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FRÉTTIR

Markmið veiðigjalda gleymst
Framlög til hafrannsókna hafa lækkað á sama tíma og
veiðigjöld hækka. Þetta gerist þó markmiðið með gjöldunum sé að fjármagna þjónustu við sjávarútveginn.
SJÁVARÚTVEGUR Þrátt fyrir að

Mannúðlegar veiðar

veiðigjöld á útgerðina hafi hækkað verulega á síðustu árum hafa
útgjöld til hafrannsókna dregist
saman. Þetta hefur gerst þrátt
fyrir að eitt af grundvallarmarkmiðum stjórnvalda við álagningu veiðigjalda hafi frá upphafi
verið að fjármagna þjónustu við
sjávar útveginn.
Framlög til Hafrannsóknastofnunar duga ekki lengur til að
stunda grunnrannsóknir. Ljóst
er að stofnmæling botnfiska sem
fara á fram í haust, svokallað
haustrall, verður með öðru sniði
í ár en síðustu nítján ár, og munu
rannsóknarskip stofnunarinnar
ekki koma að rannsókninni.
„Sparnaður í hafrannsóknum
er gott dæmi um það þegar verið
er að spara eyrinn og kasta krónunni,“ segir Kolbeinn Árnason,
framkvæmdastjóri LÍÚ, í svari
við fyrirspurn Fréttablaðsins.
„Hafrannsóknir gera okkur

Ný könnun dýravelferðarsamtaka
sýnir að mikill meirihluti landsmanna
telur mikilvægt að hvalir séu veiddir
með mannúðlegum hætti. 4
Minjar verða list Hópur listamanna
hefur fengið minjar frá Hírósíma og
úr Berlínarmúrnum til að skapa list. 2
Fleiri leita til borgarinnar
Afleiðingar þess að atvinnulausum
með bótarétt fækkar í Reykjavík eru
alvarlegri fyrir Reykjavíkurborg en
nágrannasveitarfélögin. 6
20 ár frá voðaverkum Rúandamenn minnast þess að 20 ár eru liðin
frá því fjöldamorðin hófust. 8
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kleift að nýta stofnana okkar á
sjálfbæran og ábyrgan hátt með
langtímasjónar mið að leiðarljósi,“ segir Kolbeinn.
Án rannsókna gæti aflaráðgjöf orðið undir því sem fiskistofnarnir þola, með tilheyrandi
tekjutapi. Niðurskurður upp á
tugi milljóna af rannsóknarfé
gæti því valdið tekjutapi sem
gæti hæglega mælst í hundruðum milljóna.
Hafrannsóknastofnun fékk um
1,4 milljarða króna á fjárlögum í
fyrra, svipað og árið áður. Í fyrra
greiddi útgerðin 4,9 milljarða
í veiðigjald. Stofnunin fékk 1,8
milljarða á árinu 2009, uppreiknað á verðlagi ársins 2013. Veiðigjöld það ár voru 1,2 milljarðar.
Framlög ríkisins eru ekki einu
tekjur Hafrannsóknastofnunar, í
fyrra voru sértekjur stofnunarinnar um 1,3 milljarðar króna.
- shá, bj / sjá síður 10 og 11

FÉ TIL HAFRANNSÓKNA OG VEIÐIGJÖLD
5**

Framlög til Hafrannsóknarstofnunar
Veiðigjöld

Rigning sunnan og vestanlands en
dregur úr úrkomunni þegar á daginn
líður. Bjart með köflum norðaustan til.
Fremur hæg suðlæg átt. 4

4

*Veiðigjöld fyrir tímabilið 1.
janúar til 31. október.
**Milljarðar króna
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Magnús
Einarsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Landmark leiðir þig heim!
* Starfsemi Landmark byggir á öflugum
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Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali

Laugarnesvegur 108

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi
Sími 690 1472

Haraldur
Ómarsson
sölufulltrúi
sími 845 8286

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi
Sími 661 7788

100% þjónusta = árangur*

mannauði sem veitir afburðaþjónustu!
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Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Okkur er sönn ánægja að sjá um

þín fasteignaviðskipti – þú hringir
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Mikil lofthæð er í húsinu og skipulagið

R T

Íbúfen®

400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VANN ÞREFALT Tinna Helgadóttir tekur hér við skoti frá Margréti Jóhannsdóttur
í spennandi úrslitaleik í einliðaleik kvenna á Íslandsmótinu í badminton sem fór
fram í Strandgötu í Hafnarﬁrði í gær. Svo fór að Tinna vann eftir harða baráttu og
fylgdi sigrinum svo eftir með því að verða einnig meistari í tvíliðaleik og tvenndarleik. Tinna varð einnig þrefaldur Íslandsmeistari árið 2009.
Sjá síðu 22
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Allar tölur eru á verðlagi ársins 2013.

Framhaldsskólakennarar fá formlega kynningu á nýjum samningi í vikunni:

Launin hækka um 11,8% á árinu
MENNTAMÁL Framhaldsskóla-
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2004

ken n a ra r fá s a mt a ls 11, 8
prósenta launahækkun í ár samkvæmt nýjum kjarasamningum.
Almenn launahækkun er 2,8
prósent og er í samræmi við
launahækkanir annarra stétta.
Við það bætast 9 prósent vegna
breytinga sem felast í nýjum
kjarasamningi. Ekki er krafa
um aukna viðveru kennara samkvæmt samningnum.
Rey n i r Þ ór E gger tss o n ,
stjórnar maður í Félagi framhaldsskólakennara, segir að nú
þegar sé hafin vinna við að kynna
kennurum hinn nýja samning
„Það er búið að senda samninginn til allra trúnaðarmanna og
formanna kennarafélaga. Þeir

GYLFI
ARNBJÖRNSSON

REYNIR ÞÓR
EGGERTSSON

hafa svo væntanlega áframsent
samninginn til sinna manna. Svo
hefur kynning og umræða farið
fram í lokuðum hópum, til dæmis
á Facebook, þar sem við höfum
svarað nokkrum fyrirspurnum.“
Reynir segir að hljóðið í skrokk
kennara sé um margt gott nú
þegar þriggja vikna verkfalli er

lokið „Um leið og fólk fær tækifæri til að skoða samninginn
virðist hljóðið vera mjög gott.
Fyrstu upplýsingar voru villandi
en nú er þetta tekið að skýrast.“
Gylfi Arnbjörnsson, forseti
ASÍ, segir að hækkanirnar séu
líklega í samræmi við aðrar
hækkanir í kjarasamningum
„Það er ekki sambærilegt við
almenna hækkun að taka að sér
aukna vinnu. Skilji ég þessa
samninga rétt eru almennar
hækkanir í samræmi við kjarasamninga.“
Hann segir að samningarnir
líti vel út við fyrstu sýn, „Ég geri
ráð fyrir að það þurfi engar sérstakar fjárveitingar til skólanna
til að mæta þessu.“
- ssb
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Gómsæt Páskaostakaka með
ljúfum piparmyntukeim
bíður þín í næstu verslun.
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SPURNING DAGSINS

Ólafur, svífur engin ást yfir
vötnum?
Reyndar á það við að þar sem
tvær endur koma saman á þessum
árstíma getur kviknað ást með
fyrirsjáanlegum afleiðingum.
Ólafur Karl Nielsen fuglafræðingur fór fyrir
tuttugu manna hópi sem tíndi rusl á friðlandi við Tjörnina á laugardaginn.

Samtök atvinnulífsins vilja að Ísland nái aftur vopnum sínum í viðskiptalífinu:

Flugvallarstarfsmenn í verkfall:

10 leiðir til að verða best í heimi

Ekkert fundað
um helgina

VIÐSKIPTI Samtök atvinnulífsins hafa gefið út bækling með tíu
leiðum fyrir Ísland til að verða
aftur eitt samkeppnishæfasta land
veraldar.
Meðal ráða samtakanna er að
stuðlað verði að afnámi gjaldeyrishafta, mótuð verði ný peningastefna og að betri árangur náist í
fjármálum hins opinbera.
Samtök atvinnulífsins vilja jafnframt að skattar verði lækkaðir og
útgjöld ríkis og sveitarfélaga verði
dregin saman. Þá leggja samtökin

KJARAMÁL Engir fundir hafa
verið hjá samninganefnd flugvallarstarfsmanna og Isavia hjá
ríkissáttasemjara um helgina.
Flugvallarstarfsmenn hafa boðað
til verkfalls næstkomandi þriðjudag ef samningar nást ekki.
Búist er við því að seinkun á
flugi vegna verkfalls geti numið
allt að fjórum klukkustundum.
Kristján Jóhannsson, formaður
Félags flugmálastarfsmanna ríkisins, segir að fundað verði áfram
í dag, mánudag.
- ssb

til að námstími frá grunnskóla til
framhaldsskóla verði styttur um
tvö ár. Fram kemur í bæklingnum
að samneysla sé með hæsta móti á
Íslandi en Samtök atvinnulífsins
vilja auka vægi einkareksturs og
minnka opinberan rekstur.
Fram kemur í tilkynningu frá
samtökunum að Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson forsætisráðherra
hafi sagt við kynningu tillagnanna
að stefnumörkun samtakanna væri
rökrétt og vel framkvæmanleg.
- ssb

BOLTINN HJÁ OKKUR Sigmundur

Davíð vill gjarnan koma íslandi í
fremstu röð.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MIÐBAUGSGENGIÐ Lista-

mennirnir Steingrímur Eyfjörð og
Halldór Ásgeirsson,
Eydís Eir Björnsdóttir verkefnisstjóri og Jóhann
Sigmarsson í
Reykjavíkurhöfn
þar sem Miðbaugsverkefnið á uppruna sinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÆSKAN OG HESTURINN Hestar og knapar sýndu leikni sína með boltann.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Þrotlausar æfingar ungra knapa skiluðu sér í glæsilegri sýningu:

Hross léku knattspyrnu í Víðidal
ÍÞRÓTTIR Börn léku aðalhlutverkið í Víðidal á sunnudag þegar sýningin
Æskan og hesturinn var haldin. Tvær sýningar fóru fram um daginn
en börnin höfðu æft af kappi fyrir sýningarnar og áttu veg og vanda
af undirbúningi þeirra. Sýningin er samstarfssýning nokkurra hestamannafélaga og er orðin árviss viðburður.
Knapar slógu tvær flugur í einu höggi og spiluðu knattspyrnu á
hestbaki í einu atriði sýningarinnar. Boltinn sem varð fyrir valinu var
í stærra lagi en að lokum sigraði Fylkir lið Fjölnis.
- ssb

Rússar mótmæla í Úkraínu:

Háskólakennarar

Brjótast inn í
stofnanir

Hafa 3 daga í
verkfallsboðun

ÚKRAÍNA Fylgismenn rússneskra
stjórnvalda brutust inn í stjórnsýslustofnanir í þremur borgum
Úkraínu í gær.
Mestu óeirðirnar áttu sér stað
í borginni Donetsk, þar sem
stór hópur safnaðist saman á
torgi í miðbænum og réðst inn
í borgarstjórnarskrifstofurnar.
Eftir átök við óeirðalögregluna
komst hópurinn inn í bygginguna, flaggaði rússneska fánanum og hengdi borða á húsið.
Talið er að um þúsund manns
hafi tekið þátt í óeirðunum og
í gærkvöldi voru enn hundrað
manns inni í byggingunni.

MENNTAMÁL Kennarar og aðrir

- ebg

- ebg

háskólamenntaðir starfsmenn
Háskóla Íslands hafa nú þrjá
daga til að tilkynna hvort af
verkfalli verður á lögbundnum
prófatíma í apríl og maí.
Kennarar samþykktu verkfall
22. mars síðastliðinn með miklum
meirihluta og síðustu vikur hefur
Samninganefnd Félags háskólakennara fundað óformlega með
samninganefnd ríkisins.
Jör u ndu r Guðmu nd sson ,formaður Félags háskólakennara,
segir að unnið sé eftir ákveðinni
aðgerðaáætlun þó að fundirnir
séu óformlegir.

Bryggjustólpar verða
að alþjóðasamstarfi
Jóhann Sigmarsson og félagar í Miðbaugs-minjaverkefninu hafa fengið þrjú þúsund fermetra vinnusal í Berlín. Skapa á list úr minjum frá Hírósíma og Berlínarmúrnum. Beðið er svara um minjar frá voðaverkum í New York og Frakklandi.
MENNING „Dekkin eru farin að

snúast og lyftast,“ segir Jóhann
Sigmarsson, kvikmyndaleikstjóri
og upphafsmaður svokallaðs Miðbaugsverkefnis.
Fréttablaðið hefur áður sagt
frá Miðbaugs-minjaverkefninu
sem er alþjóðlegt farandverkefni um að skapa listaverk úr
sögulegum heimsminjum. Meðal
listamanna sem koma að verkefninu eru Steingrímur Eyfjörð,
Jón Adólf Steinólfsson, Halldór
Ásgeirsson, Matthias Krause
og Steingrímur Karlsson kvikmyndagerðarmaður sem mun
stýra heimildarmynd sem Friðrik Þór Friðriksson framleiðir.
Jóhann segir fyrir liggja skriflegt vilyrði frá RÚV um kaup á
myndinni.
„Við erum komin með þrjú
þúsund fermetra stúdíó í miðri
Berlín. Það er hrátt en mjög
flott,“ segir Jóhann sem í lok
apríl heldur til Berlínar að undirbúa komu annarra listamanna.

Upphafið að verkefninu rekur
Jóhann til ársins 2012 er hann
fékk gefins bryggjustólpa úr
Reykjavíkurhöfn. Hann hefur
síðan unnið ýmsa muni úr viðarstólpunum. „Til þess að fjármagna
mig sel ég húsgögn úr Reykjavíkurhöfn,“ segir Jóhann sem hefur
nú einnig fengið vilyrði fyrir
gömlum drumbum úr Hamborgarhöfn og broti úr Berlínarmúrnum.
Úr þessum minjum verða unnin
húsgögn og listaverk í samvinnu
við þýska listamenn.
Þá hefur fengist leyfi til að
nýta minjar sem tengjast kjarnorkuárás Bandaríkjamanna á
Hírósíma í Japan árið 1945. Það
verk verður unnið í samstarfi við
þarlenda listamenn.
Sömuleiðis er reynt að fá
leyfi til að nýta minjar úr rústum 9/11-atburðarins í New York
og minjar frá franska þorpinu
Oradour-sur-Glane sem hefur
staðið óhreyft síðan 10. júní 1944
er allir bæjarbúar nema sex voru

Við eigum enn eftir
að fá svar frá þessum
aðilum en ég er mjög
bjartsýnn, sérstaklega af
því að við höfum fengið
jákvæðar undirtektir um
Berlínarmúrinn og
Hírósíma.
Jóhann Sigmarsson,
upphafsmaður Miðbaugsverkefnisins

teknir af lífi af SS-sveitum. „Við
eigum enn eftir að fá svar frá
þessum aðilum en ég er mjög
bjartsýnn, sérstaklega af því að
við höfum fengið jákvæðar undirtektir um Berlínarmúrinn og
Hírósíma,“ segir Jóhann.
Haldnar verða sýningar í
hverju landi með lokasýningu á
Íslandi. Jóhann segir muni verða
selda á uppboði og að hluti ágóðans renni til góðgerðarmála á
heimsvísu.
gar@frettabladid.is

Bjarni Benediktsson segir of mikinn ójöfnuð vera í virðisaukaskattkerfinu:

Skattur á matvöru gæti hækkað

Kringlunni
4ÎNJ
heyrnarstodin.is

HEYRNARSTÖ‹IN

STJÓRNSÝSLA Vinna við endurskoðun á virðisaukaskattkerfinu stendur yfir og gerir Bjarni
Benediktsson fjármálaráðherra ráð fyrir að niðurstöður nefndar sem vinnur að málinu liggi fyrir
síðar á þessu ári. Meðal annars eru skoðaðar
breytingar á vörugjöldum og leitast við að draga
úr mun á milli skattþrepa.
„Það er ójöfnuður í virðisaukaskattkerfinu sem
við viljum breyta með því að einfalda kerfið, draga
úr mun á milli þrepa og draga úr undanþágum,“
segir Bjarni.
Stærsta breytingin væri að lækka 25,5 prósenta
virðisaukaskattinn í efra þrepi kerfisins, þar sem
flestir vöruflokkar eru, og hækka skattinn í neðra
þrepinu, 7 prósent virðisaukaskatt, sem er á bókum,
tónlist, matvöru og hluta af ferðaþjónustu. Annað í
ferðaþjónustunni er undanþegið virðisaukaskatti.
„Á móti kæmu mótvægisaðgerðir til að bæta
stöðu þeirra sem eru með lægri tekjur. Grunnhugsunin er að lágt neðra þrep sé mjög ómarkviss
aðgerð til að létta undir með þeim sem eru með
lægri tekjur og aðrar leiðir eru skilvirkari, til að
mynda í gegnum bótakerfið eða skattkerfið.“

VILL LÆKKA SKATTA Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra
vill einfalda virðisauka- og tekjuskattkerfið. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Einnig er hafin vinna við að endurskoða og einfalda tekjuskattkerfið með skattalækkanir í huga.
Bjarni segir að þær aðgerðir verði tímasettar á
þessu kjörtímabili, meðal annars með hliðsjón af
kjarasamningum sem verða opnir á árinu.
- ebg

Vertu úti! Og notaðu símann
eins og heima hjá þér.
Viðskiptavinir Nova hafa til þessa getað notað Nova farsíma
ma
and
ndi.
í yﬁr 30 löndum í Evrópu á sama verði og ef þeir væru á Íslandi.
ðir
ir
Við bætum nú Bandaríkjunum inn í ferðapakkann sem þýðir
stórlækkað verð fyrir viðskiptavini Nova á ferðalögum.
Viðskiptavinir greiða daggjald fyrir þá daga sem síminn er
á
notaður í útlöndum en önnur verð fylgja almennri verðskrá
Nova á Íslandi.

)YHUKLUI\YN

Velkomin til Nova!

Nýtt
hjá
Nova!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | Facebook | Twitter
Ferðapakki Nova: Farsímaþjónusta í áskrift. Daggjald í Evrópu 690 kr. og USA 890 kr. Önnur verð fylgja almennri verðskrá Nova, sjá nánar á nova.is.
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SVONA ERUM VIÐ

30%

fleiri greiða sóknargjöld hjá Krossinum

í ár heldur en árið 1999.
Þá greiddu 374 manneskjur sóknargjöld en núna greiða þau 489 manneskjur.
Heimild: Hagstofa Íslands.

LEIT Leit hefur staðið yfir frá því þotan
hvarf 8. mars.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Leit að malasísku flugvélinni:

Hljóðin gætu
verið úr vélinni
ÁSTRALÍA Kínversk og áströlsk
skip sem leita nú malasísku flugvélarinnar MH370, sem hvarf af
ratsjá þann 8. mars síðastliðinn,
hafa greint hljóðbylgjur sem eru
hugsanlega úr svarta kassa vélarinnar á tveimur stöðum í Indlandshafi.
Samkvæmt fréttavef CNN er
haft eftir ráðamanni í Malasíu að
vélin hafi flogið norður af Indónesíu og í kringum landhelgi
landsins í átt að Indlandshafi.
Þannig var vélinni hvorki flogið
yfir Indónesíu né inn í lofthelgi
landsins. Mögulegt er að vélinni
hafi viljandi ekki verið flogið inn
í lofthelgi Indónesíu svo hún birtist síður á ratsjám.
- ósk

Greiðir kynjum jöfn laun:

Össur fær gullmerki PWC
SAMFÉLAG Össur hefur hlotið
gullmerkið í jafnlaunaúttekt
PricewaterhouseCoopers (PWC).
Úttektin greinir kynbundinn
launamun innan fyrirtækja og
metur hvort fyrirtæki greiði
kynjunum mishá laun fyrir sömu
störf.
Til að hljóta gullmerkið þurfa
fyrirtæki að hafa 3,5 prósenta
eða minni launamun. Í niðurstöðum úttektarinnar segir að
hjá Össuri sé ekki greinanlegur
munur á launum karla og kvenna
fyrir sambærileg störf.
- ebg

Forstjóri Þjóðskrár segir ótímabært að ákveða afhendingu kjörskrárstofna:

Fóru til Rússlands í verkfalli:

Bíða fyrirmæla ráðuneytisins

Íslenskur kór
sigraði á móti

STJÓRNSÝSLA Óljóst er

MENNING Skólakór Kársness

yrðu afhentar fyrir kosnhvort stjórnmálaflokkar
ingarnar í maí en Marfái afhenta kjörskrárgrét Hauksdóttir, forstjóri
stofna fyrir komandi sveitÞjóðskrár Íslands, segir
arstjórnarkosningar eins
enn ekki ljóst hvort af því
og tíðkast hefur í áratugi
verði. Frumkvæði þurfi
fyrir almennar kosningar.
að koma frá forsætisráðuEins og komið hefur
neytinu sem biðji innanfram í Fréttablaðinu telur MARGRÉT
ríkisráðuneytið um að gefa
Persónuvernd vafa leika á HAUKSDÓTTIR
þjóðskránni fyrirmæli um
því að miðlun kjörskrárað láta skrárnar af hendi.
stofnanna til flokkanna sé heim„Við vitum ekki hvernig þessi
il. Innanríkisráðuneytið sagði
tvö ráðuneyti bregðast við í ljósi
álits Persónuverndar og það er í
við meðferð málsins að skrárnar

rauninni óvíst hvort óskað verður
eftir þessum kjörskrárgögnum,“
segir Margrét sem kveður afstöðu
til málsins ekki verða tekna hjá
Þjóðskrá fyrr en tilmæli berist frá
innanríkisráðuneytinu.
„Persónuvernd segir lagagrundvöllinn ekki nógu traustan
en innan ríkisráðuneytið vísar á
meginreglur lýðræðisins og áratuga hefð. Það er ekkert einfalt
að svara hvorir hagsmunirnir eru
meiri en auðvitað ber stjórnvöldum að fara að lögum.“
- gar

sigraði í flokki unglingakóra á
alþjóðlegu kóramóti í Rússlandi
í gær undir stjórn Þórunnar
Björnsdóttur.
38 kórar spreyttu sig á mótinu
í Pétursborg, sex kórar komust
í úrslit og bar sá íslenski sigur
úr býtum. Stúlkurnar í kórnum
sungu íslenska og norræna tónlist á mótinu en þær eru allar á
menntaskólaaldri og fóru því til
Rússlands í kennaraverkfallinu.
- ebg

Þrír af fjórum vill að veiðar á hval séu mannúðlegar
Ný könnun dýravelferðarsamtaka sýnir að mikill meirihluti landsmanna telur mikilvægt að hvalveiðar séu
mannúðlegar. Tæplega 60 prósent telja að hvalveiðar við Ísland séu mannúðlegar samkvæmt könnuninni.
Um 73 prósent
Íslendinga telja mikilvægt að
hvalveiðar séu mannúðlegar.
Þetta kemur fram í niðurstöðum skoða nakön nu na r
sem dýravelferðarsa mtöki n
International Fund for Animal
Welfare (IFAW) létu Capacent
Gallup gera fyrir sig. Engar opinberar upplýsingar liggja fyrir um
það hvort hvalveiðar við Ísland
uppfylli þessa kröfu.
Í könnuninni kemur einnig
fram að 59,3prósent aðspurðra
telja að hvalveiðar við Ísland séu
stundaðar á mannúðlegan hátt.
„Það er ljóst að Íslendingum
er umhugað um velferð dýra.
Því miður eru ekki til upplýsingar um það hvernig hvalveiðum
við Íslandsstrendur er háttað
svo almenningur geti tekið upplýsta afstöðu út frá þeim hvort
veiðarnar séu mannúðlegar eða
ekki,“ segir Sigursteinn Másson, talsmaður IFAW á Íslandi.
Hann segir mikilvægt að opna
umræðuna um þessa hlið hvalveiða. „Það er eðlileg krafa að
íslenskir hvalveiðimenn veiti
vísindamönnum og fjölmiðlum
aðgang að hvalveiðiferðum sínum
þannig að hægt sé að miðla óháðum upplýsingum um eðli hvalveiða milliliðalaust til almennings.“
Í tilkynningu frá IFAW kemur
fram að við mat á því hvort veiðar séu mannúðlegar er annars
vegar horft til þess hversu þróað
taugakerfi þau hafa og hins vegar
dauðatíma, það er þess tíma sem
líður frá því þau eru særð og
þar til þau deyja. Engin alþjóðleg skilgreining er til á því hvað
telst vera mannúðlegt við veiðar
HVALVEIÐAR

Hvernig fara
hvalveiðar fram?
Skutli með áfastri taug er skotið
í dýrin. Þegar skutullinn hefur
stungist inn í holdið spennist
hann út og situr þannig fastur.
Á skutlinum er sprengjuhleðsla
sem ætlað er að springa inni
í líkama dýrsins og splundra
líffærum þess. Dauðatíminn er
því sá tími sem líður frá því að
skutullinn hittir dýrið og þar til
það deyr. Dauðatími getur ráðist
af því hvar á líkama dýrsins
skutullinn lendir eða hvort
sprengjuhleðslan springur á
réttum tíma.
LANGREIÐUR Engar upplýsingar eru til um það hvernig hvalveiðum við Íslands-

á villtum spendýrum. „Fyrir
liggur að hvalir eru spendýr með
háþróað taugakerfi sem þýðir að
þeir finna fyrir sársauka og upplifa hræðslu með svipuðum hætti
og mannfólk,“ segir í tilkynningunni.
Engar vísindalegar upplýsingar eru til um dauðatíma hvala í
hvalveiðum við Ísland eða nokkrar aðrar upplýsingar um hvernig
veiðarnar hafa áhrif á dýrin.
Þetta kemur fram í nýlegu svari
Sigurðar Inga Jóhannssonar,
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, við fyrirspurn Árna
Þórs Sigurðssonar þingmanns
Vinstrihreyfingarinnar – græns
framboðs á Alþingi. Í svarinu
kemur einnig fram að til standi
að Fiskistofa hefji mælingar á
dauðatíma hvala við þær veiðar
sem áætlaðar eru í sumar.

strendur er háttað.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKOÐANNAKÖNNUN CAPACENT GALLUP
UM AFSTÖÐU ÍSLENDINGA TIL HVALVEIÐA
15%

16,1%

Vilja að
hvalveiðar
séu mannúðlegar

Telja að
hvalveiðar
séu mannúðlegar

10,6%

59,3%

25,7%

73,3%

Mannúðlegar

freyr@frettabladid.is

Hvorki né

Ómannúðlegar

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 23°
Aþena 17°
Basel
23°
Berlín
20°
Billund 13°
Frankfurt 22°

8

6

6

m/s

m/s

4°

m/s

7°

8°

7

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

23°
14°
14°
22°
16°
21°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

11°
31°
17°
22°
19°
13°

m/s

6°

6
m/s

6

7°

m/s

Sturtusett
Verð frá kr. 66.900
900

5°

6

m/s

5

8°
8°

7°

Á MORGUN
Fremur
hægur
vindur
víða um
land.

6°

m/s

2°

8°

6

m/s

3°

7°
6

Gæði fara aldrei úr tísku

6°

m/s

7°

7°

VÆTA SUNNAN OG VESTAN TIL fram eftir vikunni en þurrt norðanlands. Um miðja
viku snýst í norðanátt með kólnandi veðri og éljum norðanaustan til en allar líkur eru
á að norðanáttin verði skammvinn.

MIÐVIKUDAGUR
Hæg
breytileg
átt.

3°

6

m/s

2°

5°

5°

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

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

Forskot eftir Þórð Sverrisson:

„Bókin Forskot er sérstakt afrek og honum til mikils sóma.
Þórði tekst einstaklega vel að tvinna saman sígild fræði og að
koma með eigin sýn, sem er í raun verkfæri fyrir stjórnendur.”

Finnur Árnason, forstjóri Haga

„Loksins er komin út á íslensku heildstæð umfjöllun
um stefnumótun sem byggir á djúpri þekkingu
og reynslu höfundar á viðfangsefninu. Forskot er
aðgengileg og afskaplega vel skrifuð. Ætti að vera
skyldulesning fyrir stjórnendur.“
Kristjáán Vigfússon, Forstöðumaður MBA náms og
kennaari við Viðskiptadeild HR

„Helsti kostur bókarinnar er hve heilsteypt er tekið
á viðfangsefninu, án klisju og kreddu, með skýrum
tengingum við stjórntæki fyrirtækjarekstrar.“
Hauku
ur Oddsson, forstjóri Borgunar

„Þú dettur auðveldlega ofan í þessa bók;
aftur og aftur.“
Jón G
G. Hauksson, ritstjóri Frjálsrar verslunar

„Það er sérstakt fagnaðarefni þegar einn reyndasti
stjórnunarráðgjafi á Íslandi gefur út bók þar sem
hann fléttar eigin reynslu og hugviti einstaklega vel
við stjórnunarfræðin. Skyldulesning fyrir alla sem
áhuga hafa á stjórnun og þá sem vilja bæta sig sem
stjórnendur.“
Hafsteeinn Bragason, mannau
uðsstjóri Íslandsbanka

Helsti styrkur bókarinnar er hvernig höfundi tekst að
tengja saman markaðsfræði og aðrar fræðigreinar,
þá helst stjórnun og stefnumótun. Bók sem allir
stjórnendur hafa tíma til að lesa.“
Dr. Þórhallur
Þó
Örn Guðlaugsson, dósent í markaðsfræði
við Háskóla Íslands

Um höfundinn

Sjá nánar á www.facebook.com/forskot

Þórður Sverrisson er ráðgjafi í stefnumótun, stjórnun og
markaðsmálum og hópstjóri í stefnumótunarhópi Capacent.
Samhliða ráðgjafarvinnu hefur Þórður verið virkur í miðlun
fræðslu á sínu sviði m.a. með skrifum í blöð og námskeiðahaldi.
Undanfarin tíu ár hefur Þórður verið aðjúnkt við
Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.
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VEISTU SVARIÐ?

