnuði.

Húsgagnahreinsun fyrir alla muni

Eldshöfða 1 S: 577-5000
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

NÝTT – NÝTT
HLAÐBORÐ
Í HÁDEGINU
TILBOÐ
KR. 1.390.-

É

g hef farið norður í Trékyllisvík
eftir rekavið. Svo þurrka ég hann
sjálf, á pallinum við sumarbústaðinn. Þetta er „slow design“, en það
tekur eitt ár að þurrka rekaviðinn,“ útskýrir Dóra Hansen innanhússarkitekt
en hún sýnir nýja borðlampa úr íslensku
lerki og rekavið í Epal á HönnunarMars.
Lamparnir eru viðbót við Tinda, loftlampa sem Dóra sendi frá sér árið 2011.
Síðar er von á gólf- og vegglömpum úr
sama hráefni, sem Dóra segir fjársjóðskistu fyrir hönnuði.
„Ég fór að vinna úr rekavið eftir hrun.
Svo fer nýi lerkiskógurinn að heilla
mig. Það fer mikið af grisjunarviðnum í
Hallormsstaðaskógi í brennslu og mér
finnst að við hönnuðir ættum að auka
verðmæti þessa hráefnis og nýta það.
Það mætti markaðssetja íslenskan við
sérstaklega,“ segir Dóra. „Ég lærði að
þurrka viðinn af skógræktinni í Hallormsstað en þar er ekki bara verið að
rækta heldur líka að vinna viðinn.“
Lamparnir sem Dóra sýnir í Epal eru
í tveimur stærðum og heita Ronja og
Jakob eftir barnabörnunum hennar.
Viðarskermarnir standa á stálfótum og
lýsa led-perur upp í skerminn svo ljósið
endurkastast niður og tekur í sig litinn
af viðnum.
Fóturinn er unninn hjá Ísa stáli og
verður fáanlegur í fimm litum, svörtum,
dökkgráum, hvítum brúnum og bláum.
Skermurinn er smíðaður hjá Við og við.
Dóra segir ákveðna vakningu vera
meðal hönnuða um notkun íslenska
viðarins en betur megi gera. „Listaháskólinn hefur verið með mjög spennandi
verkefni úr íslenskum við en enn sem
komið er eru ekki margar vörur í framleiðslu úr íslenskum við. Þetta er fram-

BÆTIR VIÐ LÍNUNA
Dóra Hansen innanhússarkitekt sýnir nýja
lampa úr rekavið og lerki
í Epal á HönnunarMars.
Lamparnir eru viðbót við
loftljósið Tind sem Dóra
sendi frá sér árið 2011.
Sýningin í Epal verður
opnuð á miðvikdaginn
klukkan 17.
MYND/GVA

RONJA OG JAKOB
Lamparnir fengu nöfn
barnabarnanna.
MYND/DÓRA HANSEN

tíðarfjársjóður hönnuða að finna út úr.“
Alls sýna 30 hönnuðir verk sín í Epal
á HönnunarMars. Opnun verður milli
klukkan 17 og 19, miðvikudaginn 26.
■ heida@365.is
mars.

LÍFGAÐ UPP Á
HEIMILIÐ

OPIÐ KL. 11:00-14:00
hlaðborðið er alla virka daga,
ekki um helgar.

KLASSÍSK HLAÐBORÐ
Sjávarbarinn kynnir.

NÝBÝLAVEGI 20

SÍMI 554-5022

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Löng 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

■ VORSKREYTINGAR
Vorin eru sá
tími þegar
allt vaknar
til lífsins og
sólin fer að
skína inn um
gluggana. Þá
er auðvelt
að koma
auga á hvert
rykkorn og láta það fara í
taugarnar á sér. Því er tilvalið
að taka góða vorhreingerningu
einhverja helgina og gera allt
hreint og fínt. Þegar allt er
orðið skínandi fallegt er um að
gera að skreyta aðeins. Blóm
gera alltaf mikið fyrir heimilið
og auðveld lausn að setja lifandi blóm í vasa og láta standa
á borði. Einnig má föndra
eitthvað einfalt og fallegt.
Til dæmis má taka afklipptar
trjágreinar og hengja eitthvert
smágert skraut á þær og setja
í vasa.
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
Jón Ívar Vilhelmson,
jonivar@365.is, s. 512 5429
Kolbeinn Kolbeinsson,
kolli@365.is, s. 512-5447

HEIMILISVIÐHALD
MÁNUDAGUR 24. MARS 2014

Málaði parketið

Allir vinna

Viðhald borgar sig

Arkitektinn Harpa Heimisdóttir hvítmálaði parketið á heimili sínu og segir
mikið birta til. BLS. 2

Átakið allir vinna er enn í gangi en það
felur í sér að húseigendur fá endurgreitt
virðisaukagjald af vinnu við viðhald og
endurbætur. BLS. 4

Hús og heimili þurfa reglulegt viðhald.
Innanhússarkitektinn Ragnheiður
Sverrisdóttir segir margborga sig að
sinna því vel. BLS. 6

2

Heimilisviðhald

KYNNING − AUGLÝSING

MÁNUDAGUR 24. MARS 2014

Hámarksgæði
og stílhreint útlit
Faris flytur inn hágæða glugga frá VELFAC sem henta sérstaklega vel
íslenskum aðstæðum. Í nýjum sýningarsal Faris að Gylfaflöt 3 má skoða
úrval glugga og hurða.

V

ELFAC Ribo ál/tré-, tré
gluggar og hurðir henta sérstaklega vel íslenskum aðstæðum, hvort sem skipta þarf út
gömlum gluggum í eldri húsum,
eða í nýbyggingar þar sem gerðar eru kröfur um fallega hönnun,
virkni og endingu,“ útskýrir Sigurður Magnússon, framkvæmdastjóri Faris.
Velfac hefur verið á íslenskum markaði í meira en 25 ár, en
allt frá árinu 1952 hafa hönnuðir
og verkfræðingar VELFAC unnið
að þróun glugganna til að mæta
auknum kröfum um gæði, endingu og virkni.
Sigurður segir stílhreint útlit,
orkusparnað og umhverfisvernd
spila stórt hlutverk við hönnun
glugganna. Þá eru gluggarnir því
sem næst viðhaldsfríir þar sem
álið að utan er raflakkað. Að innan
er sérvalinn samlímdur gegnvarinn gæðaviður sem eykur endingu
gluggans og minnkar viðhald.
„Allir gluggar frá VELFAC
koma með tvöföldu einangrunargleri með lágri kólnunartölu
(U-gildi) en einnig er boðið upp
á þrefalt gler og hert gler sem sólargler,“ útskýrir Sigurður. „Við
tökum að okkur ísetningar í nýtt
og eldra húsnæði en til þess að
koma til móts við stolta eigendur
eldri bygginga sem vilja varðveita
klassískt útlit og fylgja ströngustu
kröfum um einangrunargildi,
styrk og endingu, bjóðum við
VELFAC Classic ál/tréglugga. Hér í
nýjum sýningarsal okkar að Gylfa-

Harpa Heimisdóttir arkitekt er alsæl með hvítmáluð gólfin og segir framkvæmdina
MYND/GVA
auðvelda en ærna.

Hamingjusöm
í birtunni
Arkitektinn Harpa Heimisdóttir hvítmálaði forláta
merbau-parkett á heimili sínu með góðri samvisku.
Hún segir það enga synd og mikið birta til.
Sigurður Magnússon, framkvæmdastjóri Faris, segir VELFAC-gluggana henta íslenskum
MYND/VALLI
aðstæðum sérstaklega vel.

VELFAC-gluggarnir eru því sem næst
viðhaldsfríir þar sem álið að utan er
MYND/FARIS
raflakkað.

Úrvalið má skoða í sýningarsal Faris að
Gylfaflöt 3. Nánari upplýsingar á www.
MYND/FARIS
faris.is.

flöt 3 má skoða VELFAC-glugga
af ýmsum stærðum og gerðum og
skella hurðum,“ segir Sigurður.

VELFAC-gluggar eru vottaðir og
má finna vottun og samþykktir á
heimasíðunni www.faris.is

Viðgerðir og viðhald fasteigna er okkar fag!
Sími 555-1947 - Netfang info@husco.is - Heimasíða www.husco.is
FÁÐU TILBOÐ FRÁ TRAUSTUM FAGAÐILA MEÐ ÁRATUGA REYNSLU Í VIÐHALDI FASTEIGNA!

Húsið í lagi?

F

ólk hefur lítið hrist hausinn
yfir þessari framkvæmd enda
er parkettið ekki heilagt. Ég
vil frekar að mér líði vel en að passa
upp á dauðan hlut,“ segir Harpa
sem undanfarin sex ár hefur búið
við dökkt merbau-parkett á gólfum heimilisins, eða allt frá því að
hún keypti íbúð í Hlíðunum í ársbyrjun 2008.
„Mér hefur aldrei líkað við dökk
gólfefni og alltaf á dagskránni að
skipta því út en svo kom hrunið og
ekkert var gert,“ segir Harpa sem
hikaði lengi við að mála parkettið
hvítt.
„Það hefur lengi freistað mín að
hafa gólfin ljós en ég hef ekki viljað mála þau því parkett er bæði fínt
og dýrt gólfefni. Á sama tíma eru
dökk gólfefni þunglamaleg þegar
dimmt er úti stóran hluta ársins
og því ákvað ég að drífa í þessu og
létta ásýnd heimilisins.“
Harpa fékk ráðleggingar um
framkvæmd verksins hjá fagfólki Slippfélagsins og lét til skarar skríða.
„Þetta er einföld vinna en heilmikið verk. Ég byrjaði á að pússa
yfir parkettið með moppustöng og

áföstum sandpappír. Þá fór ég eina
umferð af grunnmálningu, þrjár
umferðir af akrílmálningu og að
lokum er ráðlagt að lakka eina umferð með glæru parkettlakki en mér
leið betur með að hafa þær tvær.“
Harpa valdi litinn „Hálft apótek“ sem er ekki alveg hvítt og felur
betur yfirborðsryk sem til fellur.
„Nú er ég búin með stofugólfið og svefnherbergið og fer næst í
eldhús og gang. Ég sker með pensli
meðfram köntum og rúlla svo yfir
með málningarrúllu. Málningin
þornar á fjórum tímum en lakkið þarf sólarhring til að stíga megi
á það. Þetta er heilmikið púsl, búandi á heimilinu með börn og kött,
en vinnan er auðveld, áferðin falleg
og engin skil þótt málað sé í hollum,“ segir Harpa, himinsæl með
útkomuna.
„Ég er hamingjusöm í birtunni
minni og ljóst gólfið lyftir öllu upp.
Ég get líka óhikað friðað samvisku
annarra þegar kemur að parkettmálun því hún er í góðu lagi og
kjörið ráð á krepputímum til að
fríska upp á gólfefni heimilisins.
Ég mæli bara með að fólk fari að
ráðum fagmanna um efnaval.“
Hér má sjá gamla
merbau-parkettið
fara smátt og
smátt undir hvíta
gólfmálningu hjá
MYND/GVA
Hörpu.

Alhliða viðhaldsframkvæmdir á fasteignum!

- Fasteignaviðhald sem hittir í mark!
www.husavidgerdir.is

Sími 565 7070

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512-5429
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Gluggar og hurðir í gæðaflokki
Miklu máli skiptir að vanda vel val á gluggum og hurðum við nýbyggingar og viðhald húsa. Húsasmiðjan býður upp á vandaða
glugga og hurðir frá danska gæðamerkinu Ideal Combi ásamt fleiri gæðavörum. Starfsmenn Húsasmiðjunnar veita vandaða ráðgjöf
við val á réttu vörunum.

H

úsasmiðjan hef ur um
nokkurra ára skeið flutt
inn og selt gæða glugga
og útihurðir frá danska gluggaframleiðandanum Ideal Combi.
Fyrirtækið er stærsta einkarekna
gluggaverksmiðja Danmerkur og
hefur framleitt gæðavörur í rúmlega 40 ár. Íslendingum hafa staðið
til boða hátt á annan áratug allar
gerðir af þeim gluggum sem Ideal
Combi framleiðir en aðallega hafa
verið fluttar inn þrjár gerðir. Viðtökurnar hafa verið mjög góðar að
sögn Ragnars Baldurssonar, sölumanns og ráðgjafa á fagsölusviði
Húsasmiðjunnar. „Á markaðnum
hérlendis er mikið úrval glugga
og hurða en vörurnar frá Ideal
Combi hafa klassískt útlit og eru
í senn nútímalegar og einfaldar.
Frændur okkur Danir eru þekktir fyrir fallega og vandaða hönnun
á öllum sviðum.“ Sjálfur er Ragnar húsasmíðameistari og starfaði
sem slíkur í áratugi. Hann þekkir
mjög vel til gæða þeirrar vöru sem
Ideal Combi framleiðir.
Húsasmiðjan býður aðallega
upp á þrjár gerðir af gæðagluggum frá Ideal Combi. Þeir eru ýmist
úr tré eða bæði tré og áli og henta
jafnt í nýbyggingar og í endurbætur á eldra húsnæði. „Fyrst má
nefna Natura-trégluggana sem
er klassísk lína úr hágæða furu.
Línan er afar falleg og með þetta
upprunalega útlit sem við þekkjum. Svo sannarlega fallegur gluggi
sem hentar jafnt til endurbóta
og í nýbyggingar.“ Allir glerlistar í þessari gluggagerð eru úr áli,
botn-, hæðar,- og yfirlisti.

un tré og áls gerir það að verkum
að mikil eftirspurn er eftir þessum
gluggum.“
Þriðja gluggagerðin frá Ideal
Combi sem Húsasmiðjan býður
upp á er Futura+ sem hefur alveg
einstaka einangrunareiginleika
að sögn Ragnars. „Þeir gera það að
verkum að gluggarnir eru sérlega
hagstæðir þegar kemur að orkusparnaði. Gluggarnir eru framleiddir úr tré og áli með kjarna úr
PUR, sem er umhverfisvænt og
háeinangrandi efni sem uppfyllir
kröfur varðandi endingu, styrk og
áferð. Þessir gluggar þurfa nánast
ekkert viðhald og eru þróaðir fyrir
allar gerðir bygginga.“
Allir gluggar frá Ideal Combi
er u sérsmíðaðir sam k væmt
óskum viðskiptavina og fást í
fimmtán grunnlitum. „Reyndar er
hægt að fá glugga í öllu RAL-litakerfinu ef óskað er og afgreiðslutími glugganna er um það bil 8-10
vikur.“
Við framleiðslu glugga frá Ideal
Combi er lagt mikið upp úr öryggi. Þess vegna eru læsingarjárn
í öllum gluggum gerð fyrir hakalæsingar sem gefa aukna vernd
fyrir innbrotum.
Húsasmiðjan selur einnig PVC,
plastglugga og plasthurðir frá ARLANGA í Litháen. „Gluggarnir eru
framleiddir úr 120 mm djúpum
prófíl af gerðinni REHAU Nordic
design plus. Gluggana er hægt að
fá í mörgum litum, m.a er möguleiki á mismundandi lit að innan
og utan. Við bjóðum einnig upp á
útihurðir ásamt svalahurðum frá
þessum framleiðanda.“

Margir litir í boði

Vandaðar hurðir

Næst nefnir Ragnar til sögunnar
Frame tré- og álgluggana sem var
fyrsta framleiðslugerðin í gluggum úr tré og áli frá danska fyrirtækinu. „Hér er um að ræða klassíska hönnun sem endurspeglar vel
línurnar í hefðbundnum viðargluggum. Viðhaldsfrí samtvinn-

Húsasmiðjan selur einnig úrval
útidyrahurða. Ragnar segir að
þær sé bæði hægt að fá sem hefðbundnar tréhurðir en einnig sem
tréhurðir með loftræstri álkápu að
utan. „Hurðirnar koma einnig frá
Ideal Combi og fást í sömu litum
og gluggarnir. Þetta eru fallegar og

„Vörurnar frá Ideal Combi hafa klassískt útlit og eru í senn nútímalegar og
einfaldar,“ segir Ragnar Baldursson hjá
MYND/GVA
Húsasmiðjunni.

vandaðar hurðir sem henta vel íslenskum byggingum.“ Húsasmiðjan selur einnig úti- og innihurðir
frá SWEDOOR.
Starfsmenn Húsasmiðjunnar veita viðskiptavinum góð ráð
varðandi kaup á gluggum og hurðum og finna bestu lausnina í samvinnu við þá.
Hægt er að kynna sér úrval
glugga og hurða í öllum verslunum Húsasmiðjunnar. Best er þó að
koma við í Timburmiðstöð Húsasmiðjunnar í Grafarholti til að sjá
bæði úrvalið og fá ráðgjöf.

Fallegar hurðir fást hjá Húsasmiðjunni í mörgum litum.

Hagkvæmar gluggalausnir
Fagmannleg ráðgjöf alla leið!
Áður en þú velur nýja glugga og hurðir þá eru það nokkur almenn atriði
sem þarf að hafa í huga.

Ráðgjafar Húsasmiðjunnar veita viðskiptavinum góð ráð við val á gluggum og hurðum.
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Ættir þú að velja tré, sambyggt tré/ál eða pvc (plast)?
Hvaða gerðir glugga/hurða fara þínu húsi?
Ertu með óskir varðandi útlit að innan og utan?
Eru takmarkanir af hálfu byggingaryfirvalda?
Gerir útlit hússins sérstakar kröfur?
Hvaða kröfur gerir þú varðandi opnun og lokun?
Ertu með séróskir varðandi birtu og hljóðeinangrun?
Hvaða litir henta best - að utan/innan?
Hefur þú þörf á aukabúnaði?

Kíktu við í Timburmiðstöð Húsasmiðjunnar í Grafarholti, við tökum vel á móti þér.
Áratuga reynsla og þekking, fáðu tilboð og ráðgjöf hjá sérfræðingum okkar.
Hægt er að senda fyrirspurnir á Ragnar Baldursson, ragnarba@husa.is.

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956

Allir gluggar Húsasmiðjunnar eru sérsmíðaðir eftir óskum viðskiptavina.
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Heimilisviðhald

KYNNING − AUGLÝSING

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

MÁNUDAGUR 24. MARS 2014

Pípulagnir í fremstu
röð og góð þjónusta
Þegar kemur að pípulögnum eru JB pípulagnir í fremstu röð. Fyrirtækið sinnir
fjölbreyttum verkefnum um allt land og býr yfir reynslumiklum starfsmönnum.

F

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

LAGNALAGINN,
PÍPARINN ÞINN

Fagmennska • Snyrtimennska • Áreiðanleiki • Traust

Kannaðu málið og bókaðu tíma núna
www.lagnalaginn.is
/lagnalaginn
Sími : 774-7274 (7-PÍPARI)

yrirtækið JB pípulagnir hefur
haft í nógu að snúast undanfarin ár enda verkefnin mörg
og lítil nýliðun í greininni. JB pípulagnir er staðsett í Vogum á Vatnsleysuströnd en sinnir fjölbreyttum
verkefnum á höfuðborgarsvæðinu
og Suðurnesjum. Að sögn Bergs
Viðars Guðbjörnssonar, pípulagningarmeistara og eigenda fyrirtækisins, eru JB pípulagnir með mörg
stór verkefni á sínum snærum. „Við
sjáum meðal annars um alla spítala
á höfuðborgarsvæðinu, sjáum um
stúdentagarða Háskóla Íslands þar
sem eru yfir 1.000 íbúðir auk annarra fyrirtækja og sveitarfélaga.“
Hann segir verkefni fyrirtækisins vera fjölbreytt og af öllum
stærðum og gerðum. Mörg snúast
þau um almenna þjónustu en einnig sé mikið um nýlagnir og endurlagnir. Þessar vikurnar er fyrirtækið til dæmis að vinna við endurlagningu í Gamla Garði við Háskóla
Íslands.
Bergur segir þjónustu JB pípulagna vera einstaka og hún aðskilji þá frá öðrum sambærilegum
fyrirtækjum. „Alls staðar þar sem
við komum, þá skiljum við eins og
þegar við mættum á staðinn. Það
þýðir að við þrífum alltaf allt upp
eftir okkur og skúrum jafnvel ef
þarf. Iðnaðarmenn skilja stundum
allt eftir í rusli en það á svo sannarlega ekki við um okkur. Við leggjum mikla áherslu á að vera snyrti-

„Við leggjum mikla áherslu á að vera snyrtilegir og þrífa upp svo að viðskiptavinirnir
MYND/GVA
verði ánægðir,“ segir Bergur Viðar Guðbjörnsson pípulagningarmeistari.

legir og þrífa upp svo að viðskiptavinirnir verði ánægðir og sáttir.“
Hann segir að starfsmenn JB
pípulagna séu ótrúlega jákvæðir
fyrir þessum þætti í rekstri fyrirtækisins auk þess sem mikið sé
lagt upp úr snöggri og góðri þjónustu. „Einu sinni hringdi í mig kona
úr Keflavík. Heitt vatn lak í skúrnum hjá henni og hún var búin að
hringja í þrjá pípara en enginn
þeirra hafði tíma. Sjálfur var ég að
vinna í Reykjavík en stökk strax af
stað og leysti málið.“

Starfsmenn fyrirtækisins fá
enda oft að heyra frá ánægðum
viðskiptavinum hversu snögg og
góð þjónustan sé og frágangurinn
góður.
Auk framúrskarandi þjónustu
eru JB pípulagnir búnar góðum
tækjum og tólum, meðal annars
hitamyndavél, skolpmyndavél og
vél til að hreinsa forhitara og ofnakerfi.
Nánari upplýsingar má finna á facebook síðunni JB Pípulagnir og í
síma 860 8089.

