SKOÐUN Facebook er kaffihús, segir
Guðmundur Andri Thorsson, og veltir
fyrir sér framgöngu fólks á staðnum. 13

LÍFIÐ Stefnt er að því að klára
heimildarmynd um „Regnbogamanninn“ víðfræga. 26

SPORT Norma Dögg Róbertsdóttir og
Bjarki Ásgeirsson urðu Íslandsmeistarar í fimleikum í fyrsta sinn. 22
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Þriðjungur í bætur
Mikill meirihluti fólks merkir við
slysatryggingu við heimilisstörf á
skattframtali sínu. Iðgjöld námu 66
milljónum króna í fyrra. 8
Vilja ekki taka sénsinn Formaður
bæjarráðs Kópavogs segir heilbrigðiseftirlitið verða að ákveða hvort
Waldorfskólinn fái aftur starfsleyfi
í Lækjarbotnum þar sem mengun
frá Hellisheiðarvirkjun mælist yfir
mörkum. 2
Þrautaganga að ættleiða Ekkert
samkynhneigt par hefur ættleitt barn
erlendis frá síðan lög um ættleiðingar
samkynhneigðra voru sett. 4
Fá ekki að frysta egg Konur fá ekki
fryst egg sín hér á landi þótt karlar
geti látið frysta úr sér sæðið. 6
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Bjartviðri N-til og V-til í fyrstu. Skýjað
með köflum og súld við S-stöndina.
Fremur hægur vindur víða en
strekkingur allra syðst. Hiti 2-12 stig. 4
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Pottaplöntur
geta, líkt og
annað stofustá
rykugar. Gott
ráð er
ss, orðið
baðkarið
tærri plöntur
karið eða sturtuboað taka stærri
og setja í
tninn. Skola
léttri bunu úr
síðan af þeim
sturtuhausnum.
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gesti. Ögmundur hafði tilkynnt áður en hann fór austur að hann ætlaði ekki að greiða aðgangseyri enda væri lögleysa að krefja fólk um hann.

Einkamál útlendinga
birt án skýrra heimilda
Innanríkisráðuneytið hefur hafið birtingu á úrskurðum sínum um málefni útlendinga. Ekki er skýr lagaheimild fyrir birtingunni og viðkvæmar persónuupplýsingar
birtast þrátt fyrir að nafnleyndar sé gætt. Persónuvernd vill að vandað sé til verka.
MANNRÉTTINDI Úrskurðir innan-

fitu-

lögg.fasteignasali

ůŽŬƵŶ ĂƌďƌĂ

GREIDDI EKKI AÐGANGSEYRI Ögmundur Jónasson, fyrrverandi ráðherra og þingmaður VG, var ekki rukkaður um aðgangseyri við Geysi í gær. Sama gilti um aðra
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Endaraðhús í Grafarvogi

ÞVOTTAVÉLAR

ht.is

ríkisráðuneytisins í útlendingamálum hafa verið birtir í heild sinni
á vefnum úrskurðir.is án þess að
ráðuneytið hafi skýra lagaheimild
til þess. Á vef ráðuneytisins þann
20. febrúar síðastliðinn er fjallað um
áætlanir þess efnis að birta útdrætti
úr úrskurðum í útlendingamálum
en þegar fréttin birtist höfðu sex
úrskurðir í útlendingamálum þegar
verið birtir.
Frumvarp til breytinga á útlendingalögum, sem nú er til meðferðar á Alþingi, gerir ráð fyrir því að
ráðherra hafi heimild til að birta
úrskurði og setja nánari reglur um
birtingu þeirra.
Ragnhildur Helgadóttir, prófessor
í stjórnskipunarrétti við Háskólann
í Reykjavík, segir að birting stjórnvaldsúrskurða tryggi jafnræði við
úrvinnslu mála innan stjórnsýslunnar. „Almennt er gott að úrskurðir séu
birtir því þá er auðveldara að gæta
jafnræðis en hins vegar þarf stjórn-

UPPLÝSINGAR UM ÁSTALÍF KUNNGJÖRÐAR
Þeir úrskurðir sem ráðuneytið hefur nú þegar birt á vefsíðunni úrskurðir.is
eru sex talsins. Nafnleyndar er gætt í skjölunum og þjóðerni kæruaðila er
jafnframt afmáð. Þó má ráða af einu skjalinu að aðili máls sé af þjóðarbroti sjálfstjórnarríkis sem viðurkennt var árið 1999. Í skjölunum koma
einnig fram upplýsingar um námsárangur umsækjenda um námsdvöl sem
og viðkvæmar upplýsingar um hvernig meint kærustupar kynntist, hóf
samband og hvernig sambandinu er háttað í dag.

sýslan að fara að lögum og það er því
spurning hvort má birta nokkuð án
þess að það sé lagaheimild fyrir því
auk þess sem það þarf að gæta persónuverndar þeirra sem í hlut eiga.“
Trausti Fannar Valsson, lektor í
stjórnsýslurétti við Háskóla Íslands,
segir að birting persónuupplýsinga
sé vandmeðfarin. „Þetta er mjög
matskennt en spurningin er hvort
nafnhreinsunin sé fullnægjandi
og hvort hreinsun upplýsinga úr
úrskurðinum sé fullnægjandi. Þær
reglur eru mjög matskenndar og
það þyrfti að skoða hvern einstakan
úrskurð fyrir sig.“

Verkefnisstjórn
ræður matinu
IÐNAÐUR Hvorki er tími né fjár-

magn til þess að meta alla þá
virkjanakosti sem Orkustofnun
hefur lagt fyrir verkefnisstjórn
rammaáætlunar. Þetta kemur
fram í svari Stefáns Gíslasonar,
formanns verkefnisstjórnarinnar,
til Fréttablaðsins. Orkustofnun
hefur lagt 91 virkjanakost fyrir
verkefnisstjórnina.
Stefán segir að verkefnisstjórninni beri ekki skylda til að taka
alla kostina fyrir, í það minnsta
ekki þá sem eru í orkunýtingareða verndarflokki og ný gögn eru
ekki til um.
- óká, shá / sjá síðu 10

Íbúfen®

Persónuvernd gaf allsherjarnefnd
álit sitt á því frumvarpi sem liggur fyrir þinginu. Þar kemur fram
að gæta verði að 9. gr. upplýsingalaga þar sem mælt er fyrir um að
óheimilt sé að veita almenningi
aðgang að gögnum um einkamál
einstaklinga sem sanngjarnt þyki
að séu einkamál nema sá sem gögnin fjalla um samþykki birtinguna.
Persónuvernd leggur áherslu á að
ákvörðun um birtingu úrskurðanna
sé ekki í hendi ráðherra heldur að
Alþingi taki afstöðu til þess hvort
birta eigi úrskurðina og með hvaða
hætti.
- ssi

FLJÓTLEGT OG ÞÆGILEGT

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Skoða ekki alla kostina 91:

400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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SPURNING DAGSINS

Vinnumatskafli á lokametrunum í viðræðunum en hægt gengur að semja um launaliðinn:

Vonast eftir kjarasamningi í þessari viku
„Það náðist
árangur um helgina. Málin þokast
en það gengur hægt,“ sagði Aðalheiður Steingrímsdóttir, formaður samninganefndar framhaldsskólakennara. Þriðja vika verkfalls
framhaldsskólakennara er hafin.
Nemendur og kennarar sem eru í
verkfalli geta búið sig undir að sitja
heima næstu daga.
Aðalheiður segir að þó að samninganefnd ríkisins og kennarar séu
farin að sjá til lands í nokkrum
málum þó séu ýmis stór mál eftir.
VINNUMARKAÐUR

Hörður, er ballið þá búið?
„Nei, á breiðvangi lífsins tekur eitt við
af öðru.“
Hörður Sigurjónsson, fyrrverandi yfirþjónn
á skemmti- og veitingastaðnum Broadway,
skipuleggur nú ásamt fleirum lokakvöld
Broadway sem fer fram þann 11. apríl. Þetta
er síðasta kvöldið sem einhver viðburður
fer þar fram áður en staðnum verður lokað
endanlega.

Hún segir að samningar um nýtt
vinnumat fyrir kennara séu á lokametrunum en það þokist hægt
að semja um launaliðinn.
Þar beri mikið í milli
deilenda. Þá segir hún
að samningsforsendur séu ófrágengnar.
„Ég bind vonir við að
við klárum í þessari
viku en til þess að það
náist verða menntamálaAÐALHEIÐUR
STEINGRÍMSDÓTTIR

og fjármálaráðherra að leggjast á
árarnar með samninganefnd ríkisins,“ segir Aðalheiður.
Hún segir að stytting náms til
stúdentsprófs hafi verið rædd.
Menn ætli að setja ákvæði í
kjarasamninginn sem verði
virkjaðir ef skólar vilja
stytta námið. Stytting náms
feli í sér miklar breytingar á
námsskipulagi sem hafi áhrif
á starfskjör kennara. „En
eftir sem áður stendur upp
á menntamálaráðherra að

gera grein fyrir hvað hann á við með
styttingu náms og pólitíska ábyrgðin
er alfarið hans,“ segir Aðalheiður.
Frá því verkfall framhaldsskólakennara hófst hafa deiluaðilar
fundað hvern einasta dag, virka
jafnt sem helga. Frá þriðja desember
til dagsins í dag hafa samninganefndir framhaldsskólakennara og
ríkisins hist á 43 fundum.
Hvorki náðist í formann samninganefndar ríkisins við vinnslu
fréttarinnar né menntamálaráðherra.
- jme

Tökum ekki séns eins
og með reykingarnar
Formaður bæjarráðs Kópavogs segir heilbrigðiseftirlitið verða að ákveða hvort
Waldorfskólinn fái aftur starfsleyfi í Lækjarbotnum þar sem brennisteinsvetni frá
Hellisheiðarvirkjun mælist yfir mörkum. Forstjóri OR mætti á fund bæjarráðs.
UMHVERFISMÁL „Við viljum ekk-

SÓLBLÓMUM ÚTDEILT Mótmælendur við þinghúsið í Taívan héldu á sólblómum,

en þau eru táknmynd mótmælanna sem staðið hafa í tvær vikur.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stúdentar mótmæltu við þinghúsið í Taívan á sunnudag:

Óttast áhrif viðskiptasamnings
við Kína á efnahag landsins
TAÍVAN, AP Að minnsta kosti hundrað þúsund mótmælendur komu

saman við þinghúsið í Taívan á sunnudag til að mótmæla viðskiptasamningi við Kína. Mótmælendurnir telja samninginn hafa skaðleg
áhrif á efnahag landsins og grafa undan innlendri framleiðslu.
Skorað er á forseta landsins að hverfa frá þeirri stefnu að styrkja
efnahagsleg tengsl landsins við Kínverja. Samningurinn var samþykktur á síðasta ári en bíður staðfestingar á þinginu. Mótmælin hafa
staðið yfir í hátt í tvær vikur og fer mótmælendum ört fjölgandi.
- jm

Lög að danskri fyrirmynd:

Sérfróður um norðurslóðir:

Vill lögleiða
fjárhættuspil

Nýr sendiherra
Rússa á Íslandi

ALÞINGI Willum Þór Þórsson, þingmaður Framsóknarflokksins, leggur í dag fram á Alþingi frumvarp
sem miðar að því að lögleiða hér
fjárhættuspil. Það geti styrkt réttarstöðu lögreglu í að takast á við
ólöglega spilastarfsemi og búinn
sé til grundvöllur til að ræða málið
á vitrænum nótum. Annað markmið sé svo að bregðast við aukinni
eftirspurn í ferðaþjónustu.
Frumvarpið er að danskri fyrirmynd. „Þeirra reynsla af slíkri
starfsemi hefur verið mjög góð og
þetta hefur skapað tekjur og störf,“
segir Willum.
- skó

UTANRÍKISMÁL Anton Vasiliev,

einn virtasti sérfræðingur
Rússa í málefnum norðurslóða,
verður næsti sendiherra Rússlands hér á landi.
Greint er frá þessu á vefsíðu
Arctic Journal.
Vasiliev tekur við af Andrey
Tsyganov, sem gegnt hefur
embættinu frá árinu 2010.
Vasilev hefur gegnt embætti
sendiherra Rússlands í norðurslóðamálum og er hann einn
æðsti embættismaður landsins í
þeim málaflokki.
- sks

ert taka sénsinn á því að sjá hvort
hér verði einhverjar varanlegar skemmdir á heilsufari fólks –
það er ekki séns sem við getum
tekið,“ segir Rannveig Ásgeirsdóttir, formaður bæjarráðs Kópavogs, um mengun sem kemur frá
Hellisheiðarvirkjun.
Brennisteinsvetni mælist yfir
leyfilegum mörkum við Waldorfskólann í Lækjarbotnum í landi
Kópavops. Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur, varð
við ósk og mætti á fundi bæjarráðsins á fimmtudag.
„Ég hef fullan skilning á að mönnum finnst slæmt að það sé ekki búið
að leysa þetta en það skilja allir og
sjá að við erum af mikilli alvöru að
leysa vandann,“ segir Bjarni. „Á
næstu dögum hefjum við tilraunarekstur á hreinsistöð sem hreinsar
frá einni vél af sex á Hellisheiði.
Ef það gengur vel munum við
halda áfram á sama spori.“
Að sögn Bjarna felst tilraunin
í að hreinsa brennisteininn úr
útblæstrinum, blanda hann vatni
og dæla niður á eitt til tvö þúsund metra dýpi þar sem hann
binst berginu. „Við ætlum að
vísa brennisteininum til föðurhúsanna,“ segir forstjórinn, sem
kveður árangur af þessu í fyrsta
lagi verða metinn eftir um hálft ár.
Samhliða séu fleiri aðferðir prófaðar.
Rannveig Ásgeirsdóttir segir
málið vera tæknilegs eðlis. „En við
erum náttúrulega ekki ánægð með
að það sé starfsemi fyrir börn þar
sem við getum ekki almennilega
vitað hvaða afleiðingar þetta hefur
inn í framtíðina,“ segir Rannveig

HELLISHEIÐARVIRKJUN Reikn-

að er með að
nýr tilraunabúnaður sem dælir
brennisteini
djúpt í jörð verði
tekinn í notkun í
næstu viku.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

og bendir á að
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis þurfi að
ákvarða í samræmi við lög
og reglur hvort
aftur verði gefið
RANNVEIG
ÁSGEIRSDÓTTIR
út leyfi fyrir
starfsemi skólans á þessum stað
og færa þá rök fyrir því.
„Það er svo algerlega á valdi
Waldorfskólans til hvaða ráða
hann grípur. Ef skólinn þarf að
flytja þá er það hann sem hefur
upp á Orkuveituna að klaga,“ segir
Rannveig.
Að sögn Rannveigar eru engar
rannsóknir eða reynsla sem geta
sagt til um langtímaáhrif jarðgasmengunarinnar frá Hellisheiði.
Alltaf verði mengun á svæðinu,
annað hvort koltvísýringsmengun
eða af brennisteinsvetni.
„Við viljum vita í hvaða farveg

Við
ætlum að vísa
brennisteininum til
föðurhúsanna.
Bjarni Bjarnason,
forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur.

þessar tvær gastegundir verða
settar svo þær verði ekki mengandi fyrir menn og umhverfi. Við
viljum ekkert endilega taka sénsinn eins og fólk gerði hér í áratugi
með reykingar,“ segir formaður
bæjarráðs.
Forstjóri OR bendir á að þegar
Hellisheiðarvirkjun var byggð hafi
ekki verið reglur um hámarksstyrk í útblæstrinum. „Ég held að
menn hafi ekki áttað sig á hversu
áhrifin yrðu mikil.“
gar@frettabladid.is

Vopnuð lögregla gerir rassíur í fátækrahverfum Rio de Janeiro í Brasilíu:

Öryggi aukið fyrir HM í sumar
BRASILÍA, AP Hátt í 1.500 lögreglu-

Kringlunni
4ÎNJ
heyrnarstodin.is

HEYRNARSTÖ‹IN

menn og landgönguliðar yfirtóku
fátækrahverfi í Rio de Janeiro fyrir
hádegi á sunnudag. Yfirtakan er
hluti af aðgerðaáætlun sem stuðla á
að öryggi í borginni fyrir HM í fótbolta í sumar.
Nú hafa fimmtán hverfi bæst í
hóp þeirra sem hafa verið numin
af yfirvöldum í þeim tilgangi að
uppræta eiturlyfjagengi, en þau
hafa haft völd í fátækrahverfum í
Brasilíu í áratugi.
Friðaraðgerðir af þessu tagi hófust árið 2008 en síðan þá hafa lögreglumenn átt í ítrekuðum útistöðum við meðlimi gengjanna.
Skiptar skoðanir eru um aðgerðirnar. Margir telja tímabært að
stöðva ofbeldi en aðrir segja að
þungvopnaðir lögreglumenn veki
frekar ugg en öryggistilfinningu.
- jm

RIO DE JANEIRO Vopnaður bílafloti yfirtekur götur fátækrahverfa til að tryggja
öryggi vegfarenda og íbúa fyrir árásum eiturlyfjagengja.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

PIPAR\TBWA • SÍA • 140962

POLLAGALLAR
FYRIR PÖNKARA
OG AÐRA HRESSA KRAKKA

DIDRIKSONS SLASKEMAN
POLLAGALLI
Stærðir 80–130

7.990 KR.

DEVOLD ACTIVE POLO KID
Stærðir 2–16

DEVOLD ACTIVE KID
Stærðir 2–16

DEVOLD ACTIVE KID
Stærðir 2–16

VIKING STÍGVÉL
PIRATE/FLOWER
Stærðir 21–33

7.990 KR.

6.990 KR.

6.990 KR.

6.500 KR.

MUCK BOOT KIDS HALE STÍGVÉL
Stærðir 27–35
5 litir

9.990 KR.

DIDRIKSONS WATERMAN
POLLAGALLI
Stærðir 80–130

9.990 KR.

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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SVONA ERUM VIÐ

22%

fleiri fyrirtæki voru
tekin til gjaldþrotaskipta í síðasta mánuði en á sama
tíma á síðasta ári.
Þá voru 96 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta í febrúarmánuði, til
samanburðar við 79 í febrúar 2013.
Flest gjaldþrot voru í heild- og smásöluverslun, eða 20 talsins.

Andrej Kiska kjörinn forseti:

Vann afgerandi
sigur í Slóvakíu
SLÓVAKÍA Andrej Kiska vann yfir-

burðasigur í forsetakosningunum í Slóvakíu með um 60 prósent
atkvæða. Andstæðingur hans,
Robert Fico, forsætisráðherra
landsins, fékk
um 40 prósent.
Úrslitin voru
kynnt í gær.
Þetta var
ANDREJ KISKA
önnur umferð
kosninganna en sú fyrsta fór fram
15. mars síðastliðinn. Þá fengu
Kiska og Fico flest atkvæði, Kiska
24 prósent og Fico 28 prósent.
Flokkur Fico, Smer, hefur meirihluta á þingi og er talið að atkvæði
margra hafi ráðist af ótta við að
flokkurinn yrði of valdamikill. - sks

Forvitnilegasta kynlífslýsingin:

Sjón fær Rauðu
hrafnsfjöðrina
MENNING Rithöfundurinn Sjón

hlaut um helgina Rauðu hrafnsfjöðrina fyrir forvitnilegustu
kynlífslýsingu
ársins í íslenskum skáldverkum. Hann hlaut
verðlaunin fyrir
skáldsögu sína,
Mánastein.
Lestrarfélagið
Krummi veitti
SJÓN
verðlaunin á
aðalfundi félagsins. Var þetta í
áttunda sinn sem fjöðrin er veitt.
Auk Mánasteins voru tilnefndar bækurnar Fiskarnir hafa enga
fætur eftir Jón Kalman Stefánsson, Hann eftir Börk Gunnarsson, Blindhríð eftir Sindra Freysson, Af hjaranum eftir Heiðrúnu
Ólafsdóttur, Eldhafið yfir okkur
eftir Dag Hjartarson, Ár drekans
eftir Össur Skarphéðinsson og
My pussy is hungry eftir Hugleik
Dagsson.
- glp

Kosningarnar í Afganistan um næstu helgi sagðar stórt skref fyrir lýðræðið:

Hnífi beitt í Grafarholti:

Hótanir berast frá talibönum

Ungur maður
alvarlega særður

AFGANISTAN,AP Forsetakosninganna sem fram fara í Afganistan um næstu helgi er beðið með
mikilli eftirvæntingu, en kosningarnar eru sögulegur viðburður í
landinu.
Margir telja að kosningarnar
séu eitt helsta afrek núverandi
forseta landsins, Hamids Karzai.
Miklar lýðræðisumbætur hafa
orðið í landinu í hans stjórnartíð og þykir sú staðreynd að hann
skuli sjálfur ætla að stíga til hliðar og boða til kosninga, eitt mikil-

ÁRÁS Karlmaður um tvítugt liggur á sjúkrahúsi í höfuðborginni
eftir alvarlega hnífstunguárás af
hendi manns á svipuðum aldri í
heimahúsi í Grafarholti aðfaranótt sunnudags. Maðurinn var
stunginn í brjóstið.
Árásarmaðurinn, sem var á
bak og burt er lögregluna bar að
garði, var handtekinn um nóttina.
Hann gisti fangageymslur og átti
að yfirheyra hann í gær. Lögreglan vildi ekki upplýsa frekar um
málið síðdegis í gær.
- ktd, glp

vægasta skrefið í átt að lýðræði
sem stigið hefur verið eftir fall
talibanastjórnarinnar.
Karzai var skipaður leiðtogi
landsins fyrir 13 árum og voru
vonir bundnar við að honum tækist
að sameina þjóðina og koma á friði
og sátt í landinu eftir margra ára
kúgunartíð talibanastjórnarinnar.
Talibanar hafa enn mikil ítök
víða um landið og nú þegar hafa
hótanir borist um að reynt verði að
trufla og koma í veg fyrir kosningarnar með ofbeldisverkum.
- jm

AFGANI Teppasölumaður í Kabúl heldur
uppi innrömmuðu teppi sem skartar
brjóstmynd af Hamid Karzai, forseta
landsins. Afganar ganga til forsetakosninga um helgina.

Samkynhneigðir ættleiða
innanlands og barna vini
Ekkert samkynhneigt par hefur ættleitt barn erlendis frá síðan lög um ættleiðingar samkynhneigðra voru sett.
Á fjögurra ára tímbili var 81 barn ættleitt hingað til lands. Reynt er að ná samningum við Suður-Afríku.
SAMFÉLAGSMÁL Ekkert samkyn-

hneigt par á Íslandi ættleiddi
barn erlendis frá á árunum 2008
til 2012. Þetta kemur fram í skriflegu svari Hönnu Birnu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra
við fyrirspurn frá Jóhönnu Maríu
Sigmundsdóttur, þingmanni Framsóknarflokks. Á umræddu tímabili
var 81 barn frumættleitt til landsins af 71 pari.
Þau lönd sem
helst er ættleitt
frá eru Indland,
Kína, Kólumbía,
Ték k l a nd og
Tógó.
Jóhanna
María spurði
hvort það hafi
JÓHANNA MARÍA
verið skoðað að
SIGMUNDSDÓTTIR
gera samninga
við lönd sem ekki er ættleitt frá
sem stendur en leyfa ættleiðingar
til samkynhneigðra.
Ráðuneytið segir að ættleiðingar milli landa fari fram fyrir
milligöngu löggiltra ættleiðingafélaga. Það sé mat ráðuneytisins
að það sé hlutverk þeirra að hafa
frumkvæði að því að afla nýrra
sambanda við upprunaríki um
ættleiðingar.
Sérstaklega er tekið fram að
ráðuneytið hafi þær upplýsingar
frá Íslenskri ættleiðingu að það
sé virkur samstarfshópur félagsins og Samtakanna ´78 sem hafi
unnið að því að kanna möguleika á ættleiðingum til samkynhneigðra.
Ráðherra segist styðja slíkar
umleitanir og telur farsælt að gera
samninga við þau ríki sem leyfa
ættleiðingar til samkynhneigðra.
johanna@frettabladid.is

NÝBURAR Hinsegin fólk hefur lagalegan rétt til að ættleiða börn erlendis frá. Það skortir hins vegar samninga við ríki sem

leyfa ættleiðingar samkynhneigðra.

NORDICPHOTO/AFS

Ættleiðing fjarlægur möguleiki fyrir samkynhneigða
„Ættleiðingar hinsegin fólks erlendis frá hafa og eru
enn nokkuð fjarlægur möguleiki. Lögin um ættleiðingar voru sett 2006 en síðan hefur lítið gerst í málunum. Það er eins og eftirfylgnina hafi skort,“ segir
Unnsteinn Jóhannsson sem fer fyrir ættleiðingahópi
Samtakanna ´78.
Unnsteinn segir að samtökin séu í góðri samvinnu
við Íslenska ættleiðingu en það skorti fé til að sinna
þessu máli af þeim krafti sem til þarf. Menn vinni að
ættleiðingarmálum hinsegin fólks í sjálfboðavinnu.
Lönd sem leyfa ættleiðingar samkynhneigðra eru
til að mynda Úrúgvæ, Brasilía, Argentína og SuðurAfríka. Þessi misserin er verið að reyna að koma
á ættleiðingarsambandi á milli Íslands og SuðurAfríku.

„Það hefur jákvæð áhrif fyrir
alla ef það er hægt að ná ættleiðingasamningum við ný lönd,
það opnar bæði fyrir ættleiðingar
hinsegin fólks og annarra þeirra
sem eru að bíða eftir börnum,“
segir Unnsteinn.
Hann segir það stór mál fyrir
hinsegin fólk eins og aðra að geta
eignast börn.
UNNSTEINN
„Fræðilega eru þrjár leiðir færar
JÓHANNSSON
fyrir hinsegin fólk að eignast
börn, að ættleiða, staðgöngumæðrun og svo kjósa
sumir að eignast börn með vinkonum sínum eða
vinum,“ segir Unnsteinn.

Veðurspá
3Í./0;(
40ð:;kð=(96-5(9

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 19°
Aþena 18°
Basel
20°
Berlín
18°
Billund 14°
Frankfurt 23°

4
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2

2

m/s

5°

m/s

m/s

4°

6°

2

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

19°
11°
11°
23°
19°
18°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

11°
24°
11°
20°
14°
8°

m/s

5°

3
m/s

4

5°

m/s

6°

2

m/s

4

7°

4

Mest seldu ofnar á Norðurlöndum
Gæði fara aldrei úr tísku

6°
7°

9°

Á MORGUN
Víða 3-8
m/s en
8-13 m/s
syðst

6°

m/s

2°

10 ára ábyrgð

3°

m/s

5°

7°
12
m/s

m/s

3

6°

6°

MILT YFIR DAGINN en víða næturfrost í innsveitum. Bjart norðantil á landinu næstu
daga en súld og strekkingur syðst. Víða fremur hægur vindur en bætir í vind SV-til á
miðvikudag.

8°

MIÐVIKUDAGUR
8-13 m/s
SV-til,
annars
hægari
5°

6°

6°

Snjólaug Ólafsdóttir
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,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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Verið að reyna að greiða úr réttarágreiningi vegna ólögmætra gengislána:

HEIMURINN

Fyrningarfrestur verður átta ár
ALÞINGI Efnahags og viðskiptanefnd

1
2

Alþingis hefur lagt fram frumvarp
þar sem mælt er fyrir um að fyrningarfrestur uppkjörskrafna vegna
ólögmætrar verðtryggingar lánssamninga í formi gengistryggingar,
sem reiknast frá 16. júní 2010, verði
átta ár í stað fjögurra. Fyrningarfresturinn átti að renna út í sumar.
Ástæðan fyrir því að þetta miðast
við 16. júní er sú að þann dag fyrir
tæpum fjórum árum komst Hæstiréttur Íslands að þeirri niðurstöðu
að lög um vexti og verðtryggingu

4
3

Tilraun til fjársvika rann út
sandinn í Vatíkaninu

1

RÓM Tveir menn voru gripnir við
að reyna að smygla skjalatösku
með fölsuðum skuldabréfum í banka
Vatíkansins. Mennirnir, Bandaríkjamaður og Hollendingur, hafa áður verið
teknir fyrir falsanir, en fölsuðu bréfin
eru talin hafa verið milljarða króna
virði. Þeir sögðust eiga stefnumót við
kardínála, en voru teknir til nánari
skoðunar þegar það reyndist ekki
standast.