Kínverski risinn Sanpower Group eignast 89% hlut í House of Fraser, sem metið er á 84,4 milljarða:

Stór hluti til þrotabúa íslensku bankanna
VIÐSKIPTI Sanpower Group, ein

Fjármálaskrifstofu
Reykjavíkurborgar
varð borgin fyrir
mesta skellinum í
fækkun starfandi
einstaklinga og
atvinnuleysishlutfalli.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Áslaug Friðriksdóttir
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins

Samtök atvinnulífsins kynna nýja hagspá efnahagssviðs SA ásamt því sem
farið verður yﬁr stöðu og horfur í ferðaþjónustu.
MIÐVIKUDAGINN 9. APRÍL KL. 8.30 - 10.00 Á GRAND HÓTEL REYKJAVÍK

Horfur til 2016: Jafnvægi innan hafta?
Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður
efnahagssviðs SA

Hvað þarf til að skapa arðbærari
ferðaþjónustu?
Ásberg Jónsson, framkvæmdastjóri
Nordic Visitor

Ferðaþjónustan: Framleiðni og lífskjör
Sigríður Mogensen, hagfræðingur á
efnahagssviði SA

Fundarstjóri:
Þorsteinn Víglundsson,
framkvæmdastjóri SA

Léttur morgunverður og skráning frá kl. 8.00

➜ Fjöldi atvinnulausra með bótarétt og fjöldi
þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu í Reykjavík frá janúar 2008 til janúar 2014
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Fjárhagsaðstoð til framfærslu
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Reykjavíkurborgar varð Reykjavík fyrir mesta skellinum í fækkun starfandi og atvinnuleysishlutfalli. Í Reykjavík voru rúmum
fjórum prósentum færri starfandi
í janúar 2013, miðað við árið 2007,
en í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu eru rúmum tveimur
prósentum fleiri starfandi frá 2007.
„Atvinnuleysi í Reykjavík er mun
meira en annars staðar, störfum
fjölgar mun hægar og um leið safnast upp mikill velferðarvandi. Það
þarf að taka þetta fastari tökum,“
segir Áslaug.
Flestir sem fá framfærslu frá
borginni eru á aldrinum 18 til 39 ára
en fæstir eru eldri en 60 ára. Um
40 prósent notenda fá framfærslu
vegna atvinnuleysis án bótaréttar,
28 prósent eru sjúklingar, tólf prósent eru atvinnulausir með bótarétt
og aðrir eru öryrkjar, nemar, í launaðri vinnu eða fæðingarorlofi.
Alls höfðu 494 verið með framfærslu í 12 mánuði eða lengur í desember 2013 og eru flestir í þeim
hópi sjúklingar og atvinnulausir án
bótaréttar.
erlabjorg@frettabladid.is

EFNAHAGSHORFUR TIL 2016

Skráning á www.sa.is

REYKJAVÍKURBORG Samkvæmt

Janúar 2012

andi og forstjóri bresku matvöruverslunarinnar Iceland, afhenti á
dögunum Alzheimer’s Research
UK, samtökum sem helga sig
rannsóknum
á Alzheimer,
eina milljón
punda, sem samsvarar tæplega
190 milljónum
íslenskra króna.
Iceland Foods
hefur samanlagt
MALCOLM
styrkt samtökWALKER
in um tæplega
600 milljónir króna undanfarin
þrjú ár. Walker hóf söfnun fyrir
samtökin árið 2011 þegar hann
kleif Everest ásamt syni sínum.
Árið eftir reyndi hann við Suðurpólinn, og árið 2013 gaf hann út
sjálfsævisöguna Best Served
Cold: The Rise, Fall and Rise
Again of Malcolm Walker, en
allur ágóði bókarinnar rann til
samtakanna.
- ósk

MYND/VISMEDIA

Atvinnuleysi í Reykjavík er mun
meira en
annars staðar,
störfum fjölgar
mun hægar og
um leið safnast upp mikill
velferðarvandi.

Júlí 2011

VIÐSKIPTI Malcolm Walker, stofn-

sem fékk einhverja tegund fjárhagsaðstoðar árið 2013 í Reykjavík var
4.218 notendur. Í flestum tilfellum
var fjárhagsaðstoðin í formi framfærslustyrks, eða í 3.350 tilfellum,
en einnig framfærsla vegna náms,
aðstoð vegna barna, tannlæknastyrkur, húsbúnaðarstyrkur, útfararstyrkur og svo framvegis. Þetta
kemur fram á minnisblaði vegna
aðgerðaáætlunar velferðarsviðs
sem lagt var fyrir velferðarráð
Reykjavíkurborgar nýverið.
Atvinnulausum án bótaréttar
fjölgaði um 231 frá 2012 til 2013 en
atvinnulausum með bótarétt fækkaði um 276 á sama tíma. Skýringu
á mikilli fjölgun atvinnuleitenda
án bótaréttar má rekja til þess að
bráðabirgðaákvæði við lög um
atvinnuleysistryggingar um fjögurra ára bótarétt féll úr gildi þann
1. janúar 2013. Við þá breytingu
misstu tæplega 900 Reykvíkingar
bótarétt sinn hjá Vinnumálastofnun.
Því hefur þróunin orðið sú að
atvinnulausum með bótarétt fækkar
en að sama skapi fjölgar þeim sem
fá fjárhagsaðstoð hjá borginni
„Auðvitað tekur sveitarfélagið
við þeim sem missa bótaréttinn,“
segir Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. „En
við teljum að meirihlutinn hafi ekki
tekið nógu vel á þessum vanda. Það
fóru einhverjar aðgerðir alltof seint
í gang og í því ferli varð ljóst hversu
svifaseint stjórnkerfið er. Fyrir
vikið hefur orðið til mikill uppsafnaður velferðarvandi í Reykjavík sem nauðsynlegt er að bregðast
betur við.“
Samkvæmt Fjármálaskrifstofu

Janúar 2011

600 milljónir til
góðgerðarmála

VELFERÐARMÁL Heildarfjöldi þeirra

Júlí 2010

Stofnandi Iceland gjafmildur:

gegn fyrir helgi.

Atvinnulausum með bótarétt fækkar og einstaklingum sem fá fjárhagsaðstoð frá borginni fjölgar. Reykjavík
kemur töluvert verr út en nágrannasveitarfélögin. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks segir meirihlutann ekki hafa
tekið nægilega vel á vandanum. Um 4.200 borgarbúar fengu einhverja tegund fjárhagsaðstoðar á síðasta ári.

Janúar 2010

arsambands Íslands mótmælir
harðlega lagafrumvarpi þar sem
kveðið er á um að heimilt verði að
greiða kaupauka til starfsmanna
fjármálafyrirtækja sem samsvarar tvöföldun árslauna.
Segir í ályktun stjórnarinnar að
það sé stjórnvöldum til háborinnar
skammar að leggja línu um slíka
óráðsíu innan fjármálafyrirtækja
og er fjármálaráðherra hvattur til
að breyta frumvarpi sínu á þann
hátt að bónusar umfram hefðbundna bónusa verði ekki greiddir, eða að öðrum kosti beita sér
fyrir að slíku kaupaukakerfi verði
komið á hjá almennum launþegum
hið fyrsta.
- ebg

Júlí 2009

STJÓRNMÁL Miðstjórn Rafiðnað-

SELT Kaup Sanpower Group gengu í

Sífellt fleiri þurfa að vera
á framfærslu borgarinnar

Janúar 2009

RSÍ mótmælir
bónusalögum

- ósk

Júlí 2008

1. Emerald Networks.
2. Kristínarhús.
3. Í 50 ár.

Vilja breytingar á frumvarpi:

renna tæplega 41,4 milljarðar
króna til Highland Group. Félagið
var í eigu BG Holding, dótturfélags Baugs, en föllnu íslensku
bankarnir gengu þar að veðum
2009. Fram kom í tilkynningu
gamla Landsbankans í febrúarbyrjun 2009 að tekinn hafi verið
yfir 34,9 prósenta eignarhlutur
í HoF og hlutur Glitnis hafi því
verið 14,1 prósent. Hlutur þrotabúa bankanna er því sem svarar
29,5 og 11,9 milljörðum króna.

Janúar 2008

SVÖR:

Galeries Lafayette sýnt fyrirtækinu áhuga. Stofnandi íþróttavöruverslunarinnar Sports Direct, Mike
Ashley, eignaðist 11 prósenta hlut í
House of Fraser og er að sögn fjölmiðla ósáttur með kaup kínverska
risans á fyrirtækinu, en hann hefur
síðastliðna átján mánuði reynt að
eignast ráðandi hlut í fyrirtækinu.
Highland Group, félag í eigu
þrotabúa gamla Landsbankans
(LBI hf.) og Glitnis banka, er sagt
eiga 49 prósent í House of Fraser.
Nú þegar salan er gengin í gegn

Fjöldi fólks á framfærslustyrk

1. Hvaða fyrirtæki ætlar að leggja nýjan
sæstreng sem tengja á Ísland við NorðurAmeríku og Evrópu?
2. Hvað hét athvarf vændiskvenna í
Reykjavík, sem nú hefur verið lokað?
3. Hversu lengi hefur Jón Stefánsson
verið organisti Langholtskirkju?

stærsta fyrirtækjasamstæða í
einkaeigu í Kína, hefur undirritað
samning um 89 prósenta eignarhlut
í bresku verslanakeðjunni House
of Fraser, sem metin er á yfir 450
milljónir punda, sem samsvara
ríflega 84,4 milljörðum íslenskra
króna. Kaupin gengu í gegn fyrir
helgi, að sögn breskra fjölmiðla.
Verið var að undirbúa skráningu House of Fraser í kauphöllina í Lundúnum síðar á árinu en
áður hafði franska stórverslunin

0

Heimild: Minnisblað vegna aðgerðaáætlunar Velferðarsviðs

ALMENNT
HLUTAFJÁRÚTBOÐ
Hefst í dag, mánudaginn 7. apríl kl. 16.00, og lýkur fimmtudaginn 10. apríl kl. 16.00
Almennt útboð á hlutum í HB Granda hf. hefst í dag kl. 16.00, mánudaginn 7. apríl, og lýkur kl. 16.00 ﬁmmtudaginn 10. apríl og
hefur fyrirtækjaráðgjöf Arion banka hf. umsjón með útboðinu. Í útboðinu hyggjast Arion banki, Vogun hf. og
Fiskveiðahlutafélagið Venus hf. selja 27–32% hlut í HB Granda. Markmið seljenda með útboðinu er annars vegar að það geri
HB Granda kleift að uppfylla skilyrði NASDAQ OMX Iceland hf. um dreiﬁngu hlutabréfa sem tekin eru til viðskipta á
Aðalmarkaði kauphallarinnar og hins vegar horfa seljendur til þess að selja eign sína á sem hagstæðustu verði.

Tvær áskriftarleiðir eru í boði með mismunandi fjárhæðarmörkum og verðmyndun
Tilboðsbók A

Tilboðsbók B

• 8,5% eignarhlutur boðinn til sölu

• 18,5% eignarhlutur boðinn til sölu

• Áskrift að andvirði 100.000–25.000.000 kr.

• Áskrift að andvirði frá 15.000.000 kr. en að hámarki
5% eignarhlutur

• Verðbil áskrifta 26,6–32,5 kr./hlut
• Heildarsöluandvirði 4,1–5,0 milljarðar kr.
• Öllum hlutum úthlutað á sama verði, sem verður
jafnt eða lægra en í tilboðsbók B

• Lágmarksverð áskrifta 26,6 kr./hlut
• Heildarsöluandvirði að lágmarki 9,0 milljarðar kr.
• Öllum hlutum úthlutað á sama verði, sem verður jafnt
eða hærra en í tilboðsbók A

Seljendur hafa rétt til að fjölga boðnum hlutum til sölu í allt að 32% eða um 5% af útgefnum hlutum. Ákvörðun um endanlega
stærð útboðsins og skiptingu þess milli tilboðsbóka mun taka mið af eftirspurn í útboðinu, bæði hvað varðar verð og magn.

Áskrift er skilað rafrænt á áskriftarvef á arionbanki.is
Aðgangur að áskriftarvef fæst með:
• aðgangsauðkennum fjárfestis að netbanka Arion banka, eða
• lykilorði sem óskað er eftir á arionbanki.is og sent er í heimabanka, eða
• lykilorði sem nálgast má hjá umsjónaraðila gegn undirritun vottaðrar umsóknar um lykilorð.

Áskriftir verða skertar komi til þess að eftirspurn verði umfram þann fjölda hluta sem
boðnir eru til sölu
Í tilboðsbók A er meginreglan sú að áskriftir yfir 500.000 kr. verða skertar um allt að 75% af upphaflegri áskrift. Þurfi að
koma til frekari niðurskurðar verður hámark allra áskrifta fært enn neðar með flötum niðurskurði. Hámarksúthlutun getur því
orðið lægri en 500.000 kr.
Í tilboðsbók B er meginreglan sú að meta áskriftir á grundvelli verðs.
Þátttaka í útboðinu er heimil aðilum með íslenska kenntölu sem eru fjárráða og ráða búi sínu sjálfir og með þeim takmörkunum
sem kunna að leiða af lögum. Athygli er vakin á að ákvæði laga nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri koma
í veg fyrir að erlendum aðilum, samkvæmt 1. gr. laga nr. 87/1992, um gjaldeyrismál, sé heimil þátttaka í útboðinu.
Eindagi kaupverðs er áætlaður 23. apríl 2014. Stefnt er að því að fyrsti dagur viðskipta með hluti í HB Granda á Aðalmarkaði
NASDAQ OMX Iceland hf. verði 25. apríl 2014.

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu er bindandi
Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel upplýsingar um HB Granda og skilmála útboðsins sem er að finna í lýsingu félagsins
dagsettri 27. mars 2014 sem gefin er út á íslensku. Fjárfestum er sérstaklega bent á kafla um áhættuþætti.
Lýsinguna má nálgast rafrænt á hbgrandi.is og arionbanki.is. Hana má einnig nálgast innbundna í höfuðstöðvum HB Granda að
Norðurgarði 1 í Reykjavík og hjá Arion banka í Borgartúni 19 í Reykjavík.
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Höfundur og umhverfissinni:

Hlutir úr bandarískum og sovéskum geimferðum boðnir upp í New York:

Símaauðkenni ná fótfestu:

Peter Matthiessen látinn

Tunglryk og búningar til sölu

Símaskilríki á
sjötíu stöðum

BANDARÍKIN Höfundurinn

BANDARÍKIN, AP Bandaríska uppboðsfyrirtækið Bonhams efnir

TÆKNI Sjötíu fyrirtæki og stofnanir

og umhverfissinninn Peter
Matthiessen, sem skrifaði bækur
á borð við At Play in the Fields of
the Lord og The Snow Leopard,
lést í gær, 86 ára að aldri, eftir að
hafa háð harða baráttu við hvítblæði um nokkurra mánaða skeið.
Matthiessen var ötull baráttumaður umhverfisverndar og einn
stofnenda The Paris Review,
ásamt George Plimpton. Síðasta
skáldsaga hans, In Paradise,
verður gefin út á þriðjudag. - ósk

á morgun til uppboðs í New York á minjagripum úr geimferðasögu Bandaríkjanna. Þar verða hæstbjóðendum til kaups
margvíslegir munir sem geimfarar hafa notað á ferðum
sínum.
Meðal annars verða seldir bandarískir og sovéskir geimfarabúningar ásamt fánum og minnislistum. Þá má nefna axlaról
sem þakin er tunglryki og litsíuhring fyrir kvikmyndavél.
Sovéskur geimbúningur frá árunum 1981 til 1991, sem er
einn af 27 sams konar búningum sem gerðir voru til að nota í
æfingum, er til dæmis til sölu.
Verðmæti hvers hlutar er talið skipta tugþúsundum dala.
Allt eru þetta fágætir munir sem hafa verið í einkaeigu en eru
nú boðnir til kaups.
- gb

Við mælum rafgeyminn
í bílnum þínum þér
að kostnaðarlausu
M IDT R

M D X -P

GEIMBÚNINGUR Þessi var

aldrei notaður í
geimnum en er
frá tímum Mercury-geimferðaáætlunarinnar
á árunum
1959 til
1963.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Tuttugu ár frá þjóðarmorði
Um 800 þúsund manns voru drepnir í Rúanda á aðeins hundrað
dögum í kjölfar morðsins á Juvenal Habyarimana þann 6. apríl 1984.
6. apríl, 1994: Habyarimana
forseti var hútúi. Hann átti í
friðarviðræðum við
uppreisnarmenn úr röðum tútsa
þegar hann var myrtur ásamt
forseta nágrannaríkisins Búrúndís.
Flugvél þeirra var skotin niður.
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hafa bæst í hóp þeirra sem bjóða
viðskiptavinum sínum að auðkenna
sig í gegnum farsíma.
Meðal þeirra eru Orkuveita
Reykjavíkur, Tryggingastofnun,
Rafræn Reykjavík og Vinnumálastofnun. Einnig bjóða tugir framhaldsskóla nemendum sínum að
auðkenna sig í gegnum farsíma
Fram að þessu höfðu aðeins Síminn, Ríkisskattstjóri og Auðkenni
boðið viðskiptavinum sínum að
nýta síma sem persónuskilríki. - ebg
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Bú r ú n dí
Rúanda, 2014: Stærstu þjóðernishóparnir eru
hútúar (um 75 prósent af 11,4 milljón íbúum
landsins), tútsar (24 prósent) og túar (eitt prósent)
Heimild: Human Rights Watch
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Júlí: Uppreisnarhreyﬁng tútsa,
sem Paul Kagame er í forystu fyrir,
nær höfuðborginni Kigali á sitt
vald. Tvær milljónir hútúa, þar
á meðal vopnasveitir, ﬂýta til Saír,
sem nú heitir Lýðræðislega
lýðveldið Kongó.
Desember 1996: Réttarhöld
vegna þjóðarmorðs hefjast við
Alþjóðlega sakadómstóllinn
fyrir Rúanda.

Apríl 2000: Ráðherrar og
þingmenn kjósa Kagame sem
forseta Rúanda.
1996-2014: Dómstóllinn hefur
fjallað um 55 mál. 49 einstaklingar
hafa verið sakfelldir, 14 sýknaðir
en 12 bíða enn úrskurðar.
© GRAPHIC NEWS

Ekkert talað
um tútsa eða
hútúa lengur
Rúandamenn minnast þess að tuttugu ár eru liðin frá
því fjöldamorðin miklu hófust. Allt kapp er nú lagt á
að koma í veg fyrir að harmleikurinn endurtaki sig.
RÚANDA Enginn veit nákvæmlega

hve margir voru myrtir í hundrað
daga morðæðinu í Rúanda fyrir
tuttugu árum. Sameinuðu þjóðirnar tala um 8 0 0 þúsund,
Rúanda búar tala um milljón.
Lægsta mat nemur hálfri milljón.
Undanfarnar vikur hafa íbúar
landsins minnst þess að í gær
voru liðin 20 ár frá því ósköpin
hófust. Minningarathafnir hafa
verið haldnar víða um landið. Sérstakur minningarkyndill hefur
verið fluttur á milli staða sem
tákn um að sárin séu að gróa.
Þau gróa vissulega hægt, en
svo virðist sem voðaverkin fyrir
tuttugu árum hafi þó orðið til
þess að landsmenn eru hættir að
tala um skiptinguna á milli hútúa
og tútsa.
Áður var mikið gert úr því að
þrír fjórðu íbúanna væru hútúar
en aðeins fjórðungur tútsar.
Tútsar eru sem fyrr í minnihluta
en forseti landsins er nú Paul
Kagame, sem í eina tíð var leiðtogi uppreisnarhreyfingar tútsa.
Hann þykir farsæll forseti og
hefur tekist að koma efnahagsmálum landsins á nokkurt skrið.
Yngri kynslóðin á erfitt með að
átta sig á því sem gerðist fyrir
tuttugu árum, en þeir eldri leggja
allt kapp á að koma í veg fyrir að
harmleikurinn endurtaki sig.

„Eftir morðin hefur enginn
kallað mig tútsa, og þeir hútúar
sem tóku þátt í þjóðarmorðinu
sjá eftir því sem þeir gerðu,“
hefur AP fréttastofan eftir Mike
Nkuzumuwami, 45 ára manni
sem hefur þann starfa að gæta
kirkju nokkurrar í bænum Nyarubuye í austurhluta landsins.
Þar í kirkjunni og næsta
nágrenni hennar voru framin ein verstu fjöldamorðin árið
1994. Þar voru fimmtán hundruð
manns myrtir dagana 15. til 16.
apríl. Hinir myrtu voru ýmist
tútsar eða hófsamir hútúar, sem
höfðu leitað skjóls í kirkjunni.
Morðingjarnir notuðu spjót,
sveðjur, handsprengjur og sjálfvirk skotvopn og gerðu engan
greinarmun á því hvort þeir
væru að drepa karla eða konur
eða börn.
Þar er nú minjasafn um þessi
fjöldamorð. Hauskúpur eru þar
geymdar í röðum í glerborðum,
en skammt frá eru laus bein
í hundraðatali. Til hliðar eru
vopnin sem notuð voru.
Við minningarathöfn sem
haldin var í London í síðustu viku
sagði Louise Mushikiwabo, utanríkisráðherra Rúanda, að þjóðarmorðin hafi verið í hrottaskap
sínum „afkastamesta morðæði
sögunnar.“
gudsteinn@frettabladid.is
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Glæpagengi í Danmörku:

Þróunarverkefni Íslendinga í Malaví, Úganda og Mósambík beinast aðallega að mæðrum og börnum:

Beita drónum
gegn lögreglu

Byggja upp heilsugæslu, skóla og brunna

DANMÖRK Glæpagengi í Dan-

ÞRÓUNARAÐSTOÐ Langflest þróun-

mörku nota dróna til þess að
verja viðskipti sín með hass á
Pusherstreet í Kristjaníu í Kaupmannahöfn.
Á fréttavef Berlingske er haft
eftir lögreglunni í Kaupmannahöfn að drónarnir séu að öllum
líkindum notaðir til þess að
afhjúpa aðgerðir lögreglunnar í
Kristjaníu.
Drónar eru litlar fjarstýrðar
flugvélar sem notaðar eru til
njósnaferða og eftirlits.

arverkefni Íslendinga í Malaví,
Úganda og Mósambík tengjast
velferð mæðra og barna. Þetta
kemur fram í svari Gunnars
Braga Sveinssonar utanríkisráðherra við fyrirspurn frá Össuri
Skarphéðinssyni um stuðning við
mæður og börn í Afríku.
Verkefnin eru tólf og snerta
með beinum og óbeinum hætti
afkomu mæðra og barna. Verkefnin í Malaví og Úganda, sem
snúa að öflun á hreinu drykkjarvatni, menntun og grunnheil-

- ibs

brigðisþjónustu, snerta mæður
og börn beint en verkefni er
varða fiskveiðar snerta þessa
hópa með óbeinum hætti, segir í
svarinu.
Í Malaví styðja íslensk stjórnvöld við uppbyggingu heilbrigðisþjónustu bæði í gegnum Þróunarsamvi nnustofnun og Rauða
krossinn.
Utanríkisráðherra telur að
fjármunum sem varið er til
stuðnings mæðrum og börnum
sé vel varið.
- jme

VELFERÐ Þau þróunarsamvinnuverkefni sem Ísland tekur þátt í snúast um velferð
barna og mæðra.
FRÉTTABLAÐIÐ/BRJÁNN

DRANGEY Perlan í Skagafirði.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þriggja ára samningur:

Drangeyjarfélag fær eyna
STJÓRNSÝSLA Byggðaráð Skagafjarðar hefur ákveðið að veita
Drangeyjarfélaginu heimild til að
nytja eyna næstu þrjú árin.
„Félagið mun kappkosta að
viðhalda veiðiaðferðum, veiðistöðum og ganga um eyna í fullri
sátt við náttúruna eins og gert
hefur verið undanfarna áratugi.
Félagsmenn hafa haldið við skála
í Drangey og unnið betrumbætur
við lendingu og uppgöngu í eyna
á kostnað félagsins,“ segir um
málið í fundargerð byggðaráðs.
Fram kemur að félagið stefni að
því að kosta uppsetningu flotbryggju við eyna og að almennt
og eðlilegt aðgengi í eyna verði
tryggt.
- gar

Semja um fríverslun:

Bitnar helst á
fiskútflutningi
NOREGUR Norsk stjórnvöld
hafa gert úttekt á því hvaða
afleiðingar fríverslunarsamningar milli Evrópusambandsins,
ESB, og Bandaríkjanna hefði
fyrir Noreg. Talið er að slíkur
samningur myndi bitna mest á
fiskútflutningi þar sem hann er
ekki tollfrjáls.
Fram kemur á fréttavef Aftenposten að Bandaríkin og ESB hafi
ekki áhuga á að fá þriðja aðila
með í samningaviðræðurnar,
að minnsta kosti ekki á þessum
tímapunkti.
- ibs

Grundartangi og umhverﬁð
Opinn kynningarfundur um umhverﬁsmál og framleiðslu
fyrirtækjanna á Grundartanga.

ÓNÆÐI Hjón sem búa nálægt vindmyllum á Jótlandi keyptu sér sumarbústað
til að fá frið.
NORDICPHOTOS/GETTY

Sambýli við vindmyllur:

Bætur vegna
óþæginda
DANMÖRK Vestri Landsréttur í

Danmörku hefur úrskurðað að
hjón sem búa nálægt átta vindmyllum fái tvöfalt hærri bætur,
eða hálfa milljón danskra króna,
í stað 250 þúsund danskra króna
sem þeim höfðu áður verið dæmdar vegna hávaða og óþæginda.
Hjónin höfðu flutt frá býli sínu
á Jótlandi og byggt sér nýtt hús á
fallegu svæði við Tarm. Síðan voru
reistar átta vindmyllur í aðeins
hálfs kílómetra fjarlægð frá nýja
heimilinu þeirra.
- ibs

Fundurinn verður haldinn í félagsheimilinu
Hlöðum á Hvalfjarðarströnd, miðvikudaginn
9. apríl 2014 og hefst kl. 13:00.
Á fundinum verða kynntar niðurstöður umhverﬁsvöktunar á Grundartanga fyrir árið
2013. Þá ﬂytur forstöðumaður Nýsköpunar-
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miðstöðvar Íslands erindi um loftgæðamælingar í Hvalﬁrði og fulltrúar fyrirtækjanna
á Grundartanga fjalla um starfsemi sína og
mengunarvarnir.
Fundurinn er opinn öllu áhugafólki um
umhverﬁð í nágrenni Grundartanga.
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Spara eyrinn en kasta krónunni?
Veiðigjöld útgerðarinnar hafa alla tíð átt að greiða fyrir þjónustu við sjávarútveginn – ekki síst hafrannsóknir sem sjálfbær nýting byggir á.
Á sama tíma og gjöldin hækka, lækka aftur framlög til Hafrannsóknastofnunar sem getur ekki sinnt grundvallarrannsóknum að óbreyttu.
Svavar
Hávarðsson
Skrifar frá Tromsö
svavar@frettabladid.is

Eitt grundvallarmarkmið stjórnvalda við álagningu veiðigjalda í
sjávarútvegi hefur frá upphafi verið
að fjármagna þjónustu við sjávarútveginn – ekki síst hafrannsóknir. Á
sama tíma og útgerðin greiðir hærri
veiðigjöld en löngum fyrr bregður
svo við að Hafrannsóknastofnun er
fjársvelt. Reyndar hrökkva framlög
til stofnunarinnar ekki lengur til að
stunda grunnrannsóknir.
Aur og króna
Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunnar, benti á í viðtali við Fréttablaðið á miðvikudag
að vegna niðurskurðar er vöktunarrannsóknum, sem farið hafa fram
árlega um langt árabil, hætta búin.
Um er að ræða eftirlit með því hvort
nýting okkar á helstu nytjastofnum
er sjálfbær á hverjum tíma. Án
þessara rannsókna gæti aflaráðgjöf orðið undir því sem okkar
helstu nytjategundir þola, með tilheyrandi tekjutapi fyrir fólk og
fyrirtæki. Ekki þarf mikið hugmyndaflug til að sjá að niðurskurður í rannsóknafé upp á tugi milljóna
getur þannig valdið tekjutapi sem
hratt mælist í hundruðum milljóna.
„Sparnaður í hafrannsóknum er
gott dæmi um það þegar verið er
að spara eyrinn og kasta krónunni.
Hafrannsóknir gera okkur kleift að
nýta stofnana okkar á sjálfbæran og

ábyrgan hátt með langtímasjónarmið að leiðarljósi. Hafrannsóknir
gera okkur líka kleift að markaðssetja okkur sem fiskveiðiþjóð sem
nýtir stofnana ábyrgt. Umhverfisrannsóknir eru nauðsynlegar til að
bregðast við breytingum á lífríki
sjávar og fá yfirsýn yfir stöðuna.
Útgerðirnar eiga og hafa beitt sér
fyrir því að vel sé gert í umhverfismálum og hafrannsóknum,“ segir
Kolbeinn Árnason, framkvæmdastjóri LÍÚ, í svari við fyrirspurn
Fréttablaðsins um þá stöðu sem við
blasir.
Lögin
„Veiðigjöld eru lögð á í þeim tilgangi
að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón
með fiskveiðum og fiskvinnslu og
til að tryggja þjóðinni í heild hlutdeild í þeim arði sem nýting sjávarauðlinda skapar,“ segir 2. grein laga
um veiðigjöld nr. 74/2012.
Þessi lagagrein er ekki lengri en
fjallar um markmið laganna. Ekki
þarf að fjölyrða um þá sátt sem
virðist alltaf hafa ríkt um að veiðigjaldið ætti að fjármagna hafrannsóknir. Í athugasemdum við frumvarpið segir um 7. grein sem fjallar
um almennt veiðigjald: „Gjaldið á að
leggja á í ákveðnum tilgangi eins og
fram kemur í 2. gr. frumvarpsins
[…] Þess má geta í þessu sambandi
að fyrirsjáanleg er þörf fyrir aukna
fjármuni á komandi árum til hafrannsókna. Snýr það bæði að endurnýjun skipakosts, þ.e. að fá nýtt skip
í stað Bjarna Sæmundssonar, endur-

BJARNI VIÐ
BRYGGJU Á sama

tíma og viðurkennt er að kaupa
þarf nýtt rannsóknaskip fyrir
Hafrannsóknastofnun er ekki
einu sinni hægt
að halda skipinu
sem skipta á út
við rannsóknir.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þess má geta í þessu sambandi að fyrirsjáanleg er þörf fyrir aukna fjármuni á komandi
árum til hafrannsókna. Snýr það bæði að endurnýjun skipakosts, þ.e. að fá nýtt skip í stað
Bjarna Sæmundssonar, endurnýjun ýmiss rannsóknarbúnaðar og að hægt verði
að sinna margvíslegum verkefnum sem orðið hafa að mæta afgangi
í undangengnum og yfirstandandi fjárhagsþrengingum.
Frumvarp til laga um veiðigjöld

nýjun ýmiss rannsóknarbúnaðar og
að hægt verði að sinna margvíslegum verkefnum sem orðið hafa að
mæta afgangi í undangengnum og
yfirstandandi fjárhagsþrengingum,
svo sem hafsbotns- og búsvæðarannsóknum. Einnig hefur olíukostnaður aukist verulega og úthald
skipanna þannig orðið dýrara.“
Byggja upp til framtíðar
Athugasemdir frumvarpsins byggðu
á skýrslu þriggja manna sérfræði-

nefndar forsætis-, fjármála-, og
sjávarútvegsráðuneytisins, sem
var falið það verkefni að gera tillögu um „mótun heildstæðrar stefnu
um framtíðarfyrirkomulag skattlagningar í sjávarútvegi“. Þeir eru
þeirrar skoðunar að auka þurfi
framlög til hafrannsókna og í þeim
anda byggja undir starfsemi Hafrannsóknastofnunar með kaupum á
skipi og tækjabúnaði.
Það skýtur því skökku við að
Bjarna Sæmundssyni verður lagt

Lægri vextir
á bílalánum
Landsbankinn býður betri kjör í apríl. Lægri vextir
á nýjum bílalánum og afsláttur af lántökugjöldum.
Kynntu þér málið á landsbankinn.is/istuttumali.