Virðisaukinn
endurgreiddur
Það var þarft framtak hjá stjórnvöldum að taka upp átakið Allir vinna árið
2010. Í því felst að húseigendur fá endurgreiddan virðisaukaskatt af vinnu við
viðhald og endurbætur.

Þ
Tökum að okkur alla alhliða
innivinnu, hellulagnir
og sólpallasmíði.

Hafðu samband!

Agnar S:6180233
Gunnar S:6180244

að getur verið kostnaðarsamt að halda húseigninni
við. Ýmislegt gefur sig með
árunum og þarfnast lagfæringar.
Til dæmis er algengt að fólk þurfi
að endurnýja þak eða glugga. Alþingi samþykkti árið 2010 að endurgreiða virðisaukaskatt af vinnu
iðnaðar- og verkamanna. Það á við
á byggingarstað, vegna nýbygginga og endurbóta og viðhalds.
Endurgreiðslan nær ekki til efniskaupa.
Til 1. janúar 2015 verður einnig endurgreitt af sérfræðiþjónustu
vegna þjónustu verkfræðinga og
arkitekta vegna hönnunar eða eftirlits með byggingu íbúðar- eða frístundahúsnæðis, samkvæmt því
sem segir á vef Ríkisskattstjóra.
Full endurgreiðsla er á virðisauka vegna vinnu sem unnin
er til 1. janúar 2015 en þá lækkar endurgreiðsluhlutfallið niður
í 60% úr 100%. Það ætti að auka
áhuga fólks á að klára endurbætur á þessu ári. Endurgreiðslur til
eigenda frístundahúsnæðis, það er
sumarbústaða, falla úr gildi þann
1. janúar 2015.
Einfalt er að sækja um end-

Viðhald húsa getur verið kostnaðarsamt.

urgreiðsluna. Eyðublöð fást hjá
skattstjórum og á vef ríkisskattstjóra. Halda þarf til haga frumritum af öllum reikningum og
þeir þurfa að vera sundurliðaðir
vegna efnis og vinnu. Skattstjóri í
heimabæ sér um endurgreiðsluna
sem fer fram innan þrjátíu daga
frá móttöku skjala.
Með því að taka þátt í Allir
vinna er komið í veg fyrir skattsvik auk þess sem það hvetur fólk

til nauðsynlegra endurbóta. Um
leið leggur það sitt af mörkum
til atvinnusköpunar. Athugið að
endurgreiðslan er afturvirk sex ár
aftur í tímann.
Endurgreiðslan nær til vinnu
iðnaðarmanna, til dæmis í málningarvinnu, trésmíði, pípulögnum og rafvirkjun. Einnig við framkvæmdir á lóð hússins, jarðvegslagnir umhverfis hús, girðingar,
bílskúra og garðhýsi.
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Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

sölufulltrúi
Sími 661 7788

*

100% þjónusta = árangur

Landmark leiðir þig heim!

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

Vandað einbýli í Selásnum
Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali

23,9m

Baugakór 17

Opið hús fimmtudaginn 27. mars kl. 17:30-18:00

Einstök og
vönduð eign

x2ja herbergja, 65,4 fm
xBílskýli
xSér inngangur
xVerönd

Vantar
eignir á skrá
Frítt
verðmat

xÞvottahús og geymsla innan íb.
xNota má geymslu sem aukaherb.
xYFIRTAKA mögul. á ÍLS láni, ca.
18,7 millj. (afb. 84 þús.)

elin@fasteignasalan.is

Sími: 695 8905

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
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Fasteignasalan Berg kynnir:
Vel byggt og vandað 222,8
fm einbýli með aukaíbúð auk
44,5 fm bílskúrs við Þingás 2 í
Seláshverfi. Samtals 267,3 fm.

K

omið er inn í anddyri með
flísum á gólfi. Til hægri er
gestasnyrting með flísalögnum. Gegnheilt beykiparket á
gólfi í holi og stofu. Stofan er björt
með gluggum í suður. Arinn í stofu.
Útgengt úr stofu á flottan sólpall.
Til hægri úr holi er eldhús með
flísum á gólfi. Hvít, sprautulökkuð
eldhúsinnrétting. Búr inn af eldhúsi.
Gengið er upp fjórar tröppur í
svefnherbergisálmu. Þrjú svefnherbergi með skápum og parketi.
Baðherbergi flísalagt með baðkari
og sturtuklefa. Góður frágangur.
Þvottahús með glugga.
Á neðri hæð hússins er tvíbreiður bílskúr með tvennum innkeyrsludyrum. Séríbúð á neðri
hæð. 85,4 fm með eldhúsi, baðherbergi, stofu, þvottahúsi, geymslu
og rúmgóðu svefnherbergi.

Húsið er með fallegum garði og allur frágangur vandaður.

Garðurinn er glæsilegur, með
gosbrunni og læk. Tré og runnar.
Vandaðir skjólveggir. Húsið er
byggt af eiganda þess sem er bygg-

ingameistari. Loft eru steypt og
allur frágangur vandaður.
Allar nánari upplýsingar hjá BERG
fasteignasölu í síma 588 5530.

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Stefán Már
Stefánsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

lögfræðingur

skjalagerð

Finndu okkur
á Facebook

HÚ
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Dalhús 55 - Endaraðhús
Opið hús í dag kl 17:30-18:00.
Vandað fullbúið 200 fm endaraðhús á rólegum stað efst í botnlanga. Húsið
er á tveimur hæðum, 4 svefnherbergi, sólpallar, heitur pottur og hellulagðar
stéttir og sílastæði. Gott skipulag, vandaðr innréttingar og gólfefni og mikið
útsýni. Stutt er í skóla, íþróttaaðstöðu ogútiaðstöðu ásatm flestri þjónustu.
V. 56,7 m. Allar upplýsingar veitir Bogi Molby Péturssson
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Furuás Grb. - einbýli á einni.
Sérlega vel hannað um 250 fm einbýlishús á einni hæð í Garðabæ.
Húsið er vandað að allri gerð og í
því eru fjögur stór svefnherbergi.
Björt stofa og borðstofa með mikilli
lofthæð. Stórt fjölskyldueldhús,
sólpallar og heitur pottur. Tvöfaldur
innbyggður 51 fm bílskúr, í dag
innréttaður sem íbúð. Gott hús á
góðum stað. Verð 74 milljónir.

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.

Engjasel 37 - Endaraðhús
Vandað mikið endurnýjað
endaraðhús með tvöföldu stæði
í bílskýli. 4-5 svefnherbergi og
tvöföld stofa. Húsið er vel skipulagt
um 210 fm og bílskýlið að auki.
Nýtt eldhús með innbyggðum
tækjum, nýleg gólfefni, nýtt gestasalerni og hluti fataskápa. Gott
fjölskylduhús á rólegum stað.
V. 45,9 m.

Sóltún - 5 herbergja.
5 herbergja endaíbúð á 5. hæð
í 6 hæða lyftuhúsi. 4 svefnherbergi góðar svalir, sérinngangur af
svölum og mikið útsýni. Góð íbúð
með mikla möguleika miðsvæðis
í Reykjavík. Upplýsigar veitir Bogi
Molby Péursson.

Heimili
fasteignasala
óskar eftir
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Breiðavík 21 - stór 4ra.
Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45.
Sérlega rúmgóð um 134 fm íbúð ásamt 20 fm bílskúr, alls 154 fm. Íbúðin
er öll hin vandaðasta, parket og flísar á gólfum, mikið skápaplass, stórar
suðursvalir o.fl. Fallegt útsýni til norðurs. Bílskúr á jarðhæð við hlið inngangs í húsið. V. 36,9 m.

Grensásvegur
Atvinnu - Skrifstofuhúsnæði.
Vandað mikið endurnýjað 350 fm
húsnæði á efstu hæð í lyftuhúsi.
Eignin skipt í móttöku, stóran sal/
fundarherbergi/skrifstofu, eldhús,
fatahengi og snyrtingar. Vandað
gólfefni, kerfisloft, loftræstikerfi og
mikið útsýni. Stór skjalageymsla
með eldvarnarhurð Hægt er að
skipta aðalsalnum niður í tvö rými.

Frostafold 30 - 3ja herb.
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! V. 24,0 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

Hofsvallagata - 2ja herbergja.
Rúmgóð og vel skipulögð 67 fm
íbúð í kjallara. Íbúðin er björt og
með góðum gluggum. Allt nýtt í
eldhúsi. Nýlegt parket, ný ofnalögn
o.fl. Mjög góð staðsetning í Vesturbænum. Íbúðin er laust strax.

Asparfell - 2ja herbergja
Vel skipulögð 71 fm íbúð á 3. hæð
í lyftuhúsi. Álklætt hús, stórar svalir,
sameignlegt þvottahús á hæðinni.
Húsvörður sinnir minna viðhaldi.
V. 16,9 m. Laus til afhendingar.
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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.

Snorrabraut 71 - hæð og kjallari – tvær íbúðir.
Verslunar, skrifstofu- og lagerhúsnæði
til sölu eða leigu.
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.

OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ KL. 17.30 - 18.00

S
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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.

Á

Verð 33,9 millj.
Verið velkomin.

Seljandi myndi athuga með skipti á íbúð á svipuðu
verði eða ódýrari.

Grensásvegur- skrifstofuhúsnæði til leigu.

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI

VATNSSTÍGUR. SJÁV
ÁVARÚTSÝNI.

KJARRMÓAR – GARÐABÆ.

177,7 fermetra skrifstofuhúsnæði á 3. hæð í góðu
lyftuhúsi við fjölfarna umferðaræð. Gengið er inn
bakatil í húsinu og er nóg af bílastæðum. Húsnæðið skiptist í stórt opið rými sem hægt væri að
stúka niður í minni einingar, þrjú skrifstofuherbergi,
snyrtingu og kafﬁstofu með góðri hvítri innréttingu.
Mjög hagstætt leiguverð og mögulegt að semja
um leigu til lengri eða skemmri tíma. Húsnæðið
er laust til afhendingar strax.

Glæsileg 149,2 fm. íbúð á 4. hæð með tvennum svölum
og sjávarútsýni. Íbúðin er innréttuð á vandaðan hátt. Samliggjandi rúmgóðar stofur. Úr stofum er útsýni út á sundin og
að Esjunni. Svalir til austurs út af báðum herbergjum. Tvær
geymslur. Sér bílastæði í bílageymslu.
79,0 millj.

Glæsilegt 84,8 fm 3ja herb. 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
33,9 millj.
gólfefni, sandblásin eik og fallegar ﬂísar.

ELDRI BORGARAR

3JA HERBERGJA

ÁRSKÓGAR – 2JA HERB. EFSTA
TA HÆÐ

RÚGAKUR – GARÐABÆ.

LÆKJASMÁRI - KÓP. 4RA HERBERGJA.

VIÐARÁS- REYKJAV
A ÍK.

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

Glæsileg 142,9 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi að meðt.
24,5 fm. sér geymslu í kj. Rúmgóð og björt stofa. Eldhús með
eikarinnréttingum. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Stórar og
skjólgóðar svalir til suðurs. Sér stæði í bílageymslu.
44,9 millj.
Frábær staðsetning. Stutt í skóla.

- Mjög falleg og björt 103,6 fm. íbúð á 3. hæð.
- Rúmgóð stofa. Þrjú svefnherbergi.
- Yﬁrbyggðar svalir til vesturs, ﬂísalagðar.
- Góð aðkoma. Góð staðsetning. Stutt í þjónustu.

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

SKELJAGRANDI- REYKJAV
A ÍK.

BLÖNDUHLÍÐ.

ASPARFELL – 7 HERB. PENTHOUSE.

LAUGARÁSVEGUR – REYKJAV
A ÍK.

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

- Mikið endurnýjuð 63,5 fm. risíbúð í Hlíðunum.
- Nýlegt eldhús. Nýlegt baðherbergi. Ný gólfefni.
- Aukaherbergi í risi þar sem áður voru geymslur.
- Sér merkt bílastæði fylgir.

Glæsileg 187,0 fm. 7 herb. penthouse íbúð á 8. hæð í nýuppgerðu og álklæddu fjölbýlishúsi. Um 100 fm sér þakgarður,
yﬁrbyggður að hluta, fylgir íbúðinni. Frábært útsýni til allra
átta. 25,5 fm. bílskúr fylgir eigninni. Sér þvottaherbergi á
hæðinni. Íbúðin er ein á þessari hæð
44,9 millj.

- 200,0 fm. tvílyft parhús að meðt. 22,2 fm. innb. bílskúr.
- Sofa og borðstofa, aukin lofthæð. Fallegur arinn í stofu.
- Flísalagðar svalir til suðurs. Hellulögð verönd.
- Frábær staðsetning. Laust til afhendingar ﬂjótlega.

33,9 millj.

48,5 millj.

2JA HERBERGJA

21,9 millj.

27,9 millj.

BAKKASTAÐIR

65,0 millj.

LERKIÁS

Bakkastaðir. Frábær staðsetning.

Lerkiás- Garðabæ

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

Fallegt 179,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 21,7 fm. bílskúr. 2-3 svefnherbergi og gott stofurými. Opið
eldhús með ljósri viðarinnréttingu. Innfelld lýsing er á allri efri hæðinni. Gólfsíðir gluggar eru í stigauppgangi sem gefa góða birtu.
Útsýnis nýtur frá svölum á efri hæð. Stór timburverönd með skjólveggjum. Eikarparket og náttúruﬂísar á gólfum.
Verð 59,5 millj.
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Lynghagi 14. Glæsileg neðri sérhæð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
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Glæsileg 114,0 fm. neðri sérhæð að meðtalinni 8,0 fm. geymslu á þessum eftirsótta stað
í vesturbæ Reykjavíkur. Eignin hefur verið mikið
endurnýjuð á undanförnum árum m.a. eldhús,
baðherbergi, gólfefni og allar innihurðar. Einnig er
búið að endurnýja hluta af gluggum og gleri ásamt
hluta af rafmagni, vatns- og pípulögnum. Björt
stofa með útgengi á svalir til suðurs. Borðstofa.
Tvö rúmgóð svefnherbergi. Hvíttuð eik á gólfum.

Verð 46,9 millj.
Verið velkomin.

Fjölnisvegur 1. Neðri sérhæð.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00

S
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OP Í D

Barðaströnd 27,
Seltjarnarnesi.

Vel staðsett 130,7 fm. neðri sérhæð í virðulegu
steinhúsi á horni Fjölnisvegar og Njarðargötu
auk bílskúrsréttar á lóð hússins. Eignin skiptist
í forstofu/anddyri, forstofuherbergi, hol, eldhús,
tvö svefnherbergi og baðherbergi inn á sér álmu,
borðstofu og stofu. Í kjallara er aukaherbergi, sér
geymsla undir stiga og sameiginlegt þvottaherbergi auk salernis. 972 fm vel gróin lóð með
fallegum stórum trjágróðri og steyptum kanti.
Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.

OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ KL. 17.30-18.00
29,3 fm. bílskúr á þessum eftirsótta útsýnisstað á Seltjarnarnesinu.
Samliggjandi stórar stofur með arni. Frábært útsýni úr stofum út á
sjóninn, að Esju, Akrafjalli og víðar. Þrjú herbergi auk fataherbergis.
Húsið að utan var málað fyrir ca. 3 árum síðan og þakjárn er mjög nýlegt.
Skjólgóð viðar- og hellulögð verönd til suðurs.

Verð 55,0 millj
Verið velkomin.

Verð 56,9 millj.
Verið velkomin.

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

LANGAMÝRI – GARÐABÆ.

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.

LANGALÍNA- SJÁLANDI GARÐABÆ.

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 fallegt, vel skipulagt, þó nokkuð endurnýjað 306,6 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum. Stór falleg og nýlega endurnýjuð lóð með miklum hlöðnum skjólveggjum
og stórri verönd til suðurs. Endurnýjað eldhús með vönduðum eikarinnréttingum.
Fallegur gróður, göngustígar og lýsing á lóð hússins. Auðvelt er að útbúa sér íbúð á
neðri hæð hússins. Skipti á minni eign möguleg.
79,9 millj.

Glæsileg 5 herb. 171,8 fm. íbúð á efstu hæð með um 85 fm. þakgarði til suðurs
og vesturs í nýlegu og vönduðu fjölbýlishúsi. Tvö sér stæði í bílageymslu. Íbúðin
er innréttuð á vandaðan hátt. Lofthæð í íbúðinni er allt að 5,5 metrar. Samliggjandi
rúmgóðar og bjartar stofur með gólfsíðum gluggum. 3 herbergi. Tvö glæsileg baðherbergi. 20 fm. svalir til norðausturs með yﬁrbyggðu þaki.
85,0 millj.

VIÐJUGERÐI.

DRAUMAHÆÐ – GARÐABÆ.

ÞINGHÓLSBRAUT - 5 HERB. MEÐ ÞAKGARÐI.

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.

Falleg 165,9 fm. 5 herbergja, efri sérhæð með frábæru sjávarútsýni og ca. 50
fermetra þakgarði auk 22,4 fermetra bílskúrs með mikilli lofthæð. Eldhús með nýlegum innréttingum. Rúmgóð stofa með frábæru útsýni. Þrjú herbergi. Útgangur á
þakgarð úr hjónaherbergi. Baðherbergi nýlega endurnýjað. Tvær sér geymslur.
Stutt í skóla, leikskóla og aðra þjónustu.
38,9 millj.

HÆÐARBYGGÐ

SPORÐAGRUNN

Hæðarbyggð – Garðabæ

Sporðagrunn- Reykjavík.

294,3 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 57,3 fm. innbyggðum bílskúr á fallegum útsýnisstað við Hæðarbyggð.
Eignin er þó nokkuð endurnýjuð. Fjögur rúmgóð barnaherbergi. Stórt eldhús með kamínu. Glæsileg stofa með fallegu útsýni og
stórum arni. Hjónasvíta með fataherbergi og baðherbergi innaf. Hús að utan í góðu ástandi. Falleg ræktuð lóð með veröndum til
suðurs og hellulagðri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum undir. Verð 90,0 millj.

Glæsilegt 334,6 fm. einbýlishús á þremur hæðum auk um 30 fm. sólstofu. Sér 3ja herbergja íbúð er í kjallara, lítið niðurgraﬁn
og með fullri lofthæð. Eignin er í góðu ásigkomulagi og hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á undanförnum árum.
Aðalíbúð skiptist m.a. í rúmgott hol með arni, samliggjandi stofur með útgangi á stórar svalir til vesturs, sjónvarpsherbergi
innaf stofum,fjögur herbergi auk fataherbergis og nýlega endurnýjað baðherbergi. 24,5 fm. sérstæður bílskúr.
Ræktuð lóð með hellulögn á baklóð. Verð 89,0 millj.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

KARFAVOGUR 27

SKIPHOLT 40

- ENDURN.RISÍBÚÐ.
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- JARÐHÆÐ - LAUS.
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Falleg, talsvert endurnýjuð 3ja herbergja 47,9 fm íbúð í risi í góðu vel staðsettu
húsi. Tvö svefnherb. Fallegt eldhús. Kvistur á stofu.Mjög góð nýting. Íbúðin er
laus strax Eignin verður sýnd mánudaginn 24.mars milli kl. 18:15 og 18:45
V. 19,7 m. 3564

NJÁLSGATA 77
- ÍBÚÐ 0301
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GVENDAGEISLI 24

- ÓVENJU GLÆSILEG EIGN.

Falleg frábærlega staðsett 3ja herbergja íbúð á 1.hæð/jarðhæð í góðu húsi.
Sérinngangur. Sérþvottahús mjög góð sameiginleg lóð. Eignin verður sýnd
mánudaginn 24.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 27,3 m. 3550

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. Eignin verður sýnd mánudaginn
24.mars milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 34,9 m. 3201

VÍÐIMELUR 30

- 0302- 4RA HERB. ENDAÍB.

- ÍB. 0101 OG BÍLSKÚR
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Íbúð 0302 er 4ra herb. 89,3 fm endaíb. á 3.h. í fallegu frábærl. vel staðs. fjölbýli.
Sjávarútsýni. 3 svefnherb . Svalir. Nýl. eldhús og baðherb. Gott skipulag.
Íbúðin er til afhend. við kaupsamn . Eignin verður sýnd mánudaginn 24.mars
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,3 m. 2868

Frábærlega staðsett og björt 77,4 fm 3ja herbergja neðri hæð ásamt 22,5
fm bílskúr. Tvær stofur og eitt svefnherbergi. Bílskúr með rafmagni og hita.
Eignin verður sýnd mánudaginn 24.mars milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 28,5 m.
3689

GRUNDARSTÍGUR 15 B.

ÞORLÁKSGEISLI 49

- BAKHÚS.

BAUGAKÓR 3

- EFRI SÉRHÆÐ.