EIN BYGGINGA VATÍKANBANKANS

Eftir fjársvikamál sem komið hafa upp
í tengslum við Vatíkanbankann hafa
menn þar nú varann á.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ebóla breiðir úr sér

2

SENEGAL Landamærum Senegal og Gíneu var lokað á laugardag en lokunin er hluti víðtækra öryggisráðstafana til að reyna að stöðva útbreiðslu
ebóluveirunnar. Veiran hefur nú þegar dregið að minnsta kosti 70 manns til
dauða í Senegal.

Hryðjuverkamaður fellur á eigin bragði í Naíróbí

3

KENÍA Maður lést eftir að sprengibúnaður sprakk í íbúð í Naíróbí á

dögunum. Sprengingin átti stað í þriggja hæða íbúðarbyggingu og leikur
grunur á að íslamskir hryðjuverkamenn hafi verið að verki. Þriggja manna er
leitað við rannsókn málsins.

Mikið mannfall í hrinu árása vígamanna í Írak

4

ÍRAK Að minnsta kosti sextán manns hafa látist í nýlegri árásaröð í

Bagdad. Sjö létust þegar árásarmenn hófu skothríð við öryggisstöðvar,
en fimm létust og sjö særðust þegar bíll sprakk í sjálfsmorðssprengjuárás
nálægt borginni Ramidi.

Miele þvottavélar og þurrkarar
Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

veittu ekki heimild til að tengja fjárskuldbindingar í íslenskum krónum
við gengi erlendra gjaldmiðla.
Í greinargerð með frumvarpinu
segir að í kjölfar niðurstöðunnar
hafi risið réttarágreiningur sem
vart eigi sér hliðstæðu á íslenskum fjármálamarkaði og hafi enn
ekki verið að fullu til lykta leiddur.
Í grunninn hafi verið tekist á um
hversu víðtækt bannið við gengistryggingu er, til hvaða samninga því
er ætlað að taka og hver áhrif þess
eru á uppgjör þeirra.
- jme

SEÐLAR Fyrningarfrestur vegna ólögmætra gengislána hefur verið lengdur
um fjögur ár.
FRETTABLAÐIÐ/VALLI

Konur geta ekki látið
frysta ófrjóvguð egg
Hvorki er hægt að láta frysta egg vegna mögulegra neikvæðra afleiðinga læknismeðferðar né vegna mögulegrar ófrjósemi þegar sá rétti loksins finnst. Stefnt er
að því að koma upp tækninni hér. Karlar geta látið frysta sæðisfrumur sínar.
HEILBRIGÐISMÁL Karlar geta látið

frysta sæðisfrumur hér á landi en
konur geta ekki látið frysta ófrjóvguð egg. Sautján ára stúlka sem þarf
vegna veikinda að fara í meðferð
sem dregur úr getu eggjastokka til
að framleiða egg getur ekki látið
frysta egg sín. Það getur heldur
ekki kona á fertugsaldri sem óttast
að frjósemi hennar verði farin að
minnka þegar
hún finnur þann
rétta.
Þ essu v i lja
læknar á ART
Medica ráða bót
á. „Okkur finnst
SNORRI
það spennandi
EINARSSON
og ákjósanlegt
að konur geti látið frysta egg sín og
við stefnum að því að koma þessari
tækni upp hér þótt ekki sé kominn
tímarammi á það hjá okkur,“ segir
Snorri Einarsson, fæðinga- og
kvensjúkdómalæknir, sem hefur
sérhæft sig í ófrjósemi.
Norska ríkisútvarpið greindi
nýlega frá því að tuttugu norskar konur hefðu farið til Svíþjóðar
til að láta frysta egg á læknastofum þar. Konurnar vilja eiga egg ef
þær finna ekki mann sem þær vilja
eignast barn með áður en frjósemi
þeirra fer að dala. Í Noregi er hægt
að láta frysta egg vegna meðferðar sem getur haft þær afleiðingar
að framleiðsla eggja minnki eða
hverfi. Þar er hins vegar bannað að
frysta egg af svokölluðum félagslegum ástæðum.
„Ég held að það sé ekkert í
íslenskum lögum sem bannar þetta.
Það er kannski á gráu svæði hvort
ástæðurnar eru félagslegar eða

VIÐ KVENNADEILD LSH Nokkrar fyrirspurnir hafa borist til ART Medica frá konum
um hvort hægt sé að láta frysta þar ófrjóvguð egg.
NORDICPHOTOS/AFP

Læknisþjónusta og tæknifrjóvgun
Á ART Medica er alhliða læknisþjónusta sem miðar að því að rannsaka
orsakir ófrjósemi og veita meðferð við henni. Þar er jafnframt öllum
almennum vandamálum vegna kvensjúkdóma sinnt.
Læknastofan er sú eina sinnar tegundar á landinu.

af læknisfræðilegum toga þegar
konur eru að komast á aldur. Það
er til dæmis leyfilegt að fá egg frá
annarri konu ef frjósemin hefur
dalað það mikið að ekki er fýsilegt
að nota eigin egg. Það er þá spurning hvort það sé ekki bara fyrirhyggja hjá konu að vera búin að
frysta niður egg þegar hún er 34
ára. Það er hugsunin sem býr að
baki hjá þessum konum.“
Snorri getur þess að þegar karl-

ar láta frysta sæðisfrumur sé það
af praktískum ástæðum. „Ef hjón
eru í frjósemismeðferð og eiginmaður er mikið frá vegna vinnu
sinnar er ekki hægt að treysta á að
hann sé til staðar þegar það hentar
fyrir meðferðina að fá hjá honum
sæðisfrumur. Þess vegna eru dæmi
um að menn geri þetta. En það er
auðvitað læknisfræðileg ábending
fyrir meðferðinni sem slíkri.“
ibs@frettabladid.is

Leikur Djurgården og Helsingborg á Olympia-leikvellinum var blásinn af:

Lét lífið fyrir leik í Helsingborg

Góðgæti frá Frón
www.fronkex.is

kem við sögu
kemur
hverjum degi
áh

SVÍÞJÓÐ 44 ára gamall áhangandi sænska fótboltafélagsins Djurgården frá Stokkhólmi lét lífið fyrir leik
félagsins við Helsingborg í Olympia-leikvanginum í
Helsingborg í Svíþjóð í gær. Mótmæli áhangenda á
leiknum sjálfum urðu til þess að hann var blásinn af í
fyrri hálfleik.
Á fréttavef Dagens Næringsliv í Svíþjóð er frá því
greint að til átaka hafi komið milli stuðningsmanna
liðanna fyrir leik nærri miðbæ Helsingborg. Lögregla
var kölluð til vegna málsins um klukkan hálfþrjú, en á
vettvangi var meðvitundarlaus maður með alvarlega
höfuðáverka eftir að hafa fengið flösku í höfuðið. Hann
lést svo á sjúkrahúsi skömmu eftir klukkan fjögur.
Eftir að orðrómur barst á fótboltaleikvanginn um
afdrif mannsins upphófust mótmæli áhangenda Djurgården og ruddist hluti þeirra inn á sjálfan völlinn
þegar 41 mínúta var liðin af fyrri hálfleik. Dómari
gerði þá hlé á leiknum og leikmenn héldu í búningsherbergi. Um tuttugu mínútum síðar var leikurinn svo
blásinn af. Óvíst er hvenær liðin mætast aftur.
Það tók lögreglu um klukkustund að rýma leikvanginn, en óeirðir héldu áfram í miðbæ Helsingborg.
Rúður voru brotnar og að minnsta kosti einn þurfti að
flytja undir læknishendur.
- óká

Á VELLINUM Öryggisverðir reyna að hafa hemil á áhangend-

um Djurgården í gær.

NORDICPHOTOS/AFP

ALMENNU HLUTAFJÁRÚTBOÐI SJÓVÁR
LÝKUR Í DAG, 31. MARS KL. 16.00
Almennt útboð á 23% útgefinna hluta í Sjóvá-Almennum tryggingum hf. („Sjóvá“) fer
fram dagana 27. mars til 31. mars 2014 og stendur áskriftartímabil útboðsins frá kl. 10.00
þann 27. mars til kl. 16.00 þann 31. mars 2014.
Útboðið er opið fyrir bæði almenna fjárfesta og fagfjárfesta og skiptist í tvær tilboðsbækur,
A og B. Tilboðsbækurnar eru ólíkar hvað varðar verðlagningu, stærð áskrifta og úthlutunarreglur.
Í tilboðsbók A geta fjárfestar skráð sig fyrir áskriftum að kaupverði kr. 100.000 til kr. 10.000.000.
Áskriftirnar geta verið á verðbilinu kr. 10,7 til 11,9 á hlut.
Í tilboðsbók B óska seljendur eftir tilboðum frá fjárfestum sem skulu vera að lágmarki
kr. 10.000.001 að kaupverði og að hámarki í 9,99% eignarhlut í félaginu. Áskriftir í tilboðsbók
B geta að lágmarki verið á verðinu kr. 11,9 á hlut.
Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. hefur umsjón með almennu útboði og töku á hlutum
Sjóvár til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf.
er enn fremur söluaðili tilboðsbóka A og B. Verðbréfamiðlun Íslandsbanka hf. er annar söluaðili
tilboðsbókar B.
Skráning áskrifta
Áskriftum skal skilað í gegnum sérstakan rafrænan áskriftarvef Íslandsbanka sem aðgengilegur
verður fjárfestum á vef Íslandsbanka, www.islandsbanki.is, við upphaf útboðsins. Fjárfestar eru
minntir á að kaup á hlutabréfum eru í eðli sínu áhættufjárfesting og að þátttaka í útboðinu er
skuldbindandi.
Úthlutun og skerðing áskrifta
Komi til þess að áskriftir sem borist hafa jafngildi fleiri hlutum en þeim sem boðnir eru til sölu
í útboðinu kemur til skerðingar á áskriftum og verður úthlutun í höndum úthlutunarnefndar.
Nánari upplýsingar
Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér upplýsingar um Sjóvá og skilmála almenna útboðsins
í lýsingu Sjóvár, dagsettri 11. mars 2014, sem aðgengileg er á vefsíðu félagsins,
www.sjova.is/fjarfestar.

VÍB – Eignastýringarþjónusta Íslandsbanka mun veita upplýsingar
í tengslum við útboðið sem og tæknilegar upplýsingar er varða
áskriftarvefinn. Upplýsingar verða veittar í síma 440 4900 og í
gegnum netfangið vib@vib.is milli klukkan 09.00 og 17.00 í dag.
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VEISTU SVARIÐ?

Rússlandsher tekur við höfrungum sem þjálfaðir höfðu verið til sprengjuleitar hjá Úkraínumönnum:

Höfrungar aftur í árásaþjálfun hjá Rússum
ÚKRAÍNA Rússar munu væntanlega taka við

1. Hvað kallast hin umdeilda rafmynt
sem mikið hefur verið í deiglunni að
undanförnu?
2. Hvað heitir íslenski körfuknattleiksmaðurinn og Snæfellingurinn sem
lagði skóna á hilluna í síðustu viku?
3. Hver tekur við framkvæmdastjórastarﬁ Atlantshafsbandalagsins af
Anders Fogh Rasmussen?
SVÖR:

menn bæði höfrungana og þjálfara þeirra. Ný
kynslóð höfrunga fékk nýtt hlutverk og hafa
þeir verið notaðir í meðferð fatlaðra barna.
En árið 2012 hófst á ný herþjálfun höfrunga
í Úkraínu. Í febrúar á þessu ári kynnti hins
vegar varnarmálaráðuneytið í Úkraínu áætlun um að sleppa höfrungunum eða koma þeim
fyrir hjá einkaaðilum í sparnaðarskyni. Nú er
vonast til að Rússar haldi herþjálfun höfrunganna áfram, að því er segir í frétt The Telegraph sem vitnar í rússneska fréttastofu.
Í frétt The Telegraph segir að höfrungar
hafi einnig fengið herþjálfun í Kaliforníu í
Bandaríkjunum.
- ibs

höfrungum frá Úkraínumönnum sem sagðir
eru hafa verið þjálfaðir í sprengjuleit, að því
er segir í frétt á vef The Telegraph.
Höfrungar munu hafa verið þjálfaðir til
árása hjá sovéska hernum á tímum kalda
stríðsins og er talið að þeir hafi jafnvel verið
þjálfaðir til að drepa óvinveitta kafara. Í þeim
tilgangi hafi sérstökum hnífum verið komið
fyrir á baki þeirra. Jafnframt er talið að
sprengjum hafi verið komið fyrir á baki höfrunga þannig að þeir gætu gert sjálfsmorðsárás
á herskip óvina.
Við hrun Sovétríkjanna 1991 fengu Úkraínu-

HÖFRUNGAR Myndin er tekin af höfrungum í Rauða

hafinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1. Auroracoin. 2. Jón Ólafur Jónsson (Nonni
Mæju). 3. Jens Stoltenberg.

Þriðjungur iðgjalda í bætur
ÁSTRÖLSK LEITARVÉL Fjöldi flugvéla og

skipa leitaði um helgina.

NORDICPHOTOS/AFP

Leitað á öðru svæði:

Vélin talin hafa
flogið hraðar
MALASÍA, AP Fljótlega eftir að

ákveðið var að leita á öðru svæði,
norðaustan við fyrra leitarsvæði,
sáust úr leitarflugvélum á floti í
hafinu allmargir hlutir sem gætu
verið úr týndu farþegaþotunni
frá Malasíu. Í gær hafði þó ekki
enn fundist brak úr vélinni.
Ákveðið var að breyta um leitarsvæði eftir að nýir útreikningar á gögnum úr gervihnetti sýndu
að vélin hafði flogið hraðar en
áður var talið.
Farþegaþotan hefur nú verið
týnd í meira en þrjár vikur.
- gb

TVEIR Í FORMANNINN
Kristín Helga Gunnarsdóttir og Sindri
Freysson hafa boðið sig fram til formann Rithöfundasambandsins. Kosið
verður á aðalfundi sambandsins 8. maí
næstkomandi. Hallgrímur Helgason og
Hermann Stefánsson buðu sig fram
til meðstjórnanda. Varaformaður, Jón
Kalman Stefánsson, og varamaður, Gauti
Kristmannsson, teljast sjálfkjörnir enda
barst ekkert mótframboð.

Mikill meirihluti merkir við slysatryggingu við heimilisstörf á skattframtali. Iðgjöldin námu 66 milljónum
króna í fyrra. Sama ár greiddu Sjúkratryggingar Íslands 22 milljónir í bætur vegna slysa við heimilisstörf.
147.500 Íslendingar við slysatryggingu við heimilisstörf á skattaframtali. Iðgjaldið er 450 krónur og því
voru greiddar rúmar 66 milljónir
króna til Sjúkratrygginga Íslands
(SÍ) það árið.
SÍ taka við tilkynningum um
slys og greiða út
bætur ef umsókn
er samþykkt. Á
árinu 2013 barst
141 tilkynning um
slys við heimilisstörf. Bótaskylda
var samþykkt í
93 tilfellum og
BERGLIND ÝR
greiddu SÍ út 22
KARLSDÓTTIR
milljónir í bætur.
Hugtakið slys er skilgreint í
lögum og reglugerð sem skyndilegur
utanaðkomandi atburður sem veldur meiðslum á líkama þess sem er
tryggður og gerist án vilja hans. Því
nær tryggingin ekki til allra atvika
eða meiðsla sem geta átt sér stað
við heimilisstörf. Ef maður dettur um stól við þrif getur það fallið
undir slysahugtakið. Ef maður aftur
á móti misstígur sig við þrif án utanaðkomandi áhrifa, gæti það fallið
utan tryggingaverndar.
Berglind Ýr Karlsdóttir er deildarstjóri slysa- og sjúklingatryggingar. Hún segir af og frá að SÍ græði á

HEIMILISSTÖRF

Stofnunin situr ekki
uppi með gróða eins og
tryggingafélag í einkarekstri.“

HEILBRIGÐISMÁL Árið 2013 merktu

Nýlega var slysatrygging vegna
heimilisstarfa
víkkuð út þannig
að hún gildi líka
fyrir viðhaldsstörf
og viðgerðir á
heimilinu.

Berglind Ýr Karlsdóttir, deildarstjóri
slysa- og sjúklingatryggingar.

heimilistryggingunni vegna 44 milljóna króna mismunar á iðgjöldum og
greiðslu bóta. „Stofnunin situr ekki
uppi með gróða eins og tryggingafélag. Heimilistryggingin er partur
af stórum flokki slysatrygginga sem
falla undir almannatryggingar. Mismunurinn vegna heimilistryggingar rennur til þeirrar heildar. Það er
ekki þannig að það safnist sjóður,“
segir Berglind.
Hún segir tvö þúsund tilkynningar berast stofnuninni árlega. Slys
vegna heimilisstarfa eru eingöngu
7-8 prósent af tilkynningum. En
gæti verið að fáir viti um rétt sinn
til bóta og merki við skattskýrsluna
hugsunarlaust? „Við getum ekki
vitað það. En reglugerð um trygginguna var víkkuð út árið 2012 þannig að hún gildi líka fyrir viðhaldsstörf og viðgerðir á heimilinu. Við
höfum satt best að segja búist við að
tilkynningum fjölgi í kjölfarið. Það
á kannski eftir að koma betur í ljós
á næstu misserum.“
erlabjorg@frettabladid.is

NORDICPHOTOS/GETTY

SLYSATRYGGING VIÐ HEIMILISSTÖRF
FJÁRHÆÐ IÐGJALDA OG BÓTA
66 milljónir
147.500 manns greiddu 66 milljónir
í iðgjald til Sjúkratrygginga Íslands.

22 milljónir voru greiddar til 93 einstaklinga.
Bætur voru 237 þúsund krónur að meðaltali

22 milljónir

TILKYNNINGAR UM SLYS 141 TILKYNNIR UM SLYS
48 umsóknum synjað
eða hafa ekki verið
teknar til ákvörðunar

48
93

93 umsóknir
samþykktar
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ÞESSARI FRÉTT FYLGIR GRAFÍK SEM
VAR BÚIN TIL Á MIÐVIKUDAGINN!!

FJARSKIPTI Netöryggissveit Póst- og

fjarskiptastofnunar verður flutt til
almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra. Með því er ætlað að auka
öryggi á þessu sviði og tryggja forvarnir og vinnubrögð.
Innanríkisráðherra, Hanna Birna
Kristjánsdóttir, lét gera sérstaka
úttekt á net- og upplýsingaöryggi
fjarskipta í kjölfar þess alvarlega
öryggisbrests sem varð vegna tölvuinnbrots hjá fjarskiptafyrirtækinu
Vodafone aðfaranótt 30. nóvember
2013.
Páli Ásgrímssyni hdl., sem hefur
sérhæft sig í samkeppnis- og fjarskiptarétti, var falið verkefnið. Tilgangur úttektarinnar var að greina
heildstætt stöðu ofangreindra
öryggismála og koma með ábendingar um hvernig tryggja megi netog upplýsingaöryggi sem best.

Í SKÚTUVOGI Úttekt var gerð á net- og

upplýsingaöryggi fjarskipta í kjölfar innbrots hjá Vodafone.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Niðurstaða úttektarinnar var sú
að farsælast verði að færa netöryggissveitina, verkefni hennar og eftirlit til almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra, líkt og algengast er
í nágrannalöndum okkar.
Í kjölfarið lagði Hanna Birna fram
frumvarp þess efnis sem ríkisstjórnin samþykkti fyrir helgi.
- ebg

Fátækum börnum fjölgar í Noregi segir norska hagstofan:

Börn innflytjenda búa við fátækt
NOREGUR Fátæk börn í Noregi voru 78.200 árið 2012 og hafði þeim fjölg-

að um 4.300 á einu ári, samkvæmt tölum frá norsku hagstofunni sem fjölmiðlar í Noregi vitna í. Fjölgunin er mest meðal barna innflytjenda.
Einkum eru það börn fjölskyldna frá Sómalíu, Írak, Pakistan og Afganistan sem búa við fátækt. Alls eru 70 prósent sómalskra barna í Noregi fátæk. Bent er á að innflytjendafjölskyldur séu barnmargar og hafi
þess vegna marga munna að metta auk þess sem atvinnuleysi sé algengt
meðal þeirra.
- ibs

®sǋŎÞŘ¶ǋǼÞĶEŸȒ
3 verð á rúmfötum
7.990 kr 8.990 kr 9.990 kr

100% Pima bómull
Íslensk hönnun

DâżŎÞȒÞ¯ɴĶ¶Þǋ
ƊĶĶȖŎǋȚŎ¯ƊǼȖŎ
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Verkefnisstjórn ræður endurmati
Ákvörðun um endurmat virkjanakosta í verndar- og nýtingarflokki er alfarið í höndum verkefnisstjórnar 3. áfanga rammaáætlunar. Orkustofnun lagði 91 virkjanakost fyrir verkefnisstjórnina, en enginn tími, eða fjármagn, er til að meta þá alla, segir formaður verkefnisstjórnar.

Verkefnisstjórn 3. áfanga rammaáætlunar (RÁ3) er það í sjálfsvald
sett hvort hún fjallar um þá virkjanakosti sem voru flokkaðir í verndar- eða nýtingarflokk í 2. áfanga
rammaáætlunar (RÁ2). Þetta kemur
fram í lögfræðiáliti umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins frá 12. mars.
Orkustofnun hefur lagt 91 virkjanakost fyrir verkefnisstjórnina.
Formaður verkefnisstjórnarinnar segir að forgangsröðun þeirra
sé nauðsynleg vegna tíma- og fjárskorts.

Stefán Gíslason, formaður verkefnisstjórnarinnar, segir í svari til
Fréttablaðsins að henni beri ekki
skylda til að taka alla kostina fyrir,
í það minnsta ekki kosti sem eru í
orkunýtingar- eða verndarflokki og
engin ný gögn hafa komið fram um.
Vegna auglýsingar Orkustofnunar, og orðalags hennar, kom reyndar upp óvissa í verkefnisstjórn RÁ3
um lagalega stöðu þeirra kosta sem
raðað var í orkunýtingarflokk eða
verndarflokk í RÁ2 og eru komnir
inn aftur til meðferðar. Verkefnisstjórnin leitaði því lögfræðiálits
umhverfis- og auðlindaráðuneytisins til að fá úr þessu skorið, en verkefnisstjórninni var ekki ljóst hvort
henni bæri að meta alla kostina á ný.

Áhugi
Orkustofnun auglýsti 1. október 2013
eftir umsóknum um hvaða virkjanakosti lögaðilar hefðu áhuga á að yrðu
teknir til meðferðar hjá verkefnisstjórn RÁ3. Átti það einnig við um
þá kosti sem áður hafði verið fjallað
um og óháð því í hvaða flokk virkjanakostirnir voru settir við lok RÁ2,
eins og segir í auglýsingunni, en eins
og komið hefur fram lagði Orkustofnun á dögunum fyrir verkefnisstjórn rammaáætlunar 91 virkjanakost til umfjöllunar. Af þeim
eru 27 nýir en um 64 virkjanakosti
hefur verkefnisstjórn fjallað áður og
flokkað í nýtingar-, bið-, eða verndarflokk. Þar af eru 19 virkjanakostir
sem féllu í verndarflokk í afgreiðslu
RÁ2, t.d. Norðlingaölduveita sem er
afar umdeild.

Enginn vafi
Í áliti ráðuneytisins um endurmat
virkjunarkosta er tekinn af allur
vafi um að lög nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun leggja
þessa ákvörðun í hendur verkefnisstjórninni óháð því hvernig virkjanakosturinn kom inn á hennar borð
að nýju. „Í samræmi við framangreint er það mat ráðuneytisins að
það sé í höndum verkefnisstjórnarinnar hvort tiltekinn virkjunarkostur verði endurmetinn eða ekki.“
Verkefnisstjórn ber einfaldlega að
rökstyðja ákvörðun sína um hvort
forsendur hafa breyst, t.d. með
nýjum og betri upplýsingum um viðkomandi virkjunarkost.
Spurður hvort verkefnisstjórnin
þurfi ekki að forgangsraða þeim
virkjanakostum sem teknir verða

Svavar
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Í samræmi við
framangreint er það mat
ráðuneytisins að það sé í
höndum verkefnisstjórnarinnar hvort tiltekinn
virkjunarkostur verði
endurmetinn eða ekki.
Lögfræðiálit umhverfis- og auðlindaráðuneytisins

til umfjöllunar vegna fjölda þeirra
segir Stefán svo vera. „Verkefnisstjórn hlýtur að verða að forgangsraða. Eins kann hún að fá fyrirmæli
frá ráðherra um það. Í öllu falli sé
ég ekki hvernig á að vera hægt að
fjalla um 91 virkjunarkost samtímis
miðað við þann tímaramma og fjárveitingar sem verkefnisstjórnin
hefur,“ segir Stefán, sem hefur ekki
upplýsingar um hvort til standi að
auka fjárveitingar til rammaáætlunar vegna tillagna Orkustofnunar.
Skyldan óbreytt
Verkefnisstjórnin óskaði einnig
eftir áliti ráðuneytisins á lagalegri
stöðu vegna þeirra virkjunarkosta
sem hún hugsanlega ákveður að
taka til endurmats í 3. áfanga, en
engar ákvarðanir hafa verið teknar um slíkt. Er þar sérstaklega
spurt hvort hægt sé að sækja um
framkvæmdaleyfi á svæði eða friðlýsa það meðan virkjanakostur er í
endurmati. Í lögfræðiálitinu segir:
„Stjórnvöldum er óheimilt að veita
leyfi tengd orkurannsóknum eða

HOFSJÖKULL OG ÞJÓRSÁRVER Verkefnisstjórn rammaáætlunar er ekki skyldug
til að endurmeta Norðlingaölduveitu sem virkjunarkost, samkvæmt lagatúlkun
umhverfisráðuneytisins, nema hún meti það svo að forsendur séu mjög breyttar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ekkert gert meðan reglugerðina vantar
Staða Orkustofnunar og verkefnisstjórnar 3. áfanga rammaáætlunar er
nokkuð sérstök. Beðið er reglugerðar um virkjunarkosti frá stjórnvöldum
sem eru forsenda þess að Orkustofnun geti stillt upp nánar þeim virkjanakostum sem til greina koma, og á meðan er verkefnisstjórnin í lausu lofti.
Reglugerðin er í raun forsenda þess að vinna verkefnisstjórnar geti
hafist, þar sem ekki er hægt að fá öll gögn frá virkjunaraðilum og Orkustofnun fyrr en reglugerðin er tilbúin. Reglugerðin mun vera langt komin
og í yfirlestri í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu. Reglugerðin er unnin
með umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, sem rammaáætlun heyrir undir.

orkuvinnslu vegna virkjunarkostsins […] Þá hvílir einnig áfram sú
skylda á stjórnvöldum að hefja undirbúning að friðlýsingu svæða í
verndarflokki.“
Verkefnisstjórn er ekki skyld-

ug til að gera þetta, skv. lagatúlkun umhverfisráðuneytisins, nema
hún meti það svo að „til staðar séu
breyttar forsendur sem leiði til
þess að þörf sé á að meta virkjunarkostinn að nýju“.
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Nú geturðu hringt endalaust
fyrir 5.990 kr. á mánuði

Kynntu þér endalaust tal og sms á www.siminn.is

Þrjár endalaust
frábærar leiðir í boði:

Með nýju snjallpökkunum geturðu hringt endalaust og sent endalaust mörg SMS
Í dag er góður dagur fyrir þá sem hafa frá mörgu að segja.
Síminn kynnir nýja endalausa snjallpakka svo þú getir loksins talað
endalaust og sent endalaust mörg SMS. Þeir kosta aðeins frá 5.990 kr.
á mánuði og þú sendir eins mörg SMS og þú getur og hringir eins
oft og jafn lengi og þú vilt í alla farsíma og heimasíma á Íslandi!

ENDALAUST

ENDALAUST

ENDALAUST

TAL OG SMS

TAL OG SMS

TAL OG SMS

5.990 kr.

6.990 kr.

8.990 kr.

500 MB

1 GB

3 GB

SKOÐUN
Er líf gíraffa merkilegra en mannslíf?