Lánshlutfall
allt að 75%

Allt að 7 ára
lánstími

Engin
stimpilgjöld

um mitt ár og alls óvíst hvort skipið fær frekari verkefni árið 2015.
Fjárveitingar þessa árs liggja hins
vegar fyrir og ljóst að stofnmæling
botnfiska að haustlagi, svokallað
haustrall og eitt umfangsmesta
rannsóknaverkefni Hafrannsóknastofnunar, verður með öðrum hætti
á sínu 19. samfellda ári sem rannsóknirnar hafa staðið. Rannsóknaskipin annast ekki rannsóknina í
þetta skiptið heldur gert ráð fyrir
að fjármagna stofnmælinguna með
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því að bjóða út aflaheimildir, og sérfræðingar Hafró rannsaki stofnana
um borð í fiskiskipum.
Forgangsmál
Jón Gunnarsson, formaður atvinnuveganefndar Alþingis, segir stjórnvöld vel meðvituð um stöðuna. Lítið
sé hins vegar um þetta að segja
annað en við erfiðar aðstæður sé
reynt að forgangsraða, og það hafi
verið gert í þágu velferðarkerfisins.
„En það er alveg ljóst að þetta
gengur ekki svona til frambúðar.
Það er heldur ekki sanngjart í ljósi
þess á hvaða grunni innheimta
veiðigjalds er til dæmis réttlætt.
Það verður líka að skoðast sérstaklega ef aðstæður verða þannig að
við náum ekki að afla nægilegra
gagna fyrir aflaráðgjöf,“ segir Jón.
Jón bætir við að þessu til viðbótar
þá séu að myndast aðstæður í hafinu sem krefjast rannsókna og styðji
að bætt séu framlög til hafrannsókna, frekar heldur en hitt. Nefnir
Jón slíkar áherslur í samhengi við
breyttar göngur loðnu, makríl í lögsögunni og hlýnun sjávar – súrnun
hafsins og fleiri aðkallandi atriði.
Allt þetta hafi Hafrannsóknastofnun kynnt við fjárlagagerðina og
við hvaða vanda sé að etja. „Ég lít
á þetta sem tímabundið ástand og
forgangsatriði að endurskoða stöðu
rannsóknanna þegar birtir til.“

En það
er alveg ljóst
að þetta
gengur ekki
svona til
frambúðar.
Það er heldur
ekki sanngjart í ljósi þess
á hvaða grunni innheimta
veiðigjalds er til dæmis
réttlætt.
Jón Gunnarsson,
formaður atvinnuveganefndar
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Sparnaður í hafrannsóknum er gott
dæmi um það
þegar verið er
að spara
eyrinn og
kasta krónunni. Hafrannsóknir gera okkur kleift að
nýta stofnana okkar á
sjálfbæran og ábyrgan hátt
með langtímasjónarmið að
leiðarljósi.
Kolbeinn Árnason,
framkvæmdastjóri LÍÚ

KOLSVÖRT SKÝRSLA UM LOFTLAGSBREYTINGAR
Vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar birti á
dögunum kolbikasvarta úttekt sína á loftslagsbreytingum og áhrifum
þeirra. Sigurður Ingi Jóhannsson, ráðherra sjávarútvegs-,
og umhverfismála, gerði skýrsluna að umtalsefni í grein
sem birtist í Fréttablaðinu á föstudag. Þar nefnir ráðherra
fæðuöryggi og segir að áhrif hlýnunar á fiskistofna
séu illfyrirsjáanleg, þar sem þeir færa sig eftir breyttu
hitastigi og straumum. „Allar þjóðir munu bera skaða af
stórfelldum loftslagsbreytingum, líka við Íslendingar. Fyrir
okkur er hin svokallaða súrnun sjávar eitt helsta beina
áhyggjuefnið tengt loftslagsbreytingum. Aukinn styrkur
CO2 breytir efnasamsetningu í sjó, sem getur haft alvarleg áhrif á
vistkerfi hafsins,“ skrifar Sigurður Ingi.

Plötusala Múrbúðarinnar
er á Kletthálsi

Furukrossviður
Birkikrossviður
Mótakrossviður
Gólfplötur - rakavarðarr
spónaplötur með nót
Veggplötur með nót
Skrúfur og festingavörurr
Sökkuldúkur

PEFC/01-31-60
www.pefc.org

Rannsóknir færðar aftur um mörg ár
■ „Með þessu er augljóslega teflt tæpt í svo umfangsmikl-

um rekstri. Ársverkin verða hér 134,5 vegna fækkunar
starfsmanna í áhöfn rannsóknaskipa, enda er dregið
verulega úr heildarúthaldi þeirra. Gert er ráð fyrir að
R/S Bjarna Sæmundssyni verði lagt um mitt ár 2014 og
hluta áhafnar hans sagt upp störfum. Miðað við þetta
verður úthald beggja rannsóknaskipa aðeins 195 dagar.
Ljóst er að aðgerðir af þessu tagi færa rannsóknarstarfsemina mörg ár aftur í tímann og tefla mikilvægum
grunni ráðgjafar stofnunarinnar í beina hættu.“
■ „Það er brýn nauðsyn að rekstur Hafrannsóknastofnunar verði tryggður bæði til skamms og langs

tíma til að undirbyggja áframhaldandi verðmætasköpun í sjávarútvegi. Samdráttur í rekstri mun draga
verulega úr rannsóknum, auka óvissu við mat á ástandi
fiskistofnanna og getur hæglega haft áhrif á stofnmat
nytjastofna til lækkunar aflamarks, en einnig til ofveiði.
Jafnframt eru í hættu rannsóknir á fiskstofnum sem
Íslendingar nýta í samstarfi við aðrar þjóðir og hamlað
getur sanngjarnri kröfugerð úr þessum sameiginlegu
fiskstofnum.“

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

Klettthálsi 7 Reykjavík – Fuglavík 18 Reykjanesbæ

Save the Children á Íslandi

Heimild: Minnisatriði um framtíðarhorfur
í rekstri Hafrannsóknastofnunar vegna fjárlagagerðar
[minnisblað Hafrannsóknastofnunar 5. desember 2013]

Bílalán í stuttu máli er vefur sem allar um bílalán og það sem hafa þarf í huga
þegar keyptur er nýr bíll. Kynntu þér allt um bílalán á landsbankinn.is/istuttumali

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

SKOÐUN
Það er auðvelt að spila rassinn úr buxunum:

Ólsen-ólsen upp á
peninga

W

illum Þór Þórsson knattspyrnuþjálfari er nýr á
þingi en hann lagði í síðustu viku fram frumvarp sem miðar að því að lögleiða fjárhættuspil
á Íslandi. Willum talar í þessu samhengi um
svokallaðar spilahallir, sem flest okkar þekkja
reyndar sem spilavíti, og í raun ekkert að því að nota það
góða íslenska orð því þetta eru víti vissulega, fyrir suma. Það
breytir samt ekki þeirri staðreynd að það er skynsamlegt að
lögleiða fjárhættuspil og í raun
glórulaust árið 2014 að láta sér
detta í hug að íslenska ríkið
geti bannað fólki að spila rassMikael
Torfason
inn úr buxunum.
Við rekum auðvitað ýmis
mikael@frettabladid.is
spilavíti hér á landi. Það eru
spilakassarnir en í þeim er
hægt að tapa aleigunni og það er fullkomlega löglegt. Sömu
sögu er að segja um önnur fjárhættuspil, eins og að veðja á
íþróttaleiki hjá Íslenskri getspá. Svo spilum við Íslendingar
Lottó og kaupum happadrættismiða. En við bönnum spilavítin, eða spilahallirnar, því löggjafinn sér svart þegar hann
heyrir minnst á rúllettu eða póker. Eins og póker sé spil sem
lúti einhverjum allt öðrum lögmálum en til dæmis ólsenólsen. Það er öðru nær og í raun lítið mál að tapa aleigunni
við að spila ólsen-ólsen ef spilað er upp á peninga.
Willum segir að frumvarpið hans sé meðal annars lagt
fram sem liður í að auka fjölbreytni fyrir ferðamenn og að
lögleiðingin yrði til þess að þeir myndu „skilja eftir meira
af gjaldeyri í landinu.“ Þessi starfsemi á að skapa „tekjur og
störf“ svo vitnað sé beint í orð Willums en hann hefur einnig
bent á að hér á landi þrífist ólögleg spilavíti. Þessi umræða
er því nokkuð lík umræðu um lögleiðingu fíkniefna. Við
höfum staðið í stríði gegn fíkniefnum en þrjóskumst við þótt
stríðið sé löngu tapað. Allir sem vilja útvega sér fíkniefni
á Íslandi gera það auðveldlega með því að versla við stórhættuleg glæpagengi. Lögleiðing efnanna er eina skynsamlega leiðin í barráttunni gegn hinum svokallaða fíkniefnadjöfli sem eyðileggur líf svo margra.
Íslenskir stjórnamálamenn hafa lengi verið hallir undir
forræðishyggju. Hér var bjór bannaður þar til fyrir 25 árum
því fólk átti að drekka pilsner og vodka. Fíkniefni á borð
við kannabis er bannað því fólk á að drekka bjór og léttvín
en ekki reykja hass eða maríjúana og rúlletta og póker er
bannað því við eigum að standa fyrir framan spilakassa á
bar eða kaupa lottómiða og veðja á tölur úr vél í stað þess að
augu okkar elti kúlu sem lendir á rauðum eða svörtum. Þetta
er nú meiri vitleysan.
Í raun hefur bann gegn spilavítum aldrei verið jafnvitlaust og nú. Á tímum internetsins er ómögulegt að koma í
veg fyrir að Íslendingar spili rúllettu hér á landi. Allir sem
eiga tölvu og hafa aðgang að nettengingu geta nú sest fyrir
framan tölvuna sína og haft aðgang að sýndarspilavítum.
Þar er ekkert eftirlit og íslenska ríkið hefur af því engar
skatttekjur.
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You ain‘t seen nothing yet
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra fór mikinn á flokksráðsfundi
Sjálfstæðisflokksins um helgina
og lofaði frekari skattalækkunum.
Hann sagði að einföldun skattkerfisins væri næsta skref og bætti
svo við „Eins og maðurinn sagði:
You ain‘t seen nothing yet.“ Það
er ekki alveg á tæru hvort Bjarni
á þarna við forseta lýðveldisins,
Ólaf Ragnar Grímsson, sem gerði
orðin fræg í góðærinu, eða hvort
Bjarni sé einlægur aðdáandi
sveitarinnar BachmanTurner Overdrive sem
gerði lagið You ain‘t
seen nothing yet
frægt árið 1974.

Mætti einn á málefnafund
Halldór Auðar Svansson, oddviti
Pírata í komandi borgarstjórnarkosningum, mætti einn á auglýstan
málefnafund Pírata á laugardag.
Aðeins þrír menn höfðu boðað komu
sína að Halldóri meðtöldum og vekur
það óneitanlega athygli að enginn af
framboðslista Pírata, annar
en Halldór sjálfur, mætti.
Píratar mælast með
einn mann í komandi
borgarstjórnarkosningum
svo það er spurning
hvort Halldór þurfi
óstuddur að stýra
sjóræningjaskipinu inn í
ráðhúsið í
vor.

Samfylkingarspuninn
Margir hafa verið orðaðir við oddvitasæti Framsóknarflokksins í
Reykjavík eftir að Óskar Bergsson
hætti við að leiða listann. Meðal
þeirra sem nefndar hafa verið eru
Lilja Dögg Alfreðsdóttir, hagfræðingur og dóttir Alfreðs Þorsteinssonar
Framsóknarkempu, og Vigdís
Hauksdóttir þingkona. Vigdís
svaraði sögusögnunum á
þann veg að um „Samfylkingarspuna“ væri að ræða
sem ekkert væri að marka.
Vigdís bætti því þó við að
vika sé langur tími í pólitík.
Það er því ljóst að Framsóknarmenn í Reykjavík
eru til alls líklegir.
snaeros@frettabladid.is

HALLDÓR

Friður, jöfnuður og auðlindir
NORÐURLANDARÁÐ

20% afsláttur
Helgi Hjörvar
formaður þingﬂokks jafnaðarmanna í Norðurlandaráði

Fæstt án lyfseðils.
Lesiðð leiðbeiningar í fylgiseðli vandlega fyrir notkun
notkun.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Karin Åström
forseti Norðurlandaráðs

Akureyri verður vettvangur samráðs og
pólitískrar umræðu 87 þingmanna þegar
Norðurlandaráð kemur þar saman til
vorþings á morgun. Á dagskrá þingsins
eru bæði átakamál þar sem mismunandi
áherslur stjórnmálaflokkanna koma
skýrt fram en einnig samstöðumál, þar
sem stjórnmálamenn allra flokka vinna
saman að mikilvægum hagsmunamálum. Jafnaðarmenn munu taka virkan
þátt í þinginu enda er þingflokkur jafnaðarmanna stærstur í Norðurlandaráði
með 26 þingmenn frá öllum Norðurlöndunum.
Afdráttarlaus afstaða Norðurlandaráðs í deilunni um Krímskagann er gott
dæmi um það hvernig Norðurlöndin geta
á vettvangi ráðsins tekið sameiginlega
afstöðu í alþjóðlegum álitamálum. Á
þinginu er áríðandi að Norðurlandaráð
árétti skýra afstöðu sína í deilunni og
leggi með þeim hætti mikilvægt lóð sitt
á vogarskál friðar í Evrópu.
Á þinginu munu jafnaðarmenn
leggja ríka áherslu á sjálfbæra nýtingu
náttúruauðlinda, bæði með tilliti til
umgengni okkar við lífríkið en ekki
síður samfélagsins sem auðlindir nar
fóstrar. Við verðum að tryggja að auðlindirnar nýtist komandi kynslóðum

ekki síður en okkur sem nú lifum og við
verðum að tryggja að arði af sameiginlegum auðlindum verði réttlátlega skipt
og hann nýtist til uppbyggingar og samfélagslegra verkefna. Um þessi grundvallarsjónarmið standa norrænir jafnaðarmenn saman hvort sem rætt er um
fisk, námugröft, skógarhögg, orku eða
aðrar auðlindir Norðurlandanna.
Á Akureyri munu jafnaðarmenn
einnig halda áfram sameiginlegri
baráttu sinni fyrir uppbyggingu og
þróun norræna velferðarkerfisins en
í stjórnartíð hægrimanna hefur víða
verið að því sótt á undanförnum árum.
Ekki síst á þetta við um réttindi og stöðu
launþega gagnvart félagslegum undirboðum og langtímaatvinnuleysi ungs
fólks. Afleiðingin er aukin lagskipting
vinnumarkaðarins og aukinn ójöfnuður.
Þessari þróun vilja jafnaðarmenn snúa
við, m.a. með sameiginlegum aðgerðum
Norðurlandanna gegn félagslegum
undirboðum á vinnumarkaði, aðgerðum
gegn atvinnuleysi ungs fólks og með því
að styrkja stöðu stéttarfélaga.
Á þingi Norðurlandaráðs leggja jafnaðarmenn því áherslu á frið, jöfnuð,
réttlæti og sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda – hér eftir sem hingað til.
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Veitendur og þiggjendur
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Páll Magnússon fyrrum útvarpsstjóri skrifaði nú um helgina í
Moggann grein sem vakið hefur
nokkra athygli. Þar reifar hann
viðhorf um verðmætasköpun og
-sóun sem eflaust eru nokkuð
útbreidd víða um land og rekur
sögu um útgerð á báti í sínum
„heimabæ“, þ.e.a.s. Vestmannaeyjum – tíundar þann ávinning
sem sú starfsemi hefur haft
fyrir samfélagið og spyr hvort
þeir sem útgerðina hafa stundað
af dugnaði og þrautseigju eigi
ekki að uppskera árangur erfiðis
síns; ekki veit ég hvort hann er
þar með að fara fram á að þessir
útgerðarmenn fái af henta n
makrílkvóta sem þeir geti svo
selt – þ.e.a.s réttinn til að „eiga“
óveiddan fiskinn í sjónum – en
hitt held ég að við getum öll
tekið undir: að íslenskir sjósóknarar eiga skilið að njóta þeirra
afraksturs þeirra verðmæta sem
þeir draga á land.
Einfalt líkan
Páll, sem sjálfur býr í Garðabæ – eins og raunar ég líka – þó
í ólíkum hornum þess víðfeðma
sveitar félags sé – lætur sér
nokkuð tíðrætt í greininni um
viðhorf fólks í miðbæ Reykjavíkur, talar um miðbæjarmeinlokur.
Hann ræðir líka um rekstur á
ýmsum menningarstofnunum,

þar á meðal Þjóðleikhúsi og Þjóðminjasafni, Stofnun Árna Magnússonar og Dansflokki, og setur
þann kostnað sem þessum stofnunum fylgi í samhengi við það
ómælda skattfé sem vinir hans í
téðri útgerð láta af hendi rakna
til samfélagsins; með einföldu
stílbragði lætur hann þannig að
því liggja, án þess að segja það
berum orðum, að skattar sjósóknara í Vestmannaeyjum renni til
menningarstarfsemi í Reykjavík.
Páll andmælir því þannig
kröftuglega, sem stundum heyrist, að engir njóti afrakstursins
af auðlindinni aðrir en útgerðarmenn. Það er vissulega rétt hjá
honum og ekki skal gert lítið úr
ómældu framlagi fiskveiða til
þjóðarbúsins – ekki síst í Vestmannaeyjum, þeirri miklu verstöð þar sem við Páll höfum báðir
unnið í fiski, vænti ég.
Að baki greininni hjá Páli er
einfalt líkan af þjóðfélaginu.
Það samanstendur eiginlega
af þiggjendum og veitendum. Í
heimi greinarinnar eru þiggjendurnir fólk sem fæst við menningarstarfsemi og býr í miðbæ
Reykjavíkur og er haldið „miðborgarmeinlokum“ en veitendurnir eru harðsæknir sjómenn í
Vestmannaeyjum. Þjóðin skiptist
samkvæmt þessu í þá sem skapa
verðmæti og hina sem eyða verðmætum.
Er þjóðfélagið svona einfalt?
Þiggjendur og veitendur? Nei.
Þjóðfélagið er flókinn vefur þar
sem við skiptum með okkur verkum og ómögulegt og að reyna að
gera upp dæmið um það hvaða
stétt eða búsetuháttur sé verðugri en annar eða færi sam-
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AF NETINU
Nígería, - Ísland nýlendustefnan lifir

félaginu mest. Eru hárskerar
þjóðhagslega jafn hagkvæmir
og pípulagningarmenn? Eiga
blómasalar meiri rétt á sér en
flugmenn? Þetta er fáránleg
umræða. Og þó að við notuðum
bara mælikvarða peninga – sem
einungis mæla þó þau verðmæti
sem mölur og ryð fá grandað –
þá hafa menning og listir bjargað miklu fyrir íslenskt þjóðarbú
í ógöngum þess, eins og maður
skyldi ætla að fyrrum útvarpsstjóri hefði haft einhvern pata af.
Veiðendur og eigendur
Og þó að margt listafólk geti verið
óskiljanlegt og þó að margir hafi
krækt sér í háskólagráðu án þess
að kunna pelastikk, þá breytir það
því ekki að óvini fólksins í sjávarþorpunum sem á afkomu sína
undir fiskveiðum er ekki að finna
meðal hálfvitanna í hundraðogeinum. Það eru ekki listamennirnir og háskólaborgararnir sem
ákveða að nú skuli leggja niður
fiskvinnslu á Húsavík, Þingeyri og
Djúpavogi. Það er ekki starfsemi
Sinfóníuhljómsveitarinnar sem
ógnar heilu byggðarlögunum. Það
eru ekki „miðborgarmeinlokur“
sem valda því að fiskveiðiheimildir hafa safnast óhæfilega á fáar
hendur nokkurra risafyrirtækja
þar sem nokkrir tengslalausir
„fagmenn“ hafa í hendi sér lífsafkomu og lífsstarf og lífsmáta
fjölda fólks, sem á sinn rétt á því
að lifa af því sem hafið gefur, eins
og það hefur gert í ótal ættliði.
Og það er ekki á vegum samtaka listamanna sem íbúum
Djúpavogs, Húsavíkur og Þingeyrar býðst nú að flytja í tóma
blokk í Grindavík og „fá vinnu“

Nígería býr yfir
stærsta hagkerfi
Afríku, rétt er
það, en enda þótt
landið sé ekki
lengur nýlenda,
er stundað þar
svipað arðán af
hendi erlendra
auðhringa og stundað var á
nýlendutímanum. Það eina sem
hefur breyst er að í stað ríkisvalds í ríkustu löndum heims, sem
stundar arðránið beint, eru komin
risavaxin auðfyrirtæki og auðhringar sem gera það.
[...]
Erlendir auðhringar hafa
stundað þar nýlendustefnu, sem
er fróðleg fyrir okkur Íslendinga.

Með einföldu stílbragði lætur hann
þannig að því liggja, án þess
að segja það berum orðum,
að skattar sjósóknara í
Vestmannaeyjum renni
til menningarstarfsemi í
Reykjavík
þar kringum fiskinn sem þau
ættu að eiga veiðiréttinn á sjálf.
Það er ekki einu sinni á vegum
Evrópusambandsins.
Og það er heldur ekki vegna
þess að eigendur Vísis séu illmenni eða beri ekki skynbragð á
sögulegan rétt fólks til að búa þar
sem stutt er á miðin sem heimamenn þekkja eins og lófann á sér –
og þar sem fólkið á sína menningu
sem hefur sama rétt til að vera
áfram til og menningin í Grindavík. Vísir hefur notið byggðakvóta
sem ætlaðir eru heimamönnum
og svona fór um sjóferð þá. Hvar
sem við búum – hvort sem það er
fyrir norðan, austan eða vestan, í
Garðabæ eða í miðborginni innan
um allan meinlokurnar – hlýtur
okkur að renna til rifja það óréttlæti að íbúar sjálfir njóti ekki
eigin byggðakvóta og hægt sé að
selja lífsafkomuna frá fólki á svo
kaldrifjaðan hátt.
Við samgleðjumst öll yfir því
þegar menn verða ríkir af fiskinum sem þeir veiða. Við höfum
hins vegar meiri efasemdir yfir
hinum sem verða ríkir af fiskinum sem þeir veiða ekki – en eiga,
þótt eigi að heita sameign þjóðarinnar.

Ómar Ragnarsson
omarragnarsson.blog.is

Femínistar hafa eyðilagt
hugtakið femínismi
Ég er oft spurð að
því hvers vegna ég
setji alla femínista
undir einn hatt,
þegar svo margar
stefnur falla undir
femínisma. Ég er
spurð hvers vegna
ég vilji eingöngu
nota hugtakið femínismi um þá
dólgastefnu sem ég hef lýst í
þessari pistlaröð.
Þegar betur er að gáð set ég alls
ekki allt kvennabaráttufólk undir
einn hatt. Það eru dólgafemínistar
sem gera það, með ónothæfri skilgreiningu sinni á feminisma.
Eva Hauksdóttir
blog.pressan.is/evahauks
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TÍMAMÓT
ÁSGARÐUR SMÍÐAR
VERÐLAUNAGRIPINN
Handverkstæðið Ásgarður, sem hlaut samfélagsverðlaunin árið 2009,
smíðar verðlaunagripina og hefur gert það síðan 2010.
„Þannig að tengslin rofna ekki,“ segir Einar Skúlason, verkefnisstjóri samfélagsverðlaunanna. „Það er
mjög skemmtilegt
og veitir okkur mikla
ánægju að samfélagsverðlaunin verði til
þess að það komist á
varanleg tenging við
verðlaunahafana.“
Í umsögn dómGÓÐUR VINNUSTAÐUR Ásgarður handnefndar verðlaunanna
verkstæði hlaut samfélagsverðlaun Fréttaum Ásgarð segir
blaðsins 2009.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
að fagleg markmið
vinnustaðarins eigi rætur í uppeldiskenningum Rudolfs Steiner en
í kenningum hans felist meðal annars að ekki sé litið á fötlun sem
vandamál heldur möguleika.

BENEDIKT ÖRN ÁRNASON
leikari og leikstjóri,

lést 25. mars síðastliðinn. Útför hans fer fram
frá Dómkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn 8.
apríl klukkan 15.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir,
en þeim sem vildu minnast hans er bent á að
Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna njóti
þess.
Erna Geirdal
Einar Örn Benediktsson, Árni Benediktsson
og aðrir aðstandendur.

Ástkær eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir og afi,

MANUEL ARJONA CEJUDO
lést á heimili sínu umvafinn fjölskyldunni
sunnudaginn 30. mars. Útför hans fer fram
frá Neskirkju fimmtudaginn 10. apríl
kl. 13.00.
Anna Sóley Sveinsdóttir
Katrín Vala Arjona
Hilmir Arjona Ingólfsson
Róbert Arjona Ingólfsson
Tinna Arjona Ingólfsdóttir

Ingólfur Jóhannesson

Útför elsku mannsins míns, pabba,
tengdapabba og afa,

FRIÐRIKS THEODÓRSSONAR
fer fram frá Hallgrímskirkju föstudaginn 11.
apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans
er vinsamlegast bent á að styrkja Lúðrasveit
Reykjavíkur, kt. 440269-1929, reikn.nr. 0137-26-10090.
Edda Völva Eiríksdóttir
Hildur Friðriksdóttir
Jóhannes Albert Sævarsson
Hrefna Friðriksdóttir
Hörður Sigurðarson
Halla Rún Friðriksdóttir
Jón Benoný Reynisson
barna- og barnabarnabörn.