- ÍB. 0304 4RA +BÍLSKÚR.
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22,6 fm stúdióíbúð á 1.hæð í eldra járnklæddu timburhúsi sem skráð er byggt
1907. Laus strax, sölumenn sýna Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.mars
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 8,5 m. 3440

HLÉGERÐI 9

- ÍBÚÐ 0203 - M. BÍLSK.
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Falleg vel skipulögð fimm herbergja 135,8 fm efri sérhæð í góðu þríbýlishúsi
á fínum stað í Kópavogi. Sérinng. Þrjú svefnherb. tvær stofur. Baðherbergi
og gestasnyrting. Parket og flísar á gólfum. Fínt útsýni. Eignin er laus við
kaupsamning , sölumenn sýna. V. 32,7 m. 3361

Falleg frábærlega vel skipulögð 4ra herb. 134,8 fm ENDAÍBÚÐ á jarðhæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli. Sérbaðherbergi innaf hjónaherbergi. Húsið er
álklætt . Sérinng. og afgirt sérverönd í suður úr stofu og svefnherbergi.
Mjög góð sameign. Eignin verður sýnd mánudaginn 24.mars milli kl. 17:15
og kl. 17:45. V. 46,8 m. 3690

LAUGARNESVEGUR 106
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SÓLTÚN 11

- 136 FM 1.HÆÐ ÁSAMT BÍLSK.
S
HÚ
IÐ udag
P
O án
m

S
HÚ g
Ð
a
I
d
OP ánu
m

3ja - 4ra herbergja risíbúð. Sameiginlegur inngangur er á 1. hæð. Íbúðin skiptist í eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og tvöfalda stofu. Sameiginlegt
þvottahús í kjallara.Eignin verður sýnd mánudaginn 24.mars milli kl. 17:00 og
kl. 17:30. V.27,9 millj. 3687

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

íb.0203 er glæsil. fullb. 3ja herb. 96,7 fm íb á 2.h. í vönd. álkl. lyftuhúsi ásamt
stæði í bílskýli. Vand. eikarinnrétt., parket. Tvö góð herb. og rúmg. stofa.
Sérinng. af svalagangi. Suðursvalir. Laus strax. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 25.mars milli kl. 18:15 og 18:45 V. 28,8 m. 2863

Íbúð 0304 er 110,9 fm og bílskúrinn er 26,7 fm. Íbúðin er endaíbúð mjög góð
á efstu hæðinni. 3 svefnherb. Góðar svalir. Sérþvottahús innan íbúðarinnar.
Íbúðin er nýlega máluð. Laus strax . Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.mars
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,8 m. 3655

SKÚLAGATA 40 A

- 0402 OG BÍLSKÝLI - 60 ÁRA OG ELDRI
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Vel um gengin og ný máluð 64 fm 2ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi ásamt
stæði í bílageymslu. Þvottahús innan íbúðar, svalir til vesturs, fallegt útsýni af
svölum og stofu. Íbúðin er laus til afhendingar. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 25.mars milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 26,9 millj.

EINBÝLI

Suðurhlíðar Kópavogs- fallegt parhús.

Frostaskjól - endaraðhús.

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

Grettisgata 18 - íbúð 0101

Njörvasund - efri sérhæð.

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

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. V. 32,9 m. 3654

Falleg 89,2 fm 3ja herb. íbúð á jarðh.í nýl. húsi byggðu
árið 1998 í miðbæ Rvík. Gott aðgengi. Suðurverönd.
Hægt að leggja á lóð. V. 31,9 m. 3616

Mánagata - Parhús með útleigumöguleika.

Bæjargil - fallegt einbýlishús.
Fallegt einstakl. vel skipul. rúmgott 202 fm fjölskylduhús á
mjög góðum stað í Garðabæ, steinsnar frá góðu skóla
svæði og örstutt í góða þjónustu í miðbæ Garðabæjar. 4
svefnherb. Rúmgott eldhús. Góður garður og suðurverönd. Góðar svalir. Mjög góður bílskúr. V. 54,9 m. 3645

Hús á 2 hæðum auk kjallara. 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. Lóðin
er standsett og með hellulögðu sérbílastæði og garðurinn
er mót suðri og vestri með stórri timburverönd með
skjólgirðingu. V. 54 m. 3439

Sandavað - með bílskýli -laus.
Asparholt - Endaíbúð á efstu hæð- 4ra
Mjög góð og vel skipul. 117 fm 4ra herb. endaíb á efstu
hæð með sérinng. og fallegu útsýni. Auðvelt væri að
bæta við herb. þar sem stofan er mjög stór og geymsla íb.
er innan íb. með glugga. Húsið er byggt árið 2004
V. 31,9 m. 3674

3ja herb. 93 fm íbúð á jarðhæð í mjög vel staðsettu
lyftuhúsi á mjög góðum stað í Norðlingaholtinu.
Sérinngangur, sérverönd og síðan fylgir stæði í
bílageymslu. Íbúðin er laus strax. V. 28,9 m. 3675

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

Fornaströnd 9 - 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. V. 79,5 m. 2302

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

HÆÐIR

Hallakur - glæsileg
Seinakur - m.bílskýli - glæsileg eign.
íbúð 0201 er glæsileg 4ra herbergja 140,9 fm endaíbúð á
2.hæð í vönduðu álklæddu viðhaldsléttu lyftuhúsi í
Akurhverfinu í Garðabæ ásamt stæði í bílageymslu.
Laus strax, sölumenn sýna. V. 46,9 m. 3677

Grenigrund - Hæð og bílskúr
Björt og mikið endurnýjuð 121,3 fm neðri hæð ásamt 32
fm bílskúr. Tvær stofur, fjögur svefnherbergi og svalir til
suðvesturs. Endurnýjað eldhús, ofnar, ofnal., rafmagn
o.fl. 3682

Kristnibraut - bílskúr
Sólheimar 20 - jarðhæð -laus strax.
Sólheimar 20 íbúð 0001 er 4ra herbergja íbúð í kjallara/
jarðhæð í ágætlega staðsettu þríbýlishúsi. Sérinngangur.
Þrjú herbergi, endurnýjaðar neysluvatnslagnir. Parket.
Laus strax. Sölumenn sýna. V. 26,0 m. 3666

Hrefnugata - glæsilegt einb. við Miklatún

Klapparstígur 14 -Penthouse-

Glæsil. 304,3 fm einbýli á þremur hæðum á fráb. stað í
Norðurmýrinni, bílskúrinn er þar af 56,8 fm. Húsið var
mikið endurnýjað 2002 m.a raflagnir, innréttingar, gluggar
og gler og fl. Afgirtur góður garður. Húsið er teiknað af
Sigurði Guðmundssyni arkitekt árið 1939. V. 110 m. 3668

Þakíbúðin á 5 hæð er öll hönnuð af Ástu Sigríði Ólafsdóttur arkitekt. Eignin er með þreNNUM svölum og
einstöku útsýni yfir Reykjavík. Íbúðin er skráð 117,5 fm og
er 3ja herbergja. Komið er inn í forstofu beint inn úr lyftu
sem stýrt er með aðgangskóða. V. 66 m. 3684

PARHÚS/RAÐHÚS

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

4RA-6 HERBERGJA

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

2JA HERBERGJA.

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

3JA HERBERGJA.

Sléttahraun – laus strax.
2ja herb. 55,2 fm íb.á 4.h. í ágætlega staðs. fjölbýli. Þarfnast lagfæringa. Gott útsýni. Þvottahús á hæðinni. Laus
við kaupsamn. Sölumenn sýna. V. 13,5 millj.

Álftaland - efsta hæð - útsýnisíbúð.

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

Einstök og nánast alveg endurnýjuð íb. á efstu hæð með
mjög fallegu útsýni ásamt bílskúr. Eignin er á tveimur
hæðum. Endurhönnuð af Rut Káradóttur, mikil lofthæð,
innfelld lýsing, sérsmíðaðar innréttingar og
skápar,áfastar sérsmíðaðar aukainnréttingar, granít
borðplötur, vínkælir, arinn í hjónaherbergi, Axor starck
blöndunartæki, Miele eldhústæki, rafmagnstafla endurn
ídregið uppá nýtt. V. 55,9 m. 3692

Baugakór 4 – Glæsileg neðri hæð með bílskúr.

Álfhólsvegur - tvær nýjar íbúðir !
Ný fullb.,einstakl. vel skipul 3ja herb.103,8 fm endaíb.
og 3ja herb.ca 85 fm íb. báðar á 2.hæð í nýju 13 íbúða
lyftuhúsi í grónu hverfi. Hvorri íbúð fylgja tvö stæði í
bílageymslu. Suðvestursv. Afh. strax fullbúnar.
V. 39,8 m. 3339

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

Skúlagata - m. bílskúr
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Glæsileg 120,3 fm 4ra herb.neðri hæð í vönduðu frábærl.staðs. húsi í Baugakór ásamt 24,2 fm bílskúr.
Vandaðar innréttingar, parket og flísar. Tvö svefnherb og tvær stofur. Sérverönd. Eign í algjörum sérflokki.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.mars milli kl. 17:15 og 17:45. V. 41,4 millj.

Falleg 159 fm þjónustuíbúð fyrir eldir borgara ásamt bílskúr. Íbúðin er á efstu hæð og er á tveimur hæðum.
Útsýni er glæsilegt. Skipti möguleg á minni eða stærri eign. V. 49 m. 1831

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Stofnað

1983
Sími 520 7500

DALSÁS 2-6 - HAFNARFJÖRÐUR

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
24. MARS MILLI KL. 17 OG 18
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• 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir með sér inngang
ásamt stæði í bílageymslu fyrir sérvaldar íbúðir.

D
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D
SEL
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GLÆSILEGT FJÖLBÝLI - SÉRINNGANGUR
• Hraunhamar fasteignasala kynnir í einkasölu glæsilegar
fullbúnar 94 - 125 fermetra

D
SEL

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

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar með vönduðum innréttingum
og gólfefnum.

• 2 íbúðir á hæð – 4 íbúðir í stigahús með sérinngangi.

• Fyrstu íbúðirnar verða afhentar 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

NORÐURBAKKI 1 OG 3 Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR

SKIPALÓN 10 - 14 - HAFNARFJÖRÐUR
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• Fallegar 3ja og 4ra
herbergja íbúðir lyftuhúsi.
• Fullbúnar án gólfefna
• Baðherbergi og þvottahús
flísalagt og fullbúið

• Klætt að utan með álplötum
og flísakerfi, lítið viðhald.
• Verönd á 1.hæð.
• Vandaðar innréttingar frá
Trésmiðjunni GKS og tæki
frá Gornje.

• Flestar íbúðir með
tvennum svölum.
• Mynd-dyrasími.
• Bílgeymsla.
• 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

• Fallegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir.
• Sérstæði í bílageymslu.
• Lyfta.
• Innréttingar og skápar frá Parka.
• Fallegt útsýni.
• Tvennar svalir.

• Afhending strax.
• Byggingaraðili er Fjarðarmót.
• Hús klædd að utan með áli.
• Ál-tré gluggar.
• Lítið viðhald.
• Gott aðgengi.
• Aðgangur að 55 fm samkomusal.

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

Aratún - Garðabær - Einbýli

Maltakur - Garðbær - 2ja

Nýkomið í sölu mjög gott einbýli á einni hæð ásamt bílskúr vel
staðsett við Aratún 5 í Túnahverfi í Garðabæ. Um er að ræða mjög
gott einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals 187,2
fermetrar ásamt ca 25 fermetra garðstofu sem er ekki inn í heildar
fermetratölu. Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu,
borðstofu, eldhús, garðstofu, gang, tvö herbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr / íbúð. Verð 55 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir sérlega fallega útsýnisíbúð á
þessum eftirsótta stað við Maltakur 3B í Garðabæ. Gott aðgengi
er að íbúðinni sem er á fyrstu hæð með sér inngangi. ibúðin er
84,6 fermetrar með geymslu. Skipting eignarinnar: Forstofa, hol,
svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús, baðherbergi, þvottahús
og svalir, auk þess er geymsla í sameign. Fallegar innrétingar og
gólfefni. Verð 27,9 millj.

Brekkugata - Hafnarfjörður
- Glæsilegt einbýli

Hringbraut - Hf. - Sérhæð m. bílskúr

Sævangur - Hafnarfjörður- Glæsilegt Einbýli

Kirkjuvellir - Hafnarfjörður - 3ja m. bílskýli

Sóleyjarimi - Grafarvogur - 50 ára og eldri

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.

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

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.

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

Draumahæð - Garðabær - Raðhús
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft endaraðhús með innbyggðum
bílskúr samtals 160 fm. Vandaðar innréttingar. Parket. Fullbúin góð
eign. Frábær staðsetning. Hagstæð lán. Verðtilboð.

Við erum við símann

569
7000
Lágmúla 4 108 Reykjavík

www.miklaborg.is

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

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

109 Reykjavík

Kleifarsel
Fallegt einbýlishús samtals 227,4 fm
Eign sem hefur verið vel við haldið
Fimm svefnherbergi
Barnvænt hverfi
Bílskúr
105 Reykjavík

190 Vogar

Laugarnesvegur

Leirdalur

Falleg 117,9 m² að stærð
Önnur hæð
Upprunnalegar innréttingar
Vel um gengin
Stórar og miklar svalir

Rúmgott einbýlishús með stórum bílskúr
Stofa, vel útbúið eldhús , 7 stór svefnherbergi,
Húsið er nánast fullbúið en lóð ófrágengin
Eigandi skoðar skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu

Nánari upplýsingar veitir

Verð

29,9 millj.

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

59,5 millj.

Verð

34,9 millj.

Verð

210 Garðabær

Strandvegur
Falleg 120,6 fm íbúð,
4ra herbergja
Stæði í
bílastæðahúsi

Klettháls
220 Hafnarjörður

107 Reykjavík

Boðagrandi

Brattakinn

Falleg 128 fm íbúð á 4.hæð
ásamt stæði í bílgeymslu
Tvennar svalir
Þrjú góð svefnherbergi
Viðhaldslítið fjölbýli með lyftu

Einbýlishús á einni hæð auk bílskúrs
3-4 svefnherbergi
Nýlegt eldhús
Gott skipulag

Verð

Nánari upplýsingar veitir

43,9 millj.

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

39,9 millj.

Verð

107 Reykjavík

190 Vogar

Verð

220 Hafnarjörður

33,9 millj.

103 Reykjavík

Granaskjól

Hafnargata

Brunnstígur

Miðleiti – Gimli

Sjarmerandi 120 fm sérhæð

Einbýlishús á einni hæð

Bárujárnsklætt timburhús á steyptum kjallara

137 fm endaíbúð á 3.hæð

Stórar stofur og þrjú svefnherbergi

Stærð 159 fm ásamt 39,9 fm bílskúr

Húsið er þrílyft, kjallari, hæð og ris

Fallegt útsýni. Yfirbyggðar vestursvalir

Frábær staðsetning

Stór sólpallur, heitur pottur

kjallarinn 46,8 fm, íbúð á hæð 77,9 fm og

Gott skipulag, 2 svefnherb.

Hús sem fengið hefur gott viðhald

Skipti á stærri/minni eign á höfuðborgarsvæðinu

ris 39,8 fm. Samtals 164,5 fm.

Vandað hús fyrir 55 ára og eldri

Verð

43,9 millj.

Verð

201 Kópavogur

32,9 millj.

Gróinn suður garður
Verð

113 Reykjavík

36,5 millj.

Húsvörður
Verð

220 Hafnarfjörður

170 Seltjarnarnes

Jörfalind

Kristnibraut

Mosabarð

Nesbali

Fallegt raðhús 182.9 fm að stærð

Rúmgóð 3ja-4ra herb. endaíbúð
Fjórða og efsta hæð í lyftuhúsi
Gott skipulag, stór alrými
Fallegt útsýni og gott fjölbýli
innangengt úr bílskúr inn í sameign

Fallegt 111,9 m²

Mjög gott 202,6 fm parhús

Sér inngangur

Íbúð 166,8 fm, bílskúr 35,8 fm

Afmörkuð lóð

Grónn garður, suðursvalir

Eldhúsið fallegt opið rými

Glæsilegt sjávarútsýni

Fjörgur svefnherbergi
Vörund bæði til suðurs og norður
Frábær staðsetning
Bílskúr
Verð

53,9 millj.

Verð

36,9 millj.

Verð

27,9 millj.

44,5 millj.

Verð

57,0 millj.
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Barðaströnd

569 7000
170 Seltjarnarnes

Rúmlega 340 fm einbýlishús með stórbrotnu útsýni
Hús sem hefur fengið gott viðhald
Rúmlega 30 fm svalir í norður
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara

230 Keflavík

Háholt
Gott einbýlishús á tveimur hæðum
Endurnýjað eldhús og bað
Húsið hefur verið vel við haldið
Fimm svefnherbergi
Góður pallur með potti
Skipti á Reykjavíkursvæðinu

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

95,0 millj.

Verð

110 Reykjavík

Laxakvísl
Svefnh
Svefnherbergi
fnherb
erberg
r i fjögur
fjög
ö ur
Bjartar stofur
Rúmgott eldhús
Bílskúr
Frábær staðsetning

Verð

43,0 millj.

170 Seltjarnarnes

Fornaströnd
333 fm einbýli
Hús sem gefur mikla möguleika
Mikil lofthæð í stofu og alrými
Hús sem hefur fengið gott viðhald.
Tvöfaldur bílskúr

Lækkað verð

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

41,0 millj.

Verð

2 herb. - 104 fm
Glæsileg eign í alla staði
Bílastæðishús 34fm

107
1
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0
7R
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Reykjavík
ey
ykj
yk
kjaví
kj
av
a
ví
ví

Melhagi

Verð

79,5 millj.
101 Reykjavík

Nýlendugata
Fallegt og mikið endurnýjða 150
fm einbýli á þremur hæðum
Hús er nýlega endurmúrað og allir
gluggar nýjir
Stór eignarlóð
Friðsæl og lokuð gata
3-4 svefnherbergi

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson, sölufulltrúi
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

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

Verð

31,9 millj.

203 Kópavogur

Gnitakór

Verð

270 Mosfellsbær

Gerplustræti 25-27

15 Nýjar 3ja - 5 herbergja íbúðir 120-150 fm

Glæsilegt tveggja hæða hús
Svefnherbergin 4
Stofur samliggjandi
Mikið útsýni
Frábær staðsetning

Fallegar sérsmíðaðar innréttingar
Eikarparket á gólfum
Stórbrotið útsýni til suðurs
Viðhaldslítið hús

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Verð

Skútuvogur

57,0 millj.

88,9 millj.
104 Reykjavík

Fallegt rúmlega 900 fermetra skrifstofuhúsnæði á 2. hæð
Opin vinnurými ásamt skrifstofum og fundarherbergjum
Mikil lofthæð og öflugt loftræstikerfi í húsinu
Afhending getur verið 1. maí 2014

Verð frá

29,9 millj.
105 Reykjavík

Borgartún
Glæsilegt 635 ferm. skrifstofuhúsnæði á jarðhæð og 2. hæð
Fallegar innréttingar og góð lofthæð
Opin vinnurými og
lokaðar skrifstofur
Næg bílastæði

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634
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Nánari upplýsingar veitir

SALA/LEIGA

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

Verð:

165 millj.

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is
www.miklab
112 Reykjavík

Logafold 27
242 fm einbýli á ttveimur
2
ve
vei
e mur
m hæ
mu
hæðum með
bílskúr á skjólsælum stað í Grafarvogi

Einstaklega
glæsilegt
einbýli

Í húsinu er 4-5 herbergi auk annarra
rýma þar af er bílskúr 35,7 fm

108 Reykjavík

Sogavegur 18
Mjög gottt og
o mikið
m
miik
kið
ið endurnýjað
128,6 fm einbýlishús
Fallegur garður með sólpöllum
Nýlegir gluggar og gler

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

OPIÐ HÚS

Þriðjudag 25. mars 17:30 - 18:15

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

Verð

68,9 millj.

170 Seltjarnarnes

Bollagarðar 51

Nánari upplýsingar veitir

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

Tjarnarstígur 4

Verð

44,0 millj.

170 Seltjarnarnes

Lækkað verð

Glæsilegt einbýlishús samtals að stærð 227,9 fm
Fallega innréttað
Eignarlóð
Tvöfaldur bílskúr

212,5 fm raðhús á góðum stað
4 góð svefnherbergi
Nýlegt eldhús og bað
Frábært fjölskylduhús

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 25. mars 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS

Þriðjudag 25. mars 17:00 - 17:45

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

53,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 25. mars 17:30 - 18:00

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

101 Reykjavík

Þorragata 9

67,9 millj.
108 Reykjavík

Heiðargerði 57

Vel skipulögð 3ja herbergja
íbúð á 4.hæð
Stórkostlegt útsýni
Lyfta, bílskýli og sameign
Aðgengi að þjónustumiðstöð

Fallegt og reisulegt einbýlishús
Húsið er alls 240 fm með 35 fm bílskúr
Eftirsóttur staður í Smáíbúðarhverfinu
Gott innra skipulag, allt að 6 svefnhergi
Möguleiki á sér 3ja herb. íbúða á jarðhæð
Falleg skjólgóð lóð í góðri rækt

OPIÐ HÚS
Mánudag 24. mars

17:00 - 17:45

OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

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

TILBOÐ

Þriðjudag 25. mars 17:00 - 17:45
Verð

112 Reykjavík

Sóleyjarimi 81

57,9 millj.
104 Reykj
Reykjavík

Skeiðarvogur

Fallegt 201,3 fm tveggja hæða
endaraðhús

Fallegt
Fal
alleg
al
alleg
egt raðh
e
raðhús
ðh
hús sam
samtals
mtal
t s1
164,9
64,9 ffm

Fjögur svefnherbergi og bílskúr

Bílskúr. Arinn í holi

Góð suðurverönd og suðursvalir

Endurnýjað eldhús

Stór og rúmgóð lóð

Frábær staðsetning

Eigandi skoðar skipti á minni
eign í Grafarvogi

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Miðvikud. 26. mars 17:30 - 18:00

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

52,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir

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

104 Reykjavík

49,9 millj.
113 Reykjavík

Ólafsgeisli
Glæsilegt einbýli
Fjögur svefnherbergi
Tvöfaldur bílskúr
Heitur pottur
Vel skipulögð endaíbúð á 3. hæð
Allt að fjögur svefnherbergi
Núverandi skipulag góð alrými
og tvö svefnherbergi
Rúmgóðar svalir, eftirsóttur staður

Rétt við golfvöllinn

Laugarnesvegur

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Verð

MIKLABORG

29,9 millj.