Myrtir í gamni
utanlands

Á

síðu 12 í Fréttablaði laugardagsins er frétt með
yfirskriftinni „Fá ríki taka fólk af lífi“. Fréttin er
unnin upp úr nýrri skýrslu Amnesty International
um staðfestar aftökur á heimsvísu árið 2013. Strax í
undirfyrirsögn kemur fram að staðfestum aftökum
í heiminum hafi fjölgað um fimmtán prósent á nýliðnu ári og
þá eru aftökur í Kína ekki teknar með í reikninginn því þar er
fjöldi aftaka ríkisleyndarmál. Fram kemur þó í fréttinni að þar
séu þúsundir manna teknar af lífi árlega. Að auki kemur fram að
ekki hafi fengist staðfest hvort aftökur hafi farið fram í Egyptalandi og Sýrlandi. Þessi fimmtán
prósenta fjölgun á því einungis
við þær tölur sem gefnar eru upp
af viðkomandi þjóðríki.
„Einungis“ 22 ríki framfylgdu
Friðrika
dauðadómum
á síðasta ári svo
Benónýsdóttir
staðfest sé, segir ennfremur og
sú framfylgni kostaði að minnsta
fridrikab@frettabladid.is
kosti 778 manns lífið. „Einungis“.
Fréttin birtist í framhaldinu á forsíðu Vísis á laugardagsmorgni. Ekki vakti hún mikla athygli, fékk aðeins níu deilingar og
þeir sem settu sig í samband við fréttastofuna út af henni höfðu
einungis áhyggjur af einu: að myndin sem henni fylgdi væri „einstaklega óhugnanleg“ og ætti ekki heima á forsíðu vefmiðils sem
allir sæju. Myndin sýndi þrjá menn hanga í gálgum eftir opinbera
hengingu í Íran. Þrjá menn af þessum 778 sem staðfest er að
hafi verið teknir af lífi samkvæmt úrskurði stjórnvalda. Enginn
minntist á að þær upplýsingar væru „einstaklega óhugnanlegar“
eða benti á það undarlega fréttamat að fyrirsögnin benti á hversu
fá ríki framkvæmdu aftökur í stað þess að leggja áherslu á fimmtán prósent fjölgun þeirra. Það virtist öllum vera nokkuð sama.
Til samanburðar er áhugavert að rifja upp fréttaflutning af
aflífun gíraffa í dýragarði í Kaupmannahöfn fyrir skemmstu.
Sú frétt á Vísi fékk nærri þrjúþúsund deilingar og samfélagsmiðlarnir loguðu í heilagri vandlætingu yfir þessari svívirðulegu
meðferð á dýrinu. Í Danmörku rituðu 25.000 manns nöfn sín á
undirskriftalista til að biðja dýrinu griða og ein helsta ástæðan
var að þetta væri „ungt og heilbrigt“ dýr og ætti því skilið að fá að
lifa.
Í frétt Fréttablaðsins koma ekki fram neinar upplýsingar
um aldur og líkamlegt heilbrigði þess fólks sem tekið var af
lífi með blessun stjórnvalda 22 ríkja á síðasta ári. Ótrúlegt
er þó að það hafi allt verið komið að fótum fram og því bættur skaði þótt það týndi lífinu, enda leggjum við ekki þann
mælikvarða á rétt fólks til að lifa. Það er því gjörsamlega
óskiljanlegt að þessi frétt veki svona lítil viðbrögð. Er okkur
alveg sama um „eitthvert fólk í útlöndum“ sem við þekkjum
ekki neitt? Er okkur sama þótt samstarfsþjóðir okkar, til
dæmis Kína og Bandaríkin, framfylgi dauðarefsingum yfir
fólki, svo framarlega sem þær þyrma dýrum? Erum við
orðin svo firrt og fjarlæg mannlegri samlíðan að aflífun eins
gíraffa skipti okkur meira máli en aftökur hundruða manneskja?
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Sitja enn í súpunni
Vilhjálmur Bjarnason, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, er ekki par
hrifinn af aðgerðum ríkisstjórnarinnar til hjálpar skuldugum húsnæðiseigendum. Hann var gestur
í þættinum Sunnudagsmorgunn
með Gísla Marteini og þar fullyrti
þingmaðurinn að þeir sem væru í
mestri neyð vegna húsnæðislána
sætu enn í súpunni þrátt fyrir
boðaðar aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Vilhjálmur sagði
jafnframt að það hefðu nú
verið fleiri sem voru með
verðtryggð lán á þessum
tíma, til að mynda
stúdentar sem
tóku námslán hjá
LÍN. Þingmaðurinn sagði að

það væri ekki tekið á vanda allra
heldur aðeins þeirra sem voru
með verðtryggð íbúðarlán. Þetta
er hárrétt hjá þingmanninum það
voru fleiri með verðtryggð lán á
þessum tíma en íbúðareigendur
og spurning hvort ekki sé verið að
mismuna fólki eftir því í hverju það
fjárfesti. Á góðviðrisdögum ræða
menn um gildi menntunar og að
hún sé framtíðarfjárfesting
bæði fyrir einstaklinga og
þjóðfélagið allt.

Maður á ekki að
vera reiður
Það var bara nokkuð létt
yfir Sigurði Inga
Jóhannssyni

sjárvarútvegsráðherra í viðtali í RÚV
þar sem hann sagðist vera á leið til
Færeyja til viðræðna við starfsbróður sinn, Jakob Vestergaard.
Makrílveiðar verða væntanlega á
dagskránni hjá ráðherrunum. Eins
og menn vita þá sömdu Norðmenn,
Evrópusambandið og Færeyingar
um skiptingu makrílkvótans án þess
að hafa Íslendinga með. Það olli
nokkurri reiði og sárindum. Sigurður Ingi er hins vegar ekki lengur
reiður, að minnsta kosti ekki við
Færeyinga: „Maður á aldrei að
vera reiður, ekki þegar maður
mætir til samningafunda,“ sagði
ráðherrann. Svo er það spurning
hvort allir aðrir séu búnir
að jafna sig.
johanna@frettabladid.is

HALLDÓR

Sjálftaka hvað?
Karl Garðarsson, þingmaður Framsóknarflokksins, kvartaði yfir kostnaði við rannsóknarnefndir Alþingis í kjölfar hrunsins í
grein hér í blaðinu sl. miðvikudag og talaði
um sjálftöku í því sambandi. Kokhraustur
mjög vill hann nú rannsaka rannsakendurna. En um hvað snýst þetta mál í raun?
Þegar fjármálakerfið hrundi afhjúpuðust spilaborgir manna sem töldu sig hafa
Sigríður Ingibjörg sérstakt vit á fjármálastarfsemi og fyrirtækjarekstri. Sjálfstæðisflokkur og FramIngadóttir
sóknarflokkur einkavæddu Landsbanka og
þingkona SamfylkBúnaðarbanka með því að selja þá „réttum
ingarinnar
aðilum“ sem fengu lán hvor hjá öðrum til
kaupanna. Eftir nokkur ár af skuldsettum
yfirtökum hrundi ævintýrið til grunna.
Sjálfur Seðlabankinn varð gjaldþrota.
„Íslenska efnahagsundrið“ varð að viðundri á heimsvísu. Íbúðalánasjóður var tifandi tímasprengja, tap hans verður aldrei
undir 100 milljörðum. Eftir að bankarnir
ruddust inn á íbúðalánamarkaðinn, í kjölfar óábyrgra kosningaloforða Framsóknarflokksins um 90% lán, voru viðbrögð stjórnenda sjóðsins og stjórnvalda að láta sjóðinn
veita bönkunum samkeppni.
Íbúðalánasjóður varð einn helsti fjármögnunaraðili húsnæðislána bankanna
og væri gjaldþrota í dag ef ekki væri
fyrir ríkisábyrgð og framlög ríkisins upp
á tugi milljarða. Beinn kostnaður ríkisFJÁRMÁL

➜ Kaldir karlar geta talað um

sjálftöku í þeim efnum til að beina
athyglinni frá þeim mistökum,
sumra beinlínis vegna sjálftöku,
sem leiddu til nær 1.000 milljarða
tjóns fyrir ríkissjóð.
sjóðs og þar með almennings af gjaldþroti
bankanna, sparisjóðanna, Seðlabankans
og Íbúðalánasjóðs er hátt í 500 milljarðar
króna.
Með hruni krónunnar hrundi kaupmáttur og í ár fer áttunda hver króna ríkisins í
vaxtagreiðslur. Uppsafnaður vaxtakostnaður ríkissjóðs vegna skulda frá hruni er nú
þegar rúmir 400 milljarðar.
Margir aðilar brugðust í aðdraganda
hrunsins, þ.á.m. Alþingi. Skipan þingsins
á fjórum rannsóknarnefndum er leið til að
upplýsa þjóðina um orsakir og atburðarás
og til að læra af mistökunum og koma í veg
fyrir að þau verði endurtekin. Enn hefur
ekki verið veitt fjárheimild fyrir rannsókn á einkavæðingu bankanna. Kostnaður við nefndirnar er vissulega of mikill og
nauðsynlegt að læra af því. Kaldir karlar
geta talað um sjálftöku í þeim efnum til að
beina athyglinni frá þeim mistökum, sumra
beinlínis vegna sjálftöku, sem leiddu til nær
1.000 milljarða tjóns fyrir ríkissjóð.
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Við erum gestir og hótel
okkar er Facebook
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Facebook er kaffihús. Og það
er margt um manninn á svona
stað. Við sitjum hvert við sitt
borð og mösum, ráfum á milli,
þrösum, skensum, brosum og
bullum. Sumir hlamma sér niður
við borðið hjá manni og eru
með háreysti og skæting, annað
fólk er kurteist og skemmtilegt;
sumar rekja ættir; kunnugleg
er týpan „Fullur á Facebook“;
sumir læka allt af takmarkalausu örlæti síns anda; aðrir búa
til hálfgerð furstadæmi kringum
persónu sína og verða nokkurs
konar lækóhólistar. Sumir bera
út sögur, aðrir sitja, óáreittir og
spakir. Í raun og veru erum við
flest heima í náttfötunum, með
lappir upp á borði, að horfa á
sjónvarpið, geispandi.

AF NETINU
Nauðungarﬂutningar
Ef vilji er hjá
stjórnvöldum þá er
auðvelt að sporna við
yfirgangi nokkurra
útgerðarfyrirtækja
gagnvart búsetu og
afkomu heilu byggðarlaganna.
Vandinn er sá að LÍÚ á fríðan
flokk þingmanna í flestum flokkum þingsins og einn þeirra hefur
játað að hann gangi beinlínis
erinda LÍÚ í löggjafarstörfum
sínum á Alþingi Íslendinga. Á
meðan á annað hundrað starfsmenn sem sjá fram á flutning
eiga sér vart málsvara á þinginu
né virðist sem að kjörnir fulltrúar
í viðkomandi sveitarfélögum
hafi manndóm í sér til þess að
krefjast breytinga á kvótakerfinu
sem er að rústa lífsgrundvelli
umbjóðenda þeirra.
Ekkert hefur heldur frést af
viðbrögðum Sigmundar Davíðs
Gunnlaugssonar fyrsta þingmanns Norðausturkjördæmisins
– mögulega finnst honum
þetta bara í lagi að hundrað
kjósendur hans séu fluttir
hreppaflutningum landshorna á
milli. Nauðungarflutningar í boði
Vísis snerta mun fleiri en starfsmenn fyrirtækisins en þeir munu
fyrirsjáanlega raska skólagöngu
og fjölskylduhögum.
http://blog.pressan.is/sigurjonth
Sigurjón Þórðarson

Raunverulegur íhaldsmaður
Ekki leið á löngu áður en Hannes
var kominn á Volgubakka og farinn að tala áminnandi um Stalín
eins og hann væri eitthvað á
mínum vegum, en ég var farinn
að bölsótast yfir því hvað hann
þættist alltaf vita allt betur en
annað fólk. Eins og gengur. Við
höfum öll okkar kæki.
Hitt er umhugsunarefni að
ólíkar útgáfur okkar Hannesar
ættu að vera þjóðfræðingum og
bókmenntafræðingum dæmi
um það hvernig munnleg geymd
starfar. Ólíkar gerðir fara eftir
þeim sem segir hverju sinni en
þó einkum þeim sem hlustar –
hverjum sagan er ætluð. Í minni
gerð (sem mér finnst sennilegri)
er Tómas niðurlægður frammi
fyrir broddborgum Reykjavíkur
af því Reykjavíkuskáldi sem enn
árið 2014 þykir ekki nógu fínn til
að fá af sér styttu eða minningamark af einhverju tagi. Í gerð
Hannesar situr Steinn með Dósóþeusi, sem var að minnsta kosti
ekki til broddborgara talinn, svo
að ekki sé dýpra í árinni tekið;
Steinn er þar í allt öðrum og
„lægri“ félagslegum aðstæðum
og í kompaníi við hæfi og árásin
verður einhvern veginn meira
eins og níðskáldahjal um skáld
sem situr á sínum hefðartindi.
Hannes taldi að Tómas hafi
verið viðkvæmur á þessum árum
vegna þess að kommúnistar

Mörg skáld yrkja mörg
sín bestu ljóð eftir
að þau eru dottin úr tísku,
frjáls undan því að vera „sál
tímans íklædd máli“.
hafi gert harða hríð að honum
af því að hann studdi vestræna
samvinnu. Ég svaraði því til að
Tómas hafi verið viðkvæmur
fyrir vísunni af því að hann hafi
verið orðinn úreltur, hafi lifað
sjálfan sig og lokast inni í sínum
afmarkaða skáldskaparheimi.
Sagði ég – í hita leiksins –
þarna á Facebook, í náttfötunum,
með annað augað á syfjulegum
glæpaþætti og hitt á rúminu.
Þetta kann svo sem að vera rétt
hjá mér – þannig lagað – en hitt
yfirsást mér, að fyrir skáld er til
margt verra en að vera „úrelt“
eða inni í eigin skáldskaparheimi.
Mörg skáld yrkja mörg sín bestu
ljóð eftir að þau eru dottin úr
tísku, frjáls undan því að vera „sál
tímans íklædd máli“, þurfa ekki
lengur að túlka og tjá almenna
tilfinningu tíðarandans fyrir tilteknum málum og hugsjónum.
Þannig var það með Tómas
fimmtugan, árið 1951. Hann
var kannski Reykjavíkurskáld, en það var þá sem smábæjarskáld – borgin með sínum
skarkala og taktfasta háska
er ekki mikið í hans ljóðum,
þetta voru meira lóur að spígspora um í Vatnsmýrinni. Ljóð
hans höfðu vissulega sjarma en
það var sjarmi mölkúlunnar. Og
einmitt þá í byrjun sjötta áratugarins gaf hann út sína bestu
bók: Fljótið helga, þar sem hann
hættir að þykjast vera Reykjavíkurskáld en leitar heim í sveitina sína, hina klassísku íslensku
sveit okkar allra sem fjárplógsmennirnir fá vonandi aldrei að
eyðileggja. Hann yrkir um Sogið,
hyllir Jörðina, fuglana, vatnið,
náttúruna – lífið – og skammar
mennina fyrir stríðsbrölt sitt
og skemmdarverk á sköpunarverkinu út af skammtímagróða;
sannur náttúruverndarsinni
sem Hannes Hólmsteinn mætti
gjarnan taka sér til fyrirmyndar
um hvernig sómakær og raunverulegur íhaldsmaður hugsar.

Dæmi hver fyrir sig
Sigmundur Davíð neitar FJÁRMÁL
á verðtryggðu láni Íbúðalað hafa gefið fyrirheit um
ánasjóðs mun leiða til allt
300 milljarða leiðréttingu
að 7.000 kr. lægri greiðslufrá hrægömmum til skuldbyrði á mánuði fyrir þau
heimili sem aðgerðirnar
ara fyrir síðustu kosningar. Sem betur fer búum við
ná til. Hvort það jafngildnúorðið í þannig heimi að
ir upprisu metur fólk best
sjálft.
einfalt er fyrir flesta að
fara bara á netið og hlusta
Þá var ótvírætt lofað
heimsmeti en umfang
t.d. á viðtal RÚV við hann Helgi Hjörvar
aðgerðanna er skv. hagfyrir kosningar.
alþingismaður
dei ld A SÍ svipað og
Hitt er þó óumdeilt að
aðgerðir síðustu ríkisFramsóknarflokkurinn lofstjórnar. Útfærslan núna hefur
aði að leiðrétta forsendubrestinn.
hins vegar meiri þensluáhrif og
Sá hluti íslenskra heimila sem fær
leiðréttingu mun fá að meðaltali
vegna þess að ekkert hefur verið
um 1,1 milljón. Hver og einn getur
gert í verðtryggingunni er hætt
metið það hvort það sé sá forsenduvið að á móti komi ýmis kostnaðbrestur sem skuldsettu heimilin í
ur fyrir heimilin í hækkun verðlandinu urðu að meðaltali fyrir.
tryggðra lána, vaxta og verðlags
Leiðréttingin nemur 72 milljörðum
almennt. Þar sem þetta er hvorki
eða 5,7% af verðtryggðum skuldforsenduleiðrétting né nýting
á svigrúmi hrægamma, heldur
um heimilanna og 3,75% af heildarskuldum heimilanna. Lesendur
framlag af skattfé, er líka ástæða
muna best sjálfir hvort þetta eru
til að hafa efasemdir um að sannprósentutölurnar sem talað var um.
gjarnt sé að undanskilja í aðgerðÞá þræta menn varla um að þessi
unum efnaminnstu heimilin og þau
fyrirheit hafi verið kölluð af Sigskuldsettustu en greiða hluta fjármundi Davíð upprisa millistéttarmunanna til hátekju- og stóreignainnar. 1,1 milljónar króna lækkun
fólks í staðinn.
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Því það er svo misjafnt sem …
Og sumum liggur reiðinnar ósköp
á … Sem sé: Facebook er kjaftaklöpp og ég var þar um daginn
að tala um Tómas Guðmundsson
við Hannes Hólmstein. Tilefnið var bráðskemmtileg umfjöllun Kiljunnar um skáldastyttur
bæjarins, og voru þar höfð eftir
Tómasi Guðmundssyni orð eitthvað á þá leið að fátt væri raunalegra en baksvipurinn á Steini
Steinarr á leið upp Bankastrætið.
Rifjaðist þá upp vísa sem Steinn
gerði um hinn miðaldra skáldbróður sinn, nokkurn veginn
á þessa leið: „Hér situr Tómas
skáld með bros á brá, / bjartur á
svip sem fyrsta morgunsárið. / Ó
hve mig vinur tekur sárt að sjá,
/ að sálin skyldi grána fyrr en
hárið.“
Ég hafði numið söguna fyrir
meira en þrjátíu árum af Óskari
Halldórssyni íslenskufræðingi
og einni fegurstu ljóðarödd síðustu aldar. Samkvæmt þeirri
sögu var þetta í fimmtugsafmæli
Tómasar, 1951, og hripaði Steinn
niður vísuna og lét miðann ganga
til afmælisbarnsins, niður allt

háborðið, svo að allir mættu lesa.
Hannes hafði hins vegar skráð
söguna þannig – og vill að sú gerð
sé „hin rétta“ – að þeir Steinn
og Dósóþeus Tímótheusson hafi
setið á Hressó, sama ár, og Tómas
þar nærri á öðru borði og Dósa
orðið að orði: Hér situr Tómas
skáld … en Steinn gripið það á
lofti og prjónað við vísuna, sem
var lítillega öðruvísi hjá Hannesi,
en ekki þannig að sá orðamunur skipti máli. Hannes hafði svo
eftir Matthíasi Johannesen, sameiginlegum vini þessara skálda,
að Tómas hafi aldrei fyrirgefið
vísuna.
Það er trúlegt – og kannski það
trúlegasta við söguna, enda eigum
við sjaldnast að trúa hagyrðingum þegar þeir þykjast mæla vísur
sínar af munni fram eftir að hafa
legið yfir þeim heima.

13

14 | TÍMAMÓT |

31. mars 2014 MÁNUDAGUR

TÍMAMÓT
ÞETTA GERÐIST 31. MARS 1889:

Eiffelturninn í Parísarborg vígður

MERKISATBURÐIR
1931 Jarðskjálfti leggur Managva í Níkaragva í rúst og 2.000
manns deyja.
1943 Christopher Walken leikari fæðist

Eiffelturninn sem er einn merkasti turn
heimsins var vígður þennan dag árið
1889. Um er að ræða járnturn á Champ
de Mars París á vinstri bakka árinnar
Signu. Hann er jafnframt hæsta bygging
Parísar og er einnig eitt af þekktustu
kennileitum í heiminum. Turninn er
nefndur eftir hönnuðinum, Gustave Eiffel
og er frægur ferðamannastaður. Eiffelturninn er 324 metrar á hæð og vegur
7.300 tonn. Mögulegt er að ganga hluta
leiðarinnar upp í turninn eða 1.660 þrep
en taka verður lyftu til þess að komast á
toppinn.
Eiffelturninn var upphaflega byggður
til þess að heilla gesti á heimssýningunni
í París 1889. Í fyrstu var honum aðeins
ætlað tímabundið hlutverk á meðan á
sýningunni stæði en hann fékk að standa

áfram flestum til mikillar ánægju þótt
turninn væri umdeildur til að byrja með.
Bygging turnsins mætti mikilli andstöðu, hann þótti ljótur og hann var
sagður spilla fallegu og óbyggðu svæði.
Sömuleiðis töldu margir að bygging
turnsins væri óframkvæmanleg og
myndi aðeins færa Frökkum skömm
og hneisu. Sumir töldu að hann myndi
sökkva í jörðu undan eigin þunga. Aðrir
töldu að eldingar sem á honum lentu
myndu drepa allan fisk í Signu þar sem
eldingin var leidd í gegnum turninn
niður í jörðu. Listamannaelíta Parísar
safnaði undirskriftarlista gegn byggingu
hans og rithöfundurinn Guy de Maupassant sagði síðar að hann kysi að borða þar
eingöngu til þess að þurfa ekki að horfa
á turninn.

1955 Togarinn Jón Baldvinsson strandar við Reykjanes. Allri
áhöfninni er bjargað, 42 mönnum.

GÓÐVERK Á INDLANDI Hér sjáum

1959 Tenzin Gyatso, fjórtándi Dalaí Lama, fær pólitískt hæli á
Indlandi.

við hóp ekkna í

Dindingul sem
Vinir Indlands
styrkja. Þegar þær
missa makann þá
eru þær eignalausar og við styrkjum
þessa hópa, þær
framfleyta sér
með því að búa
til kerti. Hér sést
glitta í kertaform
en kertin eru
meðal annars hér
á landi hjá Vinum
Indlands.

1966 Sovétríkin skjóta upp geimfarinu Luna 10 og koma því á
sporbaug um tunglið.
1967 Á Raufarhöfn mælist 205 cm snjódýpt og þykir það með
fádæmum í þéttbýli á Íslandi.
1979 Steingrímur Hermannsson tekur við af Ólafi Jóhannessyni
sem formaður Framsóknarflokksins.
1989 Línuhraðall, tæki til geislameðferðar vegna krabbameina,
er tekinn í notkun á Landspítala Íslands.
1991 Varsjárbandalagið er leyst upp.
2006 Menntaskólinn í Reykjavík sigrar Morfís það árið.

MYND/JOHN AMALRAJ

BENEDIKT ÖRN ÁRNASON,
leikari og leikstjóri

er látinn.
Útför hans fer fram frá Dómkirkjunni í
Reykjavík þann 8. apríl næstkomandi
klukkan 15.00.
Erna Geirdal
Einar Örn Benediktsson,
og aðrir aðstandendur.

Árni Benediktsson

Styrkja gott málefni
Faðir okkar, tengdafaðir og afi,

ALOIS RASCHHOFER
kjötiðnaðarmeistari,

andaðist á dvalarheimili Hrafnistu við Brúnaveg í Reykjavík mánudaginn 24. mars.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á
Fríðuhús rekið af FAAS, Félagi áhugafólks
og aðstandenda Alzheimerssjúklinga, og Hrafnistu í Reykjavík.
Útförin fer fram frá Langholtskirkju föstudaginn 4. apríl kl. 13.00.
Róbert Jón Raschhofer
Margarete Schrems
Birgit Raschhofer
Jóhann Pétur Guðvarðarson
Jakob Jón Raschhofer, Matthías Kjartan Raschhofer,
Anna Margrét Hjaltdal Jóhannsdóttir

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar okkar ástkæru

ERLU ÞORVALDSDÓTTUR.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk á hjúkrunarog dvalarheimilinu Grund fyrir góða
umönnun og hlýhug.
Bjarni Gíslason
Þórir Bjarnason
Sigrún Gunnlaugsdóttir
Anna Kristín Bjarnadóttir
Carsten Fröslev
barnabörn og langömmubörn.

Vinir Indlands standa fyrir indverskri kvikmyndahátíð í Bíói Paradís. Þar verða sýndar
nokkrar indverskar kvikmyndir og rennur ágóðinn til góðs málefnis.
„Indverska kvikmyndahátíðin er
einn af þáttunum í okkar starfsemi
til að kynna indverska menningu á
Íslandi og ef ágóði verður af henni
mun hann renna til styrktar munaðarleysingjaheimilum á Indlandi sem
styrkt eru gegnum Vini Indlands,“
segir Sveinbjörg Rósa Sumarliðadóttir, einn stjórnarmaður í Vinum
Indlands en samtökin standa fyrir
indverskri kvikmyndahátíð með
stuðningi sendiráðs Indlands hér á
landi. Hátíðin fer fram í Bíói Paradís dagana 8. apríl til 13. apríl. Þetta
er í annað sinn sem hátíðin er haldin
en hún fór fyrst fram fyrir tveimur
árum, árið 2012, og vakti þá mikla
athygli. Hún var samvinnuverkefni
Vina Indlands, Bíós Paradísar og
Sendiráðs Indlands á Íslandi. Auk
þess veitti sendiráð Íslands í NýjuDelí mikilvæga aðstoð við undirbúning hátíðarinnar.
„Allur ágóðinn af hátíðinni renn-

ur til heimila okkar
í Indlandi. Við erum
að st y rkja þrjú
heimili, eitt heimili fyrir munaðarlaus börn í borginni
Erode í Suður-Indlandi, stúlknaheimSVEINBJÖRG RÓSA ili sem staðsett er
SUMARLIÐADÓTTIR í Pasum Kudil-héraði í Ramanatapuram og svo annað stúlknaheimili í
Salem,“ segir Sveinbjörg Rósa.
Að þessu sinni verða kynntar til
leiks fimm nýlegar kvikmyndir. Allt
eru þetta gæðamyndir og ætla þeir
aðilar sem standa að kvikmyndahátíðinni að gera enn betur en síðast.
Þær myndir sem sýndar verða á
hátíðinni eru Enskunámið eða English Vinglish, Sköpuð fyrir hvort
annað, Rómeó og Júlía, A Million
Dollar Fake og Ra.One.
gunnarleo@frettabladid.is

UM VINI INDLANDS
Vinir Indlands er vettvangur til þess að
gera góðan ásetning að veruleika. Vinir
Indlands leggja áherslu á að aðstoða
þurfandi til sjálfsbjargar. Starf félagsins
er grundvallað á manngildishugsjónum, óháð trúarbrögðum og stjórnmálaskoðunum. Mikil áhersla er á samstarf
við heimamenn og að verkefnin séu
rekin af heimamönnum, á þeirra
forsendum og að þeir komi líka með
framlög í verkefnin. Slík framlög geta
verið í formi peninga, vinnuframlags,
vörur eða þjónusta. Þannig stefna Vinir
Indlands að því að hver króna sem
félagið fær í framlag frá einstaklingum
og félögum á Íslandi skili sér sem tvær
krónur á vettvangi verkefnis í Indlandi.
Allt starf í þágu Vina Indlands hefur
verið unnið í sjálfboðaliðavinnu, allur
ferðakostnaður þeirra sem fara til Indlands til þess að starfa fyrir félagið er
greiddur af þeim sjálfum.

Barbörukórinn syngur á tímamótum
Barbörukórinn heldur tónleika í Hafnarfjarðarkirkju á morgun en tónleikarnir eru í
röð menningarviðburða í kirkjunni á 100 ára afmælisári hennar.
Á tónleikunum verður flutt íslensk
kór- og orgeltónlist. Orgelleikarinn á
tónleikunum er Douglas A. Brotchie
og stjórnandi er Guðmundur Sigurðsson. Á tónleikunum verður meðal
annars flutt efni eftir Tryggva M.
Baldvinsson, Þorkel Sigurbjörnsson,
Gunnar Reyni Sveinsson, Jón Nordal, Oliver Kentish og Hjálmar H.
Ragnarsson.
Barbörukórinn var stofnaður vorið

2007 af Guðmundi Sigurðssyni, organista Hafnarfjarðarkirkju, og nokkrum lærðum hafnfirskum söngvurum.
Kórinn kemur reglulega fram við
helgihald í Hafnarfjarðarkirkju og
víðar, auk tónleikahalds, og er mikil
áhersla lögð á flutning vandaðrar
kirkjutónlistar.
Tónleikarnir hefjast klukkan 20.00
og fara fram eins og fyrr segir í Hafnarfjarðarkirkju.
- glp

TÓNLEIKAR Barbörukórinn kemur fram á

tónleikum í Hafnarfjarðarkirkju annað kvöld.
MYND/EINKASAFN

BLÓM Í BAÐI
Pottaplöntur geta, líkt og annað stofustáss, orðið
rykugar. Gott ráð er að taka stærri plöntur og setja í
baðkarið eða sturtubotninn. Skola síðan af þeim með
léttri bunu úr sturtuhausnum.