FYRSTU VERÐLAUNAHAFARNIR Þráinn Hafsteinsson og Þórdís Gísladóttir, Guðbjörn Magnússon, Toshiki Toma og Forma, samtök átröskunar-

sjúklinga á Íslandi hlutu samfélagsverðlaunin árið 2006.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Vilja vekja athygli
á því sem vel er gert
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða veitt í níunda sinn þann 13. maí. Lesendur eru
hvattir til að senda inn ábendingar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið virðingarvott
fyrir störf sín. Allir koma til greina, bæði þekktir og óþekktir.
Þessi verðlaun eru hugarfóstur Steinunnar Stefánsdóttur, fyrr verandi
aðstoðarritstjóra Fréttablaðsins,“
segir Einar Skúlason, verkefnisstjóri samfélagsverðlaunanna. „Hana
langaði til að gera eitthvað gott og að
Fréttablaðið myndi nýta krafta sína
til að ýta undir góð málefni. Mér
finnst mikilvægt – af því að fréttir
eru í eðli sínu neikvæðar og ef allt
er gott og blessað þá er það ekki
fréttnæmt – að beina sjónum að því
jákvæða sem er að
gerast í samfélaginu
og helst því sem fer
hljótt. Þessi verðlaun eru svolítið sérstök því það er oft
fólk sem afskaplega
fáir vita af, en er
að vinna mikilvægt
EINAR
starf, sem hlýtur
SKÚLASON
þau.“
Sérstök dómnefnd fer yfir ábendingar frá lesendum og velur þrjá
í hverjum flokki, nema heiðursverðlaunaflokknum, og tilnefnir til
verðlaunanna. „Tilnefningarnar eru
síðan kynntar fyrirfram, nema hver
hlýtur heiðursverðlaunin, það kemur
í ljós á afhendingardeginum um leið
og tilkynnt er hverjir hljóta verðlaunin í hinum flokkunum,“ segir Einar.
Hann segir jafnframt að fólk hafi í
gegnum tíðina verið ákaflega ánægt
með verðlaunaveitingarnar. „Þetta

er alltaf mjög hátíðleg stund. Fólk
mætir í sínu fínasta pússi og þetta er
mikill gleðidagur.“
Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn ábendingar um fólk
og félagasamtök sem eiga skilið
virðingar vott fyrir verk sín. Allir
koma til greina, jafnt óþekktir einstaklingar sem vinna störf sín í
hljóði, félagasamtök eða þjóðþekktir
karlar og konur sem hafa með
gjörðum sínum og framgöngu verið
öðrum fyrirmynd.
Skilafrestur er til miðnættis þann

Einar Skúlason

23. apríl 2014. Verðlaunin verða
afhent 13. maí af forseta Íslands,
Ólafi Ragnari Grímssyni.
fridrikab@frettabladid.is

Samfélagsverðlaun í fimm flokkum
1 Frá kynslóð til kynslóðar
Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir uppfræðarar
sem skarað hafa fram úr á einhvern hátt. Einnig koma til greina félagasamtök
sem sinna börnum af sérstökum metnaði og alúð.
2 Hvunndagshetjan
Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki, hvort sem er í
tengslum við einn atburð eða með vinnu að ákveðnum málaflokki í lengri tíma.
3 Til atlögu gegn fordómum
Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því að eyða fordómum í samfélaginu.
4 Heiðursverðlaun
Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra samfélagi.
5 Samfélagsverðlaun
Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir okkur öll.
Verðlaunafé 1,2 milljónir.

Elskuleg móðir okkar,

SIGRÍÐUR SVAVA RUNÓLFSDÓTTIR
frá Keflavík,
síðast Hörgshlíð 4, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 8. apríl kl. 13.00.
Jarðsett verður í Gufuneskirkjugarði.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.
Runólfur Skaftason
Þórunn Skaftadóttir
Inga Skaftadóttir
Gunnhildur Skaftadóttir
Friðfinnur Skaftason
Einar Skaftason
Páll Skaftason
barnabörn og barnabarnabörn.

Þessi verðlaun eru
svolítið sérstök því það er
oft fólk sem afskaplega fáir
vita af sem hlýtur þau.

Birgir V. Sigurðsson
Guðmundur Magnússon
Sigríður H. Ingibjörnsdóttir
Lydía Jónsdóttir
Hrund Þórarinsdóttir

Elsku konan mín, mamma, tengdamamma,
amma og langamma,

UNNUR JÓNA JÓNSDÓTTIR,
sem lést á Líknardeild Landspítalans þann
30. mars, verður jarðsungin miðvikudaginn
9. apríl kl. 15:00. Útförin verður gerð frá
Fossvogskirkju.
Björn Guðmundsson
Margrét Björnsdóttir
Sigrún Björnsdóttir
Guðrún Björnsdóttir
Jón Axel Björnsson
Björn Jóhann Björnsson
Unnur Ýr Björnsdóttir
ömmu- og langömmubörn

Einar Hákonarson
Sigurður Ágúst Sigurðsson
Karen Sigurkarlsdóttir
Vilhelmína Einarsdóttir
Magnús Bogason

LJÓSASTOÐ
LJÓ
Lam og bókastoð sameinast í Ludovica
Lampi
frá ítalska hönnunarstúdíóinu Zanocchi &
Starke. Þessi skemmtilegi munur verður
St
ssýndur á hönnunarsýningunni Salone
IInternazionale del Mobile í Mílanó á
næstunni.
n
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af Texasostborgara með
frönskum gegn
framvísun
þessa miða.
Aðeins 1.290 kr.
fyrir tvo.
Gildir til
25.5.2014.
Texasborgarar.
is s: 517-3130
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TEXAS-SIRLOINSTEIK 200 g sirloin-steik með frönskum, bernaise og salati kostar aðeins 2.490 kr.
Tveggja kíló steikin er fyrir hraustmenni.
MYND/GVA

TVEGGJA KÍLÓA STEIK
FYRIR ÞÁ SEM ÞORA
TEXASBORGARAR KYNNA Þeir sem ná að klára tveggja kílóa nautasteik á
innan við klukkutíma eru útnefndir heiðursborgarar Texasborgara.

T
Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
NMVNtTLJQUVNVNtUSBVTUPHGBHMFH¢KØOVTUBtÈSBSFZOTMB

%tOGVK|IèDÂ59.ÂÂZZZVNRUULLV

SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

exas-sirloinsteik er nýr réttur á matseðli
Texasborgara við Grandagarð. Hún er borin
fram með bernaise, frönskum og blönduðu
salati og kostar 2.490 kr. Kjötið er sérvalið af
stórum nautum og verkað eftir kúnstarinnar
reglum, vel hangið og fullmeyrnað.
Sömuleiðis er nú boðið upp á tíu sinnum
stærri nautasteik, heil tvö kíló, fyrir hraustmenni
sem þora. Þeir sem ná að klára slíka steik með
frönskum og salati á innan við klukkustund eru
útnefndir heiðursborgarar Texasborgara og fá
glæsilegt viðurkenningarskjal því til staðfestingar.
Þeir fyrstu sem reyndu við steikina eru landsfrægir
kappar, þeir Hafþór Júlíus Björnsson, næststerkasti
maður heims og leikari í Game of Thrones, og Skúli
Ármannsson, boxari og þjálfari hjá Mjölni. „Þeir

félagar gerðu gott betur en að klára á tilsettum
tíma,“ segir Magnús Ingi Magnússon, veitingamaður. „Skúli var búinn eftir 21 mínútu og 26
sekúndur og Hafþór Júlíus eftir 22 mínútur og 35
sekúndur. Þeir eru því fyrstu heiðursborgararnir.“
Félagarnir voru snöggir til svars þegar Magnús
Ingi Magnússon veitingamaður bauð þeim ís í eftirrétt: „Nei, takk, við erum saddir!“ Sjálfum tókst
Magnúsi Inga að klára jafnstóra steik í Texas í fyrra.
„Þetta er vinsælt í Bandaríkjunum og myndast
oft skemmtileg stemning þegar vinir skora hver á
annan.“
Allt um tveggja kílóa steikaráskorunina er að
finna á texasborgarar.is. Verðið er 9.900 kr. en
ókeypis ef klárað er á innan við klukkutíma. Gott er
að panta steikina með dagsfyrirvara.
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NOTAR HVORKI
SKRÚFUR NÉ LÍM
ÍSLENSK HÖNNUN Dagný Björg Stefánsdóttir sýndi sína fyrstu vöru á nýliðnum Hönnunarmars. Hún bloggar líka um hönnun á feelinspiredblog.com.

-30%
Tungusófi verð

149.000

áður 284.900

Við
Vi
ið ætlum að
ð rý
rýma
ýma ffyrir nýj
nýjum
um vörum og

bjóðum allt að 50% afslátt

Fyrstir koma fyrstir fá
Fjarstýringavasar - verð frá 2.900
Púðar - verð frá 2.900
OPNUM
Púðaver - verð frá 1.000
Stólar - verð frá 5.000
KL.11
Speglar -verð frá 10.000
Skrifstofuhillur -verð frá 9.900
Sjónvarpsskápar - verð frá 19.900
Rúm 150-193 cm - verð frá 69.000
Sófaborð mism. stærðir verð frá 7.500
Borðstofuborð 220 - verð 47.500
Borðstofuskenkar verð frá 159.900
Bar skápar 119x158x52 verð frá 89.000
Opið virka daga kl. 10-18
laugard. 11-16

Bíldshöfða 18 - 110 Reykjavík - sími: 557 9510 - www.patti.is

É

g myndi segja að hún væri einföld,
formfögur og dálítið skemmtileg,“
segir Dagný Björg Stefánsdóttir,
hönnunarnemi og bloggari, þegar hún
er beðin um að lýsa eigin hönnun.
Dagný er á öðru ári á hönnunarbraut í
Tækniskóla Íslands og sýndi sína fyrstu
vöru á Hönnunarmars, kollinn Okta.
Kollurinn er úr birkikrossviði og
eru formin skorin út með vatnsskurði.
Við samsetninguna eru hvorki notaðar
skrúfur né lím. Nafnið Okta dregur
kollurinn af átthyrndri setunni og fæst
hann í þremur útgáfum, svartur, hvítur
og ómeðhöndlaður.
„Kollurinn er pressaður saman og
helst saman á samskeytunum,“ útskýrir
Dagný Björg. „Hann er ekki kominn í
verslanir enn þá en ég er einmitt að
fara að sinna pöntunum sem ég fékk
eftir Hönnunarmars. Ég fékk frábær viðbrögð á sýningunni,“ segir Dagný, en
hún sýndi Okta ásamt 29 hönnuðum í
versluninni Epal.
Dagný hefur einnig haldið úti blogginu, feelinspiredblog.com, síðastliðin
þrjú ár og hefur bloggsíðan meðal
annars fengið umfjöllun í sænska tímaritinu Rum Hemma.
„Bloggið hefur vaxið jafnt og þétt en
þar fjalla ég um hönnun og heimili og
það sem gefur mér innblástur hverju
sinni,“ segir Dagný. Beðin um að nefna
sína uppáhaldshönnuði segir Dagný
flest það sem komi frá skandinavísku
fyrirtækjunum Hay og Muuto.
Hvað tekur við eftir Tækniskólann?
„Ég stefni á nám í vöru- eða innanhússhönnun og ætla að sækja um skóla bæði
hér heima og úti. Svo sé ég til. Ég er
allavega komin á rétta hillu.“
■

heida@365.is

FRUMSÝNDI OKTA Dagný Björg Stefánsdóttir stundar nám á hönnunarbraut í Tækniskólanum. Hún sýndi sína fyrstu vöru á nýliðnum Hönnunarmars,
kollinn Okta.
MYND/DANÍEL

STÆRSTI
VERK HJÁ KAHLA
HÚSNÆÐISVEFUR ÍSLENSK
Verk eftir nemendur Myndlistaskólans í Reykjavík eru nú framleidd af þýska
LANDSINS postulínsframleiðandanum Kahla.
Þýska postulínsverksmiðjan Kahla framleiðir nú
vörur eftir þær Ingibjörgu Guðmundsdóttur, Maríu
Worms, Sigríði Þóru Óðinsdóttur og Christinu
Salzwedel, nemendur við keramikdeild Myndlistaskólans í Reykjavík.
Vörurnar eru afrakstur samstarfsverkefna milli
Kahla og Myndlistaskólans síðastliðin þrjú ár og
verða framleiddar undir hönnunarlínunni Kahla
Atelier.
„Verkin voru valin í hönnunarlínuna þar sem þau
eru þaulhugsuð í margbreytileika sínum,“ segir í
fréttatilkynningu. Þá er þriðja samstarfsverkefni
Myndlistaskólans og KAHLA í vinnslu.
■

ragnheidur@365.is

Apparatus, eftir Sigríði Þóru Óðinsdóttur og Christinu Salzwedel.

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!
Designers Cut, eftir Ingibjörgu Guðmundsdóttur.

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

Una, eftir Maríu Worms.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

sölufulltrúi
Sími 661 7788

*

100% þjónusta = árangur

Landmark leiðir þig heim!

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

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali

24,9m

Laugarnesvegur 108

Opið hús þriðjudaginn 8. apríl kl. 18:00-18:30

Vantar
eignir á skrá
Frítt
verðmat

xRúmgóð 3ja herbergja, 80,1 fm
xTöluvert endurnýjuð
x4. hæð, útsýni
xLaus við kaupsamning

xMöguleiki á yfirtöku áhvílandi
óverðtr.láns uppá ca.19,5 millj.
xOpin og björt íbúð

elin@fasteignasalan.is

Sími: 695 8905
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Bólstaðarhlíð 46
Opið hús þriðjudag frá kl.17:30-18:00
Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 1.hæð.
Forstofa, eldhús með borðkrók. Björt
stofa og rúmgott svefnherbergi. Baðherbergi flísalagt í gólf og veggi, sturtuklefi
og tengi fyrir þvottavél. Sameiginlegt
þvottahús og þurrkherbergi í kjallara
ásamt sérgeymslu. V.20,9M

Raðhús á vinsælum stað
REMAX LIND hefur til sölu
glæsilegt raðhús við Fannafold
í Grafarvogi.

samtals 180,6 fm með bílskúr sem
er 31,8 fm. Þá er rúmlega 6 fm
geymslukofi í garði.
Komið er inn í forstofu með rúmgóðum skápum. Gengið inn í bjarta
stofu, borðstofu og sólstofu.
Svefnherbergin eru fjögur þar
af eitt inn af forstofu, öll með innbyggðum skápum. Í hjónaherbergi
er mjög gott skápapláss.
Baðherbergið er nýlegt, flísalagt, með vönduðum Innx-innrétt-

Húsið er fallegt og á vinsælum
stað. Mikil lofthæð er í húsinu og
skipulag gott. Garðurinn stór með
vönduðum pöllum og alveg við opið
svæði.
Svefnherbergi eru fjögur, stofur
og borðstofa glæsilegar en húsið er

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

OP

Mikil lofthæð er í húsinu og skipulagið allt mjög gott.
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Sóltún - 5 herbergja
Opið hús í dag kl 17:30-18:00
5 herbergja endaíbúð á 5. hæð í 6 hæða
lyftuhúsi. 4 svefnherbergi góðar svalir,
sérinngangur af svölum og mikið útsýni.
Góð íbúð með mikla möguleika miðsvæðis í Reykjavík.
Upplýsingar veitir Bogi Molby Péursson.

IÐ

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali sölufulltrúi
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Frostafold 30 - 3ja herb.
Opið hús á þriðjudag kl 17:30 - 18:00.
Góð 80 fm íbúð á 2. hæð með góðum
suður svölum. Vel skipulögð, þvottahús og
geymsla inna íbúðar og svo sameiginlega
hjóla- og vagnageymslur á 1. hæð.
Góður bakgarður með leiktækjum.
Laus fljótlega. V. 24,0 m.
Upplýsingar veitir Brynjólfur

Gústaf Adolf
Björnsson

IÐ

Stefán Már
Stefánsson

ingum en í því eru bæði baðker og
sturta.
Eldhúsið er með glæsilegri hvítlakkaðri innréttingu frá Innx og inn
af því er þvottahús með góðri innréttingu.
Þrjú bílastæði eru fyrir framan
húsið. Stutt er í íþróttamiðstöðina,
sundlaug og skóla.
Allar frekari upplýsingar veitir
Þórunn Pálsdóttir sölufulltrúi í síma
773-6000 eða thorunnp@remax.is.

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ásdís Írena
Brynjólfur
Sigurðardóttir Snorrason

lögfræðingur

skjalagerð

sölufulltrúi

Finndu okkur
á Facebook
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Bakkastaðir 127 - Einbýli á einni hæð
Opið hús í dag kl 18:30-19:00
Vandað 250 fm einbýlishús á einni hæð
með innbyggðum 31 fm bílskúr. Fimm
svefnherbergi og stórar stofur. Parket og
flísar á gólfum. Glæsilegur garður í góðri
rækt með sólpöllum og heitum potti.
Stutt út í fallega náttúru og góðar gönguog hjólaleiðir með ströndinni.

Barðavogur
Falleg og vel skipulögð um 80 fm íbuð á
jarðhæð. Tvö rúmgóð herbergi og björt
falleg stofa. Nýtt eldhús og tæki sem og
parket á gólfum. Nýjar innihurðir o.fl. Góð
staðsetning í grónu hverfi þar sem stutt er
í alla þjónustu. Verð 24,9 millj.

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

Heimili fasteignasala óskar eftir
Dalhús - Endaraðhús.
Vandað fullbúið 200 fm endaraðhús á
rólegum stað efst í botnlanga. Húsið
er á tveimur hæðum, 4 svefnherbergi,
sólpallar, heitur pottur og hellulagðar
stéttir og bílastæði. Gott skipulag,
vandaðr innréttingar og gólfefni og mikið
útsýni. Stutt er í skóla, íþróttaaðstöðu og
útiaðstöðu ásatm flestri þjónustu.

Furuás Grb. - einbýli á einni hæð.
Sérlega vel hannað um 250 fm einbýlishús á einni hæð. Húsið er vandað að allri
gerð og í því eru fjögur stór svefnherb.
Björt stofa og borðstofa með mikilli
lofthæð. Stórt fjölskyldueldhús, sólpallar
og heitur pottur. Tvöfaldur innb. 51 fm bílskúr, í dag innréttaður sem íbúð. Gott hús
á góðum stað. Verð 74 milljónir.

Ljósavík 30 - 4ra herb. + bílsk.
Rúmgóð og vel skipulög 4ra herbergja
íbúð ásamt bílskúr við Ljósuvík, alls um
137 fm. Þrjú rúmgóð herbergi og stofa,
þvhús innan íbúðar. Góð staðsetning
innst í botnlanga, frábært útsýni, örstutt í
Spöngina. Verð 34,9 m

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

Breiðavík - stór 4ra
Sérlega rúmgóð um 134 fm íbúð ásamt
20 fm bílskúr, alls 154 fm. Íbúðin er öll
hin vandaðasta, parket og flísar á gólfum,
mikið skápaplass, stórar suðursvalir
o.fl. Fallegt útsýni til norðurs. Bílskúr á
jarðhæð við hlið inngangs í húsið.
Verð 36,9 millj.

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

4ra herbergja íbúð í fjölbýlishúsi
við Álfheima í Reykjavík fyrir
fjársterkan kaupanda.
Nánari upplýsingar veitir
Bogi Molby Pétursson sölustjóri
s. 6993444

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
Funalind- Kópavogi. 3ja herbergja íbúð á efstu hæð.

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

Virkilega falleg 115,4 fm. íbúð á efstu hæð með
aukinni lofthæð og suðursvölum. Setustofa með
stórum glugga til vesturs. Sjónvarpshol. Flísalagðar
og skjólsælar svalir. Eldhús er granítlagt og með
mahogny innréttingum. Tvö herbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Verulega aukin lofthæð er í
íbúðinni. Sameign öll til fyrirmyndar.

Glæsileg 119,8 fm. 2ja - 3ja herbergja útsýnisíbúð
á efstu hæð í Sjálandi í Garðabæ auk sér stæðis
í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Íbúðin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. Rúmgóðar
stofur, eitt svefnherbergi og sjónvarpshol. Auðvelt
er að gera auka svefnherbergi í íbúðinni. Flísalagðar svalir til suðurs og vesturs. Húsið stendur rétt
við þjónustumiðstöðina í Jónshúsi og við hliðina á
hjúkrunarheimilinu.

Verð 31,9 millj.
V

Verð 45,0 millj.
V

Vatnsstígur. Glæsileg íbúð með tvennum svölum og sjávarútsýni.

Grensásvegur- skrifstofuhúsnæði til leigu.

Glæsileg 149,2 fm. íbúð á 4. hæð í glæsilegu
lyftuhúsi í Skuggahverﬁnu með tvennum svölum
og sjávarútsýni. 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 herbergjum. Glæsilegt
baðherbergi. Tvær geymslur í kjallara fylgja íbúðinni
auk sér bílastæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Rafmagnsopnanir eru á öllum útihurðum
og mynddyrasímakerﬁ er í íbúðinni.

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

Verð 79,0 millj.
V

2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

SÉRBÝLI
É Ý

AUSTURSTRÖND – SELTJARNARNESI.
L

BLÖNDUHLÍÐ.

SIGURHÆÐ- GARÐABÆ

DRAUMAHÆÐ – GARÐABÆ.

- Falleg 55,4 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð.
- Sér bílastæði í bílageymslu.
- Frábært útsýni úr stofu til sjávar, að Esjunni og víðar.
- Flísalagðar svalir til norðurs.

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

Mjög fallegt og vandað 292,0 fm einbýlishús að meðtöldum
44,0 fm. bílskúr í Hæðahverﬁnu í Garðabæ. Húsið stendur á
840 fm. skjólgóðri lóð með afgirtri verönd með heitum potti.
Eldhús er nýlega endurnýjað. Nýtt og vandað aðalbaðher79,9 millj.
bergi. Ný gólfefni að hluta og hiti í gólfum

- 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.

LAUGARÁSVEGUR – REYKJAVÍK.

BAKKASTAÐIR.

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

- Mjög fallegt 253,8 fm. einbýlishús m/óinnréttuðu rými í risi.
- Tvennar stofur auk borðstofu. Fjögur herbergi.
- Stór um 100 fm. suðvesturverönd með heitum potti.
- Frábær staðsetning. Glæsilegt útsýni. Stutt í skóla.

22,9 millj.

27,9 millj.

49,5 millj.

4RA- 6 HERBERGJA

FURUGRUND - KÓPAVOGI. ENDAÍBÚÐ.
- 56,5 fm. endaíbúð á jarðhæð.
- Verönd til suðurs og gluggar í 2 áttir.
- Rúmgóð og björt stofa. Rúmgott svefnherbergi.
- Sér geymsla á hæðinni.

18,9 millj.

Asparfell – penthouse
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.

LANGALÍNA

65,0 millj.

71,0 millj.

LERKIÁS

Langalína- Garðabæ. 5 herb. á efstu hæð með þakgarði.

Lerkiás - Garðabæ

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

Fallegt 179,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 21,7 fm. bílskúr. 2-3 svefnherbergi og gott stofurými. Opið
eldhús með ljósri viðarinnréttingu. Innfelld lýsing er á allri efri hæðinni. Gólfsíðir gluggar eru í stigauppgangi sem gefa góða birtu.
Útsýnis nýtur frá svölum á efri hæð. Stór timburverönd með skjólveggjum. Eikarparket og náttúruﬂísar á gólfum.
Verð 59,5 millj.
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Fjölnisvegur. Neðri sérhæð.
Vel staðsett 130,7 fm. neðri sérhæð í virðulegu
steinhúsi á horni Fjölnisvegar og Njarðargötu
auk bílskúrsréttar á lóð hússins. Eignin skiptist
í forstofu/anddyri, forstofuherbergi, hol, eldhús,
tvö svefnherbergi og baðherbergi inn á sér álmu,
borðstofu og stofu. Í kjallara er aukaherbergi, sér
geymsla undir stiga og sameiginlegt þvottaherbergi
auk salernis. 972 fm vel gróin lóð með fallegum
stórum trjágróðri og steyptum kanti.
Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Njálsgata 108. 3ja herbergja íbúð.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG
FRÁ KL. 17.30-18.00
56,3 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu
miðsvæðis í Reykjavík. Suðursvalir út af eldhúsi.
Rúmgóð stofa. Íbúðin var mikið endurnýjuð árið
1992 m.a. eldhús, baðherbergi og gólfefni. Þá var
einnig sett ný svalahurð með glugga. Skipt var um
alla glugga og gler árið 2003, svalir voru endurnýjaðar árið 2006 og þak málað 2009.
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Fellahvarf 10- Kópavogi.
Glæsileg 4ra – 5 herbergja efri hæð.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00

Verð 19,8 millj.
V

Stórglæsileg 135,8 fm 4ra - 5 herb. efri hæð með sérinngangi í fallegu
lágreistu fjölbýli og með óhindruðu útsýni yﬁr Elliðavatn og Bláfjöll.
Mjög fallegar og vandaðar samstæðar eikarinnréttingar. Parket og ﬂísar
á gólfum. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Stofa og borðstofa með útgangi á
suðursvalir. Opið eldhús með mikilli og vandaðri innréttingu.
Frábær staðsetning til að stunda útivist. Skólar í göngufæri.

Íbúð merkt 0201. Jófríður á bjöllu.
Verið velkomin.

Verð 43,5 millj.
V
V ið velkomin
Ver

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

GRUNDARSMÁRI – KÓPAVOGI.

VIÐJUGERÐI.

LAXAKVÍSL - 5 HERBERGJA ENDAÍBÚÐ.

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
72,9 millj.

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

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.
42,9 millj.

HÆÐARBYGGÐ – GARÐABÆ

STARARIMI- REYKJAVÍK.

HVERFISGATA 4RA – 5 HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐ

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

Mjög gott 207 fm (+ 70 fm lagnakjallari) tvílyft einbýlishús í Grafarvogi. Tvær íbúðir
eru í húsinu í dag. 37,8 fm. ﬂísalagður bílskúr. Aðalíbúðin skiptist m.a. í hol, 3 svefnherbergi, baðherbergi, stofu og eldhús. Sér 2ja herbergja íbúð á neðri hæð. Lóð til
suðvesturs. Mikil timburverönd fyrir framan hús með skjólveggjum.

Mjög glæsileg útsýnisíbúð á 4. hæð með suðursvölum í góðu fjölbýlishúsi. 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. Þrjú herbergi. Fallegt útsýni út á sjóinn, að Esjunni og víðar. Íbúðinni fylgir séreignarréttur að
ca. 75 fermetra þaksvölum, sem reisa má á þaki hússins.
44,9 millj.

ESKIHOLT

67,0 millj.

NÝHÖFN 2-6

Eskiholt – Garðabæ. Glæsilegt einbýlishús á útsýnisstað.

Nýhöfn 2-6, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 4ra herb. íbúðir.

Glæsilegt 302,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum/pöllum að meðt. 38,0 fm. tvöföldum bílskúr. Stórkostlegs útsýnis nýtur frá
eigninni. Glæsilegar stofur með arni. Garðstofa. Fjöldi herberja. Flísalagðar svalir út af eldhúsi. Falleg ræktuð lóð með tjörn og
fossi, fallegu holtagrjóti, fjölærum plöntum og fjölda trjátegunda. Tvö auka bílastæði eru við húsið og yﬁrbyggð tvö bílastæði eru
fyrir framan bílskúr. Verð 79,9 millj.

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða nýju fjölbýli í Sjálandinu við smábátahöfnina. Sjávarútsýni er frá stofum og eldhúsum í öllum
íbúðum. Í húsinu eru 18 fjögurra herbergja íbúðir frá 123,2 fm. upp í 152,6 fm. ásamt lokaðri og upphitaðri bílageymslu.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða ﬂísar á
baðherbergjum og þvottahúsum. Staðsetning er frábær við sjávarsíðuna í Garðabæ og stutt í frábær útivistarsvæði,
sem og alla þjónustu. Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

EYKTARHÆÐ 5

FJÓLUHLÍÐ 6 HF.

- GLÆSIL. EINBÝLI.
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EINBÝLISHÚS.

Fallegt og vel skipulagt 167 fm einbýli á einni hæð á eftirsóttum stað í Hafnarfirði. 3. svefnherb. Húsið er til afhendingar við kaupsamning. Eignin verður
sýnd mánudaginn 7.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 3766

HEIMALIND 6

NÝ 170 FM ÍBÚÐ 0702

- GLÆSILEGT PARHÚS.

- LINDARGATA 37
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Mjög gott og vel skipulagt ca 190 fm parhús á mjög góðum útsýnisstað í
suðurhlíðum Kópavogs. Hellulagt rúmgott bílaplan. Vandaðar innréttingar. Stórar flísalagðar svalir og stór afgirt timburverönd með heitum potti.
Endurnýjuð baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 8.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 57,9 m. 3671

NJÖRVASUND 12
- EFRI SÉRHÆÐ
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Mjög góð og vel skipulögð 113,5 fm efri sérhæð. Búið að endurnýja járn og
pappa á þaki, nýlegt skolp og raflagnir og tafla endurnýjað. Þrjú rúmgóð herbergi, stór og björt stofa og gott eldhús með borðkrók. Mjög gòð staðsetning
í grónu hverfi.
Eignin verður sýnd mánudaginn 7.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,9 millj.

- LYFTUHÚS.
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Björt og vel skipulögð 160,7 fm neðri sérhæð. Bílskúr fylgir og tvennar svalir til
austurs og suðurs. Stórar stofur. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.apríl milli
kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 43,9 m. 2459

HEIÐAHJALLI 22
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FROSTAFOLD 6

- SÉRHÆÐ M. BÍLSKÚR.
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Fallegt og vel skipulagt 153 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.
Góð verönd til suðurs með skjólveggjum. Rúmgóð stofa. Eignin verður sýnd
mánudaginn 7.apríl milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 48,9 m. 3683

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. Eignin verður
sýnd mánudaginn 7.apríl milli kl. 17:15 og 17:45 V. 29,9 m. 3674

RAUÐALÆKUR 71

- RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ.
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ASPARHOLT 5

- ENDAÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ- 4RA
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Fallegt og bjart ca 265 fm einbýlishús teiknað af Hauki Viktorssyni arkitekt.
Húsið er á þremur pöllum ásamt innbyggðum bílskúr við Eyktarhæð í
Garðabæ. Eignin er á þrem pöllum. Innb. bílsk. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.apríl milli kl. 17:00 til 18:00 V. 73,5 m. 3749

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Góð 62,8 fm íbúð á 6.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt geymslu í kjallara. Suðursvalir. Mjög gott útsýni. Eignin er laus strax. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
7.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 19,8 m. 3756

GEISLALIND 1.