Verð

68,3 millj.
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Miklaborg fasteignasala er að hefja sölu
á nýjum íbúðum við Vindakór 2-8

Vindakór 2-8
S nánar á vindakor.is
Sjá
Nýjar og rúmgóðar 3ja-5 herbergja íbúðir frá 112-166 fm
og fylgir öllum íbúðum eitt stæði í lokaðari bílageymslu.

Íbúð 503

Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, að auki stendur
til boða að fá íbúðirnar með gólfefnum að eigin vali frá
Birgisson ehf á hagstæðum kjörum og leggst sá kostnaður við kaupverð.
Möguleiki er á að kaupa til viðbótar bílskúr eða 30-40 fm
viðbótargeymslu á sanngjörnu verði.
Kaupendum stendur til boða viðbótarlán frá
seljanda uppí allt að 90% af kaupverði.
Leikskóli, grunnskóli, íþróttamiðstöðin Kórinn, Salalaug
og verslun eru í göngufæri.

Íbúð 502

Fallegar gönguleiðir í óspilltri náttúru, Elliðavatn og
Heiðmörk eru í næsta nágrenni.
Allar nánari upplýsingar gefur

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

SÖLUSÝNING

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

ÞRIÐJUDAG 25. MARS
milli 18:00 og 19:00
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar frá apríl 2014
Íbúðir
104-404

Íbúðir
101-501
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Með þér alla leið

569 7000

Ingólfur

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

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

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

s: 896-5221
Lögg.fast.Sali.
sölustjóri

s: 693-3356
sölumaður
Lögg.fast.Sali

Garðar
Ellert
Erlendur
Sigþór
Jón Rafn
Margrét
Erlendur Davíðsson LöggilSigþór
Jón Rafn Valdimarsson Ólafur Sævarsson
Garðar Kjartansson
Róbertsson Ellert
Bragason
Sigurgeirsdóttir
Erlendur
Jón Rafn
Margrét
Bragason
Kjartansson
S:853-9779
s: 893-4477 Davíðsson tur fasteignasali.
s: 899-9787 Valdimarsson
s: 695-5520 Sölumaður
s: 866-1515
Róbertsson
Davíðsson
Valdimarsson
Sigurgeirsdóttir
Sölumaður
s: 899-9787 Lögg.fast.Sali. s: 695-5520Lögg.fast.Sali. S: 820-0303
sölumaður Löggiltur
skrifstofustjóri.Sölumaður

s: 893-4477

s: 897-0199

fasteignasali.
sölumaður

s: 695-5520

Lögg.fast.Sali.
Lögg.fast.Sali.
Lögg.fast.Sali
Lögg.fast.Sali

www.Valholl.is

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

s: 866-1515
S:853-9779
skrifstofustjóri

Margrét

Garðar
Sigurgeirsdóttir
Kjartansson
s: 866-1515
s: 853-9779
skrifstofustjóri.
sölumaður

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
3ja herbergja

2ja herb. 70,6 fm íbúð í þessu eftirsótta húsi við Skúlagötu 20.
Í einkasölu falleg og vel skipulögð 2ja herb.
70,6 fm íbúð í þessu eftirsótta húsi fyrir 60
ára og eldir við Skúlagötu 20 í Reykjavík.
Fallegt eldhús og rúmgóð stofa, yfirbyggðar
suður svalir, þvottarhús innaf baðherbergi.
Húsvörður og stutt í þjónustu eldri borgara
við Vitatorg. Íbúðin er laus við kaupsamning. Áhv.10 milj ÍLS. verð 26,5 milj,
uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á
heidar@valholl.is og sýnir hann eignina.

GN

EI S
NÝ AU
L

Falleg 3ja herb. 89 fm íbúð við Sóleyjarima í Grafarvogi
Höfum tekið í sölu gullfallega 3ja herb. 89
fm íbúð á 2- hæð í lyftuhúsi við Sóleyjarima,
fyrir 50 ára og eldri. Fallegar sérsmíðaðar
innréttingar og gólfefni, yfirbyggðar svalir.
Tvö rúmgóð herbergi, vönduð gólfefni og
fallegt baðherbegi. Verð 29,9 milj
uppl. veitir Heiðar Friðjónsson lögg.fast í
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is.

N

NÝ

EIG

US
LA
Heiðarbyggð - Flúðir
Vesturhús - Grafarvogi. Fallegt
einbýli á frábærum útsýnisstað.
Í einkasölu fallegt 235 fm einbýlishús á frábærum
rólegum útsýnisstað í lokaðri götu. Örstutt í skóla,
sund, íþróttir og fl. Efri hæð skiptist í eldhús, stofur,
herbergi og óskráð risherbergi (ca.20fm), baðherbergi
og tvöfaldan bílskúr. Á neðri hæð eru tvö svefnherbergi og sjónvarpsherb. baðherb og þvottarhús.
Falleg aflokuð verönd með heitum potti. Verð 62,0
milj, SKIPTI MÖGULEG Á ÓDÝRARI / MINNI EIGN.
Uppl. veitir Heiðar s:693-3356 eða heidar@valholl.is

Ð

ÚI

Sumarhús við Langá - Borgarbyggð

80 fm 3ja herb. íbúð neðst í Álfatúni í Kópavogi.

N

IG

E
NÝ

4ra herb. 109,1 fm endaíbúð við Engjavelli.
Höfum tekið í sölu fallega 4ra herb 109
fm endaíbúð með þremur rúmgóðum
herbergjum og stórum svölum við Engjavelli
í Hafnarfirði. Rúmgott flísalagt anddyri, fallegt flísalagt baðherbergi, þvottarhús innan
íbúðar. Rúmgott eldhús og rúmgóð stofa
með útgengi út á stórar svalir. Geymsla
með glugga á hæðinni.
Verð 27,5 milj. Íbúðin er laus. Uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is
og sýnir hann líka eignina.

N
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NÝ LAU

Þorláksgeisli - með bílskýli - arinn í stofu.
Glæsileg ca. 115 fm. íbúð á efstur hæð
með sér inngangi af svölum. Suður svalir,
vandaðar innréttingar, þvottahús í íbúð.
Innangengt í bílskýlið. Mögul. skipti á minni
eign. V. 32,9 m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Í einkasölu góð 3ja herb. íbúð með sérinngangi af
svölum við Baugakór í Kópavogi. 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.

Nýbggingar.

B
TIL

Höfum tekið í sölu fallega 80,1 fm 3ja herb.
íbúð, neðst í Álfatúni í Kópavogi. Íbúðin
skiptist í tvö herb. eldhús, þvottarhús,
baðherbergi og rúmgóða stofu. Tvennar
svalir til suðurs og vesturs. Frábær staðsettning, Kópavogsmeginn í Fossvoginum,
rétt við skóla og leikskóla, og rétt við HKheimilið. Verð 25,9 milj, áhvílandi 21,6 milj
ÍLS. Uppl. veitir Heiðar Friðjónsson lögg.
fast í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Falleg 3ja herb. með stæði í
bílageymslu í Kórahverfi

Fallegur 58 fm sumar / heilsársbústaður á góðum
útsýnisstað. 2 góð svefnherbergi, svefnloft, hitaveita,
heitur pottur á góðri afgirtri verönd. Skuldlaus.
Verð 13,9 millj. Uppl. veitir Jón Rafn 695-5520

Snorrabraut 35 góðar leigutekjur.
Hús nýlega steinað.
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,golfhiti komin.
V. 48,5m. Mögul. að taka minni eign upp í kaupverð.
Seljandi er til í að lána hluta kaupverðs.
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Mjög góð mikið endurnýjuð að innan, hús nýlega
steinað að utan, nýjar svalir sem snúa í suður. 90 fm
3ja herbergja íbúð á 3ju hæð ásamt ca. 10 fm herbergi í kj. sem er gott til útleigu. Góð vel skipulögð
íbúð. Allt nýtt á baði. Verð 30,9 milj. áhv. ca. 20
milj. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Sumarhús - Nesjar Þingvöllum
Fallegur og notalegur bústaður á kjarri vöxnu svæði.
Bústaðurinn er skráður 39,1 fm en að viðbættu
setstofu á efri hæð og viðbyggingu er bústaðurinn
um 50-60 fm að stærð. V. 12 millj.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Ð

ÚI

B
TIL

Fallegt og notalegt sumarhús umvafið gróðri og í
grennd við Langá. Um er að ræða 0,7 ha eignarland.
Þrjú svefnherbergi. Lítil geymsla er áföst húsinu og
auk þess er aðgangur að töluverði plássi undir palli
og húsi V. 12,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Reykás -laus fljótlega

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

Mjög góð 95 fm. 3ja herbergja íbúð á 1.hæð, tvennar
svalir. Parket og flísar á gólfum. Öll sameign til fyrirmyndar. Áhv. gott lán ca. 23,8m. við Íbúðarlánasjóð
greiðsla pr. mán. 147 þúsund. V. 27,9m.
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Sumarhús í landi Villingavatns við
Þingvallarvatn

Sumarhús

Hæðir
Sumarhúsalóðir v. Vatnsbakka

Í einkasölu 48,1 fm sumarhús í landi Villingarvatns
við Þingvallarvat. Húsið er byggt 1974, skiptist í
stofur, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu.
Vatn kemur úr borholu sem sumarhúsaeigendur á
svæðinu eiga, rafmagn er í húsinu. Um er að ræða
2.257 fm eignarland á þessum frábæra stað rétt við
Þingvallavatn, stæði fyrir bát í bátahöfn fylgir húsinu.
Möguleiki á skiptum á 4ra herb. íbúð á Reykjavíkursvæðinu. Verð 14,9 milj, uppl. veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Sumarhúsalóðir við Brókarvatn í landi Arnarstapa
í Borgarbyggð, 12 km vestan v. Borgarnes. Sumarbústaðasvæðið er mjög fallegt og með fjölbreyttu
landslagi. Í boði eru kaup á eignar- eða leigulóðarréttindum.Meðal annars eru vatnsbakkalóðir.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Stærri eignir
Fallegt 84,8 fm sumarhús rétt við
Álftavatn

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

Holtsbúð 61 - Garðabæ
með aukaíbúð.
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

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

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

4ra herb.

Mjög gott vel skipulagt 260 fm. einbýli með tvöföldum bílskúr, húsið er nánast tilbúið, vandaðar innréttingar, fallegar flísar á flestum gólfum,golfhiti,
húsið er mjög vel staðsett, göngufæri í skóla.
Möguleiki að taka minni eign upp í kaupverð.
V. 95,8m. Nánari uppl veitir Ellert 893-4477

Fallegt 85 fm sumarhús á 5000 fm eignarlandi í landi
Nesja við Þingvallavatn. Stofa og eldhús í opnu rými
þaðan sem útgengt er á útsýnisverönd með sýn yfir
vatnið. Þrjú stór svefnherbergi. Rafmagnsnuddpottur.
V. 35 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Nú er rétti tíminn
að huga að sumarhúsakaupum.

VANTAR
Næfurás - bílskúr

Frjóakur - Garðabæ.

Sumarhús Nesjar v. Þingvallavatn Gott útsýni

Höfum tekið í sölu fallegt 84,8 fm sumarhús
við Selmýrarveg rétt við Álftavatn í Grímsnes
og Grafningshreppi. Húsið sem er með þremur
svefnherbergjum er mikið endurnýjað. Byggt var
við það 2007 og á sama tíma var það endurnýjað að
innan og utan. Endurnýjað eldhús og baðherbergi,
100 fm verönd með heitum potti. Svefnloft að hluta.
Hitaveita,eignarland og fallegt umhverfi. Húsið selst
með öllum sem í því er. Verð 27,9 milj.
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

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

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.

• Vantar sérbýli í Fossvogi eða Seltjarnarnesi m. upp í töku á
fallegri 6 herb. íbúð í
góðu fjölbýli í Hlíðunum ásamt bílskúr.
Uppl. Jón Rafn S:
695-5520

• Vantar 2-3ja herb.
íbúðir í Háaleitishverfi,
ákveðinn kaupandi.
Uppl. Jón Rafn S:
695-5520

• Vantar sumarhús á
suður og vesturlandi,
aukin sala.
Skoða og verðmet.
Uppl. Jón Rafn S:
695-5520

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.
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Herb:55-6Stærð: 194,4 fm
Herb.

Herb:25-6Stærð: 80,0 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHYZRS

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHYZRS 
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ôHYZLTYZ[\[[LYxMHSSLNHYNUN\SLPóPYVNUm[[Y\UHx,SSPóHmYKHSU\T
<TLYHóY¤óHOZI`NN[mYPó :RYmóZ[¤YóOZZPUZLY MT
VNHóH\RPLY MTIxSZRY:]LMUOLYILY\:[\[[LYxNY\UUZR}SH
SLPRZR}SHVNxôY}[[HZ]¤óPÍYI¤QHYSH\NxNUN\M¤YP

4QNIQY[VNYTN}óULóYPZtYO¤óxMHSSLN\[]xIûSPZOZPmôLZZ\T
NY}UHVNLM[PYZ}[[HZ[Hóx.YHMHY]VNPU\T<TLYHóY¤óHQHOLYILYQH
xIóTLóZtYPUUNHUNPVN]LYUK,PNUPU]HYmó\YQHOLYIVNô]xO¤N[
HóI¤[H]PóóY\Z]LMUOLYILYNPmRVZ[UHóIVYóZ[VM\.}SMLMUPLYWHYRL[
VNMSxZHY,PNUPUNL[\Y]LYPóSH\ZMSQ}[SLNH

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

2LSK\SHUK 9]R

/S`UZHSPY2}W

=LYó!T

Opið
Opið
hús
hús

=LYó!  T

Opið
Opið
hús
hús

Herbergi: 6 Stærð: 276 fm 2 íbúðir

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHYZRS 
.S¤ZPSLN[[]xS`M[LPUIûSPZOZZLTOLM\YMLUNPóNV[[]PóOHSK
VNTPRSHYLUK\YI¤[\Y,SKOZPóLYZtYZTxóHóVNOHUUHó
HM9\[2mYHVNSSLSKOZ[¤RPLY\MYm4PLSL0UUYt[[PUNHYx
Z[VM\LY\ZtYZTxóHóHYVNOHUUHóHYHM-PUUP-Y}óHZ`UP
.LNUOLPS[LPRHYWHYRL[VNMSxZHYmN}SM\TmLMYPO¤ó
(óRVTHHóOZPU\LYTQNMHSSLN3}óPUSSVNIxSHZ[¤óPU
LY\UûSLNHLUK\YUûQ\óVNOHUUHóHM1}OHUUP1}UZZ`UP
HYRP[LR[/ZPóLYTLó[]LPT\YxIó\TxKHN:[}YHY
MSxZHSHNóHYVNZRQ}SZ¤SHYZ\ó\YZ]HSPY
<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

4m]HULZ.I¤

Herb:45-6Stærð: 85,6 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 206,8 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHYZRS

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUTHYZRS
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MYmI¤YYZ[\[[LYxZR}SHSLPRZR}SHxôY}[[HHóZ[ó\VNMS
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Herb:65-6Stærð: 249,9 fm
Herb.
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<TLYHóY¤óHLPNUHYS}óZLTLYMLYTL[YHYHóZ[¤Yó/ZPóLY
ZtYSLNH]LSZ[HóZL[[xY}SLNYPN[\,PUZ[HRSLNHMHSSLN[}OPUKYHó
ZQm]HY[ZûUP<WWS:PNYxó\YZS\MNZT! 
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Herb:35-6Stærð: 72,6 fm
Herb.

Herb:5-6
5-6 Stærð: 182,7 fm
Herb.

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUTHYZRS

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHYZRS!!
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LY\xLSKOZPmIHóPVNxZ]LMUOLYILYNQ\T5ûQHYYPUNVPUUPO\YóPYTPLSL
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ZRPW[H[SS\TZ}SILRRQ\TVNN}SMLMU\TxxIóPUUPHó\UKHUZRPSK\
IHóOLYILYNPU\ÐIóPULYUûTmS\óVNUûSQ}ZLYxSVM[\T
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Herb:35-6Stærð: 93,6 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 118,5 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 118,5 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHYZRS!!

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUTHYZRS!!

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUTHYZRS!!
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YTNV[[TLóN}ó\TMH[HZRmW)HóOLYILYNPLUK\YUûQHóTLóZ[\Y[\
[LUNPM`YPYô]V[[H]tS:tYNL`TZSH
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MTSVR\ó\TZ}SWHSSPH\RZ[¤óPZxIxSHNL`TZS\mMYmI¤Y\TZ[Hóx
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=xMPSZZ[HóP=HUKHóHYPUUYt[[PUNHYMYm055?LPRHYWHYRL[mN}SM\T
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<WWS+}YV[OLHZS\MNZT! 

<WWSî}YHSMZNZT!

<WWSî}YHSMZNZT!

/MóHIHRRP9]R

=LYó! T

:[YHUK]LN\Y.I¤

=LYó!T

(\Z[\YR}Y¶2}W

=LYó!T

6WPó
OZ

Stærð: 119,4 fm

:[YPRPó.HYóHI¤
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Iðnaðarhúsnæði Stærð: 124,4 fm

Herb. 4

Fjölbýlishús

Stærð: 112-168 fm

)}RPóZRVó\UxNZT! 
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MPTTxIó\T(MOLUKPUNOLMZ[xZLW[

<WWS+}YV[OLHZS\MNZT! 

<WWS:PN\Yó\YSMZNZT! 

<WWSÔZRHYZ\MNZT! 

/YPUNPóVNSLP[Pó\WWSûZPUNH

Herb. 2

Stærð: 82,6 fm

670ð/Ø:TmU\KTHYZRS!!
-HSSLNYTN}óVN]LSZRPW\SNóQHOLYIIQY[
LUKHxIómO¤óxS`M[\ISVRR:]HSPYUH
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<WWS:PN\YIQYUZS\MNZT!

Sandavað 11
110 Reykjavík
670ð/Ø:
THYZRS!!

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Verð: 42.500.000

Herbergi: 3

Stærð: 126,3 fm

Bílageymsla

670ð/Ø:THYZRS!!
Fasteignasalan TORG kynnir: Sérlega glæsileg íbúð á efstu hæð! Einstaklega falleg, björt
og vönduð 126,3 fm íbúð á besta stað í Norðlingaholti í Reykjavík. Í íbúðinni er 3ja metra
lofthæð og stórir gluggar með granít sólbekkjum. Sérhönnuð lýsing frá Lumex er í íbúðinni
og fylgir hún öll með. Granít á eldhúsinnréttingu og vönduð tæki. Mjög stórar svalir sem
gengið er út á frá stofu og baðherbergi, þar sem gert er ráð fyrir heitum potti. Íbúðin er á 3.
hæð í lyftuhúsi en henni fylgir stæði í bílageymslu. Eignin er hin vandaðasta í alla staði.
Uppl. Garðar Hólm sölufulltrúi, gsm: 899 8811

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811
gardar@fasttorg.is

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Strandgata 19 og Austurgata 22
220 Hafnarfjörður
10 íbúðir, ca. 996 fm

2.0m

Byggingarverkefni – lóð og hús

3.8m

Tilboð

3.0m

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811
gardar@fasttorg.is

5.1m

F a ste ign a sa la n TOR G k yn n ir: By ggingav er kefni í hjar ta H afnar fjar ðar b æjar,
sem sam an stend ur af húsi sem kem ur til m eð að stand a og b y ggingar étti.
Í heild ina er hægt að b y ggja 10 íb úðir sem stand a á tv eim ur lóðum , Str and götu
19 og Austur götu 22. By ggingin sem fær að stand a (Str and gata 19) er m eð
tv eim ur íb úðum og er húsið 261 fm , v ið b y gging v ið húsið v er ður síðan 195 fm og
kom a þ ar 2 íb úðir til v iðb ótar. Á hinni lóðinni er ekker t hús í d ag og er ley filegt að
b y ggja tv ö hús 540 sam anlagt m eð 6 íb úðum í heild ina. H eild ar b y ggingam agn
auk húsnæðis sem stend ur á sv æðinu v er ður þ v í sam tals ca. 996 fm .
Sp ennand i v er kefni þ ar sem b y ggðar er u eignir í stær ð sem hafa selst v el og er
eftir sp ur n eftir.

Sigurður
Fasteignasali
898 6106
sigurdur@fasttorg.is

Fjölbýlishús

7.1m
5.4m

3.2m

10.4m

8.2m

7.7m

5.5m

Lyfta

O
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ð
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s
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OPIÐ HÚS

NÝJAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR Í LYFTUHÚSI – Afhending í júní 2014

FRUM - www.frum.is

í dag mánudag 24. mars
milli kl.17:00 og 18:00
Sölumenn verða á staðnum

Apótek - verslanir - þjónusta - veitingahús

Mjög góð staðsetning!

Haukahúsið

Sundlaug

¾ 3ja herbergja
¾ 69,9 – 72 fm að stærð
¾ Fimm hæðir
¾ Sérinngangur af svölum
¾ Sértimburverönd á jarðhæð
¾ Íslenskar innréttingar frá AXIS
¾ Stutt í verslun, leikskóla, skóla
og aðra þjónustu
¾ Verð aðeins 20,5 til 21,6 millj.

Bjarkavellir 1B
Íþróttasvæði

Söluaðilar:
Byggt af:

Traust
byggingarfyrirtæki

Sími 520 7500

Sími 520 2600

www.hraunhamar.is

www.as.is

Háholt 4 -270 Mosfellsbær

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

Litlikriki 76 – 270 Mosfellsbær
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.
Verð:
2ja herbergja 74 m2.
Verð frá 24,5 til 24,7 m.
5 herbergja 154 m2.
Verð 40,5 m.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar í apríl/maí 2014.