HEILBRIGÐARI OG
GRENNRI KONUR
CELSUS KYNNIR CC Flax lagar vökvasöfnun og bjúg. Alls 8,5 kílóa minni fitumassi að meðaltali með notkun CC Flax.
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Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
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SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

C flax frá Lifestream er vara sem
hefur slegið í gegn fyrir margvísleg áhrif sín á heilsu kvenna. Konur hafa grennst um allt að tuttugu kíló
með notkun þess. Þær ná betra hormónajafnvægi, losna við bjúg og sofa
betur, eingöngu með inntöku gnægðar af
lífrænt ræktuðum næringarefnum. CC flax
inniheldur einstaka blöndu trönuberjafræja, hörfræja og haf-kalkþörunga.
Trönuberjafræin, lífrænt ræktuð og mulin, eru skjótvirk til að minnka vökvasöfnun og bjúg. Fræin hafa meiri ávinning en berin sjálf og draga úr uppsöfnun
umframfitu. Þau styrkja sogæðakerfið og
eru öflug vörn gegn þvagfærasýkingu,
draga úr tannsýklu og styrkja tannhold
með því að hamla viðloðun baktería í
slímhúð*.
*Howel AB Journal of the American Medical Associaton june 2002 287:3082
Hörfræin í CC Flax eru lífrænt ræktuð
og mulin. Til að lignans, sem er inni í
trefjahýði hörfræjanna og er virkast allra
estrógena úr jurtum eða fæðu, gagnist
verða hörfræin að vera mulin.
Rannsóknir sýna að konur sem hafa mikið lignans í
blóði eru að meðaltali með
8,5 kílóa minni fitumassa en
þær sem hafa lítið lignans*. Lignans auðveldar til
muna viðhald kjörþyngdar og inniheldur einnig
mikið af leysanlegum- og
óleysanlegum trefjum.
CC Flax fræin innihalda
tvöfalt meira magn lignans
en almenn hörfræ. Lignans
dregur úr fitusöfnun og
spornar við of mikilli kólesterólfitu í blóði.
*British Journal of Nutrition
(20099 Cambridge University.

CC Flax stuðlar að betra hormónajafnvægi fyrir konur á öllum aldri.
CC Flax er frábær hjálp við fyrirtíðaspennu og fær meðmæli fjölda kvenna
sem segjast hafa losnað alveg við tíðaverki og þá vanlíðan sem þeim fylgja.
CC flax er fyrir konur á öllum aldri,
fyrir og eftir tíðahvörf. Fjöldi ritrýndra
rannsókna sýnir virkni lignans til að
efla hormónaheilsu. Sérstaklega
athyglisvert er hve mikla hjálp og
vörn lignans veitir gegn alvarlegum
afleiðingum hormónatengdra meina.
CC Flax er ríkt af Omega-3 (ALA)
sem er gagnlegt fyrir hjarta og
heila, eflir ónæmiskerfið og
yngir og fegrar húðina. Í CC Flex
eru 300 milligrömm af haf-kalkþörungum og magnesíum ásamt lykilsteinefnum. Regluleg inntaka á
kalki dregur úr fitusöfnun, vinnur
gegn depurð og bætir svefn*.
*Lithothamnium calcareum. R.R..Recker. New England Journal of Medicine
313,2 70-731985

AÐSTOÐ
Hjá Celsus ehf.
starfar hjúkrunarog lýðheilsufræðingur sem svarar
gjarnan fyrirspurnum, veitir ráðleggingar og aðstoðar
þá sem áhuga hafa
á að vita hvar ritrýndar rannsóknir um virkni lignans
er að finna.

CC FLAX
CC Flax fæst í apótekum, heilsubúðum, Hagkaup, Víði
og Krónunni.

FÓLK| HEIMILI
BIMMBAMM Guðrún
Edda Einarsdóttir, vöruog skóhönnuður, skipar
hönnunartvíeykið
Bimmbamm ásamt
Smára Frey Smárasyni.
Þau kynntu nýja hillu á
Hönnunarmars. Björgvin Freyr Smárason er
með mömmu sinni á
myndinni.
MYND/GVA

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

FJÖLNOTA HILLA
ÍSLENSK HÖNNUN Hönnunardúóið Bimmbamm kynnti fyrstu vöruna í heimilislínu sinni í Epal á Hönnunarmars, fjölnota hillu sem kallast Rigel.

  


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

Hillan bíður upp á áhugaverða möguleika fyrir
heimilið og er hugsuð til dæmis í eldhúsið, stofuna eða í forstofuna. Hún heldur vel utan um
uppáhaldshlutina,“ segir Guðrún Edda Einarsdóttir, vöru- og skóhönnuður en hún kynnti hilluna Rigel í versluninni Epal á Hönnunarmars,
ásamt Smára Frey Smárasyni. Saman hanna þau
undir merkinu Bimmbamm og er Rigel fyrsta
varan í heimilislínu Bimmbamm.
„Við leggjum áherslu á fallegar og nýstárlegar
vörur fyrir heimilið. Rigel er einstakur karakter

með margar hliðar eins og við flest,“ segir Guðrún Edda.
Á hilluna má bæði hengja á snaga á hlið hennar og smeygja herðatré í göt. Ofan á hana og inn
í er svo hægt að raða bókum eða öðrum hlutum.
Rigel-hillurnar eru smíðaðar á verkstæði
Bimmbamm og eru fáanlegar í fjórum litum,
myntugrænum, hvítum, svörtum og kóral.
Nánari upplýsingar er að finna á www.bimmbamm.com.
■

heida@365.is

OPIÐ KL. 11:00-14:00
hlaðborðið er alla virka daga,
ekki um helgar.
RIGEL „Hillan er hugsuð til
dæmis í eldhúsið, stofuna eða
í forstofuna,“ segir Guðrún
Edda.
MYND/BIMMBAMM

NÝBÝLAVEGI 20

SÍMI 554-5022

MYND/BIMMBAMM

Situr þú í skítnum?
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Hreinsandi
einsandi hefur fullkomin tæki og efni til djúp
djúphreinsunar, sótthreinsunar og þurrkunar.
Við
ð vinnum á slæmum blettum og húsgögnin hreinlega ljóma!
sérhæﬁr
hæﬁr sig í : Myglugró Djúphreinsun

4HNULZP\T6PS
Sport
4QSBZ

Lyktareyðingu Sótthreinsun teppa, húsgagna, rúmdýna og annarra húsmuna.

,5

()7

FJÖLNOTA Á
hilluna má bæði
hengja föt og skart
á snaga og smeygja
herðatré í göt á
hliðinni. Ofan á og
inn í hilluna má
raða bókum og
öðrum munum.

,5

)<5
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Hreinsandi notar efni frá

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

FASTEIGNIR.IS
13. TBL.

31. MARS 2014

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali sölufulltrúi

Gústaf Adolf
Björnsson

Stefán Már
Stefánsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögfræðingur

skjalagerð

Finndu okkur á Facebook

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is
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Húsið er á tveimur hæðum með góðum garði.

Endaraðhús í Grafarvogi
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Heimili fasteignasala kynnir:
Gott endaraðhús á rólegum
stað í Grafarvogi. Húsið er
192,6 fm.

H

úsið er á tveimur hæðum
með stórum suðursvölum,
stóru hellulögðu bílaplani
og fullbúinni lóð. Komið er inn í
flísalagða forstofu með fataskápum. Sjónvarpshol er með flísum á
gólfi og útgang á verönd með heitum potti. Baðherbergi er flísalagt
í hólf og gólf. Þrjú svefnherbergi

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

eru á neðri hæð og hjónaherbergi
á efri hæð.
Tvö rúmgóð barnaherbergi með
fataskápum. Auk þess er bóka/
tölvuherbergi og inn af því svefnherbergi sem áður var bílskúr.
Auðvelt er að breyta aftur. Hjónaherbergi með miklum fataskápum,
parketi á gólfi og útgang á svalir í
suður.
Flísalagður stigi upp á efri hæðina. Eldhús flísalagt með borðkrók
við útbyggðan glugga. Vönduð innrétting. Þvottahús inn af eldhúsi.
Borðstofa og stofa parketlagðar.

Hringbraut 119 - 101 Reykjavík

Nýtt á skrá

Laus strax

Útgangur á flísalagðar svalir í
suður. Flísalagt baðherbergi með
sturtu. Birkispónn í innréttingum,
parket og flísar á gólfum. Hiti í
gólfum og innbyggð lýsing í loftum
og þakkanti. Sólpallar og verandir
eru bæði framan og aftan við húsið
og heitur pottur í bakgarði. Húsið
stendur í rólegum botnlanga. Gott
útsýni og fjallasýn. Stutt er í
barna- og leikskóla, sundlaug,
íþróttaaðstöðu og skíðabrekku.
Allar upplýsingar veitir Bogi
Molby Pétursson fasteignasali.
6993444/bogi@heimili.is

Miðvangur 12 - 220 Hafnarfjörður
Falleg 78,5 m2 3ja herbergja íbúð á
1. hæð við Miðvang 12 í Norðurbæ í
Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í forstofuhol, eldhús, stofu, hjónaherbergi,
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús
og yfirbyggðar svalir sem nýtast sem
leikherbergi í dag. V. 22,3 m.

Nýtt á skrá

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

Sólvallagata 63 - 101 Reykjavík
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.

Borgarholtsbraut 24 - 200 Kópavogur

Nýtt á skrá

Laus strax

Falleg 100,2 m2, 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð í tvíbýlishúsi ásamt 34,4 m2
bílskúr samtals 134,6 m2 í tvíbýlishúsi
við Borgarholtsbraut 24 í Kópavogi.
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi,
hol, baðherbergi, þvottahús, eldhús
og stofu. V. 32,7 m.

Úthlíð 11 -105 Reykjavík

Nýtt á skrá

Mjög falleg 130,5 sérhæð í fallegu
fjórbýlishúsi við Úthlíð 11 í Reykjavík.
Íbúðin er á 1. hæð með sér inngangi
og skiptist í forstofu, stórt hol, fjögur
herbergi, baðherbergi m/kari, eldhús
og stóra stofu. Svalir út frá stofu
og aðrar út frá hjónaherbergi. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. V. 45,5 m.

2 herbergja íbúð og tvö íbúðarherbergi
með baðherbergjum á 5 hæð í lyftuhúsi
og sérgeymsla, alls 75 fm, ásamt stæði í
bílageymslu. V. 24,9 m.

Blikahöfði 1 - 270 Mosfellsbær

Framnesvegur 42A - 101 Rvk.

Nýtt á skrá

Laus strax

Nýtt á skrá
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Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17 – 17:30

HÚ

S

2 herb. 78,5 fm raðhús á 2 hæðum við Framnesveg 42A í Reykjavík. V. 22,5 m.

Laus strax

Falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í
3ja hæða fjölbýli við Blikahöfða í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofuhol,
stofu, eldhús, gott hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi m/hornbaðkari
og þvottahús. Flísalagðar suðvestursvalir með miklu útsýni. V. 25,9 m.

Kjarrhólmi 12 - 200 Kópavogur
Víðiteigur 4d - 270 Mosfellsbær

Nýtt á skrá
Nýtt á skrá

Laus strax

Björt og vel skipulögð 75,1 m2, 3ja herbergja
íbúð með fallegu útsýni á 2. hæð. Eignin
skiptist í tvö svefnh., forstofuhol, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. Íbúðinni
fylgir sérgeymsla í kjallara. V. 22,5 m.

Strandgata 32 - 220 Hfj.

Nýtt á skrá

Laus strax

Vættaborgir 25 - 112 Grafarvogur

Nýtt á skrá

OP

IÐ

HÚ

Opið hús þriðjudaginn 1. apríl
frá kl. 17:00 til 17:30

S

Glæsileg 202,1 m2, 4ra herbergja íbúð/hæð á
2. hæð , ásamt einstaklingsíbúð á sömu hæð
í 3ja hæða fjölbýli í miðbæ Hafnarfjarðar.
Flottar innréttingar og gólfefni. V. 43,9 m.

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

Fallegt 184,3 m2 einbýlishús, þar af
bílskúr 29,3 m2 innst í lokuðum botlanga
við Vættaborgir 25 í Grafarvogi.
Glæsilegt útsýni er frá húsinu. Gott
skipulag. 4-5 herbergi. Hellulagt bílaplan og fallegur garður með timburverönd. V. 53,9 m.

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
Barónsstígur 61. 3ja herbergja íbúð.

Barmahlíð 42. 3ja – 4ra herbergja endurnýjuð risíbúð
OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ KL. 17.30-18.00
Vel skipulögð 71,6 fm. íbúð að meðtaldri 4,7 fm.
geymslu á 3. hæð miðsvæðis í borginni. Bjartar
samliggjandi stofur með útsýni til Bláfjalla og
víðar. Rúmgott svefnherbergi. Fallegar upprunalegar innréttingar í eldhúsi. Suðaustur svalir út frá
borðstofu. Hús nýlega viðgert að utan Frábær
staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu.
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OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ KL. 17.30-18.00
Glæsileg 3ja - 4ra herbergja 75,6 fm. risíbúð með
suðursvölum og allt að 4,0 metra lofthæð í endurnýjuðu steinhúsi.
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Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á undanförnum
árum, m.a. gólfefni, raﬂagnir og taﬂa, eldhús og
baðherbergi. Rúmgóðar stofur með kamínu og
útgengi á suðursvalir. Eldhús opið við stofur. Tvö
rúmgóð herbergi. Tröppur að húsi eru nýlega
endurnýjaðar.

Verð 23,9 millj.
Verið velkomin.

Verð 28,9 millj.
Verið velkomin.

Furugrund 66 - Kópavogi. 2ja herbergja endaíbúð.

Laugavegur 51. Skrifstofuhúsnæði til leigu.

OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ KL. 17.30-18.00
Vel skipulögð 56,5 fm. 2ja herbergja endaíbúð á
jarðhæð með verönd til suðurs og gluggum í 2
áttir auk sér geymslu á hæðinni. Íbúðin skiptist í
forstofu / hol, baðherbergi, rúmgott, svefnherbergi,
eldhús með borðaðstöðu og rúmgóða og bjarta
stofu með útgengi á verönd.
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Til leigu glæsilegt og algjörlega endurnýjað 161,0
fm. skrifstofurými á 2. hæð við Laugaveginn.
Nýtt eldhús með nýjum tækjum, ný salerni og ný
gólfefni. Hæðin er öll nýmáluð að innan með nýjum
loftljósum. Eitt sér bílastæði á baklóð fylgir rýminu.
Laust til afhendingar nú þegar

Verð 18,9 millj.
Íbúð merkt 0001.
Verið velkomin.

ELDRI BORGARAR

4RA HERBERGJA

Árskógar – 2ja herb. íbúð á efstu hæð
- 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.

HVERFISGATA. 4RA – 5 HERB.

VATNSSTÍGUR. SJÁVARÚTSÝNI.
V

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.

Útsýnisíbúð á 4. hæð með suðursvölum. Íbúðin er öll mjög
opin, björt og skemmtileg og í New York loft stíl. Nýlegt eldhús er í íbúðinni og nýlegar raﬂagnir og taﬂa. Stórt og bjart
alrými með gólfsíðum gluggum. 3 herbergi. Fallegt útsýni út á
44,9 millj.
sjóinn, að Esjunni og víðar.

Glæsileg 149,2 fm. íbúð á 4. hæð í Skuggahverﬁnu með
tvennum svölum. Íbúðin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. Samliggjandi rúmgóðar stofur. Úr stofum er útsýni
út á sundin og að Esjunni. Svalir til austurs út af báðum her79,0 millj.
bergjum. Sér bílastæði í bílageymslu.

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

3JA HERBERGJA

79,9 millj.

SÉRBÝLI

RÚGAKUR – GARÐABÆ.

ASPARFELL – 7 HERB. PENTHOUSE

DRAUMAHÆÐ – GARÐABÆ.

VÍÐIHLÍÐ – REYKJAV
A ÍK

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

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

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

201,5 fm. endaraðhús með glæsilegri lóð og um 70 fm.
nýlegum palli út frá stofu. Nýleg sérsmíðuð innrétting í eldhúsi. Arinn í stofu. Garðstofa. Fjögur herbergi. Eignin er laus
ﬂjótlega. MÖGULEIKI AÐ TAKA YFIR UM 40 MILLJ. KR.
LÍFEYRISSJÓÐSLÁN.
59,8 millj.

GARÐASTRÆTI

49,5 millj.

LANGAMÝRI

Garðastræti. Heil húseign.

Langamýri – Garðabæ.

365,9 fm. húseign á þremur hæðum auk geymsluriss við Garðastræti auk 5 sér bílastæða á framlóð hússins. Grunnﬂötur
hverrar hæðar hússins er um 120 fermetrar. Tvær samþykktar íbúðir eru í húsinu auk kjallara. Full lofthæð er í kjallara hússins.
Verð 129,0 millj.

Fallegt og vel staðsett 219,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 32,0 fm. bílskúr. Samliggjandi stofur með útgangi
á hellulagða verönd. Fimm herbergi auk fataherbergis. Rúmgott alrými/setustofa/sjónvarpsstofa á efri hæð. Góð lofthæð á efri
hæð og ofanbirta um stóran þakglugga. Arkitekt er Sverrir Norðfjörð. Ræktuð lóð með nýlegri hellulögn.
Verð 57,5 millj.
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Laxakvísl 17 - 5 herbergja endaíbúð.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Mjög falleg 131,7 fm 5. herbergja endaíbúð á 2.
hæð í lágreistu fjölbýli. Aðeins fjórar íbúðir í húsinu.
Íbúðinni fylgir 25,7 fm bílskúr sem stendur sér í
lengju. Samtals 157,4 fm. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Eldhús með fallegri innréttingu úr birki.
Stofur með góðri lofthæð og útgengi á svalir til
vesturs. Milliloft sem býður upp á ýmsa möguleika.
Endahús í botnlanga.
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Verð 42,9 millj.
Íbúð merkt 0201.
Verið velkomin.

Nýbýlavegur – Kópavogi. Gistiheimili í fullum rekstri.
Nýlega uppgert (2010) 277,3 fermetra gistiheimili
með 10 herbergjum fyrir 23-24 manns í mjög vel
staðsettu húsnæði Dalbrekkumegin við Nýbýlaveg
í Kópavogi. Húsnæðið er með 7 tveggja manna
herbergjum, 2 þriggja manna herbergjum og
einu 3-4 manna herbergi með sér baðherbergi,
ﬂísalögðu með sturtuklefa. Frábært tækifæri til
að hefja eigin rekstur. Reksturinn hefur fengið
verðlaun bæði fyrir þjónustu og hreinlæti. Stöðug
aukning ár frá ári.
Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Grundarsmári 7 – Kópavogi.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Vandað og vel skipulagt 287,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum útsýnisstað. Eignin er öll innréttuð á vandaðan máta. Aukin lofthæð
er á efri hæð hússins og innfelld lýsing í loftum. Tvö baðherbergi, annað
með sturtu og hitt með baðkari. Auðvelt er að bæta 5. svefnherberginu
við í holi á neðri hæð hússins. Tvennar ﬂísalagðar svalir og skjólgóð gróin
lóð til suðurs með verönd og skjólveggjum. Stór hellulögð innkeyrsla
með hitalögnum undir og stæðum fyrir 5-6 bíla.

Verð 72,9 millj.
Verið velkomin

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

STALLASEL - REYKJAV
A ÍK.

BRÚNÁS- GARÐABÆ

FLÓKAGATA - EFRI HÆÐ OG RIS.

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

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

Falleg og vel skipulögð 124,7 fm. efri hæð og ris auk bílskúrsréttar í fallegu og
nýuppgerðu steinhúsi við Flókagötu á móts við Kjarvalsstaði. Í dag eru 3 svefnherbergi og 2 stofur í eigninni, en auðvelt er að hafa 4 svefnherbergi í risi auk samliggjandi stofa og hjónaherbergis á hæðinni. Íbúðinni fylgir sér stæði á lóð. Húsið að
utan er í góðu ástandi, nýlega viðgert og steinað.
45,9 millj.

SÓLV
LVALLAGATA. GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS.

KJARRMÓAR – GARÐABÆ.

FJÖLNISVEGUR. NEÐRI SÉRHÆÐ.

Fallegt einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara á þessum eftirsótta stað í vesturbænum. Húsið er 235,5 fm. að stærð að meðtöldum 25,2 fm. bílskúr og hefur verið
mikið endurnýjað á undanförnum árum m.a. eldhús, baðherbergi, lagnir o.ﬂ. Aukin
lofthæð er í stofum. Skipt hefur verið um járn á öllu húsinu og nýr bílskúr byggður
frá grunni 2006. Nýlega byggður sólpallur. Húsið allt málað 2013.
77,9 millj.

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

Vel staðsett 130,7 fm. neðri sérhæð auk bílskúrsréttar á lóð hússins. 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. Laus til afhendingar við kaupsamning. 55,0 millj.

SKRÚÐÁS

KIRKJULUNDUR

Skrúðás – Garðabæ.

KIRKJULUNDUR 12-14 - GARÐABÆ

Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 235,9 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 37,1 fm. bílskúr á útsýnisstað í
Garðabæ. Fimm rúmgóð svefnherbergi eru í húsinu. Mikil lofthæð er í stærstum hluta hússins og innfelld lýsing í loftum að
stórum hluta. Allar innréttingar, innihurðir og loftaklæðningar að mestu eru úr beyki. Stórar verandir með skjólveggjum og
rúmgóður ﬂísalagður bílskúr með mikilli lofthæð og háum innkeyrsludyrum. Framlóð hellulögð og með hitalögnum í innkeyrslu
og stéttum. Verð 79,5 millj.

Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja lúxusíbúðir með yﬁrbyggðum svölum. Lyfta og sér stæði í bílageymslu.
Íbúðirnar afhendast tilbúnar án gólfefna í maí nk. Baðherbergi og önnur votrými skilast ﬂísalögð.
• Stærðir íbúða frá 91,4 fm. upp í 135,9 fm.
• Verð íbúða frá kr. 31.450.000.- upp í kr.46.600.000.Staðsetning eignarinnar er afar góð í miðbæ Garðabæjar og stutt er í alla þjónustu. Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

MIÐLEITI 10

VINDAKÓR 5

- GLÆSILEG ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ

HALLAKUR 3

-7 ÍBÚÐ 0204 .
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Glæsileg ca 160 fm íbúð á jarðh. í 4ra íb. stigag. Tvær samliggj. suðurstofur,
stórt eldh., baðherb. og tvö herb. Sérþvottahús ásamt sameiginl. gufub. og
æfingasal. Mikil sameign. Sér lóð. Eignin verður sýnd mánudaginn 31.mars
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.49,9 m. 2880

BUGÐULÆKUR 10

Ný 4ra herbergja 128,9 fm íbúð á 2.hæð í nýlegu lyftuhúsi á mjög góðum stað
í Kópavogi. Sérinngangur. Þrjú svefnherbergi. Stofa. Svalir. Til afhendingar
við kaupsamning. Eignin verður sýnd mánudaginn 31.mars milli kl. 17:15 og
kl. 17:45. V. 33,9 m. 3585
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Mjög falleg og mikið endurn. 132,9 fm íb á 2 hæðum ásamt 26,7 fm bílskúr,
samt. 159,6 fm. Þrennar svalir. Þrjú herb. (hægt að hafa fjögur) Snyrting og
baðherb. Fallegt plankaparket og endurn. eldh. Mjög vel staðsett og falleg
eign. Eignin verður sýnd mánudaginn 31.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 45,5 m. 3745

BAUGAKÓR 3

Rúmgóð og falleg ca 155 fm 4ra herb. íbúð á jarðh. í lyftuhúsi. Stæði í
bílageymslu, stór og mikil stofa með útg. út á verönd til suðurs, glæsilegt
útsýni til austurs, suðurs og vesturs. Gegnheilt parket og eignin skilast með
nýjum eldhúsnnrétt., ný innr Eignin verður sýnd mánudaginn 31. mars
milli kl. 17:30 og kl. 18:00. 3234

- 0302- 4RA HERB. ENDAÍB.
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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. 17:15 og 17:45 V. 28,8 m. 2863

- 101 REYKJAVÍK.
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LAUGARNESVEGUR 106

- ÍBÚÐ 0203 - M. BÍLSK.

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

BALDURSGATA 22

- GLÆSILEGT ÚTSÝNI
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Skúlagata - m. bílskúr

Glæsileg 114,4 fm 3ja herb. íb. á nýju Arnarneshæðinni í Garðabæ. Íbúðin er á
annarri hæð með sérinng. af svölum. Þvottaherb. er innan íbúðar. Laus fljótl.
Eignin verður sýnd Mánudaginn 31.mars milli kl. 17:15 og 17:45 V. 35,5 m.
3627

EFSTALEITI 10 JARÐHÆÐ

- ÍBÚÐ ÁSAMT BÍLSKÚR

50 ÁRA OG ELDRI.

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Skúlagata - 0402 og bílskýli - 60 ára og eldri
Vel um gengin og ný máluð 64 fm 2ja herb. íb. á 4. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílag. Þvottahús innan íb., svalir til
vesturs, fallegt útsýni af svölum og stofu. Íbúðin er laus.
V. 26,9 m. 3705

KÁRSNESBRAUT 91

- 4RA HERB. ÁSAMT 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 þriðjudaginn 1. apríl
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,3 m. 2868

60 ÁRA OG ELDRI.

Tvílyft raðhús sem hefur mikið verið standsett. Nýleg timburverönd sem er
með skjólveggjum og steyptum heitum potti. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
1.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,5 m. 1992

Mjög góð og vel skipul. 4ra herb. 90 fm íb. í fjórbýli ásamt 26 fm bílsk. Parket.
Þrjú herb. Sér þvottah. í íbúð. Útsýni. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1. apríl
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,9 m. 3622

RAÐHÚS

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

EINBÝLI

Logasalir - laust strax.
Glæsilegt 279,9 fm einbýli m. tvöf. bílskúr og geymslulofti.
Húsið er mjög vel staðsett innst botnlanga. Aðkoma er
góð. Hellul. bílaplan með góðum bílastæðum. Glæsil.
lóð falleg og er með hellul. verönd, tjörn, skjólveggjum,
grasflöt og fjölbreyttum trjágróðri. V. 69,5 m. 3047

EINBÝLI

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

Mánagata - Parhús með útleigumöguleika.
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

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

4RA-6 HERBERGJA

Eyktarhæð - glæsil. einbýli.
Gott einbýlishús á tveim hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr við Eyktarhæð í Garðabæ. Eignin er á þrem pöllum. Komið er inna á mið pallinn sem skiptist í anddyr,
forstofuherbergi, gestasalerni, eldhús, borðstofu, stofu
og sjónvarpshol. Efri pallur skiptist í tvö svefnherbergi
og baðherbergi. Neðri pallur skiptist í geymslu, bílskúr,
þvottahús og baðherbergi. V. 73,5 m. 3749

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

Þorláksgeisli - íb. 0304 4ra +bílskúr.
Álftaland - efsta hæð - útsýnisíbúð.
Logaland - fallegt raðhús
Fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum á mjög
góðum stað í Fossvoginum. Húsið er skráð 241,3 fm og er
bílskúrinn þar af 25,6 fm. Yfirbyggðar suðursvalir. Parket,
endurnýjað eldhús og baðherbergi, gólfefni fataskápar
o.fl. Mjög góð staðsetning. Mjög gott útsýni. Stór timburverönd í suður. V. 58,5 m. 5074

Fornaströnd 9 - einbýli.

Sólheimar 20 - jarðhæð -laus strax.

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

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 . V. 32,8 m. 3655

3JA HERBERGJA.

HÆÐIR

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

Álfhólsvegur - tvær nýjar íbúðir !
Njörvasund - efri sérhæð.

PARHÚS/RAÐHÚS

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

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

Ránargata - 1.hæð og kjallari.