- PARHÚS Á FRÁBÆRUM STAÐ.
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Ný og glæsileg íbúð með tvennum svölum til suðurs og austurs. Íbúðin afhendist fullbúin og er laus til afhendingar. Aðeins tvær íbúðir á hæð. Íbúðinni
fylgir stæði í bílageymslu. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8. apríl milli
kl. 17:15 og 17:45 .Sölumaður á staðnum Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur
fasteignasali, s: 8249098, hilmar@eignamidlun.is Einnig eru tvær aðrar stórar
íbúðir eftir í sama húsi. V. 85,9 m. 2484

SKEGGJAGATA 16

- EFRI HÆÐ MEÐ AUKAÍBÚÐ.
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Falleg 93,3 fm efri hæð ásamt 25,2 fm aukaíbúð. Aukaíbúðin er í bílskúrsbyggingu sem var nýlega innréttuð sem studio íbúð með göngudyrum og gluggum. Endurnýjað baðherbergi, parket, suðursvalir o.fl.
Eignin verður sýnd fimmtud. 10.apríl milli kl. 17:00 og 18:00. V. 34,9 millj.

Vel skipulagt 172,4 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Verandir með skjólveggjum til austurs, suðurs og vesturs. Rúmgóðar vestur
svalir og fallegt útsýnir af efri hæðinni. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
8.apríl milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 47,9 m. 3752

MIÐBRAUT 38

- EINBÝLISHÚS M.SUNDLAUG

S
HÚ g
Ð
a
I
d
OP ánu
m

Gott einbýlishús á einni hæð á Seltjarnarnesinu með sundlaug á lóð. Um er
að ræða fimm herbergja hús ásamt bílskúr og Sánu og setustofu skála.
Eignin verður sýnd Mánudaginn 7. apríl milli kl. 17:15 - 17:45. V. 79,0 m.

EINBÝLI

HÆÐIR

Furuvellir - einbýlishús

Laugarnesvegur - 4ra herb. endaíb.

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

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 . V. 29,3 m. 2868

PARHÚS/RAÐHÚS

Klapparstígur - íbúð 0201 og 0401
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. 3754

Njálsgata - rishæð.
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
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Þorláksgeisli - íb. 0304 4ra +bílskúr.
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

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

Bugðulækur - íbúð ásamt bílskúr
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. V. 45,5 m. 3745
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Vesturberg 140 – 2.hæð 3ja.

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

3JA HERBERGJA.

Klapparstígur 14 -PenthouseÞakíbúðin 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

Íb. 201 er góð 85 fm 3ja herb. íbúð á 2.hæð í góðu húsi
sem klætt hefur verið með Áli á þrjá vegu. Mjög góð
sameign. Snyrtileg vel skipulögð íbúð. Laus strax, lyklar
á skrifstofu. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.apríl milli
kl. 12:15 og kl. 12:45. V.19,5 m.

Suðurhólar 28 – 3ja herb. endaíb.
Mjög góð 103,2 fm 3ja herbergja endaíbúð á 2.hæð í mjög
góðu vel staðsettu litlu fjölbýli. Endurnýjað baðherb.
Eldhús, gólfefni og fl. Yfirbyggðar svalir. Endurnýjaðir
gluggar . Laus strax. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
8.apríl milli kl. 12:15 og kl. 12:45. V. 22,5 millj.

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

Sólvallagata - glæsileg eign

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

Ránargata - 1.hæð og kjallari.
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

4RA-6 HERBERGJA

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

Nýtt hús á Seltjarnarnesi
Biskupsgata - Nýlegt raðhús á einni hæð
Mjög glæsil. og vandað 168,9 fm raðh. m.bílskúr. Stór
stofa og ca 55 fm verönd með skjólveggjum. Þrjú svefnh.
loft tekið upp og tveir þakgluggar gefa góða birtu í miðrýmið. Stutt í útivistaparadís og má þar nefna Reyni
svatn og ýmsar gönguleiðir þar í kring. V. 49,8 m. 3540

Þverbrekka - fallegt lyftuhús.
4ra herbergja falleg 110 fm endaíbúð á 4. hæð í lyftuhúsi
með glæsilegu útsýni. Ofnar eru nýjir og rafmangstafla
og raflagnir hafa verið endurnýjaðar að mestu. Tvennar
svalir. Góð staðsetning og fallegt útsýni. V. 26,9 millj.

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

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

Kaplahraun - mjög góð staðsetning
Sóltún 11 – jarðhæð m.bílskýli
Falleg frábærl. vel skipul. 4ra herb. 134,8 fm ENDAÍB. á
jarðh. í lyftuh. ásamt stæði í bílskýli. Sérbaðherb. innaf
hjónaherb. Húsið er álklætt . Sérinng. og afgirt sérverönd
í suður úr stofu og svefnherb. Góð sameign. V. 46,8 millj.

Baldursgata 22, 101 Reykjavík.

Torfufell - Álklæðning

Tvílyft raðhús sem hefur mikið verið standsett. Nýleg
timburverönd sem er með skjólveggjum og steyptum
heitum potti. V. 39,5 m. 1992

Vel skipulögð 4ra herb. 100 fm endaíbúð á 4. hæð. Húsið
hefur allt verið klætt að utan og gluggar og gler endurnýjað. V. 21 m. 3757

Kaplahraun 9, Hafnarfirði. Um er að ræða iðnaðarhúsnæði á jarðhæð sem skiptist í tvö bil sem eru bæði í útleigu.
V. 56,0 m. 3644

Stofnað

1983
Sími 520 7500
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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.
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• 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir með sér inngang
ásamt stæði í bílageymslu fyrir sérvaldar íbúðir.
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TF
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
Skipalón 10-14 - Hf. - Íbúðir fyrir 50 ára og eldri.

Norðurbakki 1 og 3 í miðbæ Hafnafjarðar

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

• Fallegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir lyftuhúsi.
• Fullbúnar
F
án gólfefna
• Baðherbergi og þvottahús flísalagt og fullbúið
• Klætt að utan með álplötum og flísakerfi.
• Mynd-dyrasími. VVerönd á 1.hæð.
• Vandaðar
V
innréttingar frá Trésmiðjunni GKS.
• Tæki frá Gornje.
• Flestar íbúðir með tvennum svölum.
• Bílgeymsla.
• Stærðir frá 98 fm. -127 fm.

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.

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.
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Asparás - Garðabær - Sérinngangur
- Laus strax
Glæsileg 116 fermetra 3ja herbergja íbúð með sér inngang við
Asparás 1 í Garðabæ. Eignin er smekklega innréttuð með fallegum
innréttingum og vönduðum gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu,
hol, stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu
og séreignarlóð. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 38,9 millj.
Laus við kaupsamning.

Norðurbakki 15 - Hafnarfjörður - Glæsileg

Tröllakór 18-20 íbúð 306 - Kópavogur

Hliðarbyggð - Garðabær - Raðhús

Nýkomin glæsileg mjög vandaða 135,3 fermetra íbúð ásamt stæði
í bílageymslu við Norðurbakka 15 í Hafnarfirði. Eignin er smekklega
innréttuð með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Tvennar svalir
gott útsýni.Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni
sameign. Eign í sérflokki. Verð 43,8 millj

Opið hús í dag milli kl. 17 og 17.30.
4ra herb. endaíbúð á 3ju hæð í vönduðu nýlegu fjölbýli með lyftu.
Vandaðar eikar innréttingar.
g Þrjú
j rúmgóð
g herbergi.
g Stórar ogg bjartar
j
stofur. Svalir til suðvesturs. Útsýni. Stæði í bílakjallara. Mjög góð
sameign. Sérinngangur af yfirbyggðum svölum. Laus strax.
Verð 32,9 millj. Hilmar sölumaður verður á staðnum s. 892 9694.
Verið velkomin.

Mjög gott endaraðhús með innbyggðum bílskúr samtals um 190
fm. á fjölskylduvænum stað við Hlíðarbyggð 27 í Garðabæ. Eignin
er góðu ástandi töluvert endurnýjuð og er vel staðsett neðst í
botnlanga. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
þvottahús, gang, þrjú herbergi, baðherbergi, aukaherbergi með
baði, geymslu, þvottahús og bílskúr. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Glæsilegur garður. Verð 52,9 millj.
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Herb:45-6Stærð: 89,5 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 126,3 fm
Herb.

Herb: 5-6
Einbýlishús
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Herb:65-6Stærð: 232,2 fm Bílskúr
Herb.

Herb:35-6Stærð: 116,6 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 72,6 fm
Herb.
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Herb:25-6Stærð: 64,3 fm
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Herb. 3

Stærð: 108,6 fm
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Herb. 3

Stærð: 85,8 fm
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Herbergi: 4

VNMmPóMYLRHYP\WWSûZPUNHY

Stærð: 123,2 - 152,6 fm
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Bílageymsla

Herb. 6

Stærð: 225,8 fm
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MIKLABORG

569 7000
Við erum við símann

569
7000
Lágmúla 4 108 Reykjavík

www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

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

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

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

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

Jason Ólafsson

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Nesbali
HEIMILI VIÐ HÖFNINA!

Tvílyft
Tv
vvíílyft raðhús sam
samtals
202 fm auk sólstofu
um 30 fm (ekki skráð)

Mýrargata 26

Fimm svefnherbergi
(möguleiki)
Fallegt eldhús, endurnýjað árið 2010
Garður hannaður af
Stanislas Bohic
Hús sem hefur fengið
gott viðhald.

Nánari upplýsingar veitir

170 Seltjarnarnes

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

Til sölu glæsilegar 2ja–5 herbergja
íbúðir við Reykjavíkurhöfn
Afhending sumar 2014
Allar nánari upplýsingar á www.m26.is
eða hjá sölumönnum Mikluborgar í síma 569-7000

59,9 millj.

Háteigsvegur
Fallega, stó
stór
t r og vel hönnuð
hön
önnuð
n
143.2 fermetra efri hæð
Eftirsóttur staður við Háteigsveg í hlíðahverfi.
Lofthæð íbúðar er hærri en
vanalega eða um 2,7 metra
Stórar og bjartar stofur með
útgengi á svalir til vesturs

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

43,9 millj.

Nesbali
Mjög gott 202,6 fm parhús
Íbúð 166,8 fm og bílskúr 35,8 fm
Glæsilegt sjávarútsýni
Gróin lóð

Kirkjulundur 6
Vel skipulögð 4ra herb, 104 fm
endaíbúð.
Sér innngangur af svölum
Stórbrotið útsýni til vesturs
Frábær staðsetning
Nánari upplýsingar veitir

170 Seltjarnarnes

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

57,0 millj.

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.

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

35,9 millj.

Baldursgata
Fallegt 127,5 fm íbúð á
besta stað í miðbænum
Íbúðin er á annarri hæð
og er 5 herbergja
Aukaherbergi á 1. hæð
með sérinngangi

Kirkjusandur

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

1/2

210 Garðabær

Nánari upplýsingar veitir

85,0 millj.

Sjarmerandi eign í 101

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð

39,9 millj.

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is
101 Reykjavík

Lindargata 37
Skugginn - íbúð
íbú
úð 702
Erum með síðustu tvær íbúðirnar til sölu í þessu glæsilega
húsi á 7 og 8 hæð
Stærð 173 og eru íbúðirnar
afhentar fullbúnar án gólfefna

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

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 8. apríl

OPIÐ HÚS

17:00 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Verð

85,9-89,9 millj.

109 Reykjavík

Kleifarsel 61

Þriðjudag 8. apríl

17:30 - 18:00
Verð

225 Garðabæ (Álftanes)

Norðurtún 25
Fallegt einbýli á einni hæð
samtals 227,3 fm

59,5 millj.
113 Reykjavík

Kristnibraut 16
Rúmgóð 4
4ra
4r
a herbergja
herberg
gjja
a íbúð
íbú
íbú
úð
Gott skipulag, góð alrými

Tvöfaldur bílskúr 54,8 fm

Þrjú svefnherb. fallegt útsýni

Fimm svefnherbergi

Önnur hæð, sólríkar svalir

Fallegar stofur með mikilli
lofthæð

Aðeins þrjár íbúðir í stigagangi

Laus strax

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 8. apríl

18:30 - 19:00

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

44,9 millj.

Verð

Greiðslubyrgði: 103.000 p/mán

Nánari upplýsingar veitir

Miðvikudag 9. apríl 17:00 - 17:30

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

200 Kópavogur

3ja herbergja 90 fm í lyftuhúsi
Tæplega 20 millj áhvílandi

OPIÐ HÚS
33,9 millj.
105 Reykjavík

Engihjalli 1 - bjalla 403

Tvennar svalir og fallegt útsýni

Víðihlíð 8
Fallegt
F
Fal
a
allegt 236,4 fm parhús
parhú
með bílskúr
Glæsilegur garður með
heitum potti
Fjögur svefnherbergi
Sérsmíðaðar innréttingar

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 8. apríl

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

17:00 - 17:45

23,5 millj.

Verð

203 Kópavogur

Grandahvarf 3

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

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

17:00 - 17:30

Verð

67,9 millj.
201 Kópavogur

Fífulind 11
130 fm íbúð á tveimur
hæðum

Falleg íbúð á miðhæð í
litlu fjölbýli

Stofa með útg. á
sólríkar svalir

Alls 165,4 fm með bílskúr
Björt og falleg stofurými

Gott sjónvarpshol á
efri hæð

3-4 svefnherbergi

Svefnherbergin þrjú
eru rúmgóð

Aukin lofthæð og frábært
útsýni

Eftirsóttur staður

Eftirsótt staðsetning

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 8. apríl

Þriðjudag 8. apríl

18:15 - 19:00

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

47,9 millj.

Gerplustræti 25-27

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Miðvikudag 9. apríl 18:00 - 18:45

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

35,4 millj.

Árskógar
15 Nýjar 3ja - 5 herbergja íbúðir 120-150 fm
Fallegar sérsmíðaðar innréttingar
Eikarparket á gólfum
Stórbrotið útsýni til suðurs
Viðhaldslítið hús

Nánari upplýsingar veitir

270 Mosfellsbær

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

MIKLABORG

29,9 millj.

93,6 fm 3ja herbergja
Stæði í bílakjallara
Frábær húsvörður
Lyftuhús - góð sameign

109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

34,9 millj.
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Miklaborg hefur hafið sölu á glæsilegum
52 íbúðum við Vindakór 2-8 í Kópavogi

S j á n á nar á vindakor.is
s
Nýjar og rúmgóðar 3ja-5 herbergja íbúðir frá 112-166 fm og fylgir
öllum íbúðum eitt stæði í lokaðari bílageymslu.

SÖLUSÝNING
S

Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, að auki stendur til boða að
fá íbúðirnar með gólfefnum að eigin vali frá Birgisson ehf á
hagstæðum kjörum og leggst sá kostnaður við kaupverð.

ÞRIÐJUDAGINN 8. APRÍL
milli 17:00 og 18:00
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300 40 fm
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Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar frá apríl 2014
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Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

LUNDUR 2 - 4 - 6
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Stórglæsilegar íbúðir við
Lund í Kópavogi

G

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

NÝHÖFN 2-6
210 Sjáland Gbæ.
• Glæsilegar nýjar íbúðir.
• Sjávarútsýni.
• 4ra herb.
• 123 fm. til 153 fm.
• Stæði í bílageymslu.

STRANDVEGUR
210 Sjáland Gbæ.

NORÐURVANGUR
220 Hfj. 202 fm einbýlishús á einni
hæð. Tvöfaldur bílskúr. Frábær staðsetning við hraunið. Stórar og fallegar
sólverandir fyrir framan húsið.
Verð 53,9 millj.

60
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ÁRSKÓGAR
109 Rvk. Efsta hæð. Fallegt útsýni.
Góð lofthæð. Mikil þjónusta fyrir eldri
borgara. Verð 29,9 millj.

• 119 fm. 3ja herb.
• Góðar innréttingar og
gólfefni.
• Stæði í bílageymslu.
• Verð 34,5 millj.

S

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 2-4-6 í Fossvogsdal. Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar
stærðir í boði allt frá 100 fm. til 245 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.
Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Glæsileg hönnun að innan sem utan.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

FJÖRUGRANDI
107 Rvk.

• 200 fm raðhús á
tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr.
• Frábær staðsetning
við KR völlinn.

OP

I

Ú
ÐH

VÆTTABORGIR 3
112 Rvk.
• 3ja herb. 91 fm.
• Sérinngangur.
• Snyrtileg.
• Verð 23,9 millj.
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 17.00 og 17.30.

GRETTISGATA
101 Rvk. 2ja herb. 47,2 fm. Nýtt parket.
Vel skipulögð. Sérinngangur.
Verð 19,9 millj.

NJÁLSGATA
101 Rvk. 2ja herb. 61 fm. 3ja hæð.
Snyrtileg. Verð. 23,5 millj.

GVENDARGEISLI
113 Rvk.
• Einbýli. 278 fm.
• Nýlega innréttað
á fallegan hátt.
• Innbyggður bílskúr.
• 6 svefnherbergi.

RJÚPNASALIR
201 Kóp.
p 2ja-3ja
j j herb. 93 fm. 10. hæð.
Álklætt hús. Svalalokun. Fallegt útsýni.
Verð. 28,5 millj.

NÝHÖFN 2-6

Sjálandi Garðabæ

Skoð
teiknin ið
ar
á byggg
.is

NÝTT
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja
og 4ra herbergja.
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða
ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Fjölskylduvænt hverfi í
fallegu umhverfi

LUNDUR 2-6

Fossvogsdalnum
í Kópavogi

www.bygg.is

NÝTT
Skoð
teiknin ið
ar
á byggg
.is

ENNEMM / SIA / NM62101

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í
Lundi 2-6 í Kópavogi. íbúðirnar er frá 100-245 fm og eru flestar
með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar
á höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin
og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru.
Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og
menningu, s.s. Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

REYNSLA

•

FAGMENNSKA

•

METNAÐUR

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Snorri Sigurfinnsson

Páll Guðjónsson

Rúnar S. Gíslason hdl

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Björn Þorfinnsson

Jósep Grímsson

Hafsteinn Þorvaldsson

Hannes Haraldsson

Ágúst Valsson

Sighvatur Lárusson

Guðbergur Guðbergsson

Óskar Traustasson

Eggert Ólafsson

Kristín B. Garðarsdóttir

Auður Kristinsdóttir

Elín Viðarsdóttir

Lóa Sveinsdóttir

Einar Pálsson

Snorri Sigurðarson

Sigrún B. Ólafsdóttir

Fagleg og persónuleg þjónusta
Álfhólsvegur 32 - 200 Kópavogur
Opið
hús

Opið hús
þriðjudaginn 8. april
kl.18.30 til 19.00
+YNNUM  NâJAR ÓBÞ¡IR É ÞTSâNIS
STA¡ É LFHØLSVEGI  +ØPAVOGI
Íbúðirnar eru 100 til 115 fm, frá
JA TIL RA HERBERGJA VOTTAHÞS
FLÓSALAGT BA¡HERBERGI 0ARKET
É GØLFUM SKÉPAR Ó ÚLLUM
HERBERGJUM VANDA¡AR INNRÏTT
ingar og 2 bílastæði fylgja hverri
íbúð.
Íbúðirnar eru til afhendingar
strax.

FRUM - www.frum.is

Verð frá 37.9 til 41.9 millj.
Ágúst og Guðbergur veita upplýsingar og sýna eignirnar.
Ágúst, sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is
Guðbergur, sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Aðalstræti — Akureyri
Einstakt hús (hæð og ris) í
HJARTA )NNBJARINS É !KUREYRI
sem stendur á gatnamótum
tveggja elstu gatna bæjarins
(AFNARSTRTIS OG !¡ALSTRTIS
(ÞSI¡ ER VANDA¡ TIMBURHÞS
BYGGT ÉRI¡  AF 3IGTRYGGI
*ØNSSYNI (ÞSI¡ ER SAMTALS
  FM OG STENDUR É STØRRI
EIGNARLØ¡ %IGNIN VAR ENDUR
nýjuð frá grunni fyrir rúmum
áratug síðan og var mjög
haganlega að allri vinnu staðið
TIL A¡ VI¡HALDA UPPRUNALEGU ÞTLITI
HÞSSINS (LâLEG OG FALLEG EIGN
sem umvefur mann góðum straumum og geislar af sjarma gamalla tíma.
Verð 37,9 millj.
Upplýsingar veita: Hafsteinn Þorvaldsson sölufulltrúi, sími 891 8891 eða
hafsteinn@fasteignasalan.is
og Snorri Sigurðarson sölufulltrúi, sími 897 7027 eða ssig@fasteignasalan.is

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Funalind 15 - 201 Kópavogur
Opið hús mánudaginn 7. april kl. 19.00 - 19.30

Safamýri 50, íbúð 401 - 108 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 7. apríl kl. 19:00-19:30

Funafold 7, 112 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 8. apríl kl. 17:00 - 17:30

Boðaþing 2, íbúð 102 - 203 Kópavogi.
Opið hús mánudaginn 7. apríl kl. 17:00 - 17:30

3NYRTILEG  FM JA HERBERGJA ÓBÞ¡ É JAR¡H¡
¤AR AF  FM BÓLSKÞR 'EGNHEILT PARKET É GØLFI
sólskáli, þvottahús, geymsla, eldhús með góðum
borðkrók, flísalagt baðherbergi. EIGNIN ER
LAUS STRAX LÆKKAÐ VERÐ 34.9 millj.
3TUTT ER Ó 3MÉRALINDINA SKØLA SUNDLAUG OG A¡RA
þjónustu.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson, sölufulltrúi,
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Góð 4ra herbergja íbúð 128,6 fm á efstu hæð
(fjórðu) með suðvestur svölum og þar af 20,5 fm
bílskúr. Endaíbúð með glugga á þrjá vegu og gott
útsýni til fjalla og út á sjó.
Allar nánari upplýsingar veitir
Guðbergur Guðbergsson
löggiltur fasteignasali
sími 893 6001
eða beggi@fasteignasalan.is

'OTT EINBâLISHÞS É TVEIMUR H¡UM ME¡ FRÓSTAND
ANDI BÓLSKÞR "YGGT  3AMTALS   FM
3NYRTILEG EIGN ME¡  SVEFNHERBERGJUM 4VÚ BA¡
HERBERGI NâLEGA ENDURNâJU¡ 3NYRTILEGUR GAR¡UR
ME¡ STØRUM PALLI ME¡ HEITUM POTTI
Ásett verð 57,9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson
löggiltur fasteignasali,
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

-JÚG VÚNDU¡ ¤RIGGJA HERBERGJA RÞMGØ¡ ÓBÞ¡ É
JAR¡H¡  FM SÏRVERÚND TIL SU¡URS )NNRÏTTINGAR
og gólfefni af vandaðri gerð. Góð staðsetning.
Gott aðgengi fyrir fatlaða. Bílastæði í bílakjallara.
Ásett verð 32,9 millj.

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Hólmgarður 46 - 108 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 8. apríl kl. 17:30 - 18:00

Espigerði 2 - 108 Reykjavík
Opið hús miðvikudaginn 9. apríl kl. 17:30 - 18:00

Hvassaleiti 28 - 103 Reykjavík
Opið hús miðvikudaginn 9. apríl kl. 18:30 - 19:00

s 3TR¡  FM
s %FRI H¡ ME¡ SÏRINNGANGI
Endurnýjuð 3ja herbergja íbúð í Bústaðahverfinu.
¼INNRÏTTA¡ RIS Bâ¡UR UPP É MIKLA MÚGULEIKA
%NDURBTUR %LDHÞS BA¡HERBERGI OG GØLFEFNI
Verð 24.9 millj. Laus við kaupsamning.
Áhvílandi: 16 millj.
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir, söluf.,
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

s 3TR¡  FM É  H¡UM
s "ÓLSKâLI (ÞSVÚR¡UR ,YFTUHÞS
s RENNAR SVALIR
s 4EIKNU¡  SVEFNHERBERGI Ó DAG ERU  SVEFNH
s  BA¡HERB
s -IKI¡ ÞTSâNI
Verð 42.5 millj.
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir, söluf.,
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

s 3TR¡  FM
s "ÓLSKÞR  FM
s RJÞ SVEFNHERBERGI
s  FM STOFA
s &ALLEGT ÞTSâNI %IGNIN ER MJÚG VEL UMGENGIN
Laus fljótlega
Verð 34.9 millj.
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir, söluf.,
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

!56%,$ +!50

Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson
löggiltur fasteignasali,
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Suðurhof 3 - 845 Flúðir
6ANDA¡ OG FALLEGT   FM PARHÞS ME¡ BÓLSKÞR
É FALLEGUM STA¡ É &LÞ¡UM 6I¡HALDSLÏTT A¡ UTAN
,Ø¡ FRÉGENGIN 0ALLUR ME¡ HEITUM POTTI -JÚG
snyrtilegt að innan, tvö svefnherbergi. Getur nýst
sem sumarhús.
Ásett verð 26,9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson
löggiltur fasteignasali,
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Fyrirtæki vantar á skrá

"ILI¡ É 
ÂTBORGUN 
,ÉN FRÉ LÉNASTOFNUN 
'REI¡SLUBYR¡I É MÉNU¡I U¤B 

Lítil fyrirtæki velta undir 50 millj.
M.a.: Söluturnar, barir, veitingastaðir, hönnunarfyrirtæki
og framleiðslufyrirtæki.
Meðalstór fyrirtæki með veltu 50-200 millj.
M.a.: Heildverslanir, smásöluverslanir og framleiðslufyrirtæki.
Stærri fyrirtæki m.a: Verslanir og iðnfyrirtæki.

Mikil eftirspurn!
Unubakki Þorlákshöfn - Atvinnuhúsnæði
4IL SÚLU E¡A LEIGU  SNYRTILEGA  FM I¡NA¡ARBIL
ÉSAMT  FM MILLILOFTI Ó  ¤EIRRA Ó NâJU ATVINNU
HÞSN¡I 4IL DMIS TILVALI¡ FYRIR BÉTAEIGENDUR
-ÚGULEGT ER A¡ SELJA HVERT BIL FYRIR SIG E¡A ¤É ¤AU
 BIL SEM EFTIR ERU SAMAN 3AMTALS RÞMLEGA 
FM 'Ø¡ LOFTH¡  M H¡ST )NNKEYRSLUHUR¡IR ERU
4,5x4,0 m. rafmagnsknúnar.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Jósep Grímsson, sölufulltrúi
sími 863 1126 eða josep@fasteignasalan.is

Hraunbær 103 - 3. hæð
Opið hús þriðjudaginn 8. apríl kl.17.00-17.30
"JÚRT OG AFAR SNYRTILEG   FM ÓBÞ¡ É H¡ Ó VIN
SLU FJÚLBâLI FYRIR ELDRI BORGARA RIGGJA HERBERGJA
og rúmgóð geymsla innan íbúðar. Góð sameign
og mikil þjónusta í húsinu, t.d. matur í hádeginu
og fjölbreytt tómstundarstarf.
Ásett verð 29.9 millj.
Upplýsingar veitir
Björn Þorfinnsson sölufulltrúi,
sími 618 8864 eða bjorn@fasteignasalan.is

Álfholtsvegur - 200 Kópavogur
'Ø¡ SÏR H¡  FM ÉSAMT  FM TØMSTUNDA
HERBERGIS OG EINNIG ER  FM BÓLSKÞR SAMTALS 
FM .G BÓLAST¡I VI¡ LFHØLSVEGINN Ó +ØPAVOGI
3ÏR GEYMSLA OG SAMEIGINLEGT ¤VOTTAHÞS ER Ó
kjallara. Rúmgóður bílskúr með gluggum.
Verð 39,7 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir
Guðbergur Guðbergsson
löggiltur fasteignasali sími 893 6001
eða beggi@fasteignasalan.is

Erum með aðila á biðlistum!
Vantar þig fyrirtæki?
Skoðaðu fyrirtækjasölu Fasteignasölunnar Bæjar.
Samstarfsaðili í fyrirtækjaráðgjöf:
Kompany fyrirtækjaráðgjöf.
Skráðu þig á forgagnslista:
www.kompanyráðgjöf.is
Allar nánari upplýsingar veitir:
Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgafi sími 659 2555

Fasteignasalan Bær s Ögurhvarfi 6 s 203 Kópavogur s Sími 512 3400 s Fax 517 6345 s www.fasteignasalan.is

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

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

Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

stakffell.is

OP

IÐ

OP

HÚ

IÐ

S

HÚ

S

Austurkór - 201 Kóp.- Opið hús á morgun, þriðjudaginn 8. apríl kl. 17:00-17:30.

Gullengi
g 9 - 112 Rvk - Opið
p hús á morgun, þriðjud.
þ
8. apríl
p kl. 17-17:30.