61,2 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi og
verönd. Íbúðin skiptist í svefnherbergi, forstofu, eldhús, stofu og geymslu innan íbúðar.
Þarfnast viðhalds og viðgerða. V. 15,9 m.

Strandgata – Akureyri
1.539,1 m2 skrifstofuhúsnæði í miðbæ
Akureyrar við Strandgötu 29-31 Hér er
frábært tækifæri til að eignast heila
fasteign á besta stað, rétt við menningarhúsið Hof á Akureyri og með
fallegu útsýni út á Pollinn. Eignin
skiptist í 659 m2 framhús á þremur
hæðum og 875 m2 bakhús að hlutatil á
tveimur hæðum, sú eign er í leigu dag.
Mögulegt er að byggja við húsið ca. 500 m2 stækkun. Mjög góð aðkoma er að húsinu og næg
bílastæði. Eign sem er tilvalin til útleigu fyrir skrifstofur eða ferðaþjónustu. Verð kr. 220 millj.

Birkiteigur 2 -270 Mosfellsbær
Línakur 6 - 210 Garðabær

Laus strax

Mjög glæsilegt 299,6 m2 raðhús á
þremur hæðum með fallegu útsýni
við Línakur 6 í Garðabæ. Í húsinu eru
hjónasvíta með fataherbergi og
baðherbergi, 4 svefnherbergi, 3 önnur
baðherbergi, glæsilegt eldhús og stofa.
Fjölskyldurými eru stór og góð. Tvennar
svalir eru á húsinu, garðsvalir á efstu
hæð og stórar svalir út frá stofu og þá
er gengið út á verönd á jarðhæð.
V. 96,9 m.

Rúmgóð 96,5 m2 neðri sérhæð í tvíbýlishúsi
við. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús
m/borðkrók, barnaherbergi, baðherbergi og
stórt hjónaherbergi. V. 24,9 m.

Njálsgata 37 - 101 Reykjavík

Laus strax

Kleppsvegur 134 - 104 Reykjavík

Bergholt 8 - 270 Mosfellsbær
Fallegt 183,6 m2 einbýlishús á einni
hæð með bílskúr. 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. Lækkað verð. V. 43,9 m.

Nýtt á skrá
Fallegt 183,3 m2 einbýlishús, tvær hæðir +
kjallari. Sér garður og bílastæði. Eignin er
skráð 183,3 m2, þar af íbúð á hæð 62,3 m2,
ris 58,7 m2 og kjallari 62,3 m2. V. 59,0 m.

Fallegt 155,2 m2 raðhús á einni
hæð auk ca. 18 m2 millilofts, á
mjög góðum stað. Eignin skiptist í
góða stofu, eldhús með borðkrók,
sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi og þvottahús, auk þess
er gott milliloft í húsinu, en þar eru
tvö svefnherbergi. V. 42,7 m.

Einstaklega glæsilegt 233,4 m2
einbýlishús á þremur hæðum bílskúr
við Sólvallagötu 63 í Reykjavík. Húsið
hefur fengið gott viðhald og verið
mikið endurbætt á vandaðan hátt á
undanförnum árum. Forstofa, hol, tvær
stofur, borðstofa og eldhús á aðalhæð.
Hol, stórt hjónaherbergi, tvö barnaherbergi og baðherbergi á efstu hæð. Sér inngangur, hol,
tvö herbergi, stórt þvottahús, salerni og geymsla á neðstu hæð. V. 110 m.

Nýtt á skrá

Fallegt og vel við haldið 210 m2 raðhús þar
af 21,6 bílskúr og ca. 50 m2 ósamþykktur
kjallari . Fjögur svefnherbergi. Falleg
aðkoma er að húsinu, upphitað hellulagt
bílaplan og góður garður í suður. V. 37,8 m.

Falleg 77,4 m2 3ja herbergja útsýnisíbúð
á 5. hæð í lyftuhúsi við Kleppsveg 134 í
Reykjavík. Eignin skiptist í forstofugang,
hjónaherbergi, lítið barnaherbergi,
baðherbergi, stofu/borðstofu og eldhús.
Suðursvalir með miklu útsýni.

Sólvallagata 63 - 101 Reykjavík

Unufell 8 - 111 Reykjavík

Spóahöfði 12 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

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

Skólastræti - 101 Rvk

Furuás - 221 Hfj.

Falleg & nýuppgerð 151,7 fm. efri hæð og ris í einu elsta og glæsilegasta íbúðarhúsi Reykjavíkur, sem staðsett er við Bernhöftstorfuna.
Íbúðin er skráð 7 herbergja og hefur mjög rúmgott, ﬂísalagt eldhús, 2 fallegar stofur, góð svefnherbergi og tvö baðherbergi.
Ótrúlegt útsýni og einstök staðsetning. Sjón er sögu ríkari. Eignaskipti möguleg. Verð: 57 millj.

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

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

PIÐ
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S

HÚ

PIÐ

O

S

HÚ
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O

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð
í Fossvogi

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

S

HÚ

Nýhöfn 1, íb. 105 - 210 Gbæ.

Njálsgata 37 - 101 Rvk

Ólafsgeisli - 113 Rvk.

Fífusel - 109 Rvk

Frjóakur - 210 Gbæ

OPIÐ HÚS MÁN. 24. MARS FRÁ KL 18:00 - 18:30.
Glæsileg 3ja - 4ra herbergja íbúð með sér bílskúr.
Mikil lofthæð og glæsilegt óhindrað útsýni yﬁr
Arnarnesvoginn. Vandaðar og góðar innréttingar
hannaðar af Rut Káradóttur. Verð 59.9 millj.

OPIÐ HÚS MÁN. 24. MARS FRÁ KL 17:00 - 17:30.
Glæsilegt einbýlishús í hjarta borgarinnar við
Njálsgötu. Mikið endurnýjað hús á stórri og fallegri
eignarlóð með aðgengi frá húsinu og út á lóð. Sér
bílastæði á lóðinni.

OPIÐ HÚS ÞRI. 25. MARS FRÁ KL 17:30 - 18:00.
232,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Skiptist í anddyri, stóra stofu og
borðstofu, eldhús, 4 svefnh. og 2 baðh og þvottahús.
Eignin er laus við kaupsamning. Verð: 68,3 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.

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

Stigahlíð - 105 Rvk

Laugavegur - 101 Rvk

Laugavegur - 101 Rvk

Laugarásvegur - 104 Rvk

Frjóakur - 210 Gbæ

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. Einstök eign. Verð: tilboð.

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

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 setja skemmtilegan svip
á íbúðina. Svalir til suðurs. Verð 29,5 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.

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

Vatnsstígur - 101 Reykjavík

Haukanes - 210 Gbæ

Sogavegur - 108 Rvk

Borgartún - 105 Rvk

Einstaklega vel skipulagt 369,6 fm. einbýlishús á
frábærum stað í enda lokaðrar götu á stórri sjávarlóð
á Arnarnesinu. Án efa ein besta einbýlishúsalóðin á
landinu með óhindruðu sjávarútsýni yﬁr á Bessastaði
og Snæfellsjökul. Stór og gróin lóð. Bátaskýli.

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

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

Stigahlíð - 105 Rvk

Baugakór - 203 Kóp.

Kjarrbraut - Sumarbúst.

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. Einstök eign. Verð: tilboð.

Vel skipulögð og snyrtileg 3ja herb. íbúð á 2. hæð
í góðu lyftuhúsi. Þvottah. innan íbúðar. Rúmgóðar
suðursvalir. Stæði í bílageymslu. Verð 29,8 millj.

Fallegur sumarbústaður í Vaðneslandi á 5.000 fm
eignarlóð. Innbú fylgir. Hitaveita, pallur með heitum
potti, svefnloft. Laus við kaupsamn. Verð: TILBOÐ

Grænatún - 200 Kóp.

Hjallabraut – 220 Hfj.

Víðihlíð – 105 Rvk

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

Mikið endurnýjuð 4 - 5 herbergja íbúð á þriðju
og efstu hæð í góðu fjölbýlishúsi við Hjallabraut.
Endaíbúð, þvottahús innan íbúðar, parket og ﬂísar
á gólfum.

Stórglæsilegt og endurn. 201,5 fm endaraðhús.
Glæsil. lóð með 70 fm palli og garði til suðurs.
Sérsm. innréttingar. Einstök staðs. í Suðurhlíðum.
Mögul. að yﬁrtaka lán að fjárhæð 40 millj. með 3,7%
vöxtum. Verð: 59,8 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.
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Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi

Nesbali raðhús

Glósalir Kóp. – raðhús - skipti

Fallegt og vel skipulagt 6 herb. 166,8 fm raðhús
á tveimur hæðum í lokaðri götu á þessum
eftirsótta og fjölskylduvæna stað á Nesinu,
ásamt innbyggðum 35,8 fm bílskúr, alls skráð
202,6 fm. – Verð kr. 57 millj.

ATH. skipti möguleg á minni eign.
Fallegt og vel staðsett raðhús á
tveimur hæðum sem er alls skráð
191,1 fm og þar af 24,6 fm bílskúr.
Glæsilegt eldhús og innréttingar.
Verð kr. 54,9 millj.
uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

Bústaðavegur 75
108 - Austurbær
Stutt í alla þjónustu.

Stærð: 96 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1951
Fasteignamat: 23.700.000

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Helgi Jónsson
sölufulltrúi

Góð eign
gulli betri

Fróðengi 18 - Opið hús í dag frá kl. 17-18

Gullfalleg 3ja herb. 97 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Þvottahús innan íbúðar. Íbúðinni fylgir
stæði í lokuðu bílskýli á jarðhæð hússins (skráð 24,5 fm. skv. Þjóðskrá). Góð staðsetning í
göngufæri við Spöngina. Hægt að yfirtaka lán frá Íbúðalsj. Kr. 21,5 millj m. 4,15% vöxtum.
Verð kr. 27,5 millj.
Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798. Þú skoðar í dag kl. 17-18
sjá myndir á www.hofdi.is

Gistiheimili til sölu
Borg

Hildur Birkisdóttir
Sölufulltrúi
663-4539
hildur@remax.is

Opið hús þriðjud. 25. mars kl.18-18:30

Verð: 31.900.000

RE/MAX Borg Kynnir fallega, töluvert endurnýjaða, efri hæð í smá-íbúðahverfinu.
Um er að ræða íbúð með sér-inngangi á hæð með 3 svefnherbergjum, stofu, eldhúsi, baðherbergi og
sameiginlegu þvottahúsi ásamt rislofti þar sem búið er að innrétta svefnherbergi og rými sem hentar
sem sjónvarpshol.
Garður er gróinn og afmarkaður milli eigenda efri/neðri hæðar, þar er stór, afgirtur pallur og
geymsluskúr á afar skjólsælu svæði.

Gistiheimili í eigin húsnæði í Reykjanesbæ í fullum rekstri með tilskyldum leyfum
til sölu. Góður tími framundan. Upplýsingar á skrifstofu.
Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali
7772882

RE/MAX Borg - Ármúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5195500 - www.remax.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

thora@remax.is

Hafnargata 27 • 230 Keﬂavík
Símar 421 1420 / 421 4288
asberg@asberg.is • asberg.is

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali
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Gamalt verður nýtt
Eru skápahurðirnar í eldhúsinu eða á baðinu orðnar lúnar? Þá getur Björninn
í Ármúla endurnýjað og nútímavætt innréttinguna fyrir fjórðung af andvirði
nýrrar innréttingar.

V

ið erum góðir í viðhaldi,“
segir Páll Þór Pálsson hjá
Birninum, þangað sem
húseigendur sækja í stórum stíl til
að betrumbæta eldhús sín, baðherbergi og fataskápa.
Páll segir of algengt að fólk rífi
út gamlar innréttingar í heilu lagi
þegar nóg sé að skipta um hurðar,
skúffur og borðplötur til að innréttingin öðlist nýtt líf.
„Það þarf ekki alltaf að henda
gömlu innréttingunni og kaupa
nýja frá grunni. Yfirleitt mæðir
mest á borðplötum og framhliðum innréttinga á meðan skápaskrokkar og hirslur eru í góðu
standi og eiga langan líftíma eftir.
Fólk hendir þannig heilum skápum og kaupir aðra jafngóða í staðinn í stað þess að gefa gömlu innréttingunni nútímalegt yfirbragð
með nýjum hurðum, skúffum og
borðplötu,“ segir Páll.
Aðalstarfsemi Bjarnarins er
framleiðsla á eldhús- og baðinnréttingum en Páll segir Björninn
líka útbúa þægindi og efnivið til
viðhalds og nútímavæðingar á
gömlum innréttingum.
„Við smíðum borðplötur, hurðir, skúffur og hvaðeina sem vantar til viðhalds á gömlum innréttingum. Það er skapandi, skemmtilegur og hagstæður möguleiki
sem fjöldi fólks nýtir sér daglega
til endurnýjunar á innréttingum
sínum fyrir fjórðung af andvirði
nýrrar innréttingar,“ segir Páll og
bendir á að nýjum innréttingum
fylgi aukreitis mikill kostnaður í
nýjum vaski, blöndunartækjum,
raftækjum og gólfefnum.
„Nýtt útlit á eldri innréttingum
er því frábær kostur til að umbylta

„Björninn smíðar einnig skúffur eftir máli í eldri innréttingar,” segir Páll Þór Pálsson í
MYND/GVA
Birninum.

Ragnheiður segir Íslendinga yfirleitt hugsa vel um heimili sín og pæla mikið í því hvernig
þeir búa.
MYND/GVA

Glæsilegt úrval og útlit innréttinga er ríkulegt í Birninum.

gömlu eldhúsi eða baði og endurnýja yfirbragð þess,“ segir Páll.
Björninn er í Ármúla 20. Á

MYND/GVA

www.bjorninn.is má sjá heillandi
úrval innréttinga, skápahurða og
borðplatna við allra hæfi.

FYRSTU VIÐBRÖGÐ GETA SKIPT SKÖPUM
Milljarða eignatjón verður vegna vatnsleka,
raka og myglu á íslenskum heimilum ár hvert.
Sumt bæta tryggingafélögin. Annað sitja heimilin uppi með.
Hægt er að draga verulega úr tjóni bæði með
forvörnum og réttum fyrstu viðbrögðum. Á vef
Mannvirkjastofnunar er að finna gagnlegan
upplýsingabækling sem ber nafnið Verjumst
vatnstjóni.
Þar er meðal annars fjallað um viðhald og
endurnýjun og varað eindregið við fúski. Sérstakur kafli er um votrými íbúða eins og eldhús,
bað og þvottahús en þar eru vatnstjón hvað
algengust. Þá er fjallað um umhirðu og eftirlit
með lagnakerfi, raka, myglu og æskileg fyrstu
viðbrögð við vatnstjóni.
Þau eru eftirfarandi:
1. Lokið strax fyrir vatnsinntak. Þannig má koma í veg fyrir tjón eða draga úr því.
2. Gætið fyllstu varúðar þar sem heitt vatn flæðir vegna hættu á húðbruna
3. Hringið í neyðarnúmerið 112 ef þið ráðið ekki sjálf við aðstæður eða teljið að fólki sé hætta búin.
4. hafið strax samband við tryggingafélagið til að draga úr frekara tjóni, láta meta það, skoða möguleika á
þurrkun og hefja endurbætur.

Viðgerðir og viðhald fasteigna er okkar fag!
Sími 555-1947 - Netfang info@husco.is - Heimasíða www.husco.is
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Viðhaldið
borgar sig
Innanhússarkitektinn Ragnheiður Sverrisdóttir
segir mikið fengið með því að þrífa reglulega og
hugsa vel um húsið sitt.

M

eð því að sinna viðhaldi
húsa og heimilis má
halda því heilu og fínu
mun lengur en ella. „Það er mikið
fengið með því að þrífa reglulega,“ segir Ragnheiður Sverrisdóttir innanhússarkitekt. „Gott
er að þrífa gifsveggi hátt og lágt
því þannig þarf ekki að mála eins
oft. Það skiptir líka miklu máli að
fylgjast vel með hreinlætistækjum
og lögnum. Það er til dæmis gott
að hreinsa út síur á uppþvottavélum og þvottavélum, losa stúta
af krönum og hreinsa þá og þrífa
sturtuhausa reglulega.“
Ragnheiður segir einnig að
gott að koma bókum í glerskápa
ef hægt er að koma því við. „Bækur safna mjög miklu ryki. Það er
því mikilvægt að dusta af þeim og
helst að koma þeim í lokaða skápa.
Annars hefur það minnkað að fólk
sé með stórar og miklar bókahillur á heimilinu. Nú er það yfirleitt
þannig að það eru bara valdar
bækur sem fá að fara upp í hillur.“
Einnig þarf að huga að því að
lofta reglulega út því raki getur
skemmt mikið út frá sér. „Það er
í raun betra að opna almennilega
út í styttri tíma og fá gegnumtrekk
í húsið í stað þess að vera með
litla rifu á gluggum. Oft myndast
móða á rúðum, sérstaklega þegar
gardínur eru dregnar alveg niður
og ekkert loft kemst að. Þá þarf
að passa að þurrka bleytuna upp
strax. Annars getur gluggakarmur-

inn skemmst og þannig geta líka
sveppir myndast,“ segir Ragnheiður.
Viðhald hússins að utan er
einnig mikilvægt. Það er til dæmis
einfalt að fylgjast með að rennur
séu ekki stíflaðar sem og niðurföll á svölum. „Svo þarf að mála
húsið að utan og einnig gluggana
en þannig haldast þeir óskemmdir
mun lengur. Sama má segja með
pallana. Það þarf að bera á þá
reglulega,“ segir hún.
Þegar viðarhurðir og eldhúsinnréttingar úr viði fara að eldast og
láta á sjá er einföld lausn og ódýr
að mála þær eða lakka. „Þetta var
mikið gert hér á árum áður. Þá er
viðurinn þrifinn vandlega, pússaður með vatnspappír og svo er
viðarolía borin á hann. Þetta er
sniðug og ódýr lausn því oft eru
hlutir ekki ónýtir heldur þarf bara
að flikka upp á þá.“
Ragnheiður segir fólk yfirleitt
hugsa vel um heimili sín og vera
vel að sér um hönnun. „Íslendingar hafa almennt mikinn metnað
fyrir húsnæðinu sínu og pæla mikið í því hvernig þeir búa. Það hefur verið mikil umfjöllun um hönnun og heimili undanfarin ár bæði
í sjónvarpi og öðrum miðlum og
það skilar sér. Íslendingar eru svolítið einsleitir og ef eitthvað fer í
tísku er fólk fljótt að elta það. Við
erum áhrifagjörn og það er auðvelt að ná til okkar en það er bara
jákvætt,“ segir Ragnheiður.
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Fagmennska á öllum sviðum
Fjölbreytt og persónuleg þjónusta er einkennismerki Garðaþjónustu Íslands. Fyrirtækið sinnir ólíkum verkefnum sem tengjast
lóðaframkvæmdum, garðaumönnun og garðyrkju og þjónar heimilum og fyrirtækjum. Eigendur fyrirtækisins hafa langa
starfsreynslu úr greininni.

G

a rðaþjónusta Ísla nds
hefur um sex ára skeið
skipað sér í fremstu röð
fyrirtækja hérlendis þegar kemur
að alhliða verkefnum sem tengjast lóðaframkvæmdum, garðaumönnun og garðyrkju. Eigendur
fyrirtækisins, Hjörleifur Björnsson og Róbert Bjargarson, höfðu
þar að auki starfað í greininni í
tíu ár áður en þeir stofnuðu fyrirtækið. Að sögn þeirra hefur fyrirtækið alltaf lagt megináherslu
á að þjónusta viðskiptavini sína
frá a-ö. „Við veitum afar fjölbreytta þjónustu á öllum sviðum sem tengjast garðinum og
bjóðum upp á alhliða garðaþjónustu, til dæmis slátt, hellulögn,
þrif á beðum, jarðvegsvinnu,
þökulagnir og trjáklippingar svo
eitthvað sé nefnt. Einnig skiptir
okkur miklu máli að veita persónulega þjónustu, til dæmis afhendum við oft reikninga sjálfir
og förum yfir þá með viðskiptavinum okkar. Gott orðspor skiptir máli og að orð skulu standa,“
segir Hjörleifur.
Fyrirtækið hefur alla tíð boðið
upp á fjölbreytta þjónustu að
sögn Róberts og nýtur það góðs af
því að vinna með fjölda verktaka
sem koma að verkefnum fyrirtækisins. „Við erum með á okkar
snærum færa og sanngjarna iðnaðarmenn sem hafa tekið að sér
ýmis verk í stærri verkum okkar,
til dæmis pípara og rafvirkja.
Með því móti erum við í stakk
búnir að veita enn betri þjónustu.“
Auk fyrrnefndra verkefna sér
Garðaþjónustan líka um pallasmíði, trjáfellingar, garðaúðun, eitrun og að hengja upp jólaskraut fyrir jólin.