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

Einstaklega vel staðsett og umgengin 4ra herbergja íbúð
á 2.hæðum í fallegu virðulegu húsi. Íbúðin er á tveimur
hæðum. Mjög góðar innréttingar. Tvær stofur og tvö
herbergi. Endurnýjað eldhús. Furugólfborð. Suðursvalir.
V. 34,9 m. 2097

Grettisgata 18 - íbúð 0101
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

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

Klapparstígur 14 -PenthouseSuðurhlíðar Kópavogs- fallegt parhús.
5 - 6 herb. parhús á tveim hæðum ásamt risi og innb.
bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir og ris. Mjög gott
skipulag. Mögul. á allt að 5 svefn. Einstakl. skjólgóður og
barnvænn staður. V. 45,9 m. 3503

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

Brautarholt - til sölu eða leigu

Til leigu eða sölu 176 fm jarðhæð á áberandi stað við Brautarholt í Reykjavík. Húsnæðið er eitt alrými ásamt snyrtingu.
Góð lofthæð og miklir gluggar. Laust fljótlega. Á gólfum er steinteppi. Spennandi staðsetning mikil uppbygging er á
svæðinu. V. 39,0 m. 3604

Klapparstígur 29 - íbúð 0201 og 0401

Seinakur - m.bílskýli - glæsileg eign.

Njálsgata - rishæð.

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

3ja - 4ra herbergja risíbúð. Sameiginlegur inngangur
er á 1. hæð. Íbúðin skiptist í eldhús, tvö svefnherbergi,
baðherbergi og tvöfalda stofu. Sameiginlegt þvottahús í
kjallara.. 3687

Nýtt hús á Seltjarnarnesi

Nýjar glæsilegar íbúðir við Hrólfsskálamel. Húsið er hannað af T.ark ehf og byggt af Stólpum ehf. Bílakjallari er undir
húsinu og fylgir stæði hverri íbúð. Einstakur staður. Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun íbúðanna. Fáar, vel
skipulagðar íbúðir eru í hverjum stigagangi og fáir um hverja lyftu. Upplýsingar um eignirnar á www.stolpar.is 2971

Sólvallagata - glæsileg eign
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Sýnum í dag tvær íbúðir. 2.hæð 190 fm 5-6 herb. íbúð(hefur verið nýtt sem skrifstofur) Verð 64,5 millj. og 4.hæð : 176
fm íbúð á efstu hæðinni sem er glæsileg 5-6 herb. mikið endurn íbúð. Hátt er til lofts og vítt til veggja. Verð 61,5 millj.
Eignirnar verða sýndar Mánudaginn 31.mars milli kl. 17:15 og 17:45. Þórarinn lögg. fs er á staðnum í síma 899-1882

Einstaklega glæsilegt 233,4 m2 einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr við Sólvallagötu 63 í Reykjavík. Húsið hefur
fengið gott viðhald og verið mikið endurbætt á vandaðan hátt á undanförnum árum. V. 110 m. 3734
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

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

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

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

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

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

101 Reykjavík

Þorragata
Vel skipulögð 3ja herbergja
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170 Seltjarnarnes

101 Reykjavík

Fornaströnd

Nýlendugata

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

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

Verð

79,5
, millj.
j

Nánari upplýsingar veitir

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

TILBOÐ

Verð

57,0
, millj.
j

105 Reykjavík

Glæsileg 205,2 fm íbúð á efstu hæð
Allar innrréttingar og tæki af
flottustu gerð
Frábært útsýni til allra átta
Íbúðinni fylgja tvö stæði
í lokaðri bílageymslu
Glæsilegur garður
með púttvelli.
101 Reykjavík

210 Garðabæ

Kirkjusandur

Sólvallagata
Glæsilegt 270 fm einbýli

Garðaflöt
201 fm einbýlishús á einni hæð
Góð staðsetning

Frábær staðsetning

4 svefnherbergi
Frábært fjölskylduhús
Nánar: Ólafur 822 2307

Gott skipulag
Hús sem fengið hefur gott viðhald
Nánar: Ólafur 822 2307

Nánari upplýsingar veitir

130 millj.
j

Verð

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

Verð

85,0
, millj.
j

Verð
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, millj.
j

108 Reykjavík
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109 Reykjavík

Bakkasel
Vel viðhaldið 270 fm endaraðhús
2ja til 3ja herbergja íbúð m/sérinngangi í kjallara
Nýlega málað og lóð nýlega endurgerð
Upphitaðir göngustígar á sameiginlegri lóð
Nánar: Ólafur 822 2307
Verð

49,5
, millj.
j

Nánari upplýsingar veitir

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

57,9
, millj.
j

108 Reykjavík

Rauðagerði
Vandað 306,5 fm einbýlishús á frábærum stað
með tvöföldum bílskúr
Fjögur stór svefnherbergi
Stórar stofur
Aukaíbúð með sérinngangi
Mikið endurnýjað
Suðurverönd
Verð 79,9
, millj.
j

105 Reykjavík

Rauðarárstígur
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112 Reykjavík

Bollagarðar

Logafold

212,5 fm raðhús á góðum stað

Einstaklega glæsilegt 242,6 fm einbýli

4 góð svefnherbergi

Í húsinu er 4-5 herbergi auk annarra rýma

Nýlegt eldhús og bað

Húsið er allt endurnýjað á glæsilegan hátt

Frábært fjölskylduhús

Nánari upplýsingar veitir

Verð

54,5
, millj.
j

Lóðin er hönnuð af landslagsarkiteki

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

18,9
, millj.
j

Verð

68,9
, millj.
j

1/4

MIKLABORG

569 7000
105 Reykjavík

Háteigsvegur

Fallega, stór og vel
hönnuð 143.2 fermetra
efri hæð
Eftirsóttur staður við
Háteigsveg í hlíðahverfi.
L fthæð íbúðar er hærri
Lof
en vanalega eða um 2,7
metra
Stórar og bjart
art
ar
rtar sto
s fur
m útgengi á svalir til
með
ves
estur
turs
ur

170 Seltjarnarnes

Grænamýri
111,4 fm neðri hæð . 3 svvefnherbergi
Sér inngangur og útgengt lóð til í s/v
Gott skipulag

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Verð

43,9
, millj.
j
210 Garðabæ

Haustakur
Falleg og björt 103fm 3ja
3j herbergja íbúð.
Sérinngangur af svölum á 2. hæð. Frábært útsýni.
Rúmgóðar suðursvalir með viðarklæðningu á gólfi.

Verð

Sólvallagata
Fallega og vel skipulögð 95
5,8 fermetra íbúð
4ra herbergja í sjarmerandi húsi.
Björt, parketlögð stofa með útgengi á suðursvalir.
Nýlega endurnýjað baðherbergi með glugga.

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Verð

35,9
, millj.
j
801 Selfoss
S lf

Stórglæsilegt 224 fm heilsárshús á
tveimur hæðum
í landi Vaðnes í Grímsnesi
Húsið er byggt 2002 og er
allt hið glæsilegasta

40,3
, millj.
j

Tjarnarhólslaut - Vaðnesi

Verð

34,7
, millj.
j
113 Reykjavík

Þorláksgeisli
137,6 fm, 4ja
j herbergja
gj
26,7 fm bílskúr

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Verð
V

Urðarbakki

59,5
, millj.
j

Verð frá

32,8
, millj.
j

109 Reykjavík
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Klettháls
109 Reykjavík

170 Seltjarnarnes

Tjarnarstígur

Kleifarsel

Glæsilegt einbýlishús samtals að stærð 227,9 fm
Fallega innréttað
Eignarlóð
Tvöfaldur bílskúr
Nánar: Jórunn 845 8958

Fallegt einbýlishús samtals 227,4 fm

Verð

67,9
, millj.
j

Fimm svefnherbergi
Barnvænt hverfi
Bílskúr

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð frá

46,9
, millj.
j

Nánar: Jórunn 845 8958
Verð

59,5
, millj.
j

Karfavogur

Öll skipti skoðuð

Góð
G
óð 47
47,9
,9 mf risíbúð
3ja
3
jja he
herbergj
r a

Klettháls
801 Selfoss

801 Selfoss

Ölver

Syðri - Reykir

Vel skipulagt 46 fm heilsárshús
Tvö svefnherbergi auk svefnlofts
45 mín frá Reykjavík
Mikið ræktuð lóð
Heitur pottur og hitaveita
Nánar: Ólafur 822 2307
Verð 12,9
,

Einstaklega vel staðsett 64 fm sumarhús
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Mest allt endurnýjað. Gott útisvæði og sólpallar
104 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir

millj.
j

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

Staðsett neðst í botlanga við árbakka
Nánar: Svan 697 9300

Verð

19,7
, millj.
j

Verð

18,2
, millj.
j
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OPIÐ HÚS
Þriðjudag 1. apríl

17:00 - 17:45

OPIÐ HÚS
Mánudag 31. mars

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Verð

49,9 millj.
101 Reykjavík
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17:30 - 18:00
Verð
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Stærð 99,4 fm., efsta hæð
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OPIÐ HÚS
Þriðjudag 1. apríl

Nánari upplýsingar veitir

17:00 - 17:30

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

31,5
31, millj.
j

OPIÐ HÚS
Mánudag 31. mars

Nánari upplýsingar veitir

17:30 - 18:00

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

Verð

44,9
, millj.
j
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Boðagrandi 2A
Falleg
g 128 fm íbúð á
4.hæð ásamt stæði í
bílageymslu
Tvennar svalir

Klettháls
112 Reykjavík

Þrjú góð svefnherbergi
V hal
Við
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ds ítið fjölbýli
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ð lyyftu
ftt

104 Reykjavík

Sóleyjarimi

Laugarnesvegur

Glæsileg 3ja herbergja íbúð
Fyrir 50+

Vel skipulögð endaíbúð á 3. hæð
Allt að fjögur svefnherbergi

Á annari hæð
Yfirbyggðar suður svalir
Allt tréverk úr eik
Nánar: Jórunn 845 8958

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Verð

Mánudag 31. mars

17:00 - 17:45

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

29,9
, millj.
j

Verð

42,9
, millj.
j

Núverandi skipulag góð alrými
og tvö svefnherbergi
Rúmgóðar svalir, eftirsóttur staður
Nánar: Atli 899 1178
Verð 29,9
,

millj.
j

221 Hafnarfjörðurr

Frábær fyrstu kaup

Glæsilegt parhús
Gl

Erluás 9

Stærð 181,9 fm
Frábær staðsetning
Innbyggður bílskúr
Sólpallur

105 Reykjavík

108 Reykjavík

Bollagata

Háagerði

2ja-3ja herbergja 66 fm íbúð

Fallegt parhús
Stærð 206,6 fm

OPIÐ HÚS

Sérinngangur
Fallegt hús og góður garður
Nánar: Ólafur 822 2307
Verð

Nánari upplýsingar veitir

21,9
, millj.
j

Mánudag 31. mars

17:00 - 17:30

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

53,7
, millj.
j

Frábær staðsetning
Hús í góðu ástandi
28,9Fm bílskúr
Nánar: Hilmar 695 9500

Verð

49,9
, millj.
j

113 Reykjavík

Lækkað verð

Þorláksgeisli 3
Fjögurra herbergja
Stærð 127,1, 2.hæð
Stæði í bílageymslu
Lyftuhús
210 Garðabær

203 Kópavogur

Markarflöt

Baugakór

Fallegt 200 fm einbýli

Falleg 3ja herb. 96 fm íbúð
Lyftuhúsnæði
Stórar svalir
Stæði í bílageymslu
Nánar: Jason 775 1515

OPIÐ HÚS

Glæsilegur útsýnisstaður
4 svefnherbergi. Stór bílskúr
Stór verönd með heitum potti

Nánari upplýsingar veitir

Nánar: Jason 775 1515

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

Verð

MIKLABORG

61,9
, millj.
j

Mánudag 31. mars

18:30 - 19:00

Verð

31,5
, millj.
j

Verð

28,8
, millj.
j
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Miklaborg fasteignasala hefur hafið
sölu á íbúðum við Vindakór 2-8

Nýjar og rúmgóðar 3ja-5 herbergja íbúðir frá 112-166 fm og fylgir öllum íbúðum eitt
stæði í bílageymslu.
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Bjartar og rúmgóðar 3ja til 5 herbergja íbúðir
Fullbúnar nýjar íbúðir með vönduðum gólfefnum
m,
tækjum
m og in
nnrréttingum.
Stórbrotiið útsýni
Stæði í bílgeymslu með öllum íbúð
ðum
Stærðir frá 123-1
152
2 fm
Stend
dur í suðurhlíð með
ð svölum til suðurs
Verð frá:

32,5 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 1. apríl
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Ólafur Fiinnb
nbogason, sölufulltrúi
olafur
ur@mi
@miiklaborg.is sími: 822 2307
@

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jas
assi@miklaborg
g.is sím
sími:
i:: 775
5 15
1515
15
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miklaborg.is

Með
ð þér allla leið

569 7000

17:00 - 17:30
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5
-6Stærð: 333,6 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 201,7 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 334,2 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHYZRS

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHYZRS 

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\UZ 

,PUZ[HR[OUU\UHYOZmILZ[HZ[Hóx(RYHSHUKP/ZPóLYZ[HóZL[[ULóZ[
xO]LYMPU\NLUN[VWU\Z]¤óPTPSSP;UHVN4ûYHYO]LYMHUUH
Z]LMUOLYILYNP]PUU\OLYILYNP[]¤YZ[VM\YLSKOZIVYóZ[VMH
ZQ}U]HYWZOVS[]IHóOLYILYNPNLZ[HZU`Y[PUNVNIxSZRYTH\R
ôHRZ]HSHT:RLTT[PSLNH[M¤Yó[PYûTPÐKHNLYOZPó\ôI
MVROLS[<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

4QNMHSSLN[VN]LS]PóOHSKPóLPUIûSPZOZmLPUUPO¤ómZHT[[]MSK\T
MTIxSZRYmMYmI¤Y\TZ[Hó/ZPóZ[LUK\Y]Pó}I`NN[Z]¤óP
}ZUVY[PóOYH\UVNMYPóZ¤S[Z]¤óPLYIHRH[PS]PóOZPómZHT[
NS¤ZPSLN\TNHYóPVNMHSSLNYPHóRVT\:[}YHY]LYHUKPYLY\]PóOZPóm
T}[PZ\óYPVN]LZ[YPVNZ[PTWSHZ[L`W[Z[t[[VNNUN\Z[xNHYTLóOP[H

-YmI¤Y[MQSZR`SK\OZxLPU\]PUZ¤SHZ[HO]LYMP2}WH]VNZ<TLYHó
Y¤óH[]LNNQHO¤óHLPUIûSPZOZTLóYTN}ó\TZ]LMUOLYILYNQ\TVN
TQNN}óYP[PTI\Y]LYUKTLóZRQ}S]LNNQ\TVNOLP[\TWV[[P)xSZRYLY
PUUI`NNó\YVNLY MT:RPW[PmTPUUPLPNUxO]LYMPU\RVTH[PSNYLPUH
4PRPómO]xSHUKPZLTTN\SLN[LYHó`MPY[HRH

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 
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Herb:75-6Stærð: 335,6 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 129,8 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 97 fm
Herb.

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\UZ 

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUHWYxSRS

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHYZRS

:[}YNS¤ZPSLN[]LNNQHxIóHLPNUmMYmI¤Y\T[ZZûUPZZ[HóôHYZLT
}OPUKYHó[ZûUPLY`MPYNVSM]SS.9VNIVYNPUH<TLYHóY¤óHLMYP
ZtYO¤óOHUUHóHHM9\[2mYHmZHT[H\RHxIómQHYóO¤ó(SS[LMUPZ]HSx
ZtYMSVRRP;PS]HSPULPNUM`YPYZHTOLSKUHMQSZR`SK\LPUUPNN¤[P
H\RHxIóPUUûZ[[KZLTN}ó]PUU\HóZ[HóHLóH[PS[SLPN\

=LSZRPW\SHN[MQSZR`SK\YHóOZmLPUUPO¤óTLóPUUI`NNó\TIxSZRYm
]PUZ¤S\TZ[Hóx2}WH]VNP-HSSLNHYPUUYt[[PUNHYUûIPóHóLUK\YUûQH
IHóOLYILYNPó:RQ}SN}ó\YNHYó\YTLó]LYUKHóMYHTHUVN
HM[HU]LYó\,PUZ[RZ[HóZL[UPUNôHYZLTZ[\[[LYxZR}SHSLPRZR}SH
:TmYHSPUKPUHVNHSSHOLSZ[\ôQ}U\Z[\

4QNIQY[VNMHSSLNQHOLYILYNQHxIómLMZ[\O¤óxN}ó\S`M[\OZP
:[¤óPxIxSHNL`TZS\M`SNPYLPNUPUUP:]HSPYUHYLY\Z[}YHYVNZUHx
Z\ó]LZ[\YTLóNS¤ZPSLN\[ZûUP`MPY,SSPóH]H[UPóVN\WWx)SmMQSS
)¤óPOLYILYNPULY\TQNYTN}óTLóN}ó\TMH[HZRmW\T

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

<WWS:PNYxó\YZS\MNZT!
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Stæði í bílageymslu
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Herb:45-6Stærð: 89,5 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 126,3 fm
Herb.

Herb:25-6Stærð: 71,8 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUTHYZRS!!

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHYZRS! !

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHYZRS!!

-HSSLNVN]LSZRPW\SNóOLYILYNQHxIóPYm/¤óxZU`Y[PSLN\MQSIûSP
,SKOZTLóN}óYP]PóHYPUUYt[[PUN\Z[VMHLYIQY[VNYTN}ó
OQ}UHOLYILYNPTLóZ[}Y\TMH[HZRmW\TIHYUHOLYILYNPTLó
MH[HZRmW\TIHóOLYILYNPTLóO]x[YPPUUYt[[PUN\VNMSxZHSHN[xO}SMVN
NVSMÍN}SM\TLYNLNUOLPS[WHYRL[î]V[[HOZLYPUUHUxIóHY

.S¤ZPSLNQHOLYILYNQHLUKHxIóPYmLMZ[\O¤óxMHSSLN\S`M[\OZPmZHT[
Z[¤óPxSVRHóYPIxSHNL`TZS\ÐIóPULYIPU]UK\ó\TLPRHYPUUYt[[PUN\T
VNLPRHYWHYRL[mN}SM\T:[VMHLYIQY[VNYTN}ó:[}YHYOLSS\SHNóHY
Z\ó\YZ]HSPYôHYZLTNLY[LYYmóM`YPYOLP[\TWV[[PNLUNPóLY[mZ]HSPYY
Z[VM\VNIHóOLYILYNP4PRPSSVM[O¤óLYxxIóPUUPVNMHSSLN[[ZûUP[PSMQHSSH
VN}ZWPSS[YHYUm[[Y\<WWSî}YHSMZNZT!
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:U`Y[PSLN[VN]LSZ[HóZL[[YûTPTLóN}óYP
SVM[O¤ó:tYPUUNHUN\YVNYTSTmSO\Yó
4HSIPRHóWSHUTLóMQ}Y\TZtYIxSHZ[¤ó\T:tY
ZRYPMZ[VM\YûTPVNZHSLYUPîYPNNQHMHZHYHMTHNU
/]x[TmSHó]PUU\Z]¤óPTLóUûTmS\ó\N}SMP

<WWY\UHSLNVN]LSTLóMHYPUMTxIóTLó
ZtYPUUNHUNPVNH\RHOLYILYNPmQHYóO¤óxMHSSLN\
OZP]Pó2PYRQ\[LPN:[VMHULYIQY[VNYTN}ó
TLóMHSSLN\TOVYUNS\NNHVNSQ}Z\IL`RPWHYRL[P
:]LMUOLYILYNPóLYYTNV[[LSKOZPóLYSx[PóVNIQHY[

<WWS+}YV[OLHZS\MNZT! 
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Herb. 4

Stærð: 119,4 fm

Stærð: 73 fm
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Iðnaðarhúsnæði Stærð: 124,4 fm
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Stærð: 109,2 fm
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Herb. 4

Stærð: 88,5 fm

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUHWYxSRS!!

9TN}óxIm[]LPT\YO¤ó\TmôLZZ\TLM[PYZ}[[HZ[Hóx]LZ[\YI¤U\TÐILYmO¤óTLó
NS¤ZPSLN\[ZûUPîYQZ]LMUOLYIôHYHM[]ZHTSPNNQHUKPOLYIxYPZP:R]-49LYxIMT
LUOLYImLMYPO¤óPUUPLY\HóOS\[H\UKPYZóVN[LSZ[ô]xLRRPTLóxMT:[\[[xZR}SH
SLPRZR}SH]LYZSHUPYVN29]SSPUU<WWS:PNYUZS\MNZT!
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Herb. 7
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Stærð: 249,2 fm

,`YHYMS[¶(RYHULZ

Herb. 4

Stærð: 127,5 fm
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Stofnað

1983
Sími 520 7500

DALSÁS 2-6 - HAFNARFJÖRÐUR
D
SEL

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.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
31. MARS MILLI KL. 17 OG 18

D
SEL
D
SEL

D
SEL

D
SEL

D
SEL
D
SEL

D
SE L

• 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir með sér inngang
ásamt stæði í bílageymslu fyrir sérvaldar íbúðir.

D
SEL

D
SEL

16
SELD
AR

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

50+

Íbúði
r fy
50 ár rir
a
og el
dri

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
31. MARS MILLI KL. 17 OG 18
• Fallegar 3ja og 4ra
herbergja íbúðir lyftuhúsi.
• Fullbúnar án gólfefna
• Baðherbergi og þvottahús
flísalagt og fullbúið

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
31. MARS MILLI KL. 17 OG 18

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

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

• 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

• 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

Suðurholt – Hafnarfjörður
– Sérhæð m. bílskúr

Brekkugata - Hafnarfjörður
- Glæsilegt einbýli

Glæsileg efri sérhæð 152 fm auk 66 fm tvöföldum bílskúr samtals
219 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Glæsilega stofa og eldhús. Verönd í garði, pallar, heitur
pottur. Glæsilegt útsýni. Verð 44,9 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.

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

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.

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.

Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is
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HLAÐBÆR 11
EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
S

Vorum að fá í einkasölu þetta fallega
hús í hjarta borgarinnar. Í húsinu sem
er kjallari og tvær hæðir, alls 234 fm,
eru m.a. níu herbergi, stórt eldhús
með fallegum innréttingum, flísalagt
baðherbergi, snyrtingar og geymslur.
Eignin hefur fengið mjög gott viðhald og
endurnýjun. Stór timburverönd. Bílskúr/
geymsla á lóð. Stórt bílastæði á lóðinni.
Verð 79,5 millj.

Opið hús þriðjudaginn 1. apríl
frá kl 17.00 -17.30
Fallegt 190,2 fm einbýlishús á einni hæð
besta stað í Árbænum. 3-4 svefnherr
bergi, Tvær bjartar og rúmgóðar stofur
með fallegum arni, útgengi í garð úr
stofu. Endurnýjað fallegt baðherbergi.
Sérlega fallegur og gróinn garður.
Innangengt í bílskúr. Snyrtilet og vel
staðsett hús. V 49,9 m

OP

IÐ

HÚ

S

HVERAFOLD 32 - EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ

BERGSMÁRI - EINBÝLISHÚS

Sævagarðar - Einbýlishús

Garðavegur 6 - Einbýlishús

Vorum að fá í einkasölu einbýlishús á einni hæð, auk bílskúrs, sem
staðsett á fallegu stað innst í botnlangagötu. Rúmgóðar stofur.
Stórt eldhús með hvítri innréttingu og borðkrók. Baðherbergi með
sturtu. Þrjú svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Rúmgóður
bílskúr. Allar nánari uppl. á skrifstofu.

Gott 203 fm pallbyggt einbýlishús með innbyggðum bílskúr. Eignin
stendur á hornlóð með mjög góðu útsýni. Fjögur stór og rúmgóð
svefnherbergi, fatherbergi og snyrting inn af hjónaherb. Tvær
stórar og bjartar stofur. Eldhús með fallegum ljósum innréttingum.
Timburverönd til suðurs og garður með fallegum gróðri.
LAUS STRAX. Verð 59.5 millj.

Fallegt 237 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á
góðum stað á Seltjarnarnesinu. Í dag eru þrjú stór herbergi
(áður fimm) og þrjár bjartar stofur. Arinn í stofu. Góðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Stór en viðhaldslítill garður.
Hellulögð verönd með heitum potti. Verð 69,8 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 19:00 - 20:00
Fallegt 171 fm tveggja hæða einbýlishús á góðum stað í
Hafnarfirði. Húsið er 150 fm og bílskúr 21 fm. Á neðri hæð eru
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Útgengt á fallega
timburverönd. Á efri hæðinni er glæsilegt eldhús, stór stofa og
borðstofa. Tvennar svalir. Parket og flísar á gólfum. Verð 35 millj.

OP

IÐ

HÚ

S

HAMRABYGGÐ
Y
- EINBÝLISHÚS.

DALPRÝÐI - PARH
P
ÚS Á EINNI HÆÐ

LOGALAND - RAÐHÚS

Borgarholtsbraut 24 - Neðri hæð með bílskúr

Fallegt 171 fm einbýlishús ásamt 32 fm bílskúr á góðum stað í
Hafnarfirði. Baðherbergi með hornbaðkari. Hjónaherbergi með
flísalögðu baðherbergi, með sturtu. Tvö svefnherbergi. Björt
og góð stofa og borðstofa með arni. Eldhús með fallegri hvítri
viðarinnréttingu. Bílskúr: Er hálfkláraður. Verð 43.5 millj.

Fallegt og vel hannað 200 fm parhús á einni hæð með innb. 36,7
fm bílskúr. Húsið sem eru í byggingu verður afhent fullbúið að
utan og lóð með náttúrugróðri og sólpalli. Bílaplan verður grófjafnað. Að innan verður húsið afhent tilbúið til innréttinga. Gert
er ráð fyrir allt að fjórum svefnherbergjum og tveimur stofum.
Staðsetning er góð við opið svæði. Verð 56 millj.

Glæsilegt og mikið endurnýjað 229 fm raðhús með bílskúr innst
í Logalandi í Fossvoginum. Nýtt fallegt eldhús með háglans
innréttingu, eyju og helluborð. Stórar og bjarta stofur með nýjum
gólfefnum. 4-5 svefnherbergi. Tvær snyrtingar. Suður svalir og
nýleg verönd í garði. Frábær staðsetning á góðu og vel viðhöldnu
húsi. V 64,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00
Vorum að fá í sölu 100 fm neðri hæð í tvíbýlishúsi auk 34,4 fm
bílskúrs. Þrjú svefnherbergi. ágæt stofa. Eldhús með upprunalegri
innréttingu. Flísalagt baðherbergi. Eignin er mikið til upprunanleg
og þarfnast standsetningar að innan. Eignin er laus nú þegar,
ekkert áhvílandi. Verð 32,7 millj.

ESKIHLÍÐ - SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

Auðbrekka Efri sérhæð

Flétturimi með bílageymslu

STRANDGATA - 4RA HERBERGJA/
A AUKA ÍBÚÐ

Glæsileg 152 fm fimm herbergja sérhæð ásamt herbergi í kjallara
og bílskúr á fallegum stað í Hlíðunum. Þrjú svefnherbergi. Eldhús
með norðursvölum. Stór og björt borðstofa og stofa með suðurr
svölum. Flísalagt baðherbergi. Verönd með heitum potti. Falleg og
vel skipulögð eign. Parket og flísar á gólfum. Verð 49 millj.

Falleg og björt 108 fm. efri sérhæð. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og
stór stofa með gluggum á tvo vegu. Baðherbergi með baðkari og
opnanlegum glugga. Rúmgott og bjart eldhús. Sér þvottahús innan
íbúðar V 29,8 millj

Falleg 4ra - 5 herbergja 117 fm íbúð á tveimur hæðum auk stæðis
í bílageymslu. Björt og rúmgóð stofa með suðvestursvölum.
Sjónvarpshol. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi.
Fallegar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Verð 29,5 millj.

Falleg 188 fm íbúð ásamt 15 fm studioíbúð. Frábær staðsetning í
hjarta Hafnarfjarðar í góðu húsi. Þrjú stór svefnherbergi. Flísalagt
baðherbergi. Björt og mikil stofa sem er opin frá eldhúsi. Eldhús
er með fallegri innréttingu. Studioíbúð skiptist í stofu, herbergi,
og baðherbergi. Sérlega falleg og rúmgóð eign. Parket og flísar á
gólfum. LAUS STRAX. Verð 43.9 millj.