160fm nýtt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Frábært skipulag, 3-4 svefnherbergi. Einstakt útsýni og stutt í ósnortna náttúru.
Húsið afhendist fullbúið án gólfefna eða á öðrum stigum eftir óskum kaupanda. Lóð verður grófjöfnuð. Eignaskipti möguleg.
Sjón er sögu ríkari!

Björt og falleg 4ra herb. íbúð í 3 hæða fjölbýli í góðu ástandi. Parket og ﬂísar á gólfum. Útg. á svalir frá stofu. Þvottahús og geymsla innan
íbúðar. Gott skápapláss. Verð: 26,9 millj.

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð
í Fossvogi
OP

IÐ

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

HÚ

S

IÐ

Óskum eftir sérbýli í Garðabæ
í skiptum fyrir 3ja herbergja
íbúð í akrahverfi.
OP

HÚ

IÐ

S

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð á
jarðhæð eða í lyftuhúsi í skiptum fyrir parhús í gerðunum.
OP

HÚ

S

IÐ

HÚ

S

Strandasel 11 - 109 Rvk

Laugavegur 136 - 101 Rvk

Grænatún 2 - 200 Kóp.

Urriðakvísl 9 - 110 Rvk

Stuðlasel - 109 Rvk

Opið hús í dag, mánudaginn 7. apríl kl. 17:30-18.
Björt og falleg 3 herb. endaíbúð á 3ju og efstu hæð
við. Geymsla, hjóla- og vagnageymsla, þvottahús
og sameiginlegt herbergi í sameign.
Laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi.

Opið hús í dag, mánudaginn 7. apríl kl. 17:30-18.
Einstaklega sjarmerandi og vel staðsett 78,3 fm.
3-4ra herb. penthouse íbúð á 3ju hæð í góðu húsi
ofarlega við Laugaveg. Húsið er byggt 1985. Mikil
lofthæð og góðir þakgluggar. Verð 29,5 millj.

Opið hús í dag, mánudaginn 7. apríl kl. 18-18:30.
Vel skipulagt fjölskylduhús á góðum stað við Fossvogsdalinn, Kópavogsmegin. Garður til suðurs og
rúmgóður bílskúr. 5 svefnherbergi. Fallegt útsýni. Stór
bílskúr. Laust við kaupsamning. Verð: 44,6 millj.

Opið hús á morgun, þriðjud. 8. apríl kl. 18-18:30
Fallegt og vel staðsett einbýlishús sem skiptist í
kjallara með sér íbúð, hæð og efri hæð. Tvöfaldur
bílskúr. Í kjallara er sér íbúð með sér inngangi. Nánari
upplýsingar veittar á skrifstofu Stakfells 535-1000

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

Strandgata - 220 Hfj.

Hamrabyggð - 220 Hfj.

Efstasund - 104 Rvk

Víðihlíð - 105 Rvk

Borgartún - 105 Rvk

Falleg 187,5 fm íbúð ásamt 14,6 fm studioíbúð.
Frábær staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar. Eignin er
laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi.
Verð: 43,9 millj.

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

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

Stórglæsilegt og endurn. 201,5 fm endaraðhús.
Glæsil. lóð með 70 fm palli og garði til suðurs.
Sérsm. innréttingar. Gegnh. parket og náttúrust. á
gólfum. 3-4 svefnh.. Mögul. að yﬁrtaka lán að fjárhæð 40 millj. með 3,7% vöxtum. Verð: 59,8 millj.

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

Vatnsstígur - 101 Reykjavík

Njálsgata - 101 Rvk

Lindasmári - 201 kóp

Skólastræti - 101 Rvk

Glæsilegt einbýlishús í hjarta borgarinnar við
Njálsgötu. Mikið endurnýjað hús á stórri og fallegri
eignarlóð með aðgengi frá húsinu og út á lóð. Sér
bílastæði á lóðinni. Verð: 59,0 millj.

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

Falleg & nýuppgerð 151,7 fm. efri hæð og ris í einu
elsta og glæsilegasta íbúðarhúsi Reykjavíkur. Íbúðin
er skráð 7 herbergja og hefur mjög rúmgott, ﬂísalagt
eldhús, 2 fallegar stofur, góð svefnherbergi og tvö
baðherbergi. Eignaskipti möguleg. Verð: 57 millj.

Álfaskeið - 220 Hfj.

Bústaðavegur - 108 Rvk

Bláskógar - 109 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.

Björt efri sérhæð og ris á góðum stað við Bústaðaveg. Glæsilegt útsýni. Sér inngangur og falleg lóð.
3-4 svefnherb. og 2 baðherb. Frábær staðsetning.
Verð: Tilboð

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

Austurkór - 203 Kóp.

Klapparstígur - 101 Rvk

Borgarholtsbraut - 200 Kóp.

- Aðeins 6 íbúðir í húsi. 3-4 svefnherbergi, 2 baðherbergi í öllum íbúðum, fataherbergi í stærri íbúðunum
og tvennar svalir á efri hæðunum. Í húsi nr. 102 fylgir
bílskúr hverri íbúð. Húsin standa innst í Austurkór og
góðar tengingar til staðar.

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

4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt 34,4 fm bílskúr. Um er að ræða vel staðsetta íbúð ásamt bílskúr
í tvíbýlishúsi. Lóð fyrir framan og aftan hús. Nánari
upplýsingar veittar á skrifstofu Stakfells 535-1000

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.

Stórikriki 2 - 270 Mosfellsbær

Vesturberg 140 - 111 Reykjavík

Nýtt á skrá

OP

Laus strax

IÐ

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

HÚ

S

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

Stakkhamrar 27 -112 Reykjavík
Fallegt og vel skipulagt 167,3 m2
einbýlishús með innbyggðum
bílskúr við Stakkhamra 27 í Grafarvogi. Hellulagt bílaplan og garður
með timburverönd í suðvestur.
V. 49,9 m.

Nýtt á skrá

Falleg 85 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við
Vesturberg 140 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í
tvö svefnherbergi, forstofu, baðherbergi,
eldhús og stofu. V. 19,5 m.

Bergholt 8 - 270 Mosfellsbær

OP

Suðurhólar 28 -111 Reykjavík

Nýtt á skrá

IÐ

Laus strax

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:30 til 18:00

HÚ

S

Vættaborgir 25 - 112 Grafarvogur
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.

Falleg 103,2 m2 3ja herbergja íbúð með
sérinngangi á 2. hæð við Suðurhóla 28 í
Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi,
baðherbergi, forstofu, eldhús og stofu.
V. 22,5 m.

Fallegt 183,6 m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr við Bergholt 8 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist
í stóra stofu, gott eldhús m/borðkrók, 4-5 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu
ásamt bílskúr. Eignin er mikið endurnýjuð að
innan. Hellulagt bílaplan og stór timburverönd.
V. 43,9 m.

Bugðutangi 24 - 270 Mosfellsbær

Nýtt á skrá

OP
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Opið hús þriðjudaginn 8. apríl
frá kl. 17:30 til 18:00
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Laugavegur 96 - 101 Reykjavík

Nýtt á skrá

Glæsileg 117,6 m2, 4ra herbergja íbúð á
efstu hæð í 3ja hæða lyftuhúsi með bílastæði í
bílakjallara við Stórakrika 2 í Mosfellsbæ. Gott
skipulag og fallegar innréttingar. Íbúðin skiptist
í þrjú svefnherbergi, forstofu, hol, stofu, eldhús,
baðherbergi, og þvottahús. Íbúðinni fylgir
sérgeymsla í kjallara. V. 32,5 m.

Laus strax

Fallegt 52,4 m2 raðhús á einni hæð við
Bugðutanga 24 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, eldhús
og stofu. Steypt bílastæði fyrir framan húsið og
timburverönd og garður í suður. Áhvílandi er lán
hjá Arion banka ca. 19,0 m. V. 21,9 m.

Úthlíð 11 -105 Reykjavík
Mjög falleg 130,5 sérhæð á 1.
hæð með sérinngangi í fallegu fjórbýlishúsi við Úthlíð 11 í Reykjavík.
Eignin 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.

Leifsgata 15 - 101 Reykjavík

Nýtt á skrá

Laus strax

Glæsilegt 246,2 m2 einbýlishús með
tvöföldum bílskúr og garðskála við
Miðbraut 38 á Seltjarnarnesi. Gott
skipulag. Fallegar innréttingar. Stór
timburverönd. Sundlaug. Garðskáli
með sánaklefa og tvöfaldur bílskúr.
Eignin er skráð 246,2 m2, þar af
einbýli 145 m2, bílskúr 60 m2 og
garðskáli 41,2 m2. V. 79,0 m.

IÐ

Opið hús miðvikudaginn 9. apríl
frá kl. 17:30 til 18:00
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271,4 m2 verslunnarhúsnæði við Laugarveg
96 í Reykjavík. Eignin er laus til afhendingar
strax. V. 89 m.

Björt 49,5 m2, 2-3ja herbergja risíbúð við Leifsgötu 15 í Reykjavík. Góð lofthæð og stórir gluggar gera íbúðina bjarta og skemmtilega. Íbúðin er
laus til afhendingar í ágúst 2014.V. 17,9 m.

Jónsgeisli 93 - 113 Grafarholt

Miðbraut 38 - 170 Seltjarnarnes

Nýtt á skrá

OP

Sólheimar 14 - 104 Reykjavík

Nýtt á skrá
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Opið hús fimmtudaginn 10. apríl
frá kl. 17:30 til 18:00
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Glæsilegt skrifstofuhúsnæði við Jónsgeisla
93 í Grafarholti. Húsnæðið er samtals 234,0
m2 að stærð og skv. teikningu er húsnæðinu
skipt í tvær skrifstofueiningar, annarsvegar
152,7 m2 og hinsvegar 81,3 m2. V. 51,9 m.

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047 Þingás.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali Fallegt og vel byggt 228,8 fm. einbýli auk 44,5 fm. bílskúrs, samt., 267,3 fm. í Seláshverﬁ. Fallegar innréttingar. Góð gólfefni.
Arin í stofu. Útgengt ur stofu á nýlegan sólpall. Flottur garður. Tvíbreiður bílskúr. Sér íbúð á jarðhæð. V. 64,9 m. 8677
Petur@berg.is

Laus strax

Mjög falleg og skemmtileg 124,5 m2, 5 herbergja
íbúð á 2. hæð við Sólheima 14 í Reykjavík. Þrjú
svefnherbergi, tvær stofur(eða stofa og svefnherbergi), eldhús, forstofuhol, baðherbergi og
þvottahús. Endurnýjað baðherbergi ogfl. Húsið
virðist hafa fengið gott viðhald. V. 36,9 m.

Bæjargil.

Sumarhús við Sog.

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

Glæsilegt 98 fm. sumarhús m/gestahúsi. Góðar innréttingar.
Upptekin loft. Fyrsta ﬂokks frágangur. Stórir sólpallar
umhverﬁs hús. Harðviðar gólfklæðning í pöllum.
Heitur pottur og hitaveita. Kjarrivaxið land. V. 29 m. 8575

Breiðavík.

Ásakór.

Birkiteigur. Mosfellsbær.

Háholt í Mosfellsbæ.

Þangbakki.

Falleg 83 fm. íbúð á jarðhæð í fallegu fjölbýli við Breiðuvík
í Grafarvogi. Eikarparket á gólfum. Tvö rúmgóð herbergi.
Stór og björt stofa, verönd. Laus strax. Verð tilboð.
8660

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

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

62 fm. íbúð með sér inngangi. Þarfnast lagfæringa og
viðhalds. Parket á gólfum. Flísalagt baðhernergi. Lítill sér
garður. Góð sér geymsla. Rúmgott herbergi. Lyklar á
skrifstofu. Sölumenn sýna. V. 15.9 m. 8685

Mjög snyrtileg 83,4 fm. 3ja. herb. íbúð á 3. hæð í ﬂottu
lyftuhúsi við Þangbakka í Mjódd. Nýlegt parket.
Eignin er nýmáluð og laus við kaupsamning.
V. 24,5 m. 8653
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Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Matsölustaður Súðavík

ƷƐĞƟŚƷƐŶčĝŝƐƐĂŵǀŝŶŶƵĨĠůĂŐ
^şĝƵŵƷůŝϭϬϭϬϴZĞǇŬũĂǀşŬ^͗ϱϮϬϱϳϴϴ
ǁǁǁ͘ďƵƐĞƟ͘ŝƐďƵƐĞƟΛďƵƐĞƟ͘ŝƐ

Helgi Jónsson
sölufulltrúi

Góð eign
gulli betri

Steinhella – Leiga

Til sölu er matsölustaður í eigin húsnæði við Aðalgötu
í Súðavík. Húsið er byggt 1988 og er 107 fm að stærð.
Staðurinn hefur verið endurnýjaður mikið á undanförnum árum og tekur 35 manns í sæti. Öll tæki og
búnaður fylgja með í kaupum. Góð velta er yfir ferðamannatímann og voru m.a. daglegir gestir erlendir
veiðimenn af strandveiðibátum. Pantanir hafa gengið
vel fyrir komandi sumar. Einstakt tækifæri. Verð 8,5 m.
Upplýsingar veitir Brynjar s: 698-6919

Til leigu 338 fm endabil við Steinhellu 17b í Hafnarfirði.
Tvennar innkeyrsludyr 3,6 x 3 m og 8 m lofthæð.
Afgirt lóð, malbikað bílaplan og góð aðkoma.
Möguleiki er að fá fleirri eignarhluta leigða í húsinu
allt að 1.000 fm. Til afhendingar strax.
Upplýsingar veitir Brynjar s: 698-6919

Efstasund – 3ja herbergja

Steinhella – Iðnaðar og frístundarbil
Höfum til sölu nokkur 50 fm iðnaðar og frístundarbil
við Steinhellu í Hafnarfirði. Bilin geta hentað bæði
einstaklingum og litlum fyrirtækjum sem verkstæði,
heildsala, vinnustofa, lager, frístundarbil eða geymsla
fyrir húsbílinn eða aðra muni. Hægt er fá bilin afhent
með millilofti. Hér getur verið um góðan fjárfestingarkost að ræða því mikil ásókn er í að fá svona bil til
leigu. Skoðið myndir á Facebooksíðu: Steinhella 14.
Verð 8,9 m Áhv. 4,7 m. Uppl. Brynjar s: 698-6919

Góð 3ja herb. 83,5 fm íbúð í kjallara í tvíbýlishúsi við
Efstasund í Reykjavík. Íbúðin skiptist í 2 parketlögð
svefnherb., rúmgóða flíslagða stofu, flísalagt baðherb.
með sturtuklefa og eldhús. Búið er að endurnýja gler
og skólplagnir. Verð : 22,9 m. Áhv. 10,4 m.
Upplýsingar veitir Brynjar s: 698-6919

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

Kári
Halldórsson
lögg. fasteignasali

NORÐURBAKKI 1-3 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar 3ja-4ra herb. 98-127 fm íbúðir ásamt stæði í bílageymslu í nýju lyftuhúsi við
hafnarbakkann í göngufæri við alla helstu þjónustu. Afhendast fullbúnar án gólfefna
með vönduðum innréttingum og tækjum. Tvennar svalir á flestum íbúðum og
sameiginlegar þaksvalir. Verð 29,4 - 65,0 millj. Pantið skoðun hjá sölufulltrúum Ás.
Eiríkur 862-3377 – Aron 772-7376 – Jónas 892-1243

Jónas
Hólmgeirsson
sölustjóri

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali

Aron Freyr
Eiríksson
sölufulltrúi

Birna
Benediktsdóttir
skjalagerð

Melkorka
Guðmundsdóttir
skjalagerð

SKIPALÓN 10-14 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar 3ja-4ra herb. 94-167 fm íbúðir fyrir 50 ára og eldri ásamt stæði í bílageymslu
í nýju lyftuhúsi á Hvaleyrarholti. Afhendast fullbúnar án gólfefna nema á baðherb. og
þvottahúsi verði flísar. Innréttingar frá Parka og AEG tæki. Golfvöllur í göngufæri.
Verð 26,7 - 43,5 millj. Pantið skoðun hjá sölufulltrúum Ás.
Eiríkur 862-3377 – Aron 772-7376 – Jónas 892-1243

Blönduhlíð 23

Hagstæð leiga og fyrsta
flokks aðstaða

Opið hús mánudaginn 7 apríl milli kl. 17.30-18.30.
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Á annari hæð í Nethyl 2 eru mjög glæsilegar skrifstofur fyrir einyrkja og
fámenn fyrirtæki. Við köllum húsnæðið NETLU- skrifstofugarðar. Þar koma
smærri fyrirtæki saman og deila með sér aðstöðu og kostnaði. Starfsmenn
hafa lokaðar skrifstofur en hafa félagsskap af hver öðrum eins og hver óskar.
Nethylur er á Ártúnsholti og stendur við fjölförnustu gatnamót landsins. Frá
Nethyl liggja leiðir til allra átta á höfuðborgarsvæðinu
Tvö laus herbergi sem hentar öllum er þurfa á vönduðu skrifstofuplássi af
hóflegri stærð s.s. ráðgjöfum, lögmönnum, endurskoðendum, bókurum,
hönnuðum, rithöfundum, grafískum hönnuðum, netfyrirtækjum o.sfr.
Herbergin eru frá 20-28m2 með sameign eða 11-15m2 herbergin sjálf.

Glæsileg 135 fm efri hæð í fjórbýlishúsi á eftirsóttum stað ofarlega í hlíðunum. Mikið
endurnýjuð. M.a. nýlegt þak og rennur. Skólp og dren. Gler og gluggapóstar. Eldhús
og baðherbergi. Rafmagn og rafmagnstaﬂa. Sameign að innan og ﬂ.
Þrjú svefnherb. Tvær stofur. Virkilega skemmtileg og björt hæð á skemmtilegum
stað. Sjón er sögu ríkari. Verð 42.9 millj.
Bárður verður á staðnum, s: 896-5221.

Í NETLU er fundarherbergi fyrir 6 manna fundi eða færri. Það er vel búið
með skjávarpa og þráðlaust net er í öllu húsnæðinu.

Næfurás 13

Verð: kr. 40.000 með vsk.
Innifalið: hiti, rafmagn, netaðgangur, þrif á sameign, aðgengi að
fundarherbergi með skjávarpa, kaffiaðstaða og setustofa.
Það er ALLT að því ALLT innifalið!

Opið hús verður milli kl. 17.00-18.00, þriðjudaginn 8 apríl.
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Upplýsingar veitir Gunnar í 664-6550 eða gunnar@ibt.is

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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði
Grænlandsleið 39
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja íbúð um 95 fm að
stærð. Íbúðin er á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Sér inngangur er
inn á hvora hæð fyrir sig.
Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.
Ásett verð er 11 millj. og
mánaðargjöldin eru um
kr. 144.000.Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli

Vönduð og skemmtileg 125 fm endaíbúð á 2 hæð(aðeins hálf hæð upp) ásamt 25 fm
bílskúr (með millilofti) í góðu sex íbúða fjölbýli á glæsilegum útsýnisstað. Gott milliloft
í bílsúr. 3 góð svefnherb. Stofa og borðstofa. Sérþottahús. Góðar vestursvalir. Útsýni
í sérﬂokki.
Verð 35.8 millj.
Bárður verður á staðnum, s-896-5221.

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

Snorrabraut 73
Opið hús milli kl. 19.30 – 20.00, mánudaginn 7. apríl
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Save the Children á Íslandi

Hólmvað 8
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja íbúð sem er um 95 fm
að stærð. Íbúðin er á anarri hæð
í þriggja hæða lyftuhúsi og fylgir
íbúðinni stæði í bílageymslu.
Ásett verð búseturéttar er kr.
4 millj. og eru mánaðargjöld um
163.000 .-.
Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Skemmtileg og björt 96 fm, fjögurra herb. Íbúð á 2 hæð í fjórbýli ásamt 20 fm
bílskúr. 2 svefnherbergi, 2 stofur sem eru skiptanlegar í herb. og stofu. Göngufæri
í miðbæinn. Bílskúr með hita og rafmagni. Aðkoma og bílastæði við bílskúr frá
Auðarstræti. Snyrtileg sameign. Eldhús að mestu endurnýjað. Flísalagt og snyrtilegt
baðherbergi með glugga. Laus 1 júlí 2014. Verð 30.5 millj.
Bárður verður á staðnum. S: 896-5221.

Gyðufell 4
- Góð íbúð í klæddu fjölbýli.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að
panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 11. apríl n.k.
Tilboðsfrestur er til 23. apríl n.k.
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að
Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið
bumenn@bumenn.is

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR
Stekkjargata 29 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja ásamt
garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og bílskúrinn um 25 fm.
Verð búseturéttarins er um kr. 4.9 millj. og eru mánaðargjöldin um 152.000.-.
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

Nýkomin í sölu, 69 fm 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð í klæddu fjölbýli á góðum stað
í Efra Breiðholti. Örstutt í alla skóla, sund, íþróttir, Elliðárdalinn og ﬂ. Flísal. Verönd
með svalalokun. Sér garðskiki með möguleika á sólpalli. Laus strax. Áhv. Íbúðarlán
ca 13,7 m.
Verð 16,9 m.
Góð kaup. Upplýsingar veitir Ingólfur Lg.fs. S: 896-5222.

Umsóknarfrestur er til 14. apríl n.k.
Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma 552-5644
milli kl. 9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar um íbúðirnar og
aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.

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

Þrjár íbúðir í sama húsi, ein á miðhæð
og tvær íbúðir í kjallara í húsi sem
staðsett er við Vitatorg. Sér inngangur
er í allar íbúðir í húsinu. Á lóðinni er
einnig gamall bílskúr sem tilheyrir
þessari eign en er nú aðeins nýttur
sem geymsla. Alls er stærð eignarhlutans sagður 203 fm. Eignin hefur verið
mikið endurnýjuð síðustu árin svo sem
klæðning, gler og lagnir. Hátt til lofts
á efri hæð og fallegir upprunalegir
loftlistar og fjalarveggir og góflefni eru
að stórum hluta upphafleg timburgólf. Minni íbúðaraðstaðan í kjallara er flíslögð og
þar eldhúsaðstaða og baðherbergi. Stærri íbúðin niðri er: forstofa, hol, stór stofa og
opið eldhús og innaf eldhúsi er baðherbergi með þvotta-aðstöðu. Ásett verð 49,9 milj.
Góð eign fyrir fjárfesta eða auðvelt að láta útleigu borga af lánum.
Nánari upplýsingar gefur Ægir í síma 896-8030 eða aegir@borgir.is

Grensásvegur 50, 108 Reykjavík • Sími 588-2030
• Fax 588-2033 Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

SÓLEYJARIMI 1 – EFSTA HÆÐ

Hverfisgata, 101 Rvk - 3 íbúðir

Blaðberinn
bíður þín

ÚS

H
PIÐ

O

OPIÐ HÚS í DAG MÁNUDAG KL. 17.30 TIL 18.30
TIL sýnis Í dag þriggja herbergja ca 100 fm íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi að
Sóleyjarima 1, Reykjavík, þar sem eru íbúðir fyrir 50 ára og eldri. Sér inngangur af
svölum sem eingöngu eru nýttar af þessari íbúð. Eins og að búa í sérbýli. Bílastæði
í bílgeymslu fylgir.Íbúðin er forstofa, og á norðurhlið er svefnálma þar sem eru tvö
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Stofan og svalir snúa í suður. Borð
stofan er síðan fyrir framan fallega innréttað eldhús. Fínar innréttingar . Mikið
útsýni. Ásett verð 32,5 milj. Áhugasamir velkomnir milli KL. 17.30 og 18.30
mánudagin 7.apríl. Bjalla nr. 44

Grensásvegur 50, 108 Reykjavík • Sími 588-2030
• Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Sundagörðum 2
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Þrastarás 75, íbúð 106
Opið hús í dag á milli 17:30 og 18:00

S

IÐ
OP

HÚ

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

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

Falleg mikið endurnýjuð 4herb. íbúð á á 1. hæð í góðu fjölbýli í Ásahverﬁ
Hafnarfjarðar. Sér inngangur og stór sólpallur. Endaíbúð með gluggum
á þremur hliðum og fallegt útsýni. Stærð 104,5fm. V.30,9m.
Uppl. Gylﬁ Þórisson S. 822-0700

Raĩíllinn Ókeypis
LáƩu bensínsparnaðinn borga bílinn!
Raĩíll er um 90% ódýrari í rekstri en bensín
eða díselbíll. Sumir viðskiptavina islandus.is
spara svo mikið að þegar upp er staðið kostar
raĩíllinn ekkert. Sparnaður stendur að fullu
undir aĩorgunum.

Lægsta verð frá Evrópu & USA

Eigum Citroen Berlingo
raĩíl Ɵl afgreiðslu
strax. Kíktu á hann við
Tékkland Holtagörðum.

Sparaðu 2 milljónir! - 100% łármögnun og Íslensk ábyrgð í boði.
www.islandus.is
www
islandus is — facebook.com/islandusbilar
facebook com/islandusbilar — Sími: 552 2000
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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

SMÁPARTAR.IS

Sendibílar

BÍLAR &
FARARTÆKI

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

Viðgerðir

GARÐVINNA TRJÁKLIPPINGAR OG
GRISJUN
Karl G. skrúðgarðyrkjumeistari
s. 571-7773 / 899-7773

Bókhald

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

ÞJÓNUSTA
VW Touareg 2. Árgerð 2008, ekinn 86
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. vel búinn,
Afar fallegt eintak Verð 4.960.000.
Rnr.119741.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 48 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.290.000. Rnr.210357. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Pípulagnir

Hópferðabílar

PÍPULAGNIR

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

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

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

Uppl. í s. 699 6069
& 663 5315
TIl sölu MB Sprinter 519 CDI 20
sæta árg. 2012. Ek. 160þ. DVD. Airconditions og fl. Uppl. Í síma 660 1303

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

Fellihýsi

VANTAR ÞIG PÍPARA ?
LITIÐ KEYRÐUR DIESEL !
SSangyong Kyron DIESEL 06/2008 ek
75 þ.km Sjálfskiptur, flottur jeppi verð
2490 !!!

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

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

BMW 325 s/d e90. Árgerð 2005, ekinn
58 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.990.000. Rnr.990780.

Hreingerningar

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

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

Málarar
MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR
20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Frítt verðtilboð. Alhliða
málningarþjónusta. Bókanir hafnar
fyrir sumarið. S. 778 0100.

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

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

SSANGYONG KYRON DIESEL
Árgerð 2008. Ekinn 75 Þ.KM Verð kr.
2.490.000.
Smíðum álhurðir í báta stóra sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.

Garðyrkja

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

Húsaviðhald

Bílaþjónusta
NÝTT SOMERSET

Q7 DIESEL !
Audi Q7 Quattro Diesel 11/2006 (mód
07 ) ek 118 þ.km Leður, Bose ofl allure
yfirfarinn góð dekk ! Verð nú 4790 !!!

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

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

Bílar til sölu

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

Volvo ‚91 til sölu. tilboð óskast. s.
6507020 og 6162835

Bátar

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

Hjólbarðar

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

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

Varahlutir
VIÐ STAÐGREIÐUM BÍLINN !

GEFÐU
HÆNU

Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílunum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum
þér staðgreiðslutilboð þér að
kostnaðarlausu.

Bílar óskast

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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

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

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

Fáðu verðtilboð í garðklippingar eða
garðsláttinn fyrir sumarið. Sími: 6151605.

til sölu

4IL SÎLU (ÒSBÅLL &IAT "ENIMAR 0ERSEO 
RG k EK  ÖÒS
  VÁL DISEL BEINSK
3KO k SKR¹ÈUR FYRIR 
DR¹TTARBEYSLI HJËLA
GRIND BAKKMYNDAVÁL
OÚ %INN EIGANDI

6ERÈ   MILLJ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   3¾VAR

MÁNUDAGUR 7. apríl 2014

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Rafvirkjun

Verslun
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VÉLSTJÓRI

Húsnæði óskast
Óska eftir 2-3 herb íbúð í RVK. Er
móðir með 5 ára strák og er traust og
reglusöm. Endilega hafið samband í
771-5887

Vélstjóri td. á eftirlaunum, óskast í létt
vélaviðhald og viðg. Hlutastarf í RVK.
Uppl. á: vel@simnet.is

TILKYNNINGAR

Atvinnuhúsnæði
Fundir
Til leigu tvö pláss, 170 fm og
315 fm vel staðsett við Lyngháls.
Aksturshurðir og útipláss. Laust. Uppl.
Í síma 618 2050

Geymsluhúsnæði

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

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

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

Viðgerðir

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

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

Óskast keypt

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

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.
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 )
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

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

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

KAUPI GULL !

HEIMILISTÆKI-VIÐGERÐIR

WE-VIBE II, III OG IV
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg ár
í röð. Viamax fullnægingarkremið
sem virkar o.fl. 50 Shades of Grey
vörurnar og allt það vinsælasta í dag.
Millifærsla, greiðslukort og netgíró.
Sendum um allt land www.hush.is

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

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

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

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

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

ATVINNA
Atvinna í boði

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

ÁTTUNDI FÉLAGSFUNDUR
VETRARINS VERÐUR
HALDINN Á HÓTEL
NATURA (LOFTLEIÐUM) KL.
20:00 Í KVÖLD.
Á dagskrá verða m.a.
innanfélagsmál, Gísli Jónsson
segir frá Pole of cold expedition
til norður Evrópu og Síberíu og
uppgjör stórferðar - gengi segja
ferðasögur í máli og myndum.
Félagsmenn eru hvattir til að
mæta og kynna sér starfið
framundan.
Stjórnin

Einkamál

Nudd
Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Upplýsingar í síma 661 7000.
Varalhluta og viðgerðaþjónusta.
Rafinn ehf Askalind 7. Kóp. S.
5572040/8923429

Önnur þjónusta

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

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

Til sölu

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

fundir / mannfagnaður

s. 552-4910.