Verkefni allt árið
Mörg heimili, fyrirtæki og húsfélög eru með fastan samning
við Garðaþjónustu Íslands sem
sér þá um reglulegan slátt, viðhald og fleiri verkefni. Þeir segja
það mjög þægilegt fyrirkomulag enda felst í því mikill tímasparnaður og þægindi fyrir alla
aðila. „Við erum með mörg af
stærstu húsfélögum á höfuðborgarsvæðinu í þjónustu hjá okkur
auk margra fyrirtækja og stofnana. Einnig tökum við reglulega
að okkur verkefni úti á landi, til
dæmis á Suðurnesjum, Árborgarsvæðinu og í Borgarfirði. Þannig höfum við séð um slátt og viðhald margra sumarbústaðalóða.
Stærsta markaðssvæði okkar er
þó stór-höfuðborgarsvæðið.“
Verkefnin eru því mörg og fjölbreytt sem starfsmenn Garðaþjónustu Íslands takast á við.
„Sum verkefna okkar eru eðli
málsins samkvæmt árstíðabundin eins og trjáklippingar og uppsetning jólaskrauts. Öðrum verkefnum sinnum við hins vegar

allt árið, til dæmis hellulögnum,
lóðarhönnun og lagningu snjóbræðslukerfa. Við erum vel tækjum búnir og getum því sinnt slíkum verkefnum allt árið.“
Meðal verkefna sem fyrirtækið
hefur séð um var umhirða og viðhald lóðar Sýslumannsembættisins í Skógarhlíð en fyrir hana
hlaut Garðaþjónusta Íslands umhirðu- og umhverfisverðlaun.

Góður tækjakostur
Fyrirtækið hefur að sögn þeirra
félaga verið duglegt við að uppfæra og endurnýja tæki undanfarin ár, ekki síst vegna mikillar eftirspurnar eftir þjónustu
þeirra. „Við erum nýlega búnir
að uppfæra sláttuvélar og sláttubíla okkar enda mikil eftirspurn
eftir garðslætti. Við höfum einnig yfir að ráða gröfu, vörubíl með
krana, sendiferðabíl og pallbíl. Allt hágæða tæki og traust

„Við veitum afar fjölbreytta þjónustu á
öllum sviðum sem tengjast garðinum
og bjóðum upp á alhliða garðaþjónustu,
segja Róbert Bjargarson og Hjörleifur
Björnsson hjá Garðaþjónustu Íslands.
MYND/GVA

merki.“ Færri starfsmenn starfa
hjá fyrirtækinu yfir veturinn en
þeim fjölgar mikið yfir sumartímann þegar verkefnum fjölgar.
„Við erum með stóran hóp sumarstarfsmanna sem við ráðum ár
eftir ár. Þetta eru allt starfsmenn

Verk eftir Garðaþjónustu Íslands má finna víða á höfuðborgarsvæðinu.

með langa reynslu og svo sannarlega engir nýliðar.“
Nýlega fór nýr vefur þeirra í
loftið þar sem má finna nánari
upplýsingar um þjónustu þeirra.
„Þar geta viðskiptavinir meðal

MYND/ÚR EINKASAFNI

annars séð margar ljósmyndir af
verkum okkar en vefinn reynum
við að uppfæra jafnt og þétt.“
Allar nánari upplýsingar má
finna á www.garda.is.
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Handlaginn heimilisfaðir

Hjónin Snorri Guðvarðsson og Kristjana Agnarsdóttir hafa sérhæft sig í að endurgera
málverk í gömlum kirkjum. Þau féllu bæði fyrir þeirri gömlu tækni og handverki sem til
MYND/ ÚR EINKASAFNI
þarf og vinna vel saman.

Þarf ómælda
þolinmæði

Tim Allen er einn þekktasti handlagni heimilisfaðir heimsins,
enda voru þættir hans Home Improvement, afar vinsælir á sínum
tíma. Þættirnir voru gerðir á árunum 1991-1999 og unnu til fjölmargra verðlauna. Þættirnir gerðu Tim Allen að heimsfrægum
leikara auk þess sem þeir komu leikkonunni Pamelu Anderson á
skjáinn í fyrsta sinn. Hún lék aðstoðarkonu Allens í fyrstu tveimur þáttaröðunum.
Þættirnir voru byggðir á uppistandi og gamanleik Tims Allen
en fjölluðu um Taylor-fjölskylduna, hjón með þrjú börn. Tim er
nokkurs konar staðalímynd af bandarískum eiginmanni sem
dáir verkfæri, bíla og íþróttir. Hann er sömuleiðis mikill brandarakall sem er stöðugt að prófa og þróa nýja hluti með verkfærunum sínum. Þættirnir eru endursýndir víða um heim um þessar mundir en þeir nutu mikilla vinsælda á Stöð 2 á sínum tíma.
Nafnið á þáttunum, Handlaginn heimilisfaðir, festi sig í sessi hjá
landsmönnum og hefur verið mikið notað, bæði í gríni og alvöru.
Þótt Tim Allen sé þekktastur fyrir leik sinn í Home Improvement
hefur hann sömuleiðis orðið vinsæll í kvikmyndunum um jólasveininn The Santa Clause. Þá fékk Bósi Ljósár rödd hans léða í
kvikmyndunum Toy Story. Undanfarin ár hefur Allen leikið Mike Tim Allen varð heimsfrægur fyrir leik sinn í
þáttunum um Handlaginn heimilisföður.
Baxter í þáttunum Last Man Standing.

Hjónin Snorri Guðvarðsson og Kristjana
Agnarsdóttir hafa endurgert málverk í gömlum
kirkjum um allt land en þau eru þau einu sem hafa
sérhæft sig til þess.

Þ
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RÝMINGARSALA
Á INNRÉTTINGAEFNI
ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR!
Eigum fyrirliggjandi á lager úrval af 16mm efni í spónlagðri eik
ásamt stökum skápahurðum í ýmiskonar efnum.

Snorri hefur sérhæft sig í viðarmálun.
Hann segir ómælda þolinmæði þurfa til
MYND/ ÚR EINKASAFNI
slíkra verka.

Tilvalið tækifæri fyrir handlagna til að gera
góð kaup á smíðaefni fyrir hverskonar verkefni!

Dæmi um efni og verð:

Úr Skinnastað í Öxarfirði.

Úr Vopnafjarðarkirkju. Marmaramálun á
veggjum og súlum er meðal þess sem
Snorri og Kristjana endurgera.

„Nei, ég á einhverjar rúllur úti í
skúr, en það er nákvæmlega ekkert spennandi lengur,“ segir Snorri
sposkur. „Við búum síðan í húsi
sem byggt var árið 1877 og því stöðug vinna við að halda því við. Það á
afar vel við okkur.“

;(,11,;

etta er ákveðin kúnst. Það
getur ekki hver sem er stokkið í þessi verk með okkur. Við
segjum stundum að það þurfi að
vera málari, listmálari og föndrari
í sér og búa auk þess yfir ómældri
þolinmæði,“ segir Snorri Guðvarðsson málari en hann og eiginkona hans, Kristjana Agnarsdóttir, ferðast um landið og endurgera málverk í kirkjum og gömlum
húsum.
Snorri segir þau bæði hafa kolfallið fyrir tækninni og handverkinu sem til þarf.
„Við vinnum með efni sem notuð
voru fyrir hundrað árum, línolíum-málningu, línolíum-kítti og
fleira. Við endurnýjum mikið viðarmálun sem sumir kalla „oðrun“,
marmaramálun á súlum og gólfum
og vinnum með blaðgull.
Pabbi var mikið í viðarmálun og
þannig kviknaði áhuginn hjá mér.
Ég byrjaði árið 1976 á kirkjunni á
Grund í Eyjafirði og féll algerlega
fyrir þessari gömlu veröld. Ég sérhæfði mig sjálfur með því að lesa
bækur, skoða myndir og gera endalausar tilraunir. Kristjana hefur
unnið með mér í um 12 ár og það
var eins hjá henni, hún féll strax
fyrir þessu,“ segir Snorri og bætir
við að þau hjónin séu afar samhent.
„Kristjana er fullkominn félagi í
þetta. Hún er fyrirmyndar málari
og mikill föndrari í sér. Og miklu
þolinmóðari en ég,“ segir hann
sposkur.
Alls eru þær orðnar fimmtíu,
kirkjurnar sem hjónin hafa unnið
við. Sumar þeirra hafa þau tekið í
allsherjar yfirhalningu en unnið
minni verk í öðrum. Þetta er seinleg vinna og yfirleitt flytja þau á
staðinn í hvert sinn. Þeim finnst
það lítið mál og oft fara þau aftur
og aftur á sömu staðina.
„Yfirleitt eru verkin fjármögnuð
með styrkjum og algengt að einhver
hluti sé tekinn í gegn eitt árið og svo
annar árið eftir. Þetta eru hálfgerð
eilífðarverkefni og við höfum alltaf eitthvað að gera,“ segir Snorri.
„Næsta verk hjá okkur er Þykkvabæjarklausturskirkja, síðan kirkjan á Þverá í Laxárdal og svo á Litlabæ í Skötufirði vestur á fjörðum.“
En sinna þau eitthvað venjulegri
húsamálun?

Viðgerðir og viðhald fasteigna er okkar fag!

Efni
Eldhúsk.Skúffuforst. 597x173x16 Eik
Eldhússkápa skúffufors 447x348x16 Eik
Eldhússkápa hurð 260x597x16 mm.Eik
Eldhússkápa hurð 260x447x16 mm.Eik
Eldhússk.úthlið e/skápur 1150x336x16 Eik
Eldhússkápa hurð 700x297x16 Eik
Eldhúsk.Skúffuforst. 897x173x16 mm.Eik
Eldhússkápa hurð 700x397x16 Eik
Eldhússkápa hurð 1000x397x16 Eik
Eldhússkápa hurð 1000x447x16 Eik
Eldhússkápa hurð 2017x447x16 Eik
Eldhússkápa .Skúffuforst 597x98x16 Eik
Eldhússkápa .Skúffuforst 447x173x16 Eik
Eldhússkápa .Úthlið 705x600x16 Eik
Eldhússkápa .Hornhurð 1000x267x16 Eik
Eldhússkápa .Úthlið 1150x336x16 Eik
Eldhússkápahurð 580x597x16 Eik
Eldhússkápa.Hornhurð í n/s700x307x16 Eik
Eldhússkápa hurð 700x147x16 Eik

Afsláttur
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Verð nú
1.821
1.821
2.854
1.926
3.030
2.403
3.443
2.506
3.220
6.725
7.761
1.476
1.545
3.571
3.211
4.910
3.511
2.524
2.829
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Kynning á vinnslustigi:
Nýtt svæðisskipulag
höfuðborgarsvæðisins 2015-2040

Aðalfundur
Aðalfundur Þorbjarnar hf. vegna ársins 2013
verður haldinn þriðjudaginn 8. apríl nk. kl. 10:00
á skrifstofu félagsins í Grindavík.

Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins samþykkti á
fundi sínum þann 21. mars 2014 að kynna tillögu á vinnslustigi um nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins
skv. 2. mgr. 23. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
Svæðisskipulagið, Höfuðborgarsvæðið 2040 verður
sameiginleg áætlun sveitarfélaganna um náið samstarf um
skipulagsmál og vöxt svæðisins næstu áratugi. Ýmis nýmæli
og breytingar eru að ﬁnna í tillögunni og ber þar helst að
nefna vaxtamörk um þéttbýli höfuðborgarsvæðisins, samgöngu- og þróunarás sem tengir svæðið saman
og áhersla á að beina framtíðarvexti á vel tengda miðkjarna
og þróunarsvæði.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt 18. grein
samþykkta félagsins.
2. Önnur mál.
Dagskrá, endanlegar tillögur og reikningar félagsins
munu liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum
til sýnis, viku fyrir aðalfund.
Stjórn Þorbjarnar hf.

Tillagan ásamt drögum að umhverﬁsmati og öðrum
fylgigögnum verða til sýnis á skrifstofu SSH, Hamraborg 9,
frá og með 24 mars 2014. Gögnin eru einnig aðgengileg á
heimasíðu verkefnisins www.ssh.is/svaedisskipulag/2040
Áhugasamir geta einnig komið og sótt opna kynningarfundi
á skrifstofum SSH, Hamraborg 9. Þar gefst tækifæri til að
bera upp spurningar og koma með ábendingar varðandi
tillöguna. Tímasetningar á opnum fundum verða:
Fimmtudagur 3. apríl frá klukkan 13:00 - 14:30 og 16:00 - 17:30
Fimmtudagur 10. apríl frá klukkan 13:00 - 14:30 og
16:00 - 17:30
Hver sá sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er hvattur til
að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við
tillöguna skal skila skriﬂega til skrifstofu SSH Hamraborg 9,
200 Kópavogi eða á netfangið ssh@ssh.is eigi síðar en
kl. 15:00 þriðjudaginn 20. apríl 2014. Vinsamlegast notið
uppgeﬁð netfang fyrir innsendar athugasemdir með
tölvupósti.
Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins

Raĩíllinn Ókeypis
Ég læt bensínsparnaðinn borga bílinn!
Atli Már—Xodus ehf—Kópavogi

Lægsta verð
frá Evrópu & USA
Sparaðu 2 milljónir! - 100% łármögnun
ogg Íslensk ábyrgð
g
y g í boði.
www.islandus.is — facebook.com/islandusbilar — Sími: 552 2000

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

BÍLAR &
FARARTÆKI

250-499 þús.

Bátar

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

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

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

SKATTFRAMTAL 2014
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt
verð. Uppl. í síma 517-3977 fob@fob.is

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir

500-999 þús.

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

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

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

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315

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

Spádómar

Málarar
MÁLARAMEISTARI

Mercedes Benz Vaneo árg. 2004,
Sendibíll,Hvítur. Ek. 125þús. Diesel.
Þarfnast smávægilegra lagfæringa.
Verð 480þús, stgr. Kristján 896 0602

Nudd

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

MÁLNINGARÞJÓNUSTA

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM
ÞEIR SEM FARNIR ERU
SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ
ÞÍNA.
Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska
í fyrirrúmi. Ágúst S:695-4464
malningartjonusta@gmail.com
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

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

MÖGULEIKI Á YFIRTÖKU Á
LÁNI - LÍTIL ÚTBORGUN.

VANTAR ÞIG PÍPARA ?

Eyðslugrannur gullmoli. Citroen
Picasso árg. 07. Ek. 128.000. Ný
smurður. Ásett verð 900.000kr.
TILBOÐ 690.000KR. Uppl. í s. 8233344

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

Bílar óskast

Hreingerningar

Búslóðaflutningar
SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560
www.flytja.is flytja@flytja.is

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

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

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

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

SPÁSÍMINN 908 5666

Garðyrkja

KAUPIBILA@GMAIL.COM
0-500 ÞÚS STGR!

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

Helst ekki eldri en 2002, má þarfnast
lagfæringa eða vera óskoðaður, sendið
mail með helstu uppl tegund árg
keyrslu verðhugmynd og ástand! væri
gott að fá bílnumer með og síma og
eg mun hafa samband ef mer lyst á,
kaupibila@gmail.com

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

Rafvirkjun

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

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

Sendibílar
Bílaþjónusta

KIA Sorento ex classic 197 hö. Árgerð
2012, ekinn 55 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.690.000. Rnr.210167. 5 ár eftir
af verksmiðjuábyrgð.

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða
- vélsópun - skilti www.verktak.is S:
5514000
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

Hjólbarðar

Fellihýsi

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

Bókhald
MERCEDES BENZ B 200 cdi . Árgerð
2007, ekinn 31 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.990.000. Rnr.141010.

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

Bílar til sölu

Viðgerðir

SKATTFRAMTAL 2014

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

Tek að mér skattframtöl
einstaklinga og rekstraraðila.
Ég er viðskiptafræðingur Cant.
Oecon. Með mikla reynslu.
Ódýr og góð þjónusta.
Kíktu á www.skatt.is s:661-3703
S. 661 3703 / www.skatt.is

Varahlutir
HEIMILISTÆKI-VIÐGERÐIR

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og
nýja varahluta í margar gerðir bíla.
Tökum einnig að okkur viðgerðir.
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma
5675040-7785040

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

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA.
KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.
Subaru Impreza 1998 ek. 220 þ,km.
sjálfskiptur. Einn eig. Verð 150.000 kr.
S. 665-6122

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

Gerum við öll merki, komum á
staðinn, skoðunargjald 4900,-kr S.
845 5976.

Önnur þjónusta

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

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

MÁNUDAGUR 24. mars 2014

KEYPT
& SELT
Til sölu

| SMÁAUGLÝSINGAR |

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.

KAUPI GULL !
HUMAR - 2.600 KR.KG.
Fiskikóngurinn Sogavegi 3 &
Höfðabakka 1. Sími 587 7755 www.fiskikongurinn.is

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

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.
Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
¼ úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og
steikur. www.myranaut.is s. 868 7204.

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

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.

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

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

Nudd tilboð. S. 561 6254 / 854 3454
opið frá kl.10:00-19:00

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

TILKYNNINGAR

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
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.

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.COM

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

Einkamál

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

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

ATVINNA
Atvinna í boði
ATVINNA Í BOÐI
Veitingahúsið Lauga-ás leitar eftir
aðstoðarmanni í eldhús 20 ára og
eldri í 100% starf í vaktavinnu. Þarf
að geta unnið undir álagi, geta tekið
fyrirmælum og vera skipulagður og
reglusamur. Íslensku kunnátta skilyrði
og umsóknarfrestur er til 31 mars
og miðað er við að umsækjandi geti
hafið störf sem fyrst. Umsóknir og
meðmæli berist á netfangið johann@
laugaas.is.

Gott heilnudd í boði. Símanr. gefið
upp. Rauða Torgið, 905-2000, 5359920, augl.nr. 8590.

til sölu

Upplýsingar í síma 661 7000.

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.
Eigum einnig til á lager: 8 hyrndlok
á Unaðskel, Hörpuskel, Blómaskel frá
Trefjum. Snorralaug og Unnarlaug frá
Normex. Eigum einnig til á lager lok:
235x235, 217x217, 210x210, 200x200,
217x235, 217x174. Lokin þola 1000
kg jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu
lokin á markaðnum í dag.Litir: Brúnt
eða Grátt. www.Heitirpottar.is Sími
777 2000

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

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

Til bygginga

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

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

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

Myndasögur
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PONDUS

Eftir Frode Øverli

Góðan dag...
guð! Hvað
gerðist í nótt?

*N¸PFVI]XX
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F. O F F

flutningsfyrirtæki

Ég hrasaði
á leið á
salernið...
fékk nokkrar
skrámur...
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VPL±MX&KXFNV/RUUHVHPHU
PD±XULQQ¢EDNYL±WG
7ZRDQGD+DOI0HQ

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Ég týndi vegabréfinu mínu...
má ég fá þitt lánað?
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Charles Lindberg
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Það urðu sérdeilis óvænt tíðindi
á áskorendamótinu í skák í gær.
Meðal annars vann Mamedyarov
(2.757) Aronian (2.830) í hörkuskák.
Hvítur á leik:

KROSSGÁTA
LÁRÉTT 2. íþróttafélag, 6. í röð, 8.
berja, 9. tækifæri, 11. berist til, 12.
æxlunarfæri blóms, 14. íshúð, 16. tveir
eins, 17. tala, 18. blóm, 20. frá, 21.
mælieining.
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12

18
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LÓÐRÉTT 1. helminguð, 3. í röð, 4.
land í S-Evrópu, 5. þrot, 7. tónsvið, 10.
fugl, 13. engi, 15. im, 16. traust, 19.
vörumerki.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. fram, 6. áb, 8. slá, 9. lag,
11. bt, 12. fræva, 14. ísing, 16. tt, 17.
níu, 18. rós, 20. af, 21. únsa.
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Gunnar Björnsson

„Raunverulegt frelsi er í óbyggðum, ekki í siðmenningu.“
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Minntu mig á að
segja mömmu að ég
bauðst til þess að
hún myndi baka þrjár
kökur fyrir bekkjarpartíið á morgun.

Þegar
lífið
lætur til
skara
skríða!
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Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. rs, 4. Albanía, 5.
mát, 7. barítón, 10. gæs, 13. vin, 15.
gufa, 16. trú, 19. ss.

8LI4SPMXMGMERâW,YWFERH
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35. De8+! Dxe8 36. Rf6+ Kf7 37.
Rxe8 Ha3 (ef 37. … c2 þá 38. Rf6!
Kxf6 39. g8D c1D 40. De6+ Kg5 41.
Dg4+ Kf6 42. Bd4+ Ke7 43. De6+ og
svartur er mát í næsta leik) 38. Rf6
Ha8 39. g8D+ Hxg8 40. Rxg8 Kxg8
41. Kf4 og hvítur vann skömmu síðar.
www.skak.is: Álfhólsskóli Íslandsmeistari barnaskólsveita.

Njóttu glæsilegrar hönnunar
og framúrskarandi myndgæða
SAMSUNG SJÓNVÖRPIN ERU EINSTÖK GÆÐATÆKI
OG MARGVERÐLAUNUÐ UM HEIM ALLAN

8005 LÍNAN
LED SMART TV

Glæsilegt
verðlaunatæki
Nýjasti 1000 riða (CMR) Samsung
skjárinn er í öllum 8000 tækjunum.
Stærðir: 40"/46"/55"/65"/75"

U ExxF8 0 0 5 ST

7005 LÍNAN
LED SMART TV
Frábær myndvinnsla
í afburða 800 riða (CMR) skjá.
Stærðir: 46"/55"/60"

HLJÓMTÆKI
H
HWF751

Hágæða heimabíóstæða – "Soundbar" við sjónvarp
- einnig hljómtæki með afspilun frá USB og snjallsíma.
Frábær hljómgæði. Stútfull af hátækni.
Til í mörgum stærðum.

UE xxF 7005ST

OPIÐ VIRKA DAGA FRÁ 10-18
L UGARDAGA FRÁ 12–16
LA
V ersl an i r u m l an d al l t

SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900 · samsungsetrid.is

HVAÐA ATRIÐI VINNUR 10 MILLJÓNIR KRÓNA?