TUNGUSELL - 4RA HERBERGJA

STRANDASELL - 3JA HERBERGJA

HAMRABORG - LYF
L TUHÚS

EYRARHOLTT 16 - YFIRTAKA

Vorum að fá í sölu 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi.
Ágæt stofa með suðursvölum. Þrjú svefnherbergi með skápum í
tveimur. Flísalagt baðherbergi með baðkari. Eldhús með hvítri innréttingu. Eignin er laus nú þegar. Ekkert áhvílandi. Verð 24.9 millj.

Góð 93 fm 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýlishúsi.
Tvö svefnherbergi með skápum. Eldhús með dökkum viðarinnréttingum. Stór og björt stofa með suðvestursvölum. Flísalagt
baðherbergi. Sameignleg hjóla og vagnageymsla og stór 10 fm
sérgeymsla er í kjallara. LAUS STRAX. Verð 22,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu góða 77 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
fjölbýli með lyftu. Tvö svefnherbergi og björt og rúmgóð stofa með
vestur/norður svölum. Eldhús með eldri góðum innréttingum.
Falleg útsýni til norðurs og vesturs. Parket og flísar á gólfum.
Laus strax. Verð 21,5 millj.

AUÐVELD KAUP KR. 1.500.000 ÚT OG YFIRTAKA. Góð 3ja herr
bergja íbúð með sérverönd. Björt og góð stofa með norðurr
svölum með góðu útsýni. Tvö svefnherbergi. Baðherbergi. Eldhús
með hvítum viðarinnréttingum og útgengt á sérverönd sem er
timburlögð með skjólveggjum. Verð 22.9 millj.

Reynimelur 3ja herbergja

Lómasalir - 3ja herbergja ásamt stæði í bílageymslu

Kringlan Glæsilegt skrifstofuhúsnæði

BÍLDSHÖFÐI - ATVINNUBIL

Rúmgóð 90 fm íbúð á jarðhæð á besta stað við Reynimelinn.
Endurnýjað eldhús með fallegri innréttingu. Endurnýjað baðherr
bergi.Þvottahús á hæðinni, gróinn garður. Endurnýjaðar skolp og
drenlagnir. Frábær og róleg staðsetning. Laus í lok mai.
V 27,9 millj

102,6 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi við Lómasali
í Kópavogi. Björt stofa með útgengi á vestursvalir. Eldhús með
góðri innréttingu. Flísalagt baðherbergi með baðkari og innréttingu. Tvö svefnherbergi með skápum. Ekkert áhvílandi.

Glæsilegt 174 fm skrifstofuhúsnæði á 6. hæð í stóra turni
Kringlunnar sem er eitt gæsilegasta skrifstofuhúsnæði landsins.
Húsnæðið skiptist í móttöku/ skrifstofueiningu, tvær rumgóðar sér
skrifstofur og eitt stórt rými sem margar einingar rúmast í. Vönduð
gólfefni og innréttingar. Bílastæðakjallari er undir húsinu. Einstakt
útsýni og staðsetning sem gerist ekki betri. Verð 45,0 m

Mjög gott 149 fm iðnaðarhúsnæði á góðum stað í Reykjavík.
Aðkoma er frá Axarhöfða og er eignin staðsett rétt fyrir neðan
Húsgagnahöllina. Nýlega búið að taka bilið í gegn. Snytileg og
falleg eign með góðri lofthæð og innkeyrsludyrum.
Verð 22.8 millj.

Traust þjónusta í 30 ár

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

Naustabryggja - 110 Rvk

Stigahlíð - 105 Rvk

Glæsilegt 239,2 fm. endaraðhús. 3-4 svefnh., stórar suðursvalir. Vel hannað.
Útsýni yﬁr Esjuna og sundin. Hagstæður langtímaleigusamningur. VERÐ 64,9 millj.

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. Stutt í alla þjónustu, verslanir og góða skóla. Einstök eign.
Verð: tilboð.

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð
í Fossvogi

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

Óskum eftir 2-3 herb. íbúð
í 101

Óskum eftir 2 herb. íbúð
miðsvæðis í Rvk

Álfaskeið - 220 Hfj.

Hegranes - 210 Gbæ

Hamrabyggð - 220 Hfj.

Vatnsstígur - 101 Rvk

Laugavegur - 101 Rvk

Glæsileg og vel við haldið einbýlishús með aukaíbúð
og rúmgóðum bílskúr. Falleg lóð og góð staðsetning
í Hafnarﬁrði. Mjög auðvelt er að breyta núverandi
skipulagi og opna á milli sér íbúðar á jarðhæð og
aðalíbúðar. Verð 56,5 millj.

Fallegt og vel skipulagt 272,6 fm. einbýlishús á einni
hæð á stórri sjávarlóð á Arnarnesinu. Einstakt útsýni
til sjávar í átt að Bessastöðum og Snæfellsjökli.
Mjög bjart og fallegt hús með miklum möguleikum.
Auðvelt að útbúa aukaíbúð með sérinngangi.

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

Stórglæsileg 188,5 fm. 4ra herb. lúxusíbúð á efstu
hæð í 3ja hæða lyftuhúsi á vinsælum stað í 101
Skugga. Yﬁrbyggðar svalir til vesturs og stórar
þaksvalir til suðurs. Sér stæði í bílageymslu. Einstakt
útsýni. Stutt göngufæri í menningu miðborgarinnar.

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

Flúðasel - 109 Rvk

Urriðakvísl - 110 Rvk

Austurkór - 203 Kóp.

Strandgata - 220 Hfj.

Efstasund - 104 Rvk

Snyrtileg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á annari
hæð. Svefnherbergin eru þrjú, öll parketlögð og með
skápum. Stofa er rúmgóð, parketlögð og með útgengi
út á svalir. Þvottahús og geymsla er innan íbúðar.
Eignin er laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi.

Fallegt og vel staðsett einbýlishús. Tvöfaldur bílskúr.
Í kjallara er sér íbúð með sér inngangi, á hæðinni er
anddyri, gestasalerni, þvottahús, eldhús, borðstofa,
stofa, glerskáli og stigahol, á efri hæð eru þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi.

Frá þessum fallegu húsum í Austurkór er eitt besta
útsýni á höfuðborgarsvæðinu. Aðeins 6 íbúðir í húsi.
3-4 svefnherbergi, 2 baðherbergi í öllum íbúðum,
fataherbergi í stærri íbúðunum og tvennar svalir á
efri hæðunum.

Falleg 187,5 fm íbúð ásamt 14,6 fm studioíbúð.
Frábær staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar. Eignin er
laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Stakfells í síma 535-1000

Falleg eign á góðum stað. Eignin skiptist í 4ra herb.
íbúð, 3ja herb. íbúð í bílskúr og studio íbúð í kj.
Eign sem getur geﬁð af sér góðar leigutekjur. Þrjár
leigueiningar, allar með sér inngangi. Eignin er laus
við kaupsamning, ekkert áhvílandi.

Vatnsstígur - 101 Reykjavík

Strandasel - 109 Rvk

Hverfisgata - 101 Rvk

Baugakór - 203 Kóp.

Björt og falleg endaíbúð á 3ju og efstu hæð. Tvö
svefnh., bæði með skápum. Baðh. er ﬂísalagt,
með baðkari, innréttingu, vaski, salerni og glugga.
Geymsla í sameign, sameiginleg hjóla- og vagnageymsla. Laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi.

Sérlega glæsilega 102,4 fm þriggja herbergja íbúð á
3. hæð á Hverﬁsgötu. Eingin er staðsett í göngufæri
viðí verslanir, veitingastaði og menningu miðborgarinnar. Verð 33,9 millj.

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.

Dalvegur - 201 Kóp.

Hlíðasmári - 201 Kóp.

Grandagarður - 101 Rvk

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

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

Vel staðsett og glæsilegt 899,7 m² verslunar/
skrifstofu/atvinnuhúsnæði á einni hæð. Eignin er
öll nýlega endurnýjuð að utan sem innan. Mikil
uppbygging er á svæðinu. Óskað er eftir tilboðum í
eignina. Eignin getur verið laus við kaupsamning.

Heilsársbústaður í Borgarfirði

Öndverðarnes - sumarbústaðarlóð

Eyjafell í Kjós - 276 Mos.

Mjög fallegur og vandaður heilsársbústaður í
Fjárhústungu sem liggur í hlíðinni beint á móti
Hraunfossum/Barnafossum, skammt frá Húsafelli.
Hitaveita og heitur pottur.

Falleg og gróin 5.200 fm. sumarbústaðalóð á
frábærum stað við golfvöllinn í Öndverðarnesi.
Óbyggt svæði fyrir framan. Óhindrað útsýni. Örstutt
göngufæri niður að Hvítá, í golfskálann, 1. teig og
æﬁngasvæðið. Verð: 5,5 millj.

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

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.

In
ngólfur
Giissurarson
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali
ögg fast Sali

Opið virka daga frá kl. 9-17

IÐ

Í einkasölu góð 3ja herb. íbúð með sérinngangi af svölum í Kórahverfi Kópavogs.
Rúmgott eldhús og stofur, svalir út af stofu.
Tvö herbergi með parketi og skápum.
Baðherb. með flísum á veggjum og gólfi.
Vönduð íbúð í góðu húsi. Verð 27,9 milj
uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á
heidar@valholl.is.

Ljósalind - Kóp. auðveld kaup
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Erlendur
Davíðsson
s: 897-0199
Lögg fast Sali
Lögg.fast.Sali

Jón Rafn
Valdimarsson
s: 695-5520
Lögg fast Sali
Lögg.fast.Sali
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Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri

Garðar
Kjartansson
s: 853-9779
sölumaður

www.Valholl.is
Sölumenn
sýna

Eiríksgata 15 - Opið hús þriðjudaginn
1. apríl á milli kl. 17:30 - 18:00.
Falleg þriggja herbergja íbúð á efstu
hæð. Aðeins fjórar íbúðir í stigagangi
þ.e. ein á hæð. Anddyri með fataskápum.
Hvít innrétting í eldhúsi þaðan sem er
gott útsýni. Tvö svefnherbergi snyrting og
baðherbergi. Sérgeymsla og sameiginlegt
þvottahús. V. 30,3 millj.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

3ja herb. 93 fm íbúð á efstu hæð
við Strandasel
Höfum í sölu 3ja
j herb. 93 fm íbúð á efstuhæð
við Strandasel í Seljahverfi. Íbúðin er björt og vel
staðsett. Rúmgóðar stofur og tvö svefnherbergi. Sér
geymsla í kjallara og sameiginlegt þvottarhús.
Verð 22,9 milj. Heiðar sýnir eign, s:693-3356.

Klapparstígur, falleg 163 fm íbúð á efstu hæð
Opið hús í dag frá kl. 18-18:30
Falleg og vel skipulögð 2ja herb. íbúð á 1
hæð með 28 fm flottum sólpalli í 6 íbúða
vönduðu fjölbýli.
j ý Parket. Sérþvottahús.
Áhvílandi lán kr. 22.2 millj.j
við Íbúðalánasjóð. Afborgun kr. 113.000 á
mánuði.
Verð 23.9 millj.
Uppl. veitir Bárður í 896-5221.
Bjalla: Ari.

S
HÚ

Góð 3ja herb. íbúð við Rauðalæk – Laus fljótlega

Höfum tekið í sölu 163 fm íbúð á efastu
hæð í þþessu virðulega
g húsi við Klapparstíg
pp
í Reykjavík. Íbúðin skiptist í fjögur herb.
rúmgóðar stofur, glæsilegt eldhús og
baðherbergi. Tvö sérstæði fylgja
y gj eignarg
hlutanum. Verð 61,5 milj. Íbúðin er laus
við kaupsamning og sýna Heiðar og Bárður
eignina þegar hentar.

Sölumenn
sýna

Drangakór - parhús í sérfl. m.aukaíbúð.

Reykás -laus fljótlega
Mjög
j g ggóð 95 fm. 3ja
j herbergja
gj íbúð á 1.hæð, tvennar
svalir. Parket ogg flísar á ggólfum. Öll sameign
g til fyriry
myndar. Áhv. gott lán ca. 23,8m. við Íbúðarlánasjóð
greiðsla pr. mán. 147 þúsund. V. 27,9m.
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

2ja herbergja

Birkihlíð - eign í sérflokki.

Nýkomin mjög góð 84,2 fm. 3ja herbergja
íbúð með sér inngangi
g g í mjög
j g vel staðsettu
húsi. Íbúð er mikið endurnýjuð. m.a. nýtt
eldhús með innb. ísskáp, nýtt parket á
gólfum, gólfhiti. V. 24,5m.
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Nýkomið í einkasölu glæsilegt 190 fm
raðhús á 2 hæðum á frábærum og grónum
stað. 28 fm innb. bílskúr. Húsið hefur
allt verið endurnýjað að innan á sérlega
vandaðan hátt. Massift parket. Mikið
skápapláss. Vandaðar innréttingar. Steinn
á borðum. 3 rúmgóð svefnherb. Flottur
bakgarður í suður. Fallegt útsýni.
Verð 63 millj.
Uppl. veitir Bárður H Tryggvason í 896-5221.

Hörgshlíð - Í skiptum fyrir sérbýli
Stórglæsilegt 270 fm parhús á góðum stað
m. innb. bílskúr og aukaíb. á neðri hæð
m. sérinngangi. Vandaðar sérsmíðaðar
innréttingar, arin í stofu, baðherbergi með
Spa innaf m. heitum potti stórum. Instabus
lýsing, gólfhiti í húsinu, sérhönnuð loftræsting, verönd í garði og bílaplan stimplað. Eign
í algerum sérflokki. Skipti skoðuð á ódýrari.
Verð 72 m. Nánari uppl. veitir Bárður í
896-5222.

Stærri eignir

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Eiríksgata - Opið hús

Opið hús í dag Mánudaginn 31. mars,
frá kl 18:45 til 19:15 að Baugakór 19-23
íbúð 01-05.

S
HÚ

Heiðar
Friðjónsson
s: 693-3356
Lögg fast Sali
Lögg.fast.Sali

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Falleg 3ja herb. með stæði í bílageymslu í Kórahverfi

OP

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

Glæsileg 6 herbergja íbúð á þriðju hæð
(efsta) m. stæði í bílgeymslu. Eigendur
leitast eftir að skipta
p eigninni
g
upp
pp í sérbýli
ý
á pnr. 108 Rvík eða Seltjarnarnes. Íbúðin er
björt með stórum þakglugga og hefur verið
töluvert endurnýjuð. Skipulag: forstofa,
eldhús, stofa, arinstofa, borðstofa, þrjú
svefnherbergi, eitt þeirra með baðherbergi.
Gestasnyrting m. sturtu og þvottahús.
Tvennar svalir.
Nánari uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Brúnastaðir - glæsil. endaraðhús
Glæsilegt 230 fm endaraðhús á 2 hæðum m. innb.
bílskúr. Flestar innréttingar sérsmíðaðar og arkitektateiknaðar af Finni Fróðasyni. Garðurinn mjög glæsilegur og gróinn með góðum veröndum og hannaður
af Birni Jóhannssyni landslagsarkitekt. 5 svefnherb.
Massift parket. Heitur pottur í garði. Góður bílskúr
með epoxygólfi. Eign í sérfl. Verð kr. 57.9 millj.
Uppl. veitir Bárður H Tryggvason í 896-5221.

Atvinnuhúsnæði
Sölumenn
sýna

Sölumenn
sýna

Glæsileg 190 fm skrifstofuhæð við
Klapparstíg í Reykjavík
Furugrund sérhæð með bílskúr.
Nýkomin góð 122,8 fm. hæð með sérinngangi ásamt
22 fm herb. í kj. og 38,8 fm. innb. bílskúr. Samt. 183,1
fm. V. 43,9m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

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

2ja herb. 70,6 fm íbúð í þessu
eftirsótta húsi við Skúlagötu 20,
fyrir 60+
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.
g Húsvörður ogg stutt í þj
þjónustu eldri
borgara
g 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.

Falleg 3ja herb. 89 fm íbúð við
Sóleyjarima fyrir 50+
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.

Séræðir.

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

4ra herb.

Höfum tekið í sölu glæsilega 190 fm skrifstofuhæð á
2- hæð í þessu virðulega húsi við Klapparstíg í
Reykjavík. Húsnæðið skiptist í sjö herbergi,
eldhús og baðherbergi. Vönduð gólfefni og allt til
fyrirmyndar. Eignin er laus við kaupsamning.
Verð 64,5 milj. Bókið skoðun hjá Heiðari eða Bárði,
sem sýna eignina þegar þér hentar.

Sölumenn
sýna

4ra herb. 109,1 fm endaíbúð
við Engjavelli
Falleg 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
y
með gglugga
gg 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.

3ja herbergja

Íbúðir fyrir 50+ og 60+

Verslunarhúsnæði og 4ra herb.
íbúð við Ingólfsstræti
Höfum tekið í sölu Ingólfsstræti 8, verslunarhúsnæði á 1. hæð 93,6fm og 4ra herbergja íbúð á
2.hæð 90,3fm í reisulegu húsi á þessum eftirsótta
stað í miðbæ Reykjavíkur. Fasteignirnar bera tvö
fastanúmer: Verslunarhæð, 200-4374 og íbúð,
200-4375, samtals 183,9 fm. Báðir eignarhlutar
g
eru
í útleigu. Óskað er eftir tilboðum í eignirnar, uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Sumarhús
2ja herb. íbúð við Grandaveg 47
fyrir 60+

Sóleyjarimi fyrir 50 ára og eldri.
Mjög góð vel skipulögð ca. 60 fm. íbúð á 1 hæð í
ggóðu vinsælu húsi, sér afgirt
g suðurverönd, parket og
flísar á gólfum. Öll sameign til fyrirmyndar. V. 18,9 m.
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Í einkasölu fallegg 2ja
j herb. 58 fm íbúð á þþriðju
j hæð
við Grandaveg 47, í húsi fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin
er mjög fín, rúmgott herb. og stofa, svalir stil suðurs,
opið eldhús og flísalagt baðherb., þvottarvél á baði.
Líkamsræktarsalur með heitum potti, og sameiginlegur salur á efstu hæð, þangað er hægt að fá
heitan mat í hádeginu. Skipti á sambærilegri íbúð í
Vesturbæ eða á Seltjarnarnesi. Verð 20,5 milj, uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

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

80 fm 3ja herb. íbúð neðst í Álfatúni
Höfum tekið í sölu fallega
g 80,1 fm 3ja
j 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
staðsetning, Kópavogsmeginn í Fossvoginum, rétt við
skóla og leikskóla, ogg rétt við HK-heimilið.
Verð 25,9 milj, áhvílandi 21,6 milj ÍLS. Uppl. veitir
Heiðar Friðjónsson lögg. fast í s:693-3356 eða á
heidar@valholl.is

Heiðarbyggð v. Flúðir
- Glæsilegt útsýni.
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

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

Allar nánari upplýsingar veitir

Skrifstofuhæðir til sölu eða leigu

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

Til sölu eða leigu nýlegt 634,4 fm skrifstofu- og þjónustuhúsnæði við Borgartún 30 í Reykjavík. Tvær
hæðir í vesturenda hússins, jarðhæð og önnur hæð. Opið er milli hæða. Góð bílastæði. Vandaðar
innréttingar og góð bílastæði. Verð 165,0 millj.

Verslunarhúsnæði
Til leigu gott 156 fm húsnæði
Staðsett ofarlega við Laugarveg
Stór verslunargluggi og góð aðstaða
Nýlegt hús og snyrtilegt umhverfi

LEIGA

Óskar R. Harðarson

Upplýsingar hjá eftirtöldum löggiltum fasteignasölum:

hdl. og löggiltur fasteignasali

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

jöreign ehf
Kjartan Hallgeirsson
sími 824 9093

Dan Wiium
sími 896 4013

Þröstur Þórhallsson
sími 897 0634

FASTEIGNAMIÐSTÖÐIN
sími 55 0 3 0 0 0 - Hlíðasmára 17, 201 Kópavogur -

KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080
• FAX: 586 8081

WWW.FASTMOS.IS

fasteignamidstodin.is

Magnús Leópoldsson, lögg. fasteigna- og skipasali

Jörðin Eyjar II í Kjósarhreppi

TIL SÖLU: LAUGARBAKKASKÓLI

Til sölu ef viðunandi tilboð fæst í allar fasteignir Laugarbakkaskóla í Miðfirði Húnaþingi vestra.
Nánar tiltekið er um að ræða skólahús með kennslustofum, heimavist, mötuney ti, íþrót tarhúsi og
íbúðum auk þess einbýlishús og parhús á leigulóð sveitarfélagsins. Heildarflatarmál fasteignanna er
tæpir 4 0 0 0 fermetrar. Heit t vatn frá Hitaveitu Húnaþings vestra. Áhugaverðar eignir. Síðastliðin ár
hefur húsnæðið verið ný t t sem sumarhótel. Laugarbakki er miðja vegu milli Reykjavíkur og Akureyrar
og fasteignirnar eru um 2 km. frá Þjóðvegi 1.
Tilboðsgjafar þurfa að skila greinargerð um f yrirhugaða starfsemi í húseignum skólans. Seljendur
áskilja sér rét t að taka hvaða tilboði sem er og eða að hafna öllum. Tilboðum og greinargerðum skal
skila til undirritaðs f yrir 2 2. apríl 2014.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Leópoldsson magnus@fasteignamistodin.is og á skrifstofu
Fasteignarmiðstöðvarinnar sími 55 0-3000/ 892-6000 sjá einnig www fasteignamidstodin.is
Húnaþing ves tra er í Ves tur Húnavatnssýslu og er því miðja vegu milli Reykjavíkur og Akureyrar eða í u.þ.b. t veggja kls t . aks tursfjarlægð frá þeim
s töðum. Íbúar í Húnaþingi ves tra eru um 1170. Í Húnaþingi ves tra er til s taðar öll almenn opinber þjónus ta auk annarrar fjölbrey t trar þjónus tu.
Möguleikar til útivis tar, íþrót ta, afþreyingar og félagss tar fa eru fjölmargir og því er Húnaþing ves tra góður kos tur f yrir uppbyggingu fjölbrey t trar
at vinnus tar fsemi og fjár fes tingar.

Jörðin Eyjar II í Kjósarhreppi, landnúmer 125-987.
Jörðin á land að Meðalfellsvatni og Laxá í Kjós. Einnig rennur
Sandá við jörðina og hluti af Eyjatjörn er innan jarðarinnar.
Skv. Þjóðskrá Íslands er ræktað land talið verið 54,4 hektarar.
Jörðin 50% hlut í Eyjadal sem talin mun vera alls 1.200 hektara
að stærð. V. 130 m. ,- Allar nánari upplýsingar gefur Einar
Páll Kjærnested, löggiltur fasteignasali í síma 586 8080.
Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali
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Stofnað 1988
Fjarðargötu 17, Hafnarﬁrði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is
SKIPALÓN 10-14 - HAFNARFJÖRÐUR

Kári
Halldórsson
lögg. fasteignasali

Jónas
Hólmgeirsson
sölustjóri

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali

Aron Freyr
Eiríksson
sölufulltrúi

BIRKIBERG 26 - HAFNARFJÖRÐUR

Fáðu nánari upplýsingar og bókaðu skoðun hjá skrifstofu Ás
fasteignasölu í s.520-2600

AUSTURKÓR 100-102 - KÓPAVOGUR

Tvö af best staðsettu fjölbýlishúsum landsins með útsýni yﬁr höfuðborgina og upp til fjalla. Húsin eru á þremur hæðum með 6 íbúðum í
hvoru húsi. Bílskúr fylgir með hverri íbúð í Austurkór 102.
Íbúðirnar eru frá 111,8 - 167,6 fm og á verðum frá 38 - 56,5 millj.
Fáðu nánari upplýsingar og bókaðu skoðun hjá skrifstofu
Ás fasteignasölu í s.520-26

Melkorka
Guðmundsdóttir
skjalagerð

BYGGAKUR 1-9 - GARÐABÆR

Einbýlishús á einni hæð á góðum og vinsælum
stað í setberginu í Hafnarﬁrði. Húsið er alls
211,4 fm þar af er bílskúr 36,8 fm. Verð 60 millj.

Glæsilegar íbúðir fyrir 50 ára og eldri í góðu lyftufjölbýli við Skipalón
10 - 14 á Hvaleyrarholti í Hafnarﬁrði. Íbúðirnar eru 3ja til 4ra herbergja,
118 til 167 fermetrar. Verð 34 - 43,2 millj.

Birna
Benediktsdóttir
skjalagerð

Glæsileg raðhús á tveimur hæðum samtals 229,3 fermetrar með
innbyggðum bílskúr vel staðsett við Byggakur nr. 1 - 9 í Akralandi í
Garðabæ. Húsin verða afhent fullbúin að utan og tilbúin til innréttingar.
Verð á endaraðhúsum: 58.500.000 kr,Verð á miðjuraðhúsum: 56.000.000 kr,Fáðu nánari upplýsingar og bókaðu skoðun hjá skrifstofu Ás
fasteignasölu í s.520-2600

NORÐURBAKKI 1-3 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar 3ja - 4ra herb. íbúðir ásamt sér stæði í bílgeymslu í nýju
lyftuhúsi við hafnarbakkann. 98 - 127 fm.
Íbúðir á verði frá 29,4 - 65,0 millj.
Fáðu nánari upplýsingar og bókaðu skoðun hjá skrifstofu
Ás fasteignasölu í s.520-2600

ERLUÁS 13 - HAFNARFJÖRÐUR
Einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum
útsýnisstað í Áslandinu í Hafnarﬁrði. Eignin
er alls 245,8 fm að stærð sem skiptist þannig
að efri hæðin er 133,8 fm, neðri hæð 59,8 fm,
útigeymsla 8,4 fm og bílskúrinn 43,8 fm.
Verð 82,9 millj.

HÁIHVAMMUR 14 - HAFNARFJÖRÐUR
259 fm einbýli ásamt 43 fm bílskúr, samtals 302
fm á góðum stað í Hvömmunum. 6 svefnherb.
Auðvelt að gera aukaíbúð á neðri hæð m/
sérinngangi. Frábært útsýni yﬁr fjörðinn og
víðar. Verð 59,9 millj.

BURKNABERG 4 - HAFNARFJÖRÐUR
228,3 fm 6 herb. einbýli á tveimur hæðum, ásamt
31,5 fm bílskúr við Burknaberg í Hafnarﬁrði,
samtals 259,8 fm. Stutt í alla helstu þjónustu s.s.
skóla, leikskóla, verslun o.ﬂ. Verð 64,5 millj.

ÞRASTARÁS 11 - HAFNARFJÖRÐUR
318,8 fm einbýli m/aukaíbúð. Eignin skiptist í
neðri hæð 87,9 fm, bílskúr 57,4 fm og efri hæð
159,7 fm. Aukaíbúðin er ca 70 fm 3ja herb. með
sérinngangi. Verð 82,9 millj.

FURUVELLIR 39 - HAFNARFJÖRÐUR
Laust strax - 185,4 fm einbýli á einni hæð ásamt
34,6 fm bílskúr, samtals 220 fm á rólegum og
góðum stað. Fjögur svefnherbergi, möguleiki á
ﬁmmta. Stór afgirt verönd. Verð 47,5 millj.

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

Búðavað 19
Einstök staðsetning

Opið Hús
þriðjudag 18:00 til 18:30

249m2 parhús með frábæru útsýni yfr Elliðavatn
Upplýsingar veitir Brynjólfur í síma 820 8080
.
Tölvupóstur binni@remax.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
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Birkihlíð – Reykjavík.

Til leigu Sundagarðar
– Tvær skrifstofuhæðir !

Nýkomið í einkasölu mjög glæsilegt og algjörlega endurnýjað
19 0 fm raðhús á 2 hæðum með innb. 28 fm bílskúr á fallegum
stað í suðurhlíðum Reykjavíkur.Búið er að endurnýja húsið að
innan á mjög vandaðan hát t. Allar innrét tingar, hurðir, gólfefni,
baðherbergi, tæki og fl. Massif t parket. Bakgarður í suður
standset tur 20 0 9.Eign í sér flokki. Verð 62.5 millj.
Uppl. veitir Bárður H Tryggvason í 896-5221.

Húseignin, er sjö hæða skrifstofubygging ásamt geymslum í kjallara og lokaðri bifreiðageymslu. Einnig eru stæði fyrir framan og
aftan húsið. Vandað skrifstofuhúsnæði með tveimur lyftum. 1. hæðin skiptist í tvennt, annars vegar 145,1 fm og hins vegar 186,7
fm skrifstofurými, auk hlutdeildar í sameign. 4. hæðin er 464,3 fm skrifstofurými, auk hlutdeildar í sameign. Húsið er klætt að utan.
Mikið og fallegt útsýni er frá hæðunum. Langtímaleigusamningar eru í boði.