Sjónvarp

KEYPT
& SELT

Ökukennsla

Heildsala miðsv.í Reykjavík óskar eftir
starfsfólki til frambúðar. Umsóknir
sendist til thjonusta@365.is merkt
„skólafólk”

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

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

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

Félagsfundur Félags
eldri borgara í Reykjavík
Boðað er til félagsfundar næstkomandi mánudag
14. apríl kl. 17.15 að Stangarhyl 4.
Á dagskrá er kynning á áherslubreytingum
í rekstri og fjárhagsstöðu.
Félagsskírteini 2014 þarf að sýna við innganginn.

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

Stjórn FEB

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

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

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

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.
Rooms for rent, good for 2 in 101
Reykjavik. Phone: 862 1846 SMS

Verkalýðsfélagið Hlíf
Reykjavíkurvegi 64 - 220 Hafnarfjörður - Sími 510 0800 Fax 510 0809 - Netfang hlif@hlif.is

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Verkalýðsfélagsins Hlífar verður
haldinn þriðjudaginn 8. apríl 2014. kl: 18:00,
í Skútunni, Hólshrauni 3. Hafnarﬁrði.
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

2. Kosning í kjörstjórn.
3. Önnur mál.
Léttur kvöldverður.

Stjórn Vlf. Hlífar
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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


)M´U±D¿¢WWDU·±LQXPKL±PDJQD±DYDOGDWDIORJEO´±XJD
YDOGDEDU¢WWXVM·NRQJXQVIM·OVN\OGQD®:HVWHURV

PONDUS
Hann er
ljúffengur!

*N¸PFVI]XX
P¢QXGDJVNY·OG

Eftir Frode Øverli

Er það? Þú mátt
ekki gleyma því
að þú ert óvenju
nærsýn!

Ó nei!

Ég hefði
getað
gengið á
lyktina!

Nákvæmlega!

Jiminn Tína!
Fáðu þér
linsur!

Þú gætir
borðað úr
þeim elskan
mín!

Þetta eru
linsurnar
mínar!

/0
7XµVYQ£PMR
/´D3LQG$OG®VDUG´WWLUU¾QLU
®¿M´±P¢OLQRJIHU\ILU¿DX¢
PDQQDP¢OL

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Nei Garðar, ég er ekki
tannálfurinn, ég er
eitthvað betra, manneskja sem þú átt eftir
að sjá mjög oft. Ég er
bóluálfurinn.

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

/0
7YMXW

BARNALÁN

)U¢E§UGUDPD¿¢WWDU·±XP
KLQQHLWXUVQMDOOD0LNH5RVV
RJKLQXPKDU±VY®UD±D
+DUYH\6SHFWHU

Þetta barnavagnakerfi
er flott.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað er
barnavagnakerfi?

Vagninn breytist í stól og með honum
fylgir verslunarpoki
og regnábreiða.
Gleymdu því!

Finnst þér hann
ekki flottur?

Mér líst ekkert á að
hann kosti meira en
fyrsti bíllinn minn.

/0
8LI%QIVMGERW
QQXU¿¢WWDU·±LQXP
U»VVQHVNXQM´VQDUDQD
3KLOOLSRJ(OL]DEHWK-HQQLQJV
VHPHUXQM´VQDUDUI\ULU.*%
¢G·JXP.DOGDVWU®±VLQV

„Viðmót okkar gagnvart öðrum ákvarðar viðmót þeirra
gagnvart okkur sjálfum.“



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

Earl Nightingale

9DQGD±WDOVHWWEDUQDHIQLRJ
VNHPPWLOHJLU¿§WWLUI\ULU
\QJVWX¢KRUIHQGXUQDDOOD
GDJD¢.UDNNDVW·±LQQL
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Gunnar Björnsson
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LÁRÉTT
2. barnahjal, 6. málmur, 8. hamfletta,
9. gæfa, 11. mannþvaga, 12. högni,
14. stinga, 16. drykkur, 17. hluti
verkfæris, 18. tímabils, 20. samtök,
21. baktal.
LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. frá, 4. ofbjóða, 5.
loka, 7. avókadó, 10. neitun, 13. sjáðu,
15. Harla, 16. blekking, 19. Vörumerki.
LAUSN

17

20

Sigurbjörn Björnsson, Taflfélagi
Vestmannaeyja, hafði hvítt gegn
Áskeli Erni Kárasyni, Skákfélagi
Akureyrar, á Íslandsmóti skákfélaga.

KROSSGÁTA

LÁRÉTT: 2. babl, 6. ál, 8. flá, 9. lán,
11. ös, 12. fress, 14. pikka, 16. te, 17.
orf, 18. árs, 20. aa, 21. last.
LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. af, 4. blöskra, 5.
lás, 7. lárpera, 10. nei, 13. sko, 15. afar,
16. tál, 19. ss.
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SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

18. Rf5! f6 (svartur er algjörlega
varnarlaus eftir 18...exf5 19. Rd5)
19. Hxh5! Hf7 20. Rxd6 Hg7 21. Hh2
og hvítur vann skömmu síðar enda
manni yfir.
www.skak.is Páskaeggjamót GM
Hellis.

MIDNIGHT SUN MUSIC FESTIVAL

LAUGARDALUR REYKJAVÍK

20 22 JÚNÍ 2014

SECRETSOLSTICE.IS

[UK]

WOODKID M M KERRI CHANDLER
CARL CRAIG DAMIAN LAZARUS
HJALTALÍN GORGONCITY MAMMÚT
EATS EVERYTHING BODDIKA
SKREAM SAMARIS MOSES HIGHTOWER
[FR]

[IS]

[US]

[US]

[UK]

[IS]

[UK]

[IS]

[UK]

[UK]

[UK]

[IS]

[IS]

PAUL WOOLFORD BEN PEARCE DROOG APHROHEAD
WAZE & ODYSSEY JACKMASTER MAUS ONEMAN
SÍSÝ EY CELL7 ARTWORK OJBA RASTA KLOSE-ONE
FRANCESCA LOMBARDO CLIVE HENRY SOMETIME
VÖK INTRO BEATS CAPTAIN FUFANU AMABA DAMA
[UK]

[UK]

[UK]

[IS]

[IS]

[US]

[UK]

[IS]

[UK]

[IS]

[UK]

[IS]

[UK]

[IS]

[US]

[IS]

[UK]
[UK]

[IS]
[IS]

PLASTIC LOVE[US] OCULUS[IS] VOYEUR [UK] FUTUREGRAPHER[IS] ELÍN EY[IS] AGZILLA[IS] JOSH BUTLER [UK] BENSOL[IS]
MY NU LENG [UK] HAZAR [IS] HARRIMANNN[UK] ROB SHIELDS[UK] HOUSEKELL[IS] YAMAHO[IS] DJ KÁRI[IS] MIA DORA[UK]
THIZ ONE[IS] CASANOVA[IS] AXFJÖRÐ[IS] ALVIA ISLANDIA[IS] FOX TRAIN SAFARI[IS] MODESART[IS] ORANG VOLANTE[IS]
DJ FLUGVÉL & GEIMSKIP[IS] PY[UK] ÁRNI2[IS] KANILSNÆLDUR [IS] STEVE SAMPLING[IS] ATLI KANILL[IS] TANDRI[IS]
BISTRO BOY[IS] GHOZT [IS] CRYPTOCHROME[IS] RIX[IS] FRÍMANN[IS] EWOK[IS] TANYA & MARLON[IS] GERVISYKUR[IS] MOSI[IS]
JULIA RUSLANOVNA[IS] KING LUCKY[IS] LAFONTAINE[IS] QUADRUPLOS[IS] RUSSIAN GIRLS[IS] SKENG[IS] SKURKEN[IS]...O.FL.
FORSALA HAFIN Á WWW.SECRETSOLSTICE.IS

FOUNDING SPONSOR
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MENNING
Stjörnur fylla Kúluna
LEIKLIST

★★★★★

Litli prinsinn
Antoine de Saint-Exupéry
LEIKARAR: EDDA ARNLJÓTSDÓTTIR, SNORRI
ENGILBERTSSON, ÞÓRUNN ARNA KRISTJÁNSDÓTTIR.
LEIKSTJÓRN: STEFÁN HALLUR STEFÁNSSON. TÓNLIST:
VALA GESTSDÓTTIR. LEIKMYND: HÖGNI SIGURÞÓRSSON. BÚNINGAR: LEILA ARGE. LÝSING: MAGNÚS
ARNAR SIGURÐARSON.

Mjööööög gott. Við vorum sammála um það,
ég og sérfræðingur minn í barnasýningum,
þegar við stigum út úr Kúlu Þjóðleikhússins
nú á laugardaginn síðasta, eftir frumsýningu
Þjóðleikhússins á Litla prinsinum. Mjööööög gott.
Leikárið 2013-2014 fer
ekki í sögubækurnar sem
með þeim betri. Þeim mun
ánægjulegra var þegar óvænt
hrökk ein perla úr skelinni
nú við lok þess. Litli prinsinn eftir Antoine de SaintExupéry, sem fyrst kom út
árið 1943 hefur farið sigurför um heiminn. Í leikskrá
kemur fram að þetta sígilda
og heimspekilega verk hefur
komið út í um 145 milljónum eintaka á um 270 tungumálum. Það kom út á Íslandi
í þýðingu Þórarins Björnssonar árið 1961. Ekki þarf að
hafa um efnið mörg orð, flestir þekkja það og
ef ekki er tímabært kynna sér Litla prinsinn
sem talar jafnt til barna sem fullorðinna og
tekur utan um gildi sem ekki mega tapast.
Sýningin er verkinu trú og gerir því góð skil.
Leikararnir þrír standa sig allir sérlega
vel. Þórunn Arna Kristjánsdóttir var alveg
einstaklega geðþekkur prins, Edda Arnljótsdóttir brá sér í ýmissa kvikinda líki og gerði
það vel og Snorri Engilbertsson sýndi hversu
góður og alhliða leikari hann er orðinn. En þó
öll hafi þau blómstrað eru stjörnur sýningarinnar ekki síður þau sem ekki stóðu á sviðinu.
Þjóðleikhúsið sýnir styrk sinn og hversu
miklum listamönnum húsið býr að. Kúlan,
þetta tiltölulega þrönga og litla rými breytt-

Þakið hristist í Borgarleikhúsinu

ist í meðförum þeirra í töfraveröld. Svo virðist sem Kúlan kalli fram það besta í leikhúslistamönnunum því ég hef séð áhrifaríkar
sýningar þar áður. Ævintýrið um prinsinn
frá stjörnunni B 612 berst um víðan völl og
með gríðarlegri útsjónarsemi, þar sem rýmið
er gernýtt, voru þeir staðir ljóslifandi áhorfendum, með vísan til teikninga höfundar sem
skipta verkið miklu máli.
Högni Sigurjónsson annast leikmyndina
sem er bæði falleg og hugmyndarík. Allt í
einu birtist flugvél í þröngu rýminu eins og
ekkert sé, fyrir framan hús sögumannsins.
Lýsingin er ekki síður vel útfærð, og það er
meira en að segja það þegar ekki er hærra
til lofts. Samvinna Högna og Magnúsar Arnars Sigurðssonar ljósameista
ara hlýtur að hafa verið með
a
miklum ágætum. Leila Arge
m
er með búninga sem voru
e
bæði skrautlegir á stundum
b
og smekklegir í senn. En
o
það sem ekki var síst eftirþ
tektarvert er hljóðmyndin
te
ssem bakkaði leikarana upp
alla leið og hjálpaði til við að
a
hinir ýmsu staðir sögunnar
h
urðu ljóslifandi. Það eru þau
u
Kristinn Gauti Einarsson og
K
Vala Gestsdóttir, sem jafnV
fframt gerir tónlistina, sem
eru skráð fyrir því ágæta
e
verki.
v
Mikil fagmennska, hugkvæmi, kúnst og vinna liggk
ur að baki og skilar sér sannarlega með mikilli prýði. Allt þetta þarf svo að renna saman
í eina heild og Stefán Hallur Stefánsson leikstjóri vinnur hér sitt mesta afrek í íslensku
leikhúsi. Ekki er hægt annað en vara leikhúsáhugafólk við því að láta þessa sýningu fram
hjá sér fara. Þó af ofangreindu megi ef til
vill ráða að tæknibrellur séu í aðalhlutverki
er það engan veginn svo að þær beri leiklistina ofurliði. Þetta er leikhús með stóru L-i
og ákjósanleg fyrstu kynni af því fyrirbæri.
Jakob Bjarnar Grétarsson

NIÐURSTAÐA: Hugmyndarík og frábærlega útfærð sýning: leikhúslistamenn
Þjóðleikhússins sýna hvers þeir eru megnugir.

Ŝ

TÓNLIST/LEIKLIST

★★★★★

Baldur
Skálmöld ásamt leikurunum Guðjóni Davíð Karlssyni, Hildi Berglindi Arndal og Hilmari Guðjónssyni. Leikstjóri: Halldór Gylfason.
FRUMSÝNT Í BORGARLEIKHÚSINU FÖSTUDAGINN
4. APRÍL.

Ekki gekk lítið á í Borgarleikhúsinu á
föstudagskvöldið. Rokksveitin Skálmöld
flutti þar lög af fyrstu plötu sinni Baldri
(2010). Það er engin þægileg lyftutónlist.
Hávaðinn var gríðarlegur, og í þokkabót
voru sprengjur og eldglæringar stór hluti
tónleikanna.
Tónlist Skálmaldar flokkast undir svokallaðan víkingametal. Hún byggir m.a.
á eða er innblásin af því sem vitað er um
heiðnar tónlistarhefðir á Íslandi. Það er
reyndar ósköp lítið. Ísland varð jú kristið
árið 1000 og megnið af tónlistararfinum úr
fornhandritum tilheyrir kaþólskri bænahefð. Elsta „heiðna“ stefið sem varðveist
hefur er líklegast Ár vas alda. Það var spilað inn á milli þátta á Ríkisútvarpinu lengi
vel og þótti leiðinlegt. Enda leikið á píanó
án nokkurra hljóma eða undirspils.
Tónlist Skálmaldar var engan veginn leiðinleg. Þvert á móti. Vissulega heyrði maður
forneskjulegar laglínur og hljómagang, en
það féll svo smekklega og skemmtilega inn í
heildarmynd ótrúlegs djöfulgangs að mann
langaði mest til að standa upp og dansa!
Tónleikarnir í Borgarleikhúsinu voru
meira en venjulegir tónleikar. Á plötunni
Baldri er sögð saga Baldurs Óðinssonar.
Það er ekki goðsögnin um hinn fagra ás sem
Loki kom fyrir kattarnef með brögðum,
heldur er um að ræða einfaldaða mynd af
dæmigerðri Íslendingasögu. Um víking sem
kemur að fjölskyldu sinni myrtri, hefnir sín
grimmilega, deyr hetjudauða og fer upp til
Valhallar. Á tónleikunum voru þrír leikarar
sem sögðu söguna og krydduðu hana með
svo miklum ærslum að áhorfendur tóku
bakföll af hlátri hvað eftir annað. Inn á
milli voru viðeigandi lög spiluð.
Leikararnir voru Guðjón Davíð Karlsson,
Hildur Berglind Arndal og Hilmar Guð-

HVÍLÍK SKEMMTUN „Tónleikarnir í Borgarleikhúsinu voru meira en venjulegir tónleikar.”
MYND: LÁRUS SIGURÐARSON

jónsson. Þau voru klædd í kjólföt og voru
með trúðsnef. Grínatriðin settu tónlistina í
samhengi, maður skildi um hvað lögin fjölluðu, sá fyndnu hliðarnar, en samt án þess
að virðingin fyrir lögunum glataðist. Halldór Gylfason leikstýrði greinilega frábærlega vel. Flæðið í sýningunni var óheft og
afslappað. Brandararnir virkuðu eðlilegir
og á einhvern undarlegan hátt gerði það tónlistina enn stórkostlegri en ella. Leikmynd
og búningar Móeiðar Helgadóttur voru líka
augnayndi og mögnuðu upp stemninguna.
Og sprengjur og effektar Friðþjófs Sigurðssonar voru pottþétt tímasettir.
Skálmöld hefur vakið verðskuldaða
athygli undanfarið. Fyrir utan það að
vera hrá og fersk, þá er hljómsveitin afar
vel samhæfð. Hljóðfæraleikararnir eru
flinkir og samtaka. Ég dáðist sérstaklega
að trommuleikaranum, sem var Jón Geir
Jóhannsson. Hann var svo fimur og orkumikill að það eitt og sér gerði tónleikana
þess virði að fara á. Söngvarinn Björgvin
Sigurðsson var líka í eldlínunni með sína
glæsilegu rödd. Krafturinn og ákefðin í
henni var áþreifanleg – hún var beinlínis
dáleiðandi. Annað á sýningunni var eftir
þessu. Hvílík skemmtun!
Jónas Sen
NIÐURSTAÐA: Fyndin og áhrifamikil sýning
með heillandi tónlist.
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BEINSKIPTUR FRÁ 4.490.000 KR.
SJÁLFSKIPTUR FRÁ 4.790.000 KR.

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

MAZDA. DEFY CONVENTION.

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Vissir þú að Mazda6 hefur þennan staðalbúnað?
Snjallhemlunarkerﬁ (Smart City Break Support), blindpunktsaðvörunarkerﬁ (Rear Vehicle Monitoring), i-stop spartækni, Bluetooth síma- og tónhlöðutengi,
17” álfelgur, nálægðarskynjara, upplýsingasnertiskjá í mælaborði, hraðastilli (cruise) og regnskynjara í framrúðu. Komdu í reynsluakstur og gerðu samanburð.
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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CAPTAIN AMERICA 3D
CAPTAIN AMERICA 3DLÚXUS
NOAH
GRAND BUDAPEST HOTEL
HNETURÁNIÐ
Á 2D
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS ÍSL. TAL 2D
RIDE ALONG

KL. 5 - 8 - 10.15
KL. 5 - 8
KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 5.45 - 8
KL. 3.30
KL. 3.30 - 5.45
KL. 8


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

NYMPHOMANIAC PART 2
HEILD
GRAND BUDAPEST HOTEL
DEAD SNOW - RED VS DEAD
ONE CHANCE

Miðasala á:
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Segir fólk halda
að hann sé
geðveikur

Upplitað rósótt sófasett
BAKÞANKAR
Berglindar
Pétursdóttur

„Nema að um sé að ræða Martin
Scorsese og hlutverkið skipti
einhverju máli, þá hef ég engan
djöfulsins áhuga,“ segir leikarinn Kevin Spacey, í viðtali við
The Hollywood Reporter.
„Fólk hélt að ég væri geðveikur fyrir ellefu árum þegar ég
flutti til London og stofnaði leikhús. Fólk spurði: Hvað er hann
að gera? Fólk hélt líka að við
værum úti á túni þegar við gerðum samninginn við Netflix um
House of Cards. Ég er vanur því
að fólk haldi að ég sé geðveikur.
Og veistu hvað? Mér finnst það
bara fínt,“ heldur Spacey áfram.
Spacey hefur hlotið Emmyverðlaun, Golden Globe-verðlaun og tilnefningu til Screen
Actors Guild, ásamt öðrum
Óskarsverðlaununum á ferlinum
fyrir hlutverk sitt í seríunni
House of Cards.

HVAÐ er betra en að fara í sumarbústað?
Ábyggilega ýmislegt, en það er samt alltaf
eitthvað notalegt að fara í bústað. Keyra
allt of lengi til þess eins að slappa af í einhverjum kofa. Sumarbústaðir eru ekki
merkilegir út af fyrir sig, nokkuð svipaðir
allir að stærð og gerð og einhvern veginn
alltaf sama lyngið í kring, jafnvel smá möl
í innkeyrslunni. Það er nú samt einu sinni
þannig með sumarbústaði, svipað og með
mannfólkið, að það merkilegasta við þessi
fyrirbæri er innvolsið. Sumarbústaðahúsgögn eru ótrúlegur menningararfur. Upplitaður viður með hræðilegum bólstruðum sessum og samtíningur af styttum
og vösum sem enginn vildi úr síðustu
dánarbúum.
SÓFINN er alltaf ákveðinn hornsteinn í ósamstæðunni, hornsófi með
huggulegu blómamynstri hvurs litapalletta má muna sinn fífil fegurri.
Gardínur á stærðarinnar gardínuhringjum, ekki alveg með sama blómamynstri og sófinn, og ljótir pífukoddar með
abstrakt grábleiku munstri. Svo er náttúrulega mjög extravagant blúndugardína
inni á baðherbergi, sem er vissulega þakklát uppbót fyrir ískalda klósettsetuna.

- ósk

KLAUFALEGT

OBBOSÍ

Þessi múndering
kom fyrirsætunni greinilega úr jafnvægi.

Þessi endaði á
gólfinu.

EN SAMT, súkkulaðirúsínur í hillu, fermingarfranskar á borði, snjáður lúdókassi,
kilja úr Ódýra pakkanum, spilastokkur –
svo kámugur að það stafar sjúkdómahætta
af því að taka Ólsen – hálfslítra bjórdós
á heitapottsbríkinni, grilluð kótiletta í
annarri og Æðibitakassi í hinni. Húsflugufjöldagrafir hér og þar. Mmm.
ÞAÐ er nefnilega þannig að þegar það er
búið að rölta um á gólfinu í ullarsokkum
í svona hálftíma er allt orðið svo skrambi
kósí og það er eins og maður hafi aldrei
verið í öðruvísi umhverfi. Þegar maður
breiðir svo yfir sig þynnildið úr Rúmfatalagernum að kvöldlagi er notalegt að hlusta
á suð flugna og lóupíp úti í móa, og hlakka
til kraftleysisins sem sturtan mun bjóða
upp á daginn eftir.

HIÐ herrans ár 2007 gerðist ég svo fræg
að komast eina helgi í lúdókassalausan
sumarbústað í eigu ónefnds hverfisbanka
þar sem veggirnir voru úr gleri, sófarnir
úr leðri, sturtur og fataskápar á stærð við
íbúðina mína, bakarofninn rúmaði þrjá
kalkúna og ísskápurinn var með tölvuskjá.
Og vitiði hvað? Það var bara ekkert eins og
að vera í sumarbústað.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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CAPTAIN AMERICA 3D

5, 8, 10:45

NOAH

6, 8, 9, 10:45

HNETURÁNIÐ 2D

6

ÁTTI EKKI SÉNS

Hælarnir fóru
með þessa.
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Stórslys á tískupöllunum
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Það gekk ekki allt eins og í sögu þegar fatahönnuðurinn Seccry Hu Sheguang sýndi það helsta úr haust- og
vetrarlínu sinni á tískuvikunni í Kína. Fyrirsæturnar áttu í mestu erﬁðleikum með að fóta sig.
Tískusýning kínverska fatahönnuðarins Seccry Hu Sheguang
á tískuvikunni í Kína fyrir stuttu
vakti mikla athygli. Það voru þó
ekki fötin sem voru í aðalhlutverki heldur fyrirsæturnar, sem
áttu í mestu erfiðleikum með að
ganga á himinháu hælunum sem
Seccry lét þær ganga í.
Hver fyrirsætan á fætur
annarri hrasaði og datt á tísku-

pallinum en hælarnir voru á
bilinu sautján til tuttugu sentimetra háir.
Þó að stolt fyrirsætanna sé
eflaust sært geta þær státað sig af
því að vera nú komnar í hóp með
heimsfrægum fyrirsætum á borð
við Naomi Campbell, Agyness
Deyn og Jessica Stam sem allar
hafa dottið á pöllunum.
liljakatrin@frettabladid.is
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18:00 Kyss Meg, For Faen I
Helvete, Noregur (2013)
20:00 Lärjungen, Finnland (2013)
Á sænsku
Allar kvikmyndirnar eru sýndar með
enskum texta og er frítt inn á hátíðina.
Nánari upplýsingar á norraenahusid.is.
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SÝNINGIN HELDUR ÁFRAM Það tíðkast ekki að fyrirsætur hjálpi samstarfsfólki

sínu á pöllunum því sýningin verður jú að halda áfram.
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Hita upp með partíum úti í heimi
Aðstandendur Secret Solstice segja að hátíðin sé alþjóðleg og vilja erlenda ferðamenn á hátíðina í sumar.
„Við lítum á hátíðina sem alþjóðlega hátíð,“
segir Friðrik Ólafsson, einn skipuleggjenda Secret Solstice-tónlistarhátíðarinnar sem fram fer í Laugardalnum í sumar.
„Viðtökurnar hafa verið rosalegar, staðirnir
pakkaðar og alls staðar röð út úr dyrum,“
segir Friðrik jafnframt, en hann hefur
ferðast víða til þess að halda upphitunarpartí fyrir hátíðina, til Danmerkur, Los
Angeles og Svíþjóðar.
„Þar hafa verið plötusnúðar að spila sem
munu spila á hátíðinni okkar líka. Við höfum
verið mjög stórhuga í markaðsherferð
erlendis og partíin eru liður í því,“ útskýrir
hann, en í partíunum hingað til hafa bresku

plötusnúðarnir Boddika, Plastic Love og
Klose One spilað fyrir dansþyrsta gesti.
Næst leggur Friðrik í hann til London.
„Partíið verður haldið í maí, en þar munu
íslensku plötusnúðarnir IntroBeats og
Yamaho koma fram.“
Secret Solstice-hátíðin verður haldin dagana 20-22. júní í Laugardalnum. Um 150 tónlistaratriði koma fram á hátíðinni, en meðal
þeirra sem koma fram eru stór nöfn á borð
við Massive Attack, Woodkid, Carl Craig og
Kerri Chandler.
„Við erum rétt að byrja og tilkynnum fullt
af nýjum, stórum listamönnum á föstudaginn,” segir Friðrik að lokum.

ALÞJÓÐLEG HÁTÍÐ Friðrik Ólafsson er
einn skipuleggjenda hátíðarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÚR EINKASAFNI

Ársæll Þór Ingvason, betur þekktur
sem plötusnúðurinn IntroBeats, er
ef til vill hvað best þekktur fyrir
framlag sitt til íslensku hipphoppsenunnar, en hann er meðlimur
sveitarinnar Forgotten Lores sem
getið hefur sér gott orð á Íslandi
og víðar. Auk þess hefur IntroBeats
starfað með flestum röppurum
landsins síðan á tíunda áratugnum.
IntroBeats kemur fram í upphitunarpartíi á vegum Secret Solstice í
London í maí, auk þess sem hann
spilar á hátíðinni sjálfri.
Árið 2011 gaf IntroBeats út sína
fyrsta raftónlistarplötu, Halftime,
hjá Möller Records og spilar nú aðallega hústónlist, þó með áhrifum frá
tíunda áratugnum. IntroBeats kemur
reglulega fram á skemmtistöðum í
Reykjavík og spilar oft á Kaffibarnum og Prikinu, svo dæmi séu tekin.
Hann kom fram á Sónar Reykjavík
sem haldin var í febrúar í Hörpu, við
góðan orðstír.

FRJÁLSI
LÍFEYRISSJÓÐURINN
Ársfundur
Ársfundur Frjálsa lífeyrissjóðsins verður haldinn 29. apríl
nk. kl. 17.15 í höfuðstöðvum Arion banka, Borgartúni 19.

(í milljónum króna)
EFNAHAGSREIKNINGUR 31.12.2013
EIGNIR
Verðbréf með breytilegum tekjum

53.107

Verðbréf með föstum tekjum

66.683

Veðlán

2.164

Dagskrá

Verðtryggð innlán

2.766

1. Skýrsla stjórnar
2. Kynning ársreiknings
3. Tryggingafræðileg athugun
4. Fjárfestingarstefna sjóðsins
5. Kosning stjórnar og varamanna
6. Kjör endurskoðanda
7. Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins
8. Laun stjórnarmanna
9. Önnur mál

Aðrar fjárfestingar

Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins verða birtar á
frjalsilif.is og verða aðgengilegar í höfuðstöðvum Arion banka
tveimur vikum fyrir ársfund.
Á fundinum verður kosið um tvo stjórnarmenn til tveggja ára
og tvo varamenn til eins árs. Framboð til stjórnar þarf að
liggja fyrir eigi síðar en sjö dögum fyrir ársfund og ber að
tilkynna
ynna framboð til stjórnar með sannanlegum hætti.
Stjórn
rn sjóðsins hvetur sjóðfélaga til að mæta á fundinn.

DJ INTROBEATS Ársæll Þór Ingavson
spilar aðallega hústónlist.