NÚ ER KOMIÐ AÐ ÞJÓÐINNI AÐ VELJA!
Spennan er heldur betur að magnast í Ísland Got Talent. Nú eru aðeins 22 atriði eftir, hvert öðru glæsilegra.
Hingað til hefur dómnefnd haft öll völd, en nú er komið að okkur hinum. Í næsta þætti, sunnudaginn 30.
mars, verður boðið upp á símakosningu í fyrsta sinn og geta því áhorfendur haft veruleg áhrif á framgang
mála í þættinum. Ekki missa af beinni útsendingu á Ísland Got Talent á sunnudaginn kl. 19.45.
Það er komið að þér að kjósa þitt uppáhalds atriði!

180.0
sparn00 kr.
aður
á 36 m
ánuð
um

Internet og heimasími fylgir
sjónvarpsáskrift í þrjú ár!

SUNNUDAG

19:45

Fyrsta sím

akosning

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

7.990 kr. + 0 kr.

Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 mínútur í heimasíma. Þriggja mánaða
uppsagnarfrestur er á Skemmtipakkanum. Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

á sunnud

ag!
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THE PLAYLIST







VILLAGE VOICE

UMVAFINN FJÖLSKYLDU Börn Micks
Jagger styðja hann í sorgarferlinu eftir
að unnusta hans, L’Wren Scott, lést.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Jagger syrgir
5,&.<*(59$,67<%855(//7,1$)(<
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Mick Jagger er kominn til Los
Angeles þar sem hann undirbýr útför unnustu sinnar, L‘Wren
Scott, sem lést fyrir viku. Hann
heldur til á heimili elstu dóttur
sinnar, Karis, ásamt hinum börnum sínum, Lizzie, Georgia May,
James og Jade Jagger en hún kom
alla leið frá London til að styðja
föður sinn þrátt fyrir að vera
komin sjö mánuði á leið með sitt
þriðja barn.
Útför Scott verður í Los Angeles á næstu dögum.

É

inn vitlaust „öryggisnetfang“ svo að einhver allt annar notandi Hotmail hefur
fengið senda svokallaða endurræsingapósta í mínu nafni. Eftir tölvupóstsamskipti við Bob hjá Apple Support var
niðurstaðan sú að ég þyrfti að nota gamla
góða símtólið til að leysa vandamálið.

g lenti í því um daginn að þurfa að
hafa samband við risafyrirtækið
Apple. Að reyna að ná sambandi við slíkan risa gerir manni fullkomlega ljóst
hversu lítill maður er í samhengi veraldarinnar. Svipað og þegar maður byrjar
að pæla í geimnum og Kína og svona.
Ástæðan fyrir þessu öllu voru tæknilegir örðugleikar sem sneru að svokölluðum öryggisspurningum sem ég mundi
ekki svörin við.

HEIMILISLEG lausn, hugsaði ég, gamli
góði síminn, nú reynir á enskuna. Ég
dró því fram landlínuna og sló á þráðinn upp í Sílíkondal. Þar var mér gefið
samband við Susie, Michael, Eric og svo
Sam. Sam var mjög skilningsríkur og
sagði að hann skildi vel að þetta hlyti að
vera mjög ergjandi. Svo gaf hann mér
aftur samband við Eric. Þetta gekk að
mörgu leyti vel fyrir sig og ég komst að
því eftir því sem ég talaði með ýktari
bandarískum grín-hreim, þeim mun
betur skildu þau hvað ég sagði.

ÖRYGGISSPURNINGAR eru staðlaðar spurningar sem þú velur úr
felliglugga þegar þú skráir þig inn
í t.d. farsíma frá Apple fyrirtækinu í fyrsta sinn. Spurningarnar
sem þú getur valið úr eru persónulegs eðlis og spyrja þig til
dæmis hvað kennarinn þinn í 1.
bekk hét eða hvað móðir þín hét
áður en hún tók upp eftirnafn
föður þíns. Sem sagt hlutir
sem þú átt alveg að vera með
á hreinu. Verandi í engu sambandi við mína eigin persónu
svaraði ég öllu vitlaust trekk í
trekk. Þar að auki hafði ég slegið

ÉG hef þó eina tillögu sem mig langar
að bera undir fólkið hjá Apple og hún er
sú að biðja íslenska viðskiptavini ekki
um að gefa upp fullt nafn og símanúmer
í hvert sinn sem þeim er gefið samband
við einhvern, það flækir málin talsvert.
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Mikið fjör á Hlustendaverðlaununum
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Fjölmennt var í Háskólabíói á föstudagskvöldið þegar Hlustendaverðlaunin voru veitt. Hljómsveitin Kaleo var sigursæl en sveitin vann til þrennra verðlauna. Saga Garðarsdóttir og Sveppi voru
kynnar og virtust gestir vera glaðir með hátíðina sem var á vegum Bylgjunnar, FM 957 og X-ins 977.
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KYNNARNIR Saga Garðarsdóttir og Sveppi sáu um að kynna
herlegheitin og stóðu sig með prýði. Hér ásamt útvarpsmanninum Sverri Bergmann.

BROSMILDIR Hljómsveitin Kaleo var brosandi um

TRÓÐ UPP Steindi Jr. kom fram á hátíðinni ásamt

kvöldið enda fóru hún heim með þrenn verðlaun.

Ágústi Bent og Friðriki Dór, en fékk góða gesti með
sér á sviðið í ýmsum múnderingum. FRÉTTBLAÐIÐ/ANDRI

FRÁBÆR TEIKNIMYND
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

5%

DEAD SNOW
DEAD SNOW LÚXUS
ONE CHANCE
ÆVINTÝRI HR. PÍBODY 2D
ÆVINTÝRI
Ý HR. PÍBODY
Í 3D
MONUMENTS MEN
RIDE ALONG
ROBOCOP
SKÝJAÐ
Ý MEÐ KJÖTBOLLUM
Ö
2D
SKÝJAÐ
Ý MEÐ KJÖTBOLLUM 3D

KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30
KL. 8
KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 8 - 10.30
KL. 3.30
KL. 3.30

DEAD SNOW
ONE CHANCE
SAVING MR. BANKS
ÆVINTÝRI HR. PÍBODY 2D
3 DAYS TO KILL

KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 6 - 9
KL. 5.50
KL. 8 - 10.30

EINHLEYP Kylie Minogue telur sig ekki
vera auðvelda í sambandi.

5%

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Leitar að ástinni

Hönnunarmars byrjar í Glóey
Sjáðu alla möguleikana í gerð lampa
og ljósa. Ótrúlegt úrval af silkisnúrum,
ﬂottum perum og íhlutum til
ljósagerðar. Fagmenn á staðnum.
Frábært efni á góðu verði.

±JHULUOt¿èEMDUWDUD
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Ástralski söngfuglinn Kylie
Minogue er ekki búin að gefast
upp á ástinni og trúir að hinn eini
rétti bíði eftir henni. Minogue
hætti með spænsku fyrirsætunni
Andres Velencoso síðastliðinn
október eftir fimm ára samband
en hún fullyrðir að það hafi verið
erfitt að blanda saman framanum og einkalífinu í gegnum
tíðina.
„Sá sem er með mér þarf að
vera sterkur og þola áreitnina
sem fylgir því að vera í sambandi með mér. Ég held að það sé
ekki auðvelt en ég er ekki búin að
gefast upp. Sönn ást er þarna einhvers staðar fyrir mig.“

Save the Children á Íslandi
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THE BAG MAN

10:25

3 DAYS TO KILL

8, 10:20

THE MONUMENTS MEN

10:10

RIDE ALONG

6, 8

ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 3D

6

DALLAS BUYERS CLUB

5:45, 8
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ZWEI LEBEN
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Vinkonur krydda næturlíﬁð á Selfossi
Andrea Sóleyjar- og Björgvinsdóttir og Fríða Steinarsdóttir hafa tekið við næturklúbbnum Fróni en þær ætla að rífa upp nætur- og menningarlíﬁð á Selfossi.
„Við erum með stór markmið og
miklar væntingar um að rífa upp
nætur-og menningarlífið á Selfossi. Það er alls ekki algengt að
konur reki skemmtistað en við
finnum að það er ákveðin vöntun
á svona stað,“ segir Andrea Sóleyjar- og Björgvinsdóttir, sem nú
hefur tekið við rekstri skemmtistaðarins Fróns á Selfossi ásamt
vinkonu sinni, Fríðu Steinarsdóttur, sem hefur starfað á staðnum

frá upphafi. „Við viljum gera Frón
að heitasta tónlistar- og næturklúbbi Íslands og halda fleiri viðburði með góðu tónlistarfólki. Að
sjálfsögðu er þetta svolítið eins og
að stökkva út í djúpu laugina en
ég hef menntað mig í menningarstjórnun og meðeigendur okkar
virðast hafa óbilandi trú á að við
getum fært þessa djammmenningu sem er í Reykjavík til Selfoss,“ segir Andrea.
- mm

Við viljum gera Frón
að heitasta tónlistar -og
næturklúbbi Íslands og
halda fleiri viðburði með
góðu tónlistarfólki.
Andrea Sóleyjar- og Björgvinsdóttir.

MEÐ STÓR MARKMIÐ Vinkonurnar Andrea og Fríða ætla sér stóra hluti á Selfossi.

hátíðarmatseðill

4.990

kr. sun.-ﬁm.

föstudagar og laugardagar 5.990 kr.

FORRÉTTUR
SKEMMTI SÉR Brad Pitt skemmti sér

eftir tónleika Kings of Leon í Los Angeles.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Djammar með
Kings of Leon
Brad Pitt djammaði með hljómsveitinni Kings of Leon á föstudagskvöldið síðasta. Leikarinn
fór á pöbbarölt ásamt meðlimum
sveitarinnar eftir tónleika þeirra
í Los Angeles en eftirpartí var
haldið á barnum Warwick. Með
Pitt var handritshöfundurinn
Eric Roth sem skrifaði einmitt
handritið að myndinni The Curious Case of Benjamin Button
sem Pitt lék aðalhlutverkið í.
Brad Pitt lætur sjaldan sjá sig
án unnustu sinnar Angelinu Jolie
og barnanna sex en hann er mikill aðdáandi Kings of Leon.
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AÐDÁANDI Lena Dunham er aðdáandi

Taylor Swift.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Hlustar á Swift
Leikkonan, rithöfundurinn og
leikstjórinn Lena Dunham hlustar á tónlist með söngkonunni
Taylor Swift þegar hún skrifar
handritið að sjónvarpsþáttunum
vinsælu, Girls.
Dunham segist fá innblástur
yfir lögum Swift sem flest fjalla
um ástina svo ekki sé minnst á
ástarsorgina.
„Hún semur um sín eigin örlög
á óvenjulegan máta, sérstaklega
fyrir unga konu í tónlistaheiminum. Ég skrifaði mest alla þriðju
seríu á meðan ég hlustaði á plötuna Red og fyrri helming fyrstu
seríu hlustandi á Speak Now-plötuna.“

og svo lokar Austur-Indíafjelagið vegna breytinga.
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Hverfisgata 56
Sími: 552 1630
www.austurindia.is

Opið:
sun.-fim. 18:00 -22:00
fös. og lau. 18:00 -23:00
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Metið bætt og átta leikir eftir

Framarar byrja heima

Liverpool getur ekki hætt að skora í ensku úrvalsdeildinni þessa daganana.

Úrslitakeppnin í Olís-deild kvenna liggur fyrir.

FÓTBOLTI Markaveislan held-

ur áfram hjá Liverpool í ensku
úrvalsdeildinni en liðið skoraði
sex mörk þessa helgina þegar það
lagði Cardiff á útivelli, 6-3.
Luis Suárez skoraði aðra þrennu
sína á tímabilinu og er kominn
með 28 deildarmörk í 25 leikjum.
Metið er 31 mark en það hafa bæði
Alan Shearer og Cristiano Ronaldo
afrekað. Suárez vantar ekki nema
þrjú mörk til að jafna það og fjögur til að bæta metið og hann hefur
enn átta leiki til þess að gera það.
Liverpool er á ótrúlegum skriði
en liðið hefur ekki tapað á árinu.
Það er búið að vinna sex leiki í röð
og níu af síðustu ellefu. Það er svo
sannarlega í baráttunni um enska
meistaratitilinn.

HANDBOLTI Lokaumferðin í Olísdeild kvenna í handbolta fór
fram um helgina. Flest var ráðið
fyrir umferðina eins og hvaða lið
yrði deildarmeistari en Stjarnan
tryggði sér titilinn fyrir nokkru.
Stærsta spurningin var hvort
Fram eða Grótta fengi heimaleikjarétt í viðureign liðanna sem
enduðu í 4. og 5. sæti.
Gróttukonur gerðu vel í að vinna
Stjörnuna, 27-24, í lokaumferðinni
en Fram missteig sig ekki gegn

Þessi sex leikja sigurganga er
hreint mögnuð hjá Liverpool en
það er búið að skora þrjú mörk eða
fleiri í öllum leikjunum sex sem er
ágætt því það er búið að fá á sig
níu mörk. Þá eru fjórir af þessum
sex leikjum á útivelli.
Liverpool var betra í fyrri hálfleik til að byrja með á leiktíðinni
en hefur nú jafnað út markaskorunina. Markatalan í þessum sex
leikjum er 13-5 í fyrri hálfleik og
11-4 í seinni hálfleik.
Liverpool er búið að skora 82
mörk í úrvalsdeildinni, meira en
nokkru sinni áður og enn eru átta
leikir eftir. Haldi liðið áfram að
skora þrjú mörk í leik fer það yfir
100 marka múrinn.

Þetta er bara lygi
MARKAHRÓKAR Luis Suárez og Daniel

Sturridge.
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Haukum þrátt fyrir að vera með
þjálfarann sinn í banni og vann,
22-19, á Ásvöllum.
Fram fær því heimaleikjarétt í
fyrstu umferð úrslitakeppninnar
gegn Gróttu en Stjarnan verður
með heimaleikjarétt alla leið komist það í úrslitarimmuna.
Liðin sem mætast: Stjarnan
- HK, Valur - Haukar, ÍBV - FH,
Fram - Grótta.
Úrslitakeppnin hefst 6. apríl
eftir landsleikjahlé.
- tom
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Talant Dujshebaev sakaði Guðmund um dónaskap.
HANDBOLTI Guðmundur Guð mundsson, þjálfari Rhein-Neckar Löwen, lenti í leiðinlegri lífsreynslu eftir tapleik gegn pólska
Kielce í Meistaradeild Evrópu í
handbolta á laugardaginn.
Eftir leikinn sló Talant Dujshebaev, þjálfari Kielce, hann og bar
hann svo þungum sökum á blaðamannafundi eftir leik. Dujshebaev
vildi meina að Guðmundur hefði
verið með dónalegar handabendingar í sinn garð.
„Þetta er bara lygi – ótrúleg lygi.
Hvar átti ég að hafa gert þetta?
Þetta er geðsýkisrugl og hrikalega
döpur framkoma af hans hálfu,“
sagði Guðmundur.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
Dujshebaev lendir upp á kant við
aðra þjálfara eða leikmenn. „Hann
er þekktur fyrir það að vaða í aðra
þjálfara sem leyfa sér að mótmæla
nokkru sem hann gerir.“
Löwen lagði inn kæru eftir leikinn þar sem því finnst eðlilega

SVEKKTUR Guðmundur skilur ekki

hvað gerðist.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

ólíðandi að þjálfari þess sé sleginn eftir leik. Til að toppa sig bauð
Dujshebaev Guðmundi svo að leysa
málið úti á bílastæði.
„Hann bauð mér að koma út á
plan og gera út um þetta þar. Hann
bauð mér í slagsmál. Þetta er náttúrlega óskiljanlegt,“ sagði Guðmundur Guðmundsson.
Ítarlegra viðtal við Guðmund má
finna á Vísi.
- tom
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RÍFLEGA HRINGINN Á EINUM TANKI!
Renault Megane hefur slegið í gegn sem einn sparneytnasti bíll landsins. Nýr Megane er ekki síðri sparibaukur því beinskiptur Megane með start/stopp búnaði notar aðeins
3,5 l/100 km og sjálfskiptur 4,2 l/100 km*. Þú getur því keyrt ríﬂega 1.700 km á einum tanki á þessum framúrskarandi sparneytna bíl og CO2 útblástur er einungis frá 90 g/km.
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Mörkin verða að milljörðum
Alfreð Finnbogason varð um helgina markahæsti leikmaður í sögu Heerenveen í hollensku úrvalsdeildinni. Hann verður eﬂaust eftirsóttur í sumar en framherjar liðsins hafa vakið mikla athygli í gegnum tíðina. Mamma horfði stolt á strákinn setja markametið.
FÓTBOLTI „Lífið hefur ekki breyst

mikið eftir að ég sló metið. Ég
vaknaði bara í morgun og fór í
sturtu. Kannski þetta stígi mér til
höfuðs seinna,“ segir Alfreð Finnbogason, markavélin hjá Heerenveen í Hollandi, léttur í bragði að
vanda í samtali við Fréttablaðið.
Þessi frábæri framherji skrifaði
sig í sögubækurnar hjá hollenska
félaginu Heerenveen á laugardaginn þegar hann skoraði 24. mark
sitt á tímabilinu í 2-2 jafntefli við
NEC Nijmegen. Hann hefur nú
skorað 48 deildarmörk fyrir Heerenveen og er markahæsti leikmaður efstu deildar í sögu félagsins.
Segi barnabörnunum frá þessu
„Þetta hefur verið að stigmagnast undanfarið eftir að ég jafnaði
metið og núna þegar ég bætti það,“
segir Alfreð um stemninguna í
félaginu fyrir metinu. „Það komu
hamingjuóskir á stóra skjáinn og
svo var mamma á vellinum til að
sjá þetta. Hún sat uppi í stúku og
var stolt af sínum strák.“
Eins og alvöru liðsmaður var
Alfreð fúll yfir því að vinna ekki
leikinn eftir að komast 2-0 yfir
en úrslitin breyta litlu um stöðu
Heerenveen í deildinni.
„Það hafa margir frábærir
framherjar spilað hérna. Framherjasaga liðsins er alveg mögnuð.
Liðið hefur átt endalaust af markaskorunum eins og Ruud van Nistelrooy, Marcus Albäck, Klaas-Jan
Huntelaar, Afonso Alves og nú síðast Bas Dost. Að vera efstur á blaði
á meðal svona manna er eitthvað
sem maður á eftir að segja barnabörnunum,“ segir Alfreð.

Markið skoraði hann úr vítaspyrnu en það er níunda vítið sem
hann skorar úr í deildinni. „Það
þarf líka að skora úr vítunum,“
segir hann. „Á einhvern ótrúlegan hátt erum við búnir að fá níu
víti og ég er vítaskytta liðsins. Ég
er búinn að skora úr síðustu 12 eða
13 vítum sem ég hef tekið.“
Langar að njóta ferðarinnar
Markahrókar Heerenveen í gegnum tíðina hafa haldið til stærri
félaga og skilað félaginu miklum
hagnaði. Það stendur illa fjárhagslega og hafnaði tilboðum í Alfreð
síðasta sumar og aftur í janúar.
„Ég ætla bara njóta ferðarinnar
og reyna standa mig. Þá sér endastöðin um sig sjálf. Síðan ég kom
hingað hefur aðeins verið rætt
um tvennt: Hvort ég skora og
hvert ég er að fara. Ég hef aldrei
fengið að njóta þess almennilega
að vera lykilmaður í flottu félagi.
Það er ekkert gefins að fá að spila
90 mínútur í góðu liði í hverjum
leik. Við erum að sjá það núna. En
ég hef auðvitað mín markmið og
stefni hærra,“ segir Alfreð Finnbogason.
Milljarða-menn
Við leyfum Alfreð að njóta ferðarinnar en samt má fastlega búast
við því að hann færi sig um set í
sumar. Heerenveen er nefnilega
ekki bara þekkt fyrir að framleiða frábæra markaskora heldur
staldra þeir stutt við.
Sá sem er í öðru sæti á markalistanum er Gerald Sibon. Hann er
undantekning frá reglunni en hann
skoraði mörkin sín 47 á sex árum

en hann var í þrígang á mála hjá
liðinu.
Sá þriðji markahæsti, Brasilíumaðurinn Afonso Alves, dvaldi í
eitt og hálft tímabil hjá Heerenveen áður en hann var seldur til
Middlesbrough fyrir 17 milljónir
Evra. Hann skilaði liðinu miklum
hagnaði þrátt fyrir að vera sá dýrasti í sögu félagsins.
Í fjórða sæti er Bas Dost en
hann spilaði í tvö tímabil með
Heerenveen og skoraði 45 mörk í
66 leikjum. Hann var síðan seldur
fyrir sjö milljónir evra til Wolfsburg þar sem hann spilar í dag.
Einn frægasti markahrókur
félagsins er aftur á móti Klaas-Jan
Huntelaar sem skoraði 33 mörk í
46 leikjum fyrir Heerenveen.
Hann skilaði félaginu rúmum
milljarði í hagnað þegar hann var
seldur til Ajax.
tom@frettabladid.is

48 mörk í 57 leikjum
Keyptur frá Lokeren á
78 milljónir króna
Með samning út 2015

METABÆKUR Alfreð er markahæstur í sögu Heerenveen.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

➜ Afonso Alves

➜ Klaas-Jan Huntelaar

➜ Bas Dost

45 mörk í 39 leikjum 2006-2008
Keyptur frá Malmö á 708 millj. króna
Seldur til Middlesbrough fyrir 2,7
milljarða króna

33 mörk í 46 leikjum 2004-2006
Keyptur frá PSV á 141 milljón króna
Seldur til Ajax fyrir 1,4 milljarða
króna

Hagnaður: 2 milljarðar króna

Hagnaður: 1,3 milljarðar króna

45 mörk í 66 leikjum 2010-2012
Keyptur frá Heracles á 393
milljónir króna
Seldur til Wolfsburg fyrir 1,1
milljarði króna
Hagnaður: 700 milljónir króna

www.renault.is

RENAULT MEGANE SPORT TOURER
DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR. VERÐ 3.890.000 KR.