Upplýsingar hjá eftirtöldum löggiltum fasteignasölum:

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Kjartan Hallgeirsson lögg. Fs.
sími 824 9093

Þröstur Þórhallsson
Sími 897-0634

OPIÐ HÚS Í DAG

RAUÐAGERÐI 34A – PARHÚS

Dan Wium
Sími 896-4013

Verð: 59.000.000
Stærð: 200 m2

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

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

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

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

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Vespur

BÍLAR &
FARARTÆKI

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA.
KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.

Bílaþjónusta

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

Viðgerðir
AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Er með vento bensin vespu ‚05 árg.
í góðu ásigkomulagi v. 80.000 kr s.
8928655

CHEVROLET Cruze. Árgerð 2013,
ekinn 14 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
3.790.000. Rnr.210264.

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða
- vélsópun - skilti www.verktak.is S:
5514000

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf,
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo.
Renni diska og skálar. Sérgrein
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

Fellihýsi

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum
einnig dekkjavélar (affelgunar og
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH
eigum enfremur vörubíla dekkjavél.
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

Hobby 460 ufe excellent Nýtt hús.
Nett og skemtilegt verð 3.950.000.
Rnr.123501.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes
Sími: 431 2622
www.bilas

ÞJÓNUSTA

Bátar

Pípulagnir

KIA Sportage ex 4wd dísel beinskiptur..
Árgerð 2012, ekinn 35 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 4.690.000. Rnr.990648. 5 ár
eftir af verksmiðjuábyrgð.

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

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315

Varahlutir

MERCEDES BENZ A 220 cdi. Árgerð
2013, ekinn 8 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.850.000. Rnr.160925.

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

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

Hreingerningar
Vinnuvélar

Bílar óskast
7 MANNA DIESEL !
Suzuki Grand Vitara XL-7 DIESEL
10/2003 (mód 2004) ek 165 þ.km 5
gira, 7 manna, okkar verð 1190 þús !!!

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

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Garðyrkja

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

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

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

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

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af
vinnuvéladekkjum. Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050
okspares@simnet.is

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

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

til sölu

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

Sendibílar

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

Renault Traffic 01/2007 Ekinn 200.000
km , nýupptekinn gírkassi, Skoðaður
15,dráttarbeysli. Upplýsingar í S:
697-3390

)ÚG§BCBLLJ,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is
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RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

Málarar

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

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

Önnur þjónusta

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

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

SENDIBILL.IS

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

KEYPT
& SELT

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

Húsaviðhald

GARÐVINNA TRJÁKLIPPINGAR OG
GRISJUN

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

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

Til bygginga

Til sölu
Handsmíðuð barnahúsgögn.
Íslensk framleiðsla. Mjög gott verð.
S.8686963/6593485

S. 896-5778.

s. 571-7773 / 899-7773

Tölvur

Bókhald

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

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

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.

Spádómar

HEILSA
SKATTFRAMTAL 2014

Heilsuvörur

Ódýr og góð þjónusta.
Kíktu á www.skatt.is s:661-3703
S. 661 3703 / www.skatt.is

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

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

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

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

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

þann 10. apríl kl. 17:30 á jarðhæð
í sal Rafiðnaðarskóla Íslands
að Stórhöfða 27.

Óskast keypt

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

Vanur múrari getur tekið að sér
aukastörf við flísalagnir og viðgerðir
húsa. Uppl. í síma 865-4514
(kristinngj@gmail.com).

Rafvirkjun

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið

Dalshraun 13 Hafnarfirði

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

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.

Húsnæði óskast
Óska eftir 2.herb. íbúð í RVK. Er 26
ára nemi við HR og reyki hvorki né
drekk. Endilega hafið samband í 7790534.

GEYMSLUR.COM
NORSKA - ICELANDIC STUNDASKRÁ:
NORSKA I & II - NORSKA f.
heilbrigðisgeira, ENSKA f. fullorðna.
ICELANDIC - ÍSLENSKA f. útlendinga.
Byrja/Starting: 7/4, 5/5, 2/6, 30/6:
Morgna/Síðdegi /Kvölds. Mornings/
Afternoons/Evenings. 4 vikur/5
x í viku- 4 weeks/5 days a week.
Aukatímar: STÆ,TÖL, EÐL, EFN. www.
iceschool.is. FullorðinsfræðslanIceSchool, Ármúli 5. s.588 1160.

Ökukennsla
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Reykjavík 31. mars 2014
Stjórn Neytendasamtakanna

WWW.LEIGUHERBERGI.IS

Nudd

Upplýsingar í síma 661 7000.

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

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Í samræmi við þetta auglýsir stjórn Neytendasamtakanna
eftir framboðum til formanns Neytendasamtakanna vegna
næsta kjörtímabils (2014-2016) og sem hefst frá og með þingi
Neytendasamtakanna í haust. Framboðum ásamt lista yﬁr
meðmælendur skal skilað á skrifstofu eigi síðar en kl. 16:00
þann 30. apríl 2014. Einnig er hægt að senda framboð ásamt
lista yﬁr meðmælendur í pósti og má dagsetning póststimpils
ekki fara fram yﬁr 30. apríl 2014.

Húsnæði í boði

Geymsluhúsnæði

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins
á liðnu starfsári.
2. Reikningsskil og samþykkt reikninga.
3. Tillögur stjórnar um starfsemi á næsta ári,
fjárhagsáætlun og félagsgjöld.
4. Lagabrey tingar.
5. Kosning stjórnar.
6. Kosning kjörnefndarmanns og endurskoðanda.
7. Önnur mál
8. Stjórnarskipti.

Samkvæmt lögum Neytendasamtakanna skal kjör formanns
fara fram það ár sem reglulegt þing Neytendasamtakanna er
haldið. Í 14. grein laga Neytendasamtakanna segir svo um kjör
formanns: „Framboð til formanns skulu berast stjórn
Neytendasamtakanna eigi síðar en fyrir lok apríl þess árs
sem reglulegt þing er haldið. Framboði til formanns skulu
fylgja meðmæli 25 skuldlausra félagsmanna hið fæsta en
50 skuldlausra félagsmanna hið ﬂesta.“

Einstaklingsíbúð til leigu í Garðabæ.
Upplýsingar í síma : 5540386

KAUPI GULL !

Dagskrá fundarins er sem hér segir:

Kjör formanns
Neytendasamtakanna

Leigumiðlanir

TANTRA NUDD

SPÁSÍMINN 908 5666

Múrarar

Aðalfundur
Ljóstæknifélags Íslands fer fram

HÚSNÆÐI

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

Viðgerðir

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

SKATTFRAMTAL 2014

Húsgögn

Sjónvarp

Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav.

Karl G. skrúðgarðyrkjumeistari

Tek að mér skattframtöl
einstaklinga og rekstraraðila.
Ég er viðskiptafræðingur Cant.
Oecon. Með mikla reynslu.

HEIMILIÐ

s. 552-4910.

Búslóðaflutningar

ER ÖSPIN TIL AMA ?

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

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

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.

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

ATVINNA

Atvinna í boði
Óskum eftir að ráða þjónustufólk í sal,
unnið á kokkavöktum hádegi og kvöld.
Ísl. kunnátta skilyrði. Aðeins 20 ára
og eldri. Umsóknir sendist á frakkar@
islandia.is
Starfsmaður óskast til starfa á lager.
Bílpróf og reglusemi skilyrði. Umsóknir
sendast á solning@solning.is

TILKYNNINGAR

Einkamál
Karlmenn, nú eru margar nýjar
auglýsingar frá konum sem leita mjög
ákaft að tilbreytingu. Rauða Torgið, s.
905-2000 og 535-9920.

NÚ Í AÐDRAGANDA PÁSKANNA HÖFUM VIÐ ÁKVEÐIÐ
AÐ BJÓÐA OKKAR ALBESTA VERÐ
Við sníðum
innréttinguna að þínum
óskum. Þú getur fengið
skúffur og útdregin
tauborð undir vélarnar,
einnig útdreginn
óhreinatausskáp,
kústaskáp o.m.fl .

SANNKALLAÐ

Baðherbergi

30%

R
U
T
T
Á
L
S
F
A AF ÖLLUM
GUM
INNRÉTTIN A
TIL PÁSK

Vandaðar hirslur

Þvottahúsinnréttingar

PÁSKAVERÐ
KOMDU MEÐ MÁLIN og við
hönnum, teiknum og gerum
þér hagstætt tilboð.

RAFTÆKI
FYRIR ELDHÚSIÐ

VIÐ KOMUM HEIM TIL ÞÍN,
tökum mál og ráðleggjum
um val innréttingar.

ÞÚ VELUR að kaupa
innréttinguna í
ósamsettum einingum,
samsetta, eða samsetta
og uppsetta.

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI
Þú nýtur þekkingar og
reynslu og fyrsta flokks
þjónustu.

VÖNDUÐ RAFTÆKI
Á VÆGU VERÐI
Helluborð

Ofnar
Viftur

Háfa
Háfar
H

Kæliskápar

Uppþvottavélar
ÁBYRGÐ - ÞJÓNUSTA
5 ár á innréttingum, 2 ár á raftækjum.
Fríform annast alla þjónustu.
(Trésmíðaverkstæði,
raftækjaviðgerðaverkstæði).

friform.is
Mán. - föst. kl. 09-18 · Laugardaga kl. 11-15

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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

Myndasögur


/´D3LQG$OG®VDUG´WWLUU¾QLU®¿M´±P¢OLQRJIHU\ILU¿DX¢
PDQQDP¢OL

PONDUS

Eftir Frode Øverli

Jahérna hér! Nýtt Bieberæði! Nú þarf ég að tala
hreint út – ég er ekki mjög
hrifinn af þessari þjóð sem ég
tilheyri!

*N¸PFVI]XX
P¢QXGDJVNY·OG

Þær ganga um eins og
höfuðlausar hænur sem
sturlast í hvert sinn sem
þær sjá þennan
litla titt!

Sem er alls ekki það sama
og höfuðlausu hænurnar
sem sturlast í hvert sinn
sem Jamie Carragher
gerir
mistök!

Einmitt!

/0
1SQ
)U¢E§UJDPDQ¿¢WWDU·±»U
VPL±MX&KXFNV/RUUHVHPHU
PD±XULQQ¢EDNYL±WG
7ZRDQGD+DOI0HQ

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Og ég held því
fram að krufningin muni sanna
mál mitt!

/0
2EWLZMPPI
'UDPDW®VNLU¿§WWLU¿DU
VHPW´QOLVWLQVSLODUVW´UW
KOXWYHUNRJIMDOODXP
N¢QWU®V·QJNRQXQD5D\QD
-DPHV
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BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

%UHVN¿¢WWDU·±®¿UHPXU
KOXWXPPH±HLQXPDOOUD
YLQV§ODVWDOHLNDUD%UHWD
'DYLG7HQQDQW®D±DOKOXW
YHUNL

Ég er þreyttur
á því að horfa
á sjóvnarpið
eftir að við
fundum fjarstýringuna.

/0
8LI%QIVMGERW

Aha!

QQXU¿¢WWDU·±LQXP
U»VVQHVNXQM´VQDUDQD
3KLOOLSRJ(OL]DEHWK-HQQLQJV
VHPHUXQM´VQDUDUI\ULU.*%
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Isaac Asimov

7

9

3

4

10

11

13

14

15

16

21

17

19

20

Vladimir Kramnik (2787) vann
Topalov (2785) í þrettándu og næstsíðustu umferð áskorendamótsins í
skák sem lauk í gær.
Hvítur á leik

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. berjast, 6. klukka, 8. vefnaðarvara,
9. arr, 11. tveir eins, 12. fyrirferð, 14.
vínblanda, 16. Tveir eins, 17. samstæða,
18. af, 20. bókstafur, 21. sjá eftir.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. gremja, 3. tveir eins, 4. eldsneyti, 5.
eyrir, 7. ritsmíð, 10. síðasti dagur, 13.
hljóð rjúpunar, 15. skældi, 16. vafi, 19.
Tímabil.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. etja, 6. úr, 8. tau, 9. sig,
11. rr, 12. stærð, 14. grogg, 16. ee, 17.
par, 18. frá, 20. sé, 21. iðra.

9DQGD±WDOVHWWEDUQDHIQLRJ
VNHPPWLOHJLU¿§WWLUI\ULU
\QJVWX¢KRUIHQGXUQDDOOD
GDJD¢.UDNNDVW·±LQQL

2

1

6
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Gunnar Björnsson

„Fólk sem heldur að það viti allt fer mikið í taugarnar á
okkur sem vitum allt.“



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

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

LÓÐRÉTT: 1. fúss, 3. tt, 4. jarðgas,
5. aur, 7. ritgerð, 10. gær, 13. rop, 15.
grét, 16. efi, 19. ár.
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Uss uss. Þú
ert alltaf að
kvarta yfir því
að fá ekki næga
hreyfingu.

53. Hc8+! Kxc8 54. h8D+ Kd7 55.
Dh7+. Svartur gafst upp þar sem
hvítur leikur 56. Re3 næst. Anand
varð öruggur sigurvegari á mótinu og
mætir Carlsen í heimsmeistaraeinvígi
í nóvember nk.
www.skak.is Wow-mót TR hefst í
kvöld.

ENNEMM / SÍA / NM61521

Við vitum að allt getur gerst í atvinnurekstri
REYNSLA OG SÉRÞEKKING HJÁ FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU VÍS
Eins og stjórnendur og starfsmenn vita eru nær
engin takmörk fyrir því sem getur komið upp
á í rekstri fyrirtækja. Sérfræðingar fyrirtækjaþjónustu VÍS bjóða sérsniðna tryggingavernd

VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS

eftir breytilegum þörfum hvers og eins. Þannig
getur þú einbeitt þér að því sem þú gerir best.
VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.
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Elton John
giftir sig
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VILLAGE VOICE

5,&.<*(59$,67<%855(//7,1$)(<
ÁLFABAKKA

12$+
./
12$+9,3 
./
./
1((')2563(('
3203(,, 
./
5,6(2)$1(03,5('./
1216723 
./
0833(760267:$17('(167$/'./
7+(/(*2029,(Ì6/7$/'./
EGILSHÖLL

12$+
./
1((')2563(('  ./
0833(760267:$17('(167$/'./
./
3203(,,
5,6(2)$1(03,5(' ./
*$0/,1*,11 
./

Mánudagsblús

Tónlistarmaðurinn Elton John
ætlar að giftast sambýlismanni
sínum til margra ára, David
Furnish, í vor.
Í samtali við Attitude
magazine sagði David Furnish að það væri í raun skylda
þeirra að giftast eftir að lög
sem heimila samkynhneigðum
pörum að ganga í hjónaband
tóku gildi síðastliðinn laugardag í Englandi og Wales. Elton
og David hafa verið saman í
um tuttugu ár.
Árið 2005 staðfestu þeir
félagar samvist sína við hátíðlega athöfn og héldu af því tilefni stóra veislu þar sem um
650 manns fögnuðu með þeim.
Þrátt fyrir það að hafa
gaman af að halda stórar veislur stefna þeir á að hafa veisluna í vor minni en þá fyrir
níu árum. Þeir ætla frekar
að gleðjast með sonum sínum
tveimur, Zachary og Elijah,
ásamt nokkrum vel völdum
ættingjum.

BAKÞANKAR
Fanneyjar Birnu
Jónsdóttur

M

ánudagur hefur löngum verið talinn
erfiðasti dagur vikunnar. Þennan
vafasama heiður má líklega rekja til þess
að flestir snúa þá aftur til vinnu og standa
frammi fyrir vinnuvikunni; fimm heilum vinnudögum. Síðan þegar nær dregur
helgi fer lund fólks að lyftast með von
um skemmtilegri tíma – eins langt frá
vinnustaðnum og mögulegt er.

EF við færum þessa kenningu yfir
á þjóðfélagið er ljóst að það er enn
ansi langt í helgina. Við höfum
eiginlega verið föst í einum
löngum mánudegi frá hruni. Nú
síðast fengum við að vita að
nýjasta útspil ríkisstjórnarinnar, „aðgerðir til að lækka
húsnæðisskuldir“, er fullkomið jafngildi þess að pissa
í skóinn sinn. Allir þeir sem
hafa tjáð sig um aðgerðir
ríkisstjórnarinnar hafa
sömu áhyggjur, þær munu
valda verðbólgu sem á endanum skilar skuldurum á
nákvæmlega sama stað.
Hærri verðbólga hins vegar

hefur ekki bara áhrif til hins verra á skuldarana heldur líka alla hina. Það er sem sagt
allt að fara til fjandans – eins og vanalega.

EINA raunverulega spurningin á þessum
mánudegi er hvaða nýja vinkla stjórnmálamennirnir og þjóðfélagsrýnarnir
munu finna í þessari viku til að segja
okkur að þetta sé búið. Verður það tengt
hruninu, gjaldeyrishöftunum eða kannski
kennaraverkfallinu? Það eina sem við
vitum er að þetta verður slæmt og að
líklega mun einhver biðja síðasta einstaklinginn sem yfirgefur landið um að
slökkva á eftir sér.

MÉR verður oft hugsað til þess hversu
svartsýnir nánast allir viðmælendur fjölmiðla eru. Það kemst ekkert að nema
neikvæðni og niðurrif. Boðskapurinn er
eins og klipptur út úr lagi eftir meistara
Megas: Það er vont bara fyrst svo versnar
það stöðugt – loks verður það djöfullegra en
orð fá lýst.

ER ekki kominn tími til að losna undan
þessum sífellda mánudagsblús? Færa okkur
aðeins nær helginni?

GESTGJAFINN

GAMAN SAMAN Herdís Þorvaldsdóttir,

Elínrós Líndal,
forstjóri ELLU,
var glæsileg að
vanda.

Jakob Frímann Magnússon og Gabríela
Jóna Ólafsdóttir voru í góðu stuði.
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KL. 5 - 8 - 10.15
KL. 5 - 8
KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30
KL. 8 - 10.15
KL. 3.30 - 5.45
KL. 8

GRAND BUDAPEST HOTEL
HNETURÁNIÐ 2D
DEAD SNOW - RED VS DEAD
ONE CHANCE
SAVING MR. BANKS
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 2D

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



Fatamerkið ELLA í samstarﬁ við Grand Marnier stóð fyrir glæsilegu lokahóﬁ Reykjavík Fashion Festival um helgina
Lokahóﬁð fór fram í Gamla bíói og mikill fjöldi fólks lét sjá sig. Þar komu fram ýmsir listamenn og boðið var upp
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NOAH LÚXUS
GRAND BUDAPEST HOTEL
HNETURÁNIÐ 2D
HNETURÁNIÐ 3D
DEAD SNOW - RED VS DEAD
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS ÍSL. TAL 2D
RIDE ALONG
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NOAH

6, 8, 9, 10:45

HNETURÁNIÐ 3D

6

3 DAYS TO KILL

10:25

ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 2D

6

ANDRI & EDDA VERÐA BESTU VINIR

DALLAS BUYERS CLUB

8

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas
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ZWEI LEBEN

TÖFFARAR Dagur B.
Eggertsson og Guðmundur Jörundsson
léttir í lundu.

HRESSIR Rappa-

rinn Bent mætti
á svæðið með
góðum félaga.
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Stuð í Sjallanum á AK Extreme hátíðinni
Snjóbretta- og tónlistarhátíðin AK Extreme verður haldin dagana 3. til 6. apríl á Akureyri. Margir þekktir tónlistarmenn koma fram í tónlistarveislu í Sjallanum. Brain Police, Sólstaﬁr og Úlfur Úlfur eru á meðal þeirra.
FRESTAR TÓNLEIKUM Tiesto hefur

frestað tónleikum sínum sem áttu að
fara fram í Venesúela. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ekkert partí í
Venesúela
Hollenski plötusnúðurinn Tiesto
hefur frestað tónleikum sínum
sem áttu að fara fram þann 4.
apríl næstkomandi í Metropolitan
University, í Karakas, höfuðborg
Venesúela.
Ástæðan er sú að miklar óeirðir
hafa verið í landinu að undanförnu
og sagði Tiesto í samtali við APfréttastofuna að nú væri ekki tími
til þess að djamma í Venesúela.
Tiesto er einn vinsælasti og
tekjuhæsti plötusnúður heims og
rukkar samkvæmt lista Forbes
hvorki meira né minna en um
28 milljónir króna fyrir þriggja
klukkustunda langa tónleika.

FALLEG TÓNLIST

Hljómsveitin Sísý
Ey skemmti í lokahófinu.

„Það lengdist aðeins í líflínu Sjallans og við ákváðum að nýta okkar
það,“ segir Egill Tómasson, einn
af aðstandendum AK Extreme, en
þessi mikla snjóbretta- og tónlistarhátíð verður haldin dagana 3. til 6.
apríl á Akureyri. Á hátíðinni kemur
fram fjöldi tónlistarmanna, meðal
annarra verða þar Brain Police, Sólstafir, Highlands, Vök, Úlfur Úlfur,
Gísli Pálmi, Kött Grá Pje, Emmsjé
Gauti, Últra Mega Techno Bandið
Stefán, Endless Dark, Logi Pedro,
DJ Thor, Larry Brd og Mafama.

„Við erum rosalega ánægðir með
dagskrána sem við höfum stillt upp.
Þetta verður algjör veisla,“ segir
Egill.
Þegar aðstandendur hátíðarinnar byrjuðu að skipuleggja hana var
Sjallinn ekki inni í myndinni. „Sjallinn var ekki á boðstólum þegar við
byrjuðum að plana hátíðina en við
fögnum því mjög að Sjallinn er enn
á lífi. Við höfum verið að sprengja
utan af okkur Græna hattinn undanfarið.“
Fyrir utan tónlistarveisluna sem

fram fer í Sjallanum fer hátíðin
fram í Hlíðarfjalli og í miðbæ Akureyrar, nánar tiltekið í göngugötunni
Gilinu.
„Hápunktur AK Extreme verður
Big Jump/Gámastökkskeppni Eimskips í Gilinu á laugardagskvöldið
en þar koma saman tuttugu færustu
snjóbrettamenn Íslands og keppa um
AK Extreme-titilinn og hringinn.“
Miðasala á tónlistarviðburði AK
Extreme fer fram á midi.is, í Brimi
á Laugavegi og í Kringlunni og í
Eymundsson Akureyri.
- glp

LISTAVERK Gámastökkskeppnin er einn
af hápunktum hátíðarinnar. MYND/EINKASAFN

uppskrift að
fermingu
súkkulaðikaffikaka
tortilla með klettasalati,
fetaosti og rjómaosti
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súkkulaðimús
með jarðarberjaskyri

RFF
undir nafninu Grand Finale.
á framandi kokteila.

bruschettur með
mozzarella
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HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

kjúklingavængir
k
júklingav
með gráðaostsídýfu
gráða

Þessar uppskriftir finnur þú á gottimatinn.is, ásamt fjölda girnilegra
uppskrifta fyrir fermingarveisluna. Kíktu á gottimatinn.is og finndu
þína rétti fyrir veisluna.
LANDAMÆRAVERÐIR

Dyraverðirnir í lokahófinu voru
klæddir einkennisbúningum.
MYNDIR/ALDÍS PÁLSDÓTTIR

gottimatinn.is
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SPORT
Fyrsta liðið í 5 ár til að vinna án Kana

Besta sería Justin Shouse í úrslitakeppni

Snæfellskonur eru komnar í 1-0 í úrslitaeinvíginu á móti
Haukum en liðin keppa um Íslandsmeistaratitilinn í Dominosdeild kvenna í körfubolta. Snæfell vann 59-50 í Hólminum
á laugardag og er þetta annar leikurinn í röð sem
Snæfellsliðið vinnur án hinnar bandarísku Chynnu
Brown sem er meidd á fæti. Snæfell varð þar með
fyrsta liðið í fimm ár til að vinna leik í lokaúrslitum
kvenna án erlendis leikmanns eða allt síðan KR náði
því á móti Haukum árið 2009. Hildur Sigurðardóttir
(til hægri, 14 stig, 8 stoðsendingar) og Guðrún Gróa
Þorsteinsdóttir (7 stig, 13 fráköst) sem áttu báðar fínan
leik á laugardaginn voru einnig með þessu kanalausa KR-liði
fyrir fimm árum. KR tapaði þá í oddaleik á móti Haukum en
kanalaust lið hefur ekki orðið Íslandsmeistari síðan Keflavíkurkonur afrekuðu það vorið 2004.

KÖRFUBOLTI Stjörnumaðurinn Justin Shouse er í sinni áttundu úrslitakeppni á Íslandi
og orðinn 32 ára gamall. Það stoppaði hann ekki í að toppa sig í sópinu á Keflavík í
átta liða úrslitum Dominos-deildar karla í körfubolta. Justin fór fyrir þremur sigrum
Stjörnuliðsins sem er fjórða liðið í sögu úrslitakeppninnar sem endar í sjöunda sæti
eða neðar í deildinni en kemst engu að síður í undanúrslitin.
Justin er kominn í undanúrslit í sjötta sinn á ferlinum en hann hefur aldrei skorað
fleiri stig í leik (31,0), gefið fleiri stoðsendingar í leik (9,3) eða verið með hærra
framlag í leik (30,7) en í nýlokinni þriggja leikja seríu á móti Keflvíkingum. Justin
talaði sjálfur um það eftir einn leikinn að honum liði eins og Shouse 2011-2012. Sá
- óój
Shouse á hins vegar ekki mikið í tölurnar hjá Shouse 2014.

BESTU EINSTÖKU SERÍUR JUSTIN SHOUSE Í ÚRSLITAKEPPNI Á ÍSLANDI:
EFTIR FRAMLAGI Í LEIK:

EFTIR STIGUM Í LEIK:

EFTIR STOÐSENDINGUM:

30,7 - Keflavík (3-0) í 8 liða 2014

31,0 - Keflavík (3-0) í 8 liða 2014

9,3 - Keflavík (3-0) í 8 liða 2014

24,5 - Njarðvík (2-0) í 8 liða 2008

22,3 - Snæfell (3-1) í und.úrs. 2013

9,0 - Snæfell (1-2) í 8 liða 2009

24,0 - Snæfelli (1-2) í 8 liða 2009

22,0 -Snæfell (1-2) í 8 liða 2009

9,0 - Keflavík (2-1) í 8 liða 2013

ALDREI BETRI Justin Shouse

var rosalega flottur í Keflavíkurseríunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Eins og að fella sig
við það að labba
23. SIGURINN Á FERLINUM Lewis

Hamilton sigraði í Malasíu.

MYND/GETTY

Aldrei verið á
betri bíl
FORMÚLA EITT Lewis Hamilton

var kátur eftir sigur í malasíska
kappakstrinum í Formúlu eitt í
gær en Mercedes-liðið vann þá
tvöfalt því Nico Rosberg kom í
mark í öðru sæti. Nico Rosberg
vann ástralska kappaksturinn og
Mercedes-bílinn lítur afar vel út.
„Þetta er besti bíllinn
sem ég hef ekið. Bíllinn var
stórkostlegur um helgina. Ég er
rosalega ánægður og liðið stóð sig
allt frábærlega,“ sagði Lewis.
Heimsmeistarinn Sebastian
Vettel varð þriðji en hann náði
ekki að klára fyrstu keppnina,
ekki frekar en Hamilton. „Ég
hefði að sjálfsögðu viljað vinna í
dag en Lewis var bara betri. Ég
verð að skoða hvað ég get betur í
Barein,“ sagði Nico Rosberg, en
hann er efstur í keppni ökumanna
og hefur 18 stiga forskot á
Hamilton, sem komst upp í annað
sætið með þessum sigri.
- óój

Karen öﬂug
með bandið

Thelmu Rut Hermannsdóttur tókst ekki að bæta met gamla þjálfara síns. Bjarki
Ásgeirsson og Norma Dögg Róbertsdóttir urðu Íslandsmeistarar í fyrsta sinn.
Norma
Dögg
Róber tsdót t i r og
Bja rk i
Ásgeirsson stóðu ekki aðeins efst
á palli í fyrsta sinn heldur enduðu
þau bæði langar sigurgöngur á
Íslandsmótinu í fimleikum um
helgina. Norma Dögg stöðvaði
sig u rgöng u T hel mu Rut a r
Hermannsdóttur og Bjarki varð
fyrsti meistari Ármenninga í 19 ár.
FIMLEIKAR

Stoltir Ármenningar
„Síðustu ár hefur mig langað
svakalega mikið til að vinna þetta,
stundum hef ég ekki verið nógu
góður en stundum kom eitthvað
upp á,“ sagði Ármenningurinn
Bjarki Ásgeirsson, sem vann
fjölþraut karla en í 2. sæti varð
Valgarð Reinhardsson úr Gerplu.
„Nú gekk allt upp og þetta
var algjör draumur. Ólafur
Garðar Gunnarsson (fráfarandi
Íslandsmeistari) var ekki með og
þetta hefði verið miklu erfiðara
ef hann hefði verið með,“ sagði
Bjarki. Þetta var góð helgi fyrir
Ármenninga sem héldu mótið að
þessu sinni. Íslandsmeistarinn
Bjarki Ásgeirsson og Jón Sigurður
Gunnarsson unnu saman gull
á fjórum áhöldum í gær. „Við
Ármenningarnir unnum fjögur
gull saman og göngum mjög stoltir
frá þessu móti,“ sagði Bjarki.