Meginniðurstöður ársreiknings

MARGVERÐLAUNAÐUR
RGVERÐLAUNAÐUR
EYRISSJÓÐUR
LÍFEYRISSJÓÐUR

43

Fjárfestingar alls

124.763

Kröfur

636

Aðrar eignir

6.992

Eignir samtals
Skuldir
Hrein eign til greiðslu lífeyris

132.392
-357
132.034

YFIRLIT UM BREYTINGAR Á HREINNI EIGN
TIL GREIÐSLU LÍFEYRIS FYRIR ÁRIÐ 2013
Iðgjöld

8.994

Lífeyrir

-2.531

Fjárfestingartekjur

9.367

Fjárfestingargjöld

-315

Rekstrarkostnaður

-149

Hækkun á hreinni eign á árinu
Hrein eign frá fyrra ári
Hrein eign til greiðslu lífeyris

15.366
116.668
132.034

LÍFEYRISSKULDBINDINGAR SKV. NIÐURSTÖÐU
TRYGGINGAFRÆÐINGS 31.12.2013

MYND/INGVAR HÖGNI

Eignir umfram áfallnar skuldbindingar

284

DJ YAMAHO

Í hlutfalli af áföllnum skuldbindingum

0,8%

Natalie G. Gunnarsdóttir er ef til
vill betur þekkt sem DJ Yamaho.
Hún kemur fram í upphitunarpartíi
Secret Solstice í London í maí, ásamt
öðrum íslenskum plötusnúðum. Auk
þess kemur Natalie fram á hátíðinni
sjálfri í Laugardalnum í sumar.
Natalie hóf plötusnúðaferilinn um
aldamótin á skemmtistaðnum Sirkus
og hefur æ síðan notið mikilla vinsælda sem plötusnúður, á Íslandi og
víðar. Hún hefur meðal annars spilað
víða í Evrópu, til dæmis í Danmörku,
Þýskalandi og á Spáni.
Yamaho spilar blöndu af hústónlist, raftónlist og teknói.

Eignir umfram heildarskuldbindingar
Í hlutfalli af heildarskuldbindingum

206
0,2%

NAFNÁVÖXTUN

Frjálsi
lsi lífeyrissjóðurinn var á árinu 2013 valinn besti lífeyrissjóður
ur Evrópuþjóða með undir milljón íbúa af fagtímaritinu
stment Pension Europe (IPE).
Investment
Sjóðurinn
ðurinn hefur hlotið fjölmörg alþjóðleg verðlaun:
verðlaun
2013 – Besti lífeyrissjóður Evrópuþjóða með undir
milljón íbúa
2011 – Besti lífeyrissjóður á Íslandi

2013

2009-2013

Frjálsi 1

7,7%

10,9%

Frjálsi 2

5,8%

9,2%

Frjálsi 3

4,2%

8,7%

12,6%

12,4%

9,2%

9,2%

Frjálsi Áhætta
Tryggingadeild*

*Skuldabréf gerð upp á kaupkröfu
Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um ávöxtun í framtíð. 5 ára ávöxtunartölur
sýna meðalnafnávöxtun frá 31.12.2008 - 31.12.2013 en ávöxtun er mismunandi
milli ára. Frekari upplýsingar um ávöxtun hvers árs má nálgast á frjalsilif.is.

2010 – Besti lífeyrissjóður á Íslandi
2009 – Besti lífeyrissjóður á Íslandi

KENNITÖLUR

2005 – Besti lífeyrissjóður Evrópu í þemaflokknum

Eignir í íslenskum krónum

Uppbygging lífeyrissjóða
Frjálsi lífeyrissjóðurinn hentar þeim sem hafa frjálst val um í
hvaða lífeyrissjóð þeir greiða skyldulífeyrissparnað sinn og
er opinn öllum sem leggja fyrir í viðbótarlífeyrissparnað.
Hafðu samband við okkur í síma 444 7000, sendu tölvupóst á
lifeyristhjonusta@arionbanki.is eða komdu við í næsta útibúi
Arion banka. Einnig má nálgast upplýsingar á vefsíðu sjóðsins,
frjalsilif.is.

DJ YAMAHO Natalie G. Gunnarsdóttir
spilar hústónlist, raftónlist og teknó.

Eignir í erlendri mynt

79,4%
20,6%

¹Fjöldi virkra sjóðfélaga

14.580

Fjöldi sjóðfélaga í árslok

47.983

²Fjöldi lífeyrisþega
¹ Meðaltal fjölda sjóðfélaga sem greiddi iðgjald á árinu.
2

Meðaltal lífeyrisþega sem fengu greiddan lífeyri á árinu.

1.711

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (  ¶       

INTROBEATS

22 | SPORT |

7. apríl 2014 MÁNUDAGUR

SPORT
Yﬁrburðir Sævars á Akureyri
SKÍÐI Skíðamót Íslands fór fram við frábærar aðstæður á Akureyri

um helgina en flest besta skíðafólk landsins var þar komið
saman. Sævar Birgisson Ólympíufari hafði mikla yfirburði
í skíðagöngu karla og vann allar þær fjórar greinar sem
keppt var í á mótinu. Meiri spenna var í kvennaflokki en
þær Veronika Lagun og Katrín Árnadóttir skiptu með sér
gullverðlaunum í einstaklingsgreinunum fjórum.
Í alpagreinum varð Einar Kristinn Kristgeirsson
meistari í svigi og stórsvigi. Hann komst í úrslit í
samhliðasvigi en var dæmdur úr leik eftir að
hafa komið við svokallaðan startpinna, sem er
ólöglegt.
Helga María Vilhjálmsdóttir varð Íslandsmeistari í stórsvigi og Freydís Halla Einarsdóttir í svigi. Þær mættust svo í samhliðasviginu í
- esá
gær og þar hafði Helga María betur.

Meistari í fyrsta sinn
Snæfell gerði sér lítið fyrir og „sópaði“ Haukum, 3-0.
KÖRFUBOLTI Snæfell varð í gær-

kvöldi Íslandsmeistari í körfubolta kvenna í fyrsta sinn í sögu
félagsins. Liðið vann Hauka, 69-62,
og þar með rimmu liðanna í lokaúrslitunum, 3-0. Afrekið er ekki
síst merkilegt í ljósi þess að hin
bandaríska Chynna Brown, sem
hefur verið lykilmaður í liði Snæfells á tímabilinu, gat lítið beitt sér
í úrslitakeppninni vegna meiðsla.
Hildur Sigurðardóttir var valin
besti leikmaður úrslitakeppninnar
en hún er uppalin í Stykkishólmi
og sneri aftur í Snæfell árið 2011
eftir nokkurra ára dvöl í KR.
„Þegar ég fór héðan á sínum tíma
bjóst ég ekki við að ég myndi koma
hingað aftur til að spila körfubolta. Nú er ég búin að vera í þrjú
ár, það hefur verið stígandi í liðinu
með hverju árinu og við búnar að
landa tveimur stórum titlum,“ sagði
Hildur eftir leikinn í gær. - esá, iþs

Dagný var hetja
Íslands í Ísrael

Mercedes-menn í
sérﬂokki í Barein

Liverpool hélt í
toppsætið

FÓTBOLTI Ísland vann mikilvægan 1-0

FORMÚLA 1 Lewis Hamilton, ökuþór
Mercedes, bar sigur úr býtum í
Formúlu 1-keppninni í Barein í gær
eftir harða keppni við Nico Rosberg,
liðsfélaga sinn. Þeir voru í sérflokki
í mótinu en tíu sekúndna forysta
Hamilton var þurrkuð út eftir að
öryggisbíll var kallaður út þegar
tíu hringir voru eftir. Rosberg var á
fljótari dekkjum en Hamilton náði að
verja forystuna.
Sergio Perez á Force India varð
þriðji eftir spennandi keppni við
Daniel Ricciario á Red Bull.
- esá

FÓTBOLTI Liverpool vann nauman en

sigur á Ísrael í undankeppni HM 2015
ytra á laugardaginn. Dagný Brynjarsdóttir skoraði eina mark leiksins á 60.
mínútu með skoti úr vítateignum eftir
undirbúning Fanndísar Friðriksdóttur.
Sigurinn var sanngjarn en Ísland
stjórnaði leiknum frá upphafi. Stelpurnar eru nú með sex stig eftir þrjá
leiki og í öðru sæti riðilsins. Sviss er
á toppnum með fullt hús stiga eftir
fimm leiki. Ísland mætir næst Möltu,
sem er stigalaust á botni riðilsins, ytra
á fimmtudag.
- esá

Var heppin að vinna
Tinna Helgadóttir var sigurvegari Íslandsmótsins í badminton en hún vann
þrefaldan sigur. Kári Garðarsson vann gull í bæði einliðaleik og tvíliðaleik karla.
BADMINTON „Það kom mér á óvart

BIKARINN Á LOFT Það var mikil gleði
í Stykkishólmi þegar Hildur Sigurðardóttir tók á móti Íslandsmeistarabikarnum.
MYND/JÓN BJÖRN ÓLAFSSON

afar mikilvægan sigur á West Ham í
gær, 2-1, og hélt þar með toppsæti
ensku úrvalsdeildarinnar. Steven
Gerrard, fyrirliði Liverpool, skoraði
bæði mörkin úr vítaspyrnum.
Chelsea og Manchester City koma
næst á eftir en bæði lið unnu örugga
sigra á laugardaginn. Everton vann
hins vegar sannfærandi sigur á Arsenal, 3-0, í gær og er nú með 63 stig í
fimmta sætinu, stigi á eftir Arsenal.
Manchester United er í sjötta sæti
eftir sigur á Newcastle, 4-0.
- esá

hversu stressuð ég var og ég
átti í raun erfitt með að ná mínu
besta fram,“ sagði Tinna Helgadóttir, þrefaldur Íslandsmeistari
í badminton, að loknu Íslandsmótinu sem haldið var í Hafnarfirði um helgina. Tinna varð
meistari í einliðaleik, tvíliðaleik
og tvenndarleik en mesta spennan var í úrslitaleiknum gegn Margréti Jóhannsdóttur í einliðaleik.
Úrslitaleikurinn var spennandi
en Tinna vann í tveimur lotum,
21-19 og 22-20. „Hún [Margrét]
spilaði mjög vel og ég varð mjög
stressuð. Í raun var ég heppin að
hafa unnið,“ bætir Tinna við en
sigrar hennar í öðrum greinum
voru nokkuð þægilegir.
Tinna býr nú í Danmörku þar

sem hún hefur nýlokið BA-námi í
íþróttafræði og ensku. Hún hefur
einnig starfað sem yfirþjálfari
yngri flokka hjá Værlöse og
keppir fyrir liðið í 1. deildinni í
Danmörku.
„Ég á nú von á því að vera áfram
úti,“ sagði Tinna sem hefur gengið
vel í vetur. „Ég hef verið að spila
og æfa mikið – mun meira en ég
ætlaði mér.“
Tinna varð meistari í tvíliðaleik
með Erlu Björgu Hafsteinsdóttur
og keppti svo með bróður sínum,
Magnúsi Inga, í tvenndarleik.
Kári Gunnarsson varð Íslandsmeistari í bæði einliðaleik og tvíliðaleik karla. Hann vann Atla
Jóhannesson í einliðaleik en þeir
félagar urðu svo saman meistarar
í tvíliðaleik.
eirikur@frettabladid.is

SIGURSÆL Tinna Helgadóttir vann

þrefalt um helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÞAÐ GETA EKKI ALLIR
VERIÐ GORDJÖSS
Það er mikið í mig lagt

ENNEMM / SÍA / NM61 145

*Miðað við uppgefnar viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

www.landrover.is

RANGE ROVER EVOQUE – VERÐ FRÁ 8.490.000 KR.
4x4 - TD4 2,2 dísil, 9 þrepa sjálfskipting. Eyðsla 6,5 l/100 km.*
Þú veist það um leið og þú sérð hann. Það er eitthvað einstakt við Range Rover Evoque. Hönnunin grípur þig
samstundis. Útlitið er loforð um ævintýri, þægindi og óbeislaða upplifun. Búnaðurinn er á heimsmælikvarða,
hvort sem um ræðir aksturseiginleika, fjöðrunarbúnað, drifkerfi eða afl.
Reynsluaktu Evoque og leyfðu honum að heilla þig. Hafðu samband í síma 525 8000 eða komdu í heimsókn.

BL Sævarhöfða 2, sími 525 8000
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100 Hz Back Light Blinking. VIERA Connect. Swipe & Share 2.0 / My Home Screen.
Þráðlaus Wi-Fi móttakari. Skype möguleiki. Háskerpu HDTV DVB-T/T2 stafrænn
móttakari. App
pp til að samhæfa fjjarstýr
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g með iPhone/Android. Scart,, 3 HDMI,,
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149.990
VERÐ ÁÐUR 189.990

HEIMABÍÓ Á TILBOÐI

240w RMS Soundbar sem má
breyta í 2.1 með Bluetooth og
þráðlausum bassahátalara.

1000w RMS 2.1 heimabíókerfi með
innbyggðum 3D Blu-ray spilara,
kortalesara og fleiru og fleiru.

Panasonic SCHTB570

Panasonic SCBTT200

49.990
VERÐ
VER
Ð ÁÐUR
Á
89 990
89.990

69.990
VERÐ
VER
Ð ÁÐUR
Á
89 990
89.990

520w RMS 5.1 heimabíókerfi með
innbyggðum Blu-ray spilarara og
þráðlausri nettengingu.
Panasonic SCBTT460

69.990
VERÐ
VER
Ð ÁÐUR
Á
99 990
99.990

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

1000w RMS LincsD Digital 5.1
heimabíókerfi með 7.1 virtual
surround. Eitt með öllu.
Panasonic SCBTT560

99.990
VERÐ
VER
ÐÁ
ÁÐUR 149.990
149 990
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 19.20
Stóru málin

Bylgjan kl. 10.00
Ívar Guðmundsson

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

Ívar Guðmundsson sér
um morgnana frá 1013 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.

Spilaborg

Game Of Thrones

Eldsnöggt með Jóa Fel

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

STÖÐ 2 KL. 20.55 Fjórða þáttaröðin
um hið magnaða valdataﬂ og blóðuga
valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna í
Westeros en allar vilja þær ná yﬁrráðum
yﬁr hinu eina sanna konungssæti, The
Iron Throne.

STÖÐ 2 GULL KL. 20.30 Tíunda
þáttaröðin með sjónvarpskokknum
og bakarameistaranum Jóa Fel. Matreiðslan verður þjóðlegri en áður, góðar
steikur, matarmiklir pottréttir, súpur og
einfaldir ﬁskréttir.

STÖÐ 2
129(%+



STÖÐ 3

06.45 Myndbönd

12.35 Simpson-fjölskyldan

16.35 Herstöðvarlíf

07.00 Barnatími Stöðvar 2

12.55 Friends

17.20 Kóalabræður

08.05 Malcolm In the Middle

13.20 Mindy Project

17.30 Engilbert ræður

08.25 One Born Every Minute

13.40 Suburgatory

17.38 Grettir

09.15 Bold and the Beautiful

14.00 Glee

17.50 Táknmálsfréttir

09.35 Doctors

14.45 Hart of Dixie

18.00 Brautryðjendur

10.15 Smash

15.25 Gossip Girl

18.25 Önnumatur í New York

10.55 Perfect Couples

16.10 The Carrie Diaries

19.00 Fréttir

11.20 I Hate My Teenage Daughter

16.50 Pretty Little Liars

19.25 Veðurfréttir

11.45 Falcon Crest

17.35 Extreme Makeover.

19.30 Íþróttir

12.35 Nágrannar

18.20 Hart Of Dixie

19.40 Kastljós

13.00 The X-Factor US

19.00 Amazing Race

20.05 Varasamir vegir (2:3)

14.30 ET Weekend

19.45 The New Normal

15.15 Kalli litli kanína og vinir

20.05 Lying Game (4:10)

15.40 Ofurhetjusérsveitin

20.50 Glee 5 (10:22)

16.05 Waybuloo

21.35 The Vampire Diaries (9:22)

16.25 Mike and Molly

22.20 Men of a Certain Age (8:12)

16.45 How I Met Your Mother

23.00 Pretty Little Liars

17.10 Bold and the Beautiful

23.45 Nikita

17.32 Nágrannar

00.25 Southland

17.57 Simpson-fjölskyldan

01.05 Amazing Race

18.23 Veður

01.45 The New Normal

18.30 Fréttir

02.10 Lying Game

18.47 Íþróttir

02.50 Glee 5

18.54 Ísland í dag

03.30 The Vampire Diaries

(Dangerous Roads) BBC þáttur í þremur
hlutum, þar sem þekktir Bretar spreyta
sig á nokkrum hættulegustu vegum
heims. Hér keyra uppistandararnir Sue
Perkins og sjónvarpskonan Liza Tarbuck
hinn sögufræga Ho Chi Minh stíg.
21.10 Spilaborg (8:13) (House of Cards II)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (Siddartha Kaul)
22.45 Jaroussky og Concerto Köln
(Jaroussky & Concerto Köln)
23.30 Kastljós
23.50 Fréttir
00.00 Dagskrárlok

19.11 Veður

04.10 Men of a Certain Age

19.20 Stóru málin

SKJÁREINN

19.45 Mom (21:22)
20.10 Suits (11:16)
20.55 Game Of Thrones (1:10)
21.50 The Americans (5:13)
22.35 American Horror Story. Asylum
23.20 Mike and Molly
23.40 The Mentalist
00.25 Rake
01.15 Bones
02.00 Boss
03.00 Orange is the New Black
03.45 Eastwick
04.30 Hellcats
05.10 How I Met Your Mother
05.35 Fréttir og Ísland í dag

14.40 Meistaradeild Evrópu. Man.
Utd. - Bayern Munchen
16.20 Þýsku mörkin
16.50 Barcelona - Real Betis
18.30 Spænsku mörkin 2013/14
19.00 Njarðvík - Grindavík BEINT
21.00 Skallagrímur Sverrir Bergmann
kynnist öllum liðunum í Dominos-deild
karla í körfubolta.
21.30 Real Sociedad - Real Madrid
23.10 Njarðvík - Grindavík
00.40 KR - Stjarnan

07.00 Brunabílarnir 07.22 Ævintýri Tinna 07.47 Tom
and Jerry 07.55 Rasmus Klumpur 08.00 Skógardýrið
Húgó 08.23 Latibær 08.47 Ævintýraferðin 09.00
Dóra könnuður 09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.45 Doddi litli 09.55 Sumardalsmyllan 10.00
Áfram Diego, áfram! 10.24 Svampur Sveinsson
10.45 Hvellur keppnisbíll 10.55 UKI 11.00
Brunabílarnir 11.22 Ævintýri Tinna 11.47 Tom and
Jerry 11.55 Rasmus Klumpur 12.00 Skógardýrið
Húgó 12.22 Latibær 12.46 Ævintýraferðin 13.00
Dóra könnuður 13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.45 Doddi litli 13.55 Sumardalsmyllan 14.00
Áfram Diego, áfram! 14.24 Svampur Sveinsson
14.45 Hvellur keppnisbíll 14.55 UKI 15.00 Ævintýri
Tinna 15.25 Brunabílarnir 15.50 Tom and Jerry
15.55 Rasmus Klumpur 16.00 Skógardýrið Húgó
16.22 Latibær 16.46 Ævintýraferðin 17.00 Dóra
könnuður 17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.45
Doddi litli 17.55 Sumardalsmyllan 18.00 Áfram
Diego, áfram! 18.24 Svampur Sveinsson 18.45
Hvellur keppnisbíll 18.55 UKI 19.00 Rauðhetta...
með nýju bragði 2 20.25 Sögur fyrir svefninn

18.00 Strákarnir
18.30 Friends
18.50 Seinfeld
19.15 Modern Family
19.40 Two and a Half Men (9:23)
20.05 Sjálfstætt fólk
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (8:12)
21.00 Twenty Four (8:24)
21.45 Sisters (1:7)
22.35 Anna Pihl (3:10)
23.20 Lærkevej
00.05 Sjálfstætt fólk

_0¢QXGDJD

:EPHEFEV£XXERLIJWX¯OZ¸PH
0DUJLUKDIDEH±L±PH±PLNLOOLHIWLUY§QWLQJXHIWLUIM´U±X
¿¢WWDU·±LQQLDI*DPHRI7KURQHV1»HUEL±LQORNV¢HQGD
¿Y®I\UVWL¿¢WWXULQQIHU®ORIWL±®NY·OGD±HLQVGHJLV®±DU
HQ®%DQGDU®NMXQXP%U»±NDXS-RIIUH\NRQXQJVHU¿XQJD
PL±MD¿¢WWDUD±DULQQDURJHLQVRJDOOWDIVNLSDEO´±XJLU
EDUGDJDUKHIQGDUD±JHU±LURJO§Y®VOHJWU¢±DEUXJJVW´UDQ
VHVV®¿HVVXP§VLVSHQQDQGL¿¢WWXP

12.10 Cardiff - Crystal Palace

00.30 Eldsnöggt með Jóa Fel

13.50 Norwich - WBA

01.00 Sisters

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.15 Titanic - Blood & Steel (1:12)

Vönduð þáttaröð í tólf hlutum sem segir
frá smíði Titanic.
16.05 Judging Amy
16.50 Dogs in the City
17.40 Dr. Phil
18.20 Top Gear
19.10 Cheers
19.35 Rules of Engagement (2:26)
20.00 Trophy Wife (14:22) Gamanþættir sem fjalla um partístelpuna
Kate sem verður ástfanginn og er lent
milli steins og sleggju fyrrverandi eiginkvenna og dómharðra barna.
20.25 Top Chef (3:15) Það er komið að
sjöundu seríunni í þessum stórskemmtilega bandaríska raunveruleikaþætti. Þau
Tom Colicchio og Padma Lakshmi fá til
sín 17 efnilega matreiðslumenn sem
þurfa að sanna hæfni sína og getu í
eldshúsinu
21.10 Hawaii Five-0 (16:22) Steve
McGarrett og félagar handsama hættulega glæpamenn í skugga eldfjallanna á
Havaíeyjum í þessum vinsælu þáttum.
22.00 CSI
22.45 The Tonight Show
23.30 Law & Order
00.15 Hawaii Five-0
01.05 The Tonight Show
01.55 Pepsi MAX tónlist

15.30 West Ham - Liverpool
17.10 Everton - Arsenal
18.50 Tottenham - Sunderland BEINT
21.00 Messan
22.20 Football League Show 2013/14
22.50 Tottenham - Sunderland
00.30 Messan
01.50 PL Classic Matches. Leeds Tottenham, 2000

10.40 The Winning Season
12.25 Limitless
14.10 I Am Sam
16.20 The Winning Season

06.00 Motors TV 14.00 Borussia Dortmund - Vfl
Wolfsburg 16.00 Heerenveen - PSV Eindhoven
18.00 Vitesse - AFC Ajax 20.00 Bundesliga
Highlights Show 20.50 Bundesliga Highlights
Show 21.40 Bundesliga Highlights Show 22.30
Motors TV

18.05 Limitless
19.50 I Am Sam
22.00 Hanna
23.50 How I Spent My Summer

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

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

Vacation
01.25 Youth in Revolt
02.55 Hanna

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

08.00 PGA Tour 2014 13.00 LPGA Tour 2014
16.00 2013 Augusta Masters 20.00 Golfing
World 2014 20.50 2013 Augusta Masters samantekt 21.40 Golfing World 2014 22.30 Inside The
PGA Tour 2014 22.55 Golfing World 2014

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

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

GÆÐAMÁLNING - GOTT VERÐ!

Kynntu þér verðið á
Deka gæðamálningu
og málningavörum
í Múrbúðinni.

Deka Meistaralakk 70
Akrýllakk. hvítt. 1 líter

DekaCryl 7
Innimálning. 10 lítrar

LF Veggspartl
0,5 litrar

795

Málningarfata 12 lítra

490

Bakki,
B
kki grind
i d og rúlla
úll
Áltrappa
raapp 3 þrep
þolirr 150
11550 kg EN:1311

1.190

Mako pensill
50mm

225

3.990
SMIG Med veggspartl 5 kg
kg.

1.390
Málningarlímband
25mmx50m

225
Málningarpappi
20mx80cm

Deka Gólfmálning
grá 3 lítrar

4.295

25cm
5 Málningarrúlla
úlla og grind
gr
Mako málaramotta 1x3 metrar

995

720

Framlengingarskaft
arrsska
ka
fyrir rúllur Tia-EPP 1,2
1,,22 metrar
1,

695
Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18

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

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

MÁNUDAGSLAGIÐ

Nemendur í Valhúsaskóla halda sýningu á Bugsy Malone til styrktar Leiðarljóss.

„Ég held rosalega mikið upp á lag
þessa dagana með Kelly Joe Phelps
sem heitir Down To The Praying
Ground sem kemur mér í góðan gír.
Hlakka mikið til að upplifa það á
tónleikum um næstu helgi.“
Smári Tarfur Jósepsson tónlistarmaður

„Okkur finnst þetta bara fallegt málefni,“ segir
Tómas Helgi, einn nemenda í Valhúsaskóla, en
nemendur í 8.–10. bekk skólans standa fyrir sýningu á leikritinu Bugsy Malone í kvöld til styrktar Leiðarljósi, stuðningsmiðstöð fyrir fjölskyldur barna með sjaldgæfa og alvarlega langvinna
sjúkdóma.
Nemendurnir í Valhúsaskóla hafa undanfarna
tvo mánuði unnið hörðum höndum við uppsetningu leikritsins undir leikstjórn Ragnheiðar
Maísólar Sturludóttur, en verkið var frumsýnt á
árshátíð Valhúsaskóla á fimmtudaginn.
„Frumsýningin gekk rosalega vel,“ segir
Tómas jafnframt, en hann fer með hlutverk

Samma feita í verkinu. Aðspurður segir Tómas
þá Samma ekki vera líka.
„Nei. Sammi er mjög geðstirð persóna, en ég er
rólyndismaður,“ segir Tómas, sem finnst rosalega
gaman að leika. „Ég fór að leika því mér fannst
svo gaman að syngja, en svo fann ég bara að ég
hafði áhuga á þessu öllu. Það sem gerir þetta svo
skemmtilegt er hvað þetta er fjölbreytt og maður
getur farið út fyrir þægindarammann sinn.“
Sýningin verður kl. 19.00 í kvöld í Félagsheimili Seltjarnarness við Suðurströnd. Það kostar 500
krónur inn fyrir þá sem eru á grunnskólaaldri en
1.000 kr. fyrir aðra. Allur ágóði rennur óskiptur
til Leiðarljóss.
- ósk

LEIKARARNIR Verkið hefur vakið mikla lukku.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GLÁMA Stuttmyndin var
sú fyrsta af þremur í þríleik
kvikmyndafélagsins.

Smiðshöfða 12 110 Reykjavík S: 586 8000
Eigum til á lager hinar vinsælu Robland sambyggðu
vélar á góðum verðum.
Grunnverð 1.189.834 bjóðum 15% afslátt á vélum
og aukahlutum framm að páskum.
Fullt að ﬂottum vörum á góðu verði fyrir iðnaðinn og handverkið.

Vestﬁrðingar verðlaunaðir
Kvikmyndafélagið Gláma samanstendur af ﬁmm Vestﬁrðingum en stuttmynd
félagsins Sker verður sýnd á kvikmyndahátíðum á borð við Tribeca og Cannes.

NIKON FERMIN
NGARTILBOÐ
ST
TAFRÆN SLR MY
YNDA
AVÉL

„Við erum fimm Vestfirðingar
sem ákváðum að setja þetta á fót,“
segir leikstjórinn Baldur Páll
Hólmgeirsson en hann er einn
stofnenda kvikmyndafélagsins
Glámu.
„Við erum alveg héðan og þaðan
af Vestfjörðum, einn frá Þingeyri,
annar frá Tálknafirði og einn frá
Ísafirði,“ segir leikstjórinn. „Þetta
byrjaði allt þegar við ákváðum að
gera stuttmynd á Vestfjörðum,“
segir Baldur Páll en sú mynd bar
nafnið Gláma. „Hún fjallar um
kokk sem er ráðinn á árshátíð á
hóteli en þegar hann mætir á staðinn er ekki allt með felldu.“
Kvikmyndafélagið ákvað síðan
að gera þríleik sjálfstæðra mynda
sem áttu allar að gerast á gömlum
hótelum á Vestfjörðum.
„Seinni myndin gerist á Hótel
Breiðavík og sú þriðja á Reykjanesi,“ segir Baldur Páll en myndirnar hafa fengið góðar viðtökur.
Nýjasta mynd félagsins er
stuttmyndin Sker en hún segir
frá sannri sögu kajakræðara
sem ferðast um Vestfirði á kajak.
Myndin hefur vægast sagt fengið
góðar viðtökur en hún er bókuð á
stórar kvikmyndahátíðir á borð

HÆFILEIKARÍKUR Baldur Páll Hólmgeirsson er hæfileikaríkur leikstjóri.

við Aspen Shortsfest, Tribeca
Film Festival og stuttmyndahorn
Cannes-hátíðarinnar.
„Við erum búin að senda myndina um allan heim, þetta eru svona
fyrstu svörin sem hafa dottið inn,“
segir Baldur Páll sem bætir því við
að kvikmyndafélagið sé að leggja
lokahönd á tvær heimildarmyndir sem verða tilbúnar í sumar.
„Önnur fjallar um Fjallabræður og
ferð þeirra til Ísafjarðar í fyrra,“

Við erum alveg
héðan og þaðan af
Vestfjörðum.
segir leikstjórinn. „Hin myndin
fjallar um einleikjahátíðina Act
Alone á Ísafirði,“ segir Baldur Páll
en það virðist vera nóg um að vera
hjá kvikmyndafélaginu Glámu.
baldvin@frettabladid.is
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Íslensku hljómsveitirnar Hjálmar,
Prins Póló og Gluteus Maximus
og plötusnúðarnir Sexy Lazer,
Jón Atli Helgason, DJ Margeir,
Oculus og Friðfinnur Sigurðsson
taka þátt í evrópska samstarfsverkefninu Art!faKt! sem blandar saman tónlist og grafík.
„Verkefnið er upprunnið í Austurríki