Staðalbúnaður: 16" álfelgur, Bluetooth handfrjáls símabúnaður, tölvustýrð miðstöð með
loftkælingu, hraðastillir, hiti í framsætum, leðurklætt aðgerðastýri, útvarp og geislaspilari
með USB og AUX tengi, rafdrifnar rúður og speglar.
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 19.20
Stóru málin

X-ið 977 kl. 08.00
Harmageddon

Vandaðir og áhugaverðir
þættir þar sem fjallað er á
beinskeyttan 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.

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

Spilaborg

Family Guy

Stjarnan - Keﬂavík

SJÓNVARPIÐ KL. 21.05 House of
Cards II er bandarísk þáttaröð um
klækjastjórnmál og pólitískan refskap
þar sem einskis er sviﬁst í baráttunni.
Meðal leikenda eru Kevin Spacey, Michael Gill, Robin Wright og Sakina Jaffrey.

SKJÁR EINN KL. 19.35 Ein þekktasta
fjölskylda teiknimyndasögunnar snýr
loks aftur á SkjáEinn. 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 SPORT KL. 19.00 Bein útsending frá leik Stjörnunnar og Keﬂavíkur í
Dominos-deild karla í körfubolta.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In the Middle
08.30 Ellen
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors
10.15 Smash
11.00 Perfect Couples
11.20 I Hate My Teenage Daughter
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor US
15.15 ET Weekend
16.05 Kalli litli kanína og vinir
16.30 Ellen
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Stóru málin

11.55
12.20
12.40
13.00
13.25
14.10
14.50
15.30
16.10
16.55
18.15
19.00
19.45
20.10
20.50
21.35
22.20
23.00
23.45
00.25
01.10
01.30
02.15
02.55
03.35

Simpson-fjölskyldan
Friends
Mindy Project
Suburgatory
Glee
Hart of Dixie
Gossip Girl
The Carrie Diaries
Pretty Little Liars
Extreme Makeover.
Hart Of Dixie
Amazing Race
The New Normal (19:22)
Lying Game (2:10)
The Glades (13:13)
The Vampire Diaries (7:22)
Men of a Certain Age (6:12)
Pretty Little Liars
Nikita
Amazing Race
The New Normal
Lying Game
The Glades
The Vampire Diaries
Men of a Certain Age

19.45 Mom (19:22)
20.10 Nashville (12:22)
20.55 The Politician‘s Husband (2:3)
Bresk þáttaröð í þremur hlutum með
einum allra vinsælasta leikara Breta,
David Tennant, í aðalhlutverki.
21.55 The Americans (3:13)
22.40 American Horror Story. Asylum
23.25 The Big Bang Theory
23.50 The Mentalist
00.35 Rake
01.20 Bones
02.05 Girls
02.35 Orange is the New Black
03.20 Eastwick
04.05 Boss
05.05 Sons of Tucson
05.30 Hellcats

07.00 Ofurhundurinn Krypto 07.25 Brunabílarnir
07.47 Mamma Mu 07.55 Hello Kitty 08.00 Ljóti andarunginn og ég 08.23 Latibær 08.34 Ævintýraferðin
08.47 Tom and Jerry 08.55 Rasmus Klumpur
09.00 Könnuðurinn Dóra 09.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 09.46 Doddi litli 10.00 Áfram Diego,
áfram! 10.19 Svampur Sveinsson 10.45 Gulla og
grænjaxlarnir 10.55 UKI 11.00 Ofurhundurinn
Krypto 11.25 Brunabílarnir 11.47 Mamma Mu
11.52 Hello Kitty 12.00 Ljóti andarunginn og ég
12.23 Latibær 12.34 Ævintýraferðin 12.47 Tom and
Jerry 12.55 Rasmus Klumpur 13.00 Könnuðurinn
Dóra 13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.46
Doddi litli 14.00 Áfram Diego, áfram! 14.19
Svampur Sveinsson 14.45 Gulla og grænjaxlarnir
14.55 UKI 15.00 Ofurhundurinn Krypto 15.24
Brunabílarnir 15.46 Mamma Mu 15.51 Hello Kitty
16.00 Ljóti andarunginn og ég 16.23 Latibær
16.34 Ævintýraferðin 16.47 Tom and Jerry 16.55
Rasmus Klumpur 17.00 Könnuðurinn Dóra 17.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.46 Doddi litli 18.00
Áfram Diego, áfram! 18.19 Svampur Sveinsson
18.45 Gulla og grænjaxlarnir 18.55 UKI 19.00 Kalli
á þakinu 20.15 Sögur fyrir svefninn

07.00 Real Madrid - Barcelona
14.10 Benfica - Tottenham
15.50 Þýsku mörkin

17.50 Strákarnir

16.20 Meistaradeild Evrópu. Real

18.20 Friends

Madrid - Schalke
18.00 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
18.30 Spænsku mörkin 2013/14
19.00 Stjarnan - Keflavík BEINT
21.00 Njarðvík Sverrir Bergmann
kynnist öllum liðunum í Dominos-deild
karla í körfubolta.
21.35 Real Madrid - Barcelona
23.15 NBA - Dr. J - The Doctor
00.25 Stjarnan - Keflavík

18.45 Seinfeld
19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men
20.00 Sjálfstætt fólk
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (6:12)
21.00 Game of Thrones (2:10)
22.00 Ally McBeal (22:23)
22.45 Nikolaj og Julie
23.30 Anna Pihl
00.15 Sjálfstætt fólk
00.45 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.10 Game of Thrones

12.10 Norwich - Sunderland

02.05 Ally McBeal

13.50 Newcastle - Crystal Palace

02.50 Tónlistarmyndbönd

16.35 Herstöðvarlíf
17.20 Kóalabræður
17.30 Engilbert ræður
17.38 Grettir
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Brautryðjendur
18.25 Önnumatur í New York
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.00 Getur skordýraát bjargað

heiminum? (Can Eating Insects Save
the World?) Má bjóða þér djúpsteikta
engisprettu?
21.05 Spilaborg (6:13) (House of Cards II)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (Siv Friðleifsdóttir)
22.45 BB King: Lífshlaup Rileys (BB

King: The Life of Riley) Heimildarmynd
um goðsögnina, blúskónginn og gítarleikarann B.B. King. Meistarinn opnar sig
um erfiða æsku og hvernig lífsbaráttan
mótaði hann sem tónlistarmann. Sögumaður er Morgan Freeman.
00.45 Kastljós
01.05 Fréttir
01.15 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers (4.26)
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.05 Judging Amy
16.50 Dogs in the City
17.40 Dr. Phil
18.20 Top Gear
19.10 Cheers
19.35 Family Guy (21:21)
20.00 Trophy Wife (12:22) Gaman-

þættir sem fjalla um partístelpuna
Kate sem verður ástfangin og er lent
milli steins og sleggju fyrrverandi eiginkvenna og dómharðra barna.
20.25 Top Chef - NÝTT (1:15) Það er
komið að sjöundu seríunni í þessum
stórskemmtilega bandaríska raunveruleikaþætti. Þau Tom Colicchio og Padma
Lakshmi fá til sín 17 efnilega matreiðslumenn sem þurfa að sanna hæfni sína og
getu í eldshúsinu
21.10 Mad Dogs - LOKAÞÁTTUR
(2:2) Það er komið að fjórðu og síðustu
þáttaröðinni í Mad Dogs sem fjallar um
fjóra miðaldra æskuvini sem heimsækja
vin sinn á Mallorca sem er ekki allur þar
sem hann er séður, og flækjast í kjölfarið inn í heim glæpa og lögregluspillingar.
22.00 CSI (12:22)
22.45 The Tonight Show
23.30 Law & Order
00.15 Mad Dogs
01.05 The Tonight Show
01.55 Pepsi MAX tónlist

15.30 Premier League World
16.00 Aston Villa - Stoke
17.40 Tottenham - Southampton
19.20 West Ham - Man. Utd.

12.00 Submarine
13.40 The Three Stooges

21.00 Messan
22.20 Football League Show 2013/14

15.15 Here Comes the Boom
17.00 Submarine

22.50 Chelsea - Arsenal

06.00 Motors TV 14.00 FC Groningen - Vitesse
16.00 PSV Eindhoven - Roda JC Kerkade 18.00
Hannover 96 - Borussia Dortmund 20.00
Bundesliga Highlights Show 20.50 Bundesliga
Highlights Show 21.40 Bundesliga Highlights
Show 22.30 Motors TV

18.40 The Three Stooges

00.30 Messan

20.15 Here Comes the Boom
22.00 Romantics Anonymous
20.00 Frumkvöðlar 20.30 Eldhús meistaranna
21.00 Vafrað um Vesturland 21.30 Stormað um
Hafnarfjörð

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

23.20 Day of Fire
00.55 Lockout
02.30 Romantics Anonymous

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

08.25 PGA Tour 2014 13.55 Golfing World 2014
14.45 LPGA Tour 2014 16.45 Unglingaeinvígið
í Mosfellsbæ 17.35 Inside The PGA Tour 2014
18.00 Golfing World 2014 18.50 LPGA Tour 2014
20.50 Golfing World 2014 21.40 US Open 2010

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

Topp þjónusta - 30 ára reynsla
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AF ÖLLUM

SKÍÐAVÖRUM
Ekki gleyma að
leika þér

25

Birt með fyrirvara um myndbrengl og prentvillur

%

AÐEINS Í EINA VIKU!
AF ÖLLUM

HJÓLUM

Gildir til 28. mars!
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BESTA LEIKRIT

Geta núna æft allan daginn í verkfallinu
Leikfélag Menntaskólans í Hamrahlíð setur upp leikritið Líﬁð: Notkunarreglur eftir Þorvald Þorsteinsson.

„Bláskjár eftir Tyrfing Tyrfingsson
fannst mér gargandi gott leikrit.
Vonandi fer það aftur á svið á
næsta leikári.“
Hildur Berglind Arndal, leikkona

„Þetta er rosalega góður hópur,
frábær blanda af yngri og eldri
nemendum skólans,“ segir Elísabet Skagfjörð framhaldsskólanemi
um Leikfélag Menntaskólans við
Hamrahlíð.
Leikfélagið setur þessa dagana
upp leikritið Lífið: Notkunarreglur, en verkið skrifaði Þorvaldur
Þorsteinsson. Leikstjóri sýningarinnar er hinn verðlaunaði Vignir
Rafn Valþórsson.
„Vignir er frábær, hann lék
sjálfur í verkinu síðast þegar það

var sett upp þannig að hann þekkir það mjög vel,“ en verkið hefur
einu sinni áður verið flutt árið
2007 sem útskriftarverkefni leiklistarnema Listaháskólans.
Það tók sinn tíma að velja verk
sem hentaði hópnum en þegar leikstjórinn stakk upp á verki Þorvalds var hópurinn ekki lengi að
samþykkja.
„Við vorum öll að kasta hugmyndum fram og til baka en þegar
hann útskýrði verkið fyrir okkur
þá leist okkur öllum rosalega vel á

það,“ segir Elísabet. Tónlist leikritsins er ekki af verri endanum en
í verkinu eru söngperlur eftir þjóðskáldið Megas við texta Þorvaldar.
Varðandi verkfall framhaldsskólakennara segir Elísabet það ekki
hafa getað verið betur tímasett
„Það er alveg frekar hentugt,
núna getum við verið allan daginn.
Við erum að búa til sviðsmyndina
sjálf og það fer rosalega mikill
tími í þessa vinnu.“
Hægt er að kaupa miða í gegnum netfangið leikfelag@nfmh.is.

SÁTT MEÐ VERKIÐ Elísabet Skagfjörð
fer fyrir Leikfélagi MH sem setur upp
leikritið Lífið: Notkunarreglur á næstu
dögum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
HRESSANDI

REYKJAVÍK | AKUREYRI | ÍSAFJÖRÐUR

Hönnuðirnir átta
hanna hótelherbergi upp á nýtt
undir þemanu
Ísland.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

Gerðu kröfur
TEMPUR® stenst þær!
Heilsudýnan
sem styður svo
vel við þig
að þér
finnst
þú

svífa

Veitir þér
stuðning á
rétta staði
líkamans

Hótelherbergi sem
koma fólki á óvart
Átta hönnuðir úr Listaháskóla Íslands umbreyta hótelherbergjum í Reykjavík og
útkoman verður til sýnis á HönnunarMars, helgina 28.-30. mars. Þessa dagana
eru hönnuðirnir ungu að pússa, sparsla, mála og hafa gaman.
Átta útskrifaðir hönnuðir úr
Listaháskóla Íslands keppast um
að umbreyta hótelherbergjum á
Fosshótel Lind í Reykjavík á sem
frumlegastan máta.
Fjögur tveggja manna lið vinna
að endurhönnun á fjórum herbergjum, en meðal keppenda er
myndlistarmaðurinn og vöruhönnuðurinn Harpa Björnsdóttir.
„Við fáum þema, sem er Ísland,
en er samt ótrúlega vítt. Þaðan
fáum við svo frjálsar hendur að
mestu leyti, nema að hótelið setur
þær reglur að þetta fúnkeri enn
sem þægilegt hótelherbergi, það
þarf að vera hirsla fyrir ferðatöskur, það þarf að vera klósettaðstaða, og svo framvegis,“ segir
Harpa, og hlær, en liðsfélagi
hennar er Ylfa Geirsdóttir. „Ég
get ekki talað fyrir hin liðin, en
ég held að ég geti verið nokkuð
örugg með það að útkoman mun

verða frumleg og koma fólki á
óvart,“ heldur hún áfram, og heldur að lítið verði um vísanir í jökla
eða Bláa lónið. „Þetta er svo frumlegt fólk!“
Dómnefnd mun dæma hönnun keppenda, en hana skipa
Björn Skaptason arkitekt, Davíð
T. Ólafsson, framkvæmdastjóri
Íslandshótela, og Greipur Gíslason, verkefnastjóri HönnunarMars. Almenningi mun einnig gefast kostur á að velja sitt uppáhalds
verkefni á netinu og á staðnum.
Fullbúin herbergi verða til
sýnis á HönnunarMars helgina
28.-30. mars.
„Við Ylfa erum í liði 3 og erum
með alls konar hugmyndir um
hvað við ætlum að gera við herbergið. En við viljum ekki segja
mikið þar sem það á að koma á
óvart. Það sem við erum að fást
við í augnablikinu er að pússa,

➜ Hönnuðir
Lið 1 Sólveig Gunnarsdóttir
og Guðný Pálsdóttir
Lið 2 Ólöf Rut Stefánsdóttir
og Unnur Ólafsdóttir
Lið 3 Ylfa Geirsdóttir
og Harpa Björnsdóttir
Lið 4 Helga Páley Friðþjófsdóttir
og Ásta Fanney Sigurðardóttir

sparsla, mála og hafa gaman,“
segir Harpa.
Fjöldi fyrirtækja gefur keppendum vinninga og má þar nefna
síma, og markaðsráðgjöf, gistingu
og gjafabréf til að fara út að borða
svo eitthvað sé nefnt.
Hvert herbergi fær svo styrki í
formi húsgagna, textíls, málningar og efna, ásamt fimmtíu þúsund
króna sjóði frá Íslandshótelum.

Reynt að ﬁnna fallegustu mottuna
Karlmenn keppa um hver þeirra skartar fallegustu mottunni í nafni Toms Selleck.

betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is
Faxafeni 5, Reykjavík, Sími 588 8477
Dalsbraut 1, Akureyri, Sími: 558 1100 • Skeiði 1, Ísafirði, Sími 456 4566
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 11-16

„ Þ etta er bara mitt framl ag t i l Mot t u ma rs,“ seg i r
A r on B erg m a n n u m h i n a
á rleg u Tom Sel leck-mot t ukeppni sem haldin verður á
fimmtudag kemur á Boston.
Aron er sjálfur fyrrverandi sigurvegari keppninnar sem hefur
verið starfrækt með pásum síðan
um aldamótin 2000.
„Ef maður hefur unnið keppnina áður þá er manni bannað að
taka þátt aftur, þetta kallast einfaldlega að hætta á toppnum,“
segir Aron sem tók að sér skipulagningu keppninnar fyrir þremur árum og hefur skipulagt hana
síðan þá.
Keppnin er liður í Mottumars-

átakinu og rennur hluti af ágóða
bjórssölu kvöldsins til Krabbameinsfélagsins.
„Þeir sem hafa áhuga að reyna
fyrir sér að skarta fallegustu
mottu landsins eru hvattir til þess
að skella sér á Boston og fylla út
skráningarblað, “ segir Aron en
keppnin sjálf fer fram á skemmtistaðnum Boston næstkomandi
fimmtudag 27. mars.
„Menn verða samt að drífa sig,
það eru aðeins 30 pláss laus,“
segir Aron.

HÆTTI Á TOPPNUM Aron Bergmann,
fyrrum sigurvegari Mottukeppninnar,
stendur fyrir henni í ár.
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AF ÞVÍ AÐ LÍFIÐ ER ÓTRÚLEGT
Tjón gera sjaldnast boð á undan sér. Þess vegna erum við á vakt allan
sólarhringinn og tryggjum að þú fáir bestu hugsanlegu tjónaþjónustu
hvenær sem þú þarft á henni að halda.

24 tíma tjónaþjónusta – sími 800 7112

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Nú er
opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla
VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

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

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Ómálaðar fyrir gott
málefni
Þessa dagana tröllríður átakið
#nomakeupselfie samskiptamiðlunum Facebook, Twitter og Instagram.
Eins og nafnið getur til kynna hvetur
átakið konur til að taka af sér sjálfsmyndir ómálaðar og birta á netinu
til að vekja athygli á krabbameini. Í
Bretlandi skilaði þetta
tveimur milljónum
punda til krabbameinsfélagsins á
fyrstu 48 klukkutímum átaksins.
Íslenskar konur láta
ekki sitt eftir
liggja og hafa
margar, þar á
meðal fatahönnuðurinn
Elínrós Líndal
og Fríða María
Harðardóttir
sminka, birt
myndir af sér
ómáluðum í
von um að
vekja athygli á
sjúkdómnum.

FRÁBÆR

ÞRÝSTI

JÖFNUNAR

TILBOÐ!

- áp

Æfa í Garðabænum
Nanna Bryndís Hilmarsdóttir og
félagar hennar í hljómsveitinni Of
Monsters and Men voru meðal góðra
gesta í vel heppnuðu eftirpartíi
Hlustendaverðlaunanna á föstudagskvöldið. Þau standa nú í ströngu við
vinnslu á efni fyrir nýja plötu sem
fjölmargir bíða eftir með óþreyju.
Hljómsveitin varð sér úti um nýtt
æfingahúsnæði í Garðabænum þar
sem æfingar fyrir nýju plötuna fara
fram þessa dagana.
-skó
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ROYAL VISCO
ÞRÝSTIJÖFNUNARHEILSURÚM
(Queen size 153x203)

Fullt verð 146.233 kr.

NÚ 99.438 Kr.
Þrýstijöfnunarefnið aðlagast að líkamanum og fyllir upp í öll holrúm svoo
sem hnésbætur, mjóbak og háls. Einnig dreiﬁr hann þyngdinni á líkamaanum,
þannig myndast enginn þrýstingur á rass, mja
mjaðm
ðmirir eða
eða axl
axlirir.
Þetta er rúm sem hentar ﬂestum, óháð þyngd, hæð eða lögun.

1 Mín skoðun: „Þetta var rán, framið
fyrir opnum tjöldum“
2 „Þingmönnum ber að fylgja eigin
sannfæringu en ekki tilmælum frá
kjósendum sínum“
3 Auglýsingar á strætisvögnum í Boston gegn hvalveiðum Íslendinga
4 „Þessi innivinna er ekkert sérstaklega
þægileg“

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

...góðar
óð
ð ffréttir
étti ffyrir
i umhverfið

Argh! 240314

Mest lesið

Imattress þrýstijöfnunardýnurnar frá King Koil hafa slegið í gegn í Ameríku.

iMATTRES XS1
ÞRÝSTIJÖFNUNARHEILSURÚM

Þrýstijöfnunarefnið aðlagast líkamanum vel og veitir fullkominn stuðning.
Þann
Þa
nnigig fær
færðð þú góð
góðaa þyþyng
ngda
dardrdrereiﬁiﬁng
nguu og ﬁnnur ekki fyyrir neinum álagspunktum
svo sem í mjöðmum eða öxlum.
Imattress rúmin innihalda hið byltingarkennda Ifusion efni. Það er kæligel sem hjálpar
til við
vi að halda jöfnu hitastigi í líkamanum. Rúmin eru einnig með loftgöngum, en það
er gert til þess aað loftﬂæði um dýnuna sé sem best. Það er nauðsynlegt að dýnan andi
vel svo að þér verður
ður ekki of heitt á nóttunni. Steyptir og sterkir kantar eru á dýnunum,
gott er að setjast á dýnuna ásamt
ásammt þþvþvíí að sve
svefnfnﬂöﬂötuturirinn
nn nýt
nýtisistt ge
geysysilileg
egaa vevel með þe
þ ssu.

(Queen size 153x203)

Fullt verð 327.102 kr.

- Lítil hreyﬁng er í Imattress dýnunum millili svefnsvæða.
svefns
- Mögulegt er að setja Imattress dýnurnar á stillanlega rúmbotna.

NÚ 222.429 Kr.
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