HANDBOLTI Íslenska kvenna-

landsliðið varð að sætta sig við
sex marka tap á móti Frökkum,
19-25, í Frakklandi um helgina
eftir að hafa komist mest fjórum
mörkum yfir í fyrri hálfleiknum.
Þær frönsku tryggðu sér þarna
sæti á EM.
Karen Knútsdóttir var fyrirliði
íslenska liðsins í leikjunum á
móti Frökkum og skoraði átta
mörk í báðum leikjunum en það
vóg þungt þegar Frakkarnir
klipptu hana út á lokasprettinum
en Karen skoraði öll átta mörkin
sín á fyrstu 36 mínútum.
- óój

Átti ekki von á þessu
„Ég stefndi á þetta en átti samt
engan veginn von á þessu,“ sagði
Norma Dögg Róbertsdóttir úr
Gerplu, sem vann fjölþraut kvenna
á laugardaginn. Norma bætti síðan
við gulli í stökki í gær.
„Ég held að stökkið hafi skilað
mér sigrinum í fjölþrautinni
því ég er með aðeins sterkari
stökkæfingu en hinar,“ segir
Norma, sem stöðvaði sigurgöngu
Thelmu Rutar Hermannsdóttur.
„Thelma stóð sig mjög vel en smá
mistök kostuðu hana titilinn í ár,

TAPLAUSIR Á ÁRINU Liverpool er með
ellefu sigra og tvö jafntefli í þrettán
deildarleikjum á árinu 2014. MYND/GETTY

Liverpool fór á
toppinn í gær
FÓTBOLTI Liverpool nýtti sér það

vel að Chelsea tapaði 0-1 á móti
Crystal Palce í ensku úrvalsdeildinni um helgina sem og að Manchester City gerði 1-1 jafntefli við
Arsenal.
Liverpool vann 4-0 sigur á Tottenham í gær og komst með því
í efsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Liverpool hefur nú unnið
átta leiki í röð og skorað í þeim 30
mörk eða 3,8 mörk í leik.
Það má finna frekari umfjöllun, öll úrslitin og myndbönd frá
leikjunum á visir.is.
- óój

ÍSLANDSMEISTARARNIR 2014 Bjarki Ásgeirsson úr Ármanni og Norma Dögg

Róbertsdóttir úr Gerplu. Thelma Rut er á litlu myndinni.

sem er mjög leiðinlegt,“ sagði
Norma og fann til með liðsfélaga
sínum. Gerpla átti þrjár efstu
konur í fjölþrautinni, því Agnes
Suto varð önnur og Thelma þriðja.
Þær þrjár unnu síðan gullin á
einstökum áhöldum „Við náum
samt að vera vinkonur á æfingum
sem skiptir rosalega miklu máli.
Þetta er eins og önnur fjölskylda
og það eru allir ánægðir fyrir hönd
hinna,“ segir Norma.
Fínt að vera jöfn Berglindi
Thelma hefði getað orðið fyrsta
konan til að vinna fjölþrautina
sex sinnum sem og að vinna hana
fimm ár í röð. „Ég get sagt að ég
hafi hrasað smá tvíslánni. Ég rann
aðeins af með höndina í mjög léttri
æfingu sem kostaði sitt. Ég komst
samt í úrslit á tveimur áhöldum

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

og náði gullinu á báðum stöðum,“
segir Thelma, sem vildi ekki gera
mikið úr pressunni vegna metsins.
„Er ekki bara fínt að vera jöfn
henni Berglindi (Pétursdóttur).
Hún er gamli þjálfarinn minn og
svona,“ sagði Thelma Rut létt.
„Það kemur fyrir því að maður
getur ekki alltaf átt fullkominn
dag. Þetta var eins og að fella sig
við það að labba,“ lýsir Thelma
Rut mistökunum, sem kostuðu
hana titilinn í fjölþraut. „Þetta var
bara algjörlega hundrað prósent
óheppni,“ sagði Thelma Rut. Hún
vill ekkert gefa upp hvort hún
reyni við sjötta titilinn á næsta ári.
„Ég er að vera 21 árs og er að fara
að byrja í háskóla næsta haust.
Það tekur sinn toll og ég verð bara
að sjá hvernig það spilast,“ sagði
Thelma að lokum. ooj@frettabladid.is

Sá fyrsti í 25
mörk í Evrópu
FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason

skoraði um helgina sitt 25. mark í
hollensku deildinni er hann gerði
fyrra mark Heerenveen í 2-2
jafntefli við Vitesse.
Alfreð bætti þar með
markamet Íslendings í efstu deild
í Evrópu sem hann setti sjálfur
með því að skora 24 mörk í fyrra.
Jón Daði Böðvarsson sló í gegn
í Noregi þegar hann
kom inn á sem varamaður hjá Viking
og tryggði liðinu 2-2
jafntefli við Rosenborg með tveimur
mörkum á síðustu
þremur mínútunum í fyrstu
umferðinni í
Noregi.
- óój

SIGURHLUTFALL KEFLAVÍKURLIÐANNA
EFTIR MÁNUÐUM

And(y)laus endasprettur í Keﬂavík

Gengi Keflavíkurliðanna hrundi í tveimur síðustu mánuðum tímabilsins

Keﬂ avíkurliðin unnu ekki leik í úrslitakeppnunum sem hefur aldrei gerst áður.

100%

100%

80%

77%

76%

KÖRFUBOLTI Bandaríski þjálfar-

39 sigrar í 51 leik

inn Andy Johnston kom eins og
stormsveipur inn í íslenska körfuboltann síðasta haust þegar hann
tók við karla- og kvennaliði Keflavíkur sem byrjuðu bæði tímabilið
af miklum myndarskap. Endirinn
var hins vegar sögulega slakur því
hvorugu liðinu tókst að vinna einn
leik í úrslitakeppninni og fóru því
bæði snemma í sumarfrí.
Þetta er í fyrsta sinn frá því
að úrslitakeppni kvenna var
sett á laggirnar árið 1993 sem
Keflvíkingar vinna ekki einn leik
í úrslitakeppni karla og kvenna.
Karlarnir voru búnir að vinna leik
í úrslitakeppninni 2009 (2-0 gegn
Njarðvík í 8-liða úrslitum) þegar
báðum liðunum var sópað út úr
undanúrslitunum.

73%

73%

60%

50%

nóv.

des.

jan.

feb.

33%
4 sigrar í
12 leikjum

okt.

30%
3 sigrar í
10 leikjum

3sigrar í 6 leikjum

sept.

8 sigrar í 11 leikjum

8 sigrar í 11 leikjum

0%

11 sigrar í 11 leikjum

20%

7 sigrar í 22 leikjum

10 sigrar í 13 leikjum

40%

32%

mars

Þ að er þ ó ek k i ei ns og
Keflavíkurliðin hafi farið á
taugum í úrslitakeppninni því
veikleikamerkin voru farin
að líta dagsins ljós fyrir þann
tíma og endasprettur beggja
liða í deildarkeppninni var ekki
sannfærandi. Karlaliðið tapaði
meðal annars þremur leikjum í
röð og konurnar unnu aðeins einn
af fimm deildar- og bikarleikjum í
febrúarmánuði.
Hér til hliðar má sjá þessa þróun
svart á hvítu þar sem sigurhlutfall
Keflavíkurliðanna er skoðað eftir
mánuðum á tímabilinu 2013-14.
Hvort Andy Johnston fái að taka
upp prófin næsta vetur og uppfylla tveggja ára samning sinn á
eftir að koma í ljós. Hann gerði
tveggja ára samning en Keflvík-

NÚLL SIGRAR – SEX TÖP Andy John-

ston hefur enn ekki unnið leik með
Keflavík í úrslitakeppni.
FRÉTTABLAÐIÐ/XX

ingar sýna af sér mikla þolinmæði
ákveði þeir að gefa honum annað
tækifæri næsta vetur.
- óój
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31. mars 2014 MÁNUDAGUR

DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.10
Nashville

Bylgjan kl 10.00
Ívar Guðmundsson

Önnur þáttaröð þessara frábæru þátta þar
sem tónlistin spilar
stórt hlutverk. Þættirnir fjalla um kántrísöngkonuna Raynu
og ungstirnið Juliette
Barnes.

Ívar Guðmundsson sér um morgnana frá 10-13 og er
þátturinn hans fyrst
og fremst skemmtilegur tónlistarþáttur.
Hann er persónulegur og byggður
upp þannig að
fólk haﬁ gaman
af því að hlusta
á útvarp. Ívar er
dagskrárstjóri
Bylgjunnar.

Stóru málin

Spilaborg

Dominos-deildin 2014

STÖÐ 2 KL. 19.20 Vandaðir og áhugaverðir þættir þar sem fjallað verður
á beinskeittan hátt um stóru málin í
pólitíkinni. Lóa Pind Aldísardóttir rýnir í
þjóðmálin og fer yﬁr þau á mannamáli.

SJÓNVARPIÐ KL. 21.10 House of
Cards II er bandarísk þáttaröð um klækjastjórnmál og pólitíska refskák þar sem
einskis er sviﬁst í baráttunni. Meðal
leikenda eru Kevin Spacey, Michael Gill,
Robin Wright og Sakina Jaffrey.

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.00 Bein
útsending frá leik í Dominos-deild karla
í körfubolta.
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STÖÐ 3

06.30 Steindinn okkar
07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Malcolm In the Middle
08.25 One Born Every Minute
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.15 Smash
10.55 Perfect Couples
11.20 I Hate My Teenage Daughter
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor US
15.10 ET Weekend
15.55 Kalli litli kanína og vinir
16.20 Ofurhetjusérsveitin

TILBOÐ

SVEFNSÓFASPRENGJA

125.990
FULLT VERÐ KR.
179.990

16.45 How I Met Your Mother
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17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
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18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag

6,/269()16),PH°WXQJX

23.30 The Big Bang Theory
23.55 The Mentalist
00.40 Rake

FULLT VERÐ KR.
139.900

6YHIQVY¦°L
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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
20.05 Varasamir vegir (1:3) (Dangero-

us Roads) BBC þáttur í þremur hlutum, þar sem þekktir Bretar spreyta sig
á nokkrum hættulegustu vegum heims.
Hér keyra uppistandararnir Ed Byrne og
Andy Parson hinn alræmda Beinaveg í
Síberíu.
21.10 Spilaborg (7:13) (House of Cards

II) Bandarísk þáttaröð um klækjastjórnmál og pólitískan refskap þar sem einskis er svifist í baráttunni. Meðal leikenda
eru Kevin Spacey, Michael Gill, Robin
Wright og Sakina Jaffrey. Atriði í þáttunum er ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.20 Viðtalið (Calvin Klein)

19.50 Mom (20:22)

22.45 American Horror Story. Asylum

111.920

17.20 Kóalabræður

22.15 Veðurfréttir

22.00 The Americans (4:13)

SVEFNSÓFASPRENGJA

16.35 Herstöðvarlíf

19.20 Stóru málin

20.55 The Politician‘s Husband (3:3)

TILBOÐ

Simpson-fjölskyldan
Friends
Mindy Project
Suburgatory
Glee
Hart of Dixie
Gossip Girl
The Carrie Diaries
Pretty Little Liars
Extreme Makeover. Home Edition
Hart Of Dixie
Amazing Race
The New Normal (20:22)
Lying Game (3:10)
Glee 5 (9:22)
The Vampire Diaries (8:22)
Men of a Certain Age (7:12)
Pretty Little Liars
Nikita
Southland
Amazing Race
The New Normal
Lying Game
Glee 5
The Vampire Diaries
Men of a Certain Age

19.11 Veður

20.10 Nashville (13:22)
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11.50
12.10
12.35
12.55
13.15
14.00
14.40
15.25
16.05
16.50
18.15
19.00
19.45
20.05
20.50
21.35
22.20
23.00
23.45
00.30
01.15
02.00
02.20
03.00
03.45
04.25

01.20 Bones
02.05 Girls
02.35 Orange is the New Black
03.35 Boss
04.30 Eastwick
05.10 Sons of Tucson
05.35 Hellcats
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07.00 Ofurhundurinn Krypto 07.25 Brunabílarnir
07.47 Mamma Mu 07.55 Hello Kitty 08.00
Ljóti andarunginn og ég 08.23 Elías 08.34
Ævintýraferðin 08.47 Tommi og Jenni 08.55
Rasmus Klumpur og félagar 09.00 Dóra könnuður 09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.46
Doddi litli og Eyrnastór 10.00 Áfram Diego, áfram!
10.19 Svampur Sveinsson 10.45 Hvellur keppnisbíll 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 Elías
12.34 Ævintýraferðin 12.47 Tom and Jerry 12.55
Rasmus Klumpur og félagar 13.00 Dóra könnuður 13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.46
Doddi litli og Eyrnastór 14.00 Áfram Diego, áfram!
14.19 Svampur Sveinsson 14.43 Hvellur keppnisbíll 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 Elías
16.34 Ævintýraferðin 16.47 Tommi og Jenni 16.55
Rasmus Klumpur og félagar 17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.46 Doddi
litli og Eyrnastór 18.00 Áfram Diego, áfram! 18.21
Svampur Sveinsson 18.45 Hvellur keppnisbíll 18.55
UKI 19.00 Búi og Símon 20.30 Sögur fyrir svefninn

22.45 Schumann, Clara og Brahms

(Schumann - Clara - Brahms)
23.30 Kastljós
23.50 Fréttir
00.05 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.05 Judging Amy
16.50 Dogs in the City (4.6)
17.40 Dr. Phil
18.20 Top Gear
19.10 Cheers
19.35 Rules of Engagement (1:26)

6,(67$69()16),

12.30 Real Madrid - Barcelona
14.20 Athletic Bilbao - Atletico Madrid
16.00 Golfing World 2014
16.50 Barcelona - Celta
18.30 Spænsku mörkin 2013/14
19.00 Dominos-deildin 2014 (B)
21.00 Espanyol - Barcelona
22.40 Dominos-deildin 2014
00.10 Haukar
00.40 UFC Now 2014
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TILBOÐ

SVEFNSÓFASPRENGJA

111.920
FULLT VERÐ KR.
139.900

10.40 WBA - Cardiff
12.20 Man. Utd. - Aston Villa
14.00 Premier League World

Strákarnir
Friends
Seinfeld
Modern Family
Two and a Half Men
Sjálfstætt fólk Jón Ársæll
Þórðarson sér um þáttinn.
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (7:12)
21.00 Game of Thrones (9:10)
21.50 Ally McBeal (23:23)
22.35 Nikolaj og Julie
23.20 Anna Pihl
00.05 Sjálfstætt fólk
00.35 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.05 Game of Thrones
01.55 Ally McBeal
17.25
17.55
18.20
19.05
19.30
19.55

16.10 Keane and Vieira. The Best of Ene
17.10 Liverpool - Tottenham

09.25 Notting Hill

18.50 Sunderland - West Ham Bein

11.30 Spanglish
13.40 Silver Linings Playbook

21.00 Messan
22.20 Football League Show 2013/14
22.50 Sunderland - West Ham
00.30 Messan
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15.40 Notting Hill

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

20.25 Top Chef (2:15) Það er komið að

sjöundu seríunni í þessum stórskemmtilega bandaríska raunveruleikaþætti. Þau
Tom Colicchio og Padma Lakshmi fá til
sín sautján efnilega matreiðslumenn
sem þurfa að sanna hæfni sína og getu
í eldshúsinu
21.10 Hawaii Five-0 (15:22)
22.00 CSI
22.45 The Tonight Show January

23.30 Law & Order
00.15 Hawaii Five-0
01.05 The Tonight Show
01.50 Pepsi MAX tónlist

19.55 Silver Linings Playbook
23.45 Cabin Fever 2

ÚTVARP

þættir sem fjalla um partístelpuna Kate
sem verður ástfangin og er lent milli
steins og sleggju; fyrrverandi eiginkvenna og dómharðra barna.

17.45 Spanglish
22.00 The Prey

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

20.00 Trophy Wife (13:22) Gaman-

Jones og Josh Holloway, sem fer með
aðalhlutverkið í spennuþáttunum Intelligence, eru gestir kvöldins.

14.30 Arsenal - Man. City

útsending

Bandarísk gamanþáttaröð um skrautlegan vinahóp. Dularfullt háttalag Pam
verður til þess að Jeff bregst við á sérkennilegan hátt.

01.10 Johnny Mad Dog
02.50 The Prey

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

08.00 PGA Tour 2014 13.00 LPGA Tour 2014
15.00 2009 Augusta Masters 18.00 Golfing
World 2014 18.50 LPGA Tour 2014 20.50
Golfing World 2014 21.40 Inside The PGA Tour
2014 22.05 World Golf Championship 2014

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

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

HÖRKU
PLANKA
HARÐPARKET
fyrir sumarhús,
hótel & heimili
VERÐ FRÁ 1.990 kr. m²

30rgáðra
áby

Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is
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Breyta Eldborg í leðurblökuhelli

EPÍSKIR TÓNLEIKAR Matthías

Matthías Matthíasson segir að búið sé að kalla til alla þá söngvara sem ráða við
að syngja lög hljómsveitarinnar Meatloaf af plötu þeirra Bat out of Hell.

Gotta Get Up með Harry Nilsson
af plötunni Nilsson Schmilsson er
náttúrulega besta lagið til þess að
byrja vikuna.
Árni Vilhjálmsson tónlistarmaður

„Það hefur blundað í mér lengi
að halda svona tónleika,“ segir
Matthías Matthíasson, en hann
mun syngja lög af plötunni Bat out
of Hell eftir Meatloaf ásamt fleiri
stórsöngvurum í Hörpu 17. maí.
„Ég er mikill aðdáandi Meatloaf og hef alla tíð verið,“ segir
Matthías en ásamt honum munu
söngvarar á borð við Eirík
Hauksson, Stefán Jakobsson,
Ernu Hrönn Ólafsdóttur og Friðrik Ómar taka lagið.

„Það er bara búið að kalla til
alla sem ráða hvað best við að
syngja þessi lög,“ segir Matthías.
„Ég elska þessa tónlist, við
ætlum líka að taka fleiri slagara
eftir Jim Steinman,“ en popp- og
rokklagahöfundurinn Jim Steinman, sem átti hlut í að semja Bat
out of Hell, samdi meðal annars
lagið Total Eclipse of the Heart.
„Við ætlum að breyta Eldborgarsalnum í eins konar Drakúlaleðurblökuhelli og hafa svaka-

Matthíasson elskar
tónlist Meatloaf.

lega veislu fyrir augun,“
segir Friðrik Ómar, en
ásamt því að syngja fáein
lög þá er hann framleiðandi tónleikanna. „Síðan
ætlum við að reyna að
kveikja í eins miklu og
við megum,“ segir Friðrik og hlær.
„Ég held að ég geti fullyrt að
epískari tónleika verður erfitt
að finna,“ segir Matthías.
- bþ
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BROSMILDUR Regnbogamaðurinn er bjartsýnn og jákvæður maður.

MYND/EINKASAFN

Vilja klára mynd um
Regnbogamanninn
Paul Bear Vasquez, betur þekktur sem Regnbogamaðurinn, öðlaðist óvænt
heimsfrægð eftir að hann setti inn myndband á síðuna Youtube
„Við hittum hann á svo frábærum tíma,“ segir Marsibil Jóna
Sæmundardóttir, en hún leikstýrir
heimildarmynd um hinn víðfræga
Regnbogamann.
„Þetta var allt að byrja hjá
honum á þessum tíma, hann var
rétt að byrja að átta sig á því að
lífið hans væri að fara að breytast,“ segir Marsibil sem hitti
Paul Bear Vasquez árið 2010. Þá
hafði Vasquez, betur þekktur sem
Regnbogamaðurinn, nýlega sett
inn myndband á síðuna Youtube
þar sem hann stóð agndofa yfir
svokölluðum tvöföldum regnboga.
Myndbandið vakti töluverða
athygli og fór eins og eldibrandur
um netheima en til dagsins í dag
hafa um það bil fjörutíu milljónir
manna séð myndbandið.
„Stórar þáttaraðir á borð við

How I Met Your Mother og South
Park hafa vitnað í myndbandið
hans,“ segir Marsibil, en hún hitti
hann þegar hann var fluttur inn
til Íslands af menntaskólanemendum.
„Þetta er rosalega fyndin saga,“
segir Marsibil. Það var formaður
Nemendafélags Hraðbrautar sem
hafði samband við Vasquez og
vildi fá hann til Íslands.
„Fyrst hélt hann að þetta væri
djók,“ segir Marsibil. Vasquez var
þá ekki búinn að átta sig á frægð
sinni.
„Svo var hann bara til í að koma
og ég spurði hvort ég mætti taka
upp ferðalagið og jafnvel vinna
heimildarmynd úr upptökunum,“
segir Marsibil, en þetta var í
fyrsta skipti sem Vasquez ferðaðist út fyrir Norður-Ameríku.

„Upptökurnar heppnuðust svo
vel af því að hann er svo skemmtilegur karakter,“ segir Marsibil,
sem lýsir Vasquez sem bjartsýnum og jákvæðum manni.
„Þess vegna finnst mér þetta
efni sem við erum með í höndunum svo merkilegt,“ segir Marsibil, sem stendur í peningasöfnun
á vefsíðunni Kickstarter til þess
að geta klárað myndina og gefið
hana út.
„Við vildum bíða í nokkur ár með
að klára myndina,“ segir Marsibil.
„Leyfa honum að komast aftur
heim til sín og taka því rólega áður
en við hittum hann aftur og sjáum
hvernig honum líður eftir ævintýrið,“ segir Marsibil, sem stefnir
að því að hitta Vasquez í sumar og
klára myndina fyrir árslok.
baldvin@frettabladid.is

Hugmyndin var til skiptis uppi á
borði eða ofan í skúffu
Kristján S. Bjarnason hannaði nýjan, íslenskan heilabrotaleik fyrir snjalltæki en
g fyrir
y fólk í nýjungastarfsemi
ýj g
hann segir stafrænar smiðjur vera ómetanlegar

– fyrir lifandi heimili –

Reykjavík og Akureyri

EITT SÍMANÚMER

558 1100

www.husgagnahollin.is

„Ég var búinn að ganga með þetta í
maganum í fimm ár,“ segir Kristján
S. Bjarnason, sem hannaði leikinn
IKUE sem íslenska hugbúnaðarhúsið Gebo Kano gaf út 13. mars. „Þetta
byrjaði nú bara sem krot á blaði og
frumgerðin var allt öðruvísi en lokaútkoman,“ segir Kristján, en um er
að ræða heilabrotaleik fyrir snjalltæki. Leikurinn, sem ber nafnið
IKUE, er krefjandi formþrautaleikur sem þjálfar bæði rýmisgreind og
lausnahugsun.
„Ég á stafrænu smiðjunni
Fablab á Akranesi mikið að þakka
að þessi leikur varð að raunveru-

leika,“ segirr Kristján,
en hann naut
aut þess í
ríkum mæli að vinna
með þau tæki
ki og tól
sem Fablab
b hefur
upp á að bjóða.
„Stafrænar smiðjur eru ómetanetanlegar fyrir fólk
sem er að vinna
nna
í svona nýjýjungastarfsemi,“ segir
ir
Kristján.
„Þá hefur
maður

aðgang að all
alls kyns prenturum
stafrænum tólum sem
og sta
maður hefði annars
ekki efni á að vinna
með,“ segir Kristján,
m
sem gæti hugsað sér
se
að vinna meira í slíkri
starfsemi.
sta
„Maður veit aldrei
„M
hvað manni dettur í hug,
það er
e allt opið í þessum
efnum,“ segir Kristján en
efnum
er að sækja IKUE í
hægt e
App Store
Sto og er grunnpakki
leiksins ókeypis.
- bþ
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FISKIKÓNGURINN

FISKIKÓNGURINN

S0GAVEGI 3
SÍMI 587 7755

HÖFÐABAKKA 1
SÍMI 555 2800

www.ﬁskikongurinn.is
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FISKIKÓNGURINN
SOGAVEGI 3
SÍMI: 777 2000

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
Mætti með fjölskylduna
Kaupsýslumaðurinn Björgólfur Thor
Björgólfsson mætti ásamt eiginkonu
sinni, Kristínu Ólafsdóttur og tveimur
börnum, á sýningu Guðmundar Jörundssonar á Reykjavík Fashion Festival,
í Hörpu um helgina. Margt var um
manninn á sýningu JÖR og var hún án
efa fjölmennasta sýningin á RFF.
Björgólfur er greinilega mikill aðdáandi Gumma Jör því hann
sást einnig í eftirpartíi
sem fram fór á Paloma
á laugardagskvöld.
Björgólfur Thor er
þekktur fyrir fágaðan klæðaburð og er
ávallt flottur
í tauinu en
hann skartaði einmitt
leðurbuxum
í eftirpartíinu. - glp

FRÁBÆR

ÞRÝSTI

JÖFNUNAR

TILBOÐ!

Beckham borðar
búlluborgara
Breski knattspyrnumaðurinn og
sjarmörinn David Beckham gæddi
sér á búlluborgara á Hamborgarabúllunni í London í gær. „Hann kvaddi
okkur með því að segja „great
burger“ og virtist mjög sáttur með
borgarann,“ segir Róbert Aron
Magnússon, einn af eigendum Búllunnar í London.
Beckham var með son sinn Romeo
með sér. „Þeir ætluðu að taka matinn
með sér en ákváðu að tylla sér, enda
mjög kósý hérna hjá okkur,“ bætir
Róbert Aron við.
Útibú Hamborgarabúllunnar var opnað í London
árið 2012 og segir Róbert
þekkt andlit gjarnan
gæða sér á Búlluborgurum. „Tónlistarmaðurinn
Jamie Cullum og
sjónvarpskonan
Claudia Winkleman hafa til
dæmis borðað
hérna.“ - glp

(Queen size 153x203)

Fullt verð 146.233 kr.

NÚ 99.438 Kr.
Þrýstijöfnunarefnið aðlagast að líkamanum og fyllir upp í öll holrúm svo
sem hnésbætur, mjóbak og háls. Einnig dreiﬁr hann þyngdinni á líkamanum,
þannig myndast enginn þrýstingur á rass, mjaðmir eða axlir.
Þetta er rúm sem hentar ﬂestum, óháð þyngd, hæð eða lögun.

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
1 „Ég mun ekki borga neitt, enda er
þetta ólöglegt“
2 Þjóðverjar tilbúnir að veita
hernaðaraðstoð
3 „Alltaf gott að gera tilraunir, þannig
lærum við“
4 „Benjamín er sterkasti krakki sem ég
þekki“
5 Vilja nýjan hægriﬂokk sem yrði
leiðandi aﬂ í stjórnmálunum
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ROYAL VISCO
ÞRÝSTIJÖFNUNARHEILSURÚM

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

iMATTRES XS1
ÞRÝSTIJÖFNUNARHEILSURÚM

Þrýstijöfnunarefnið aðlagast líkamanum vel og veitir fullkominn stuðning.
Þannig færð þú góða þyngdardreiﬁngu og ﬁnnur ekki fyrir neinum álagspunktum
svo sem í mjöðmum eða öxlum.
Imattress rúmin innihalda hið byltingarkennda Ifusion efni. Það er kæligel sem hjálpar
til við að halda jöfnu hitastigi í líkamanum. Rúmin eru einnig með loftgöngum, en það
er gert til þess að loftﬂæði um dýnuna sé sem best. Það er nauðsynlegt að dýnan andi
vel svo að þér verður ekki of heitt á nóttunni. Steyptir og sterkir kantar eru á dýnunum,
gott er að setjast á dýnuna ásamt því að svefnﬂöturinn nýtist geysilega vel með þessu.

(Queen size 153x203)

Fullt verð 327.102 kr.

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

NÚ 222.429 Kr.

3AFS2LÁT%TU
R

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16

H E I L S U R Ú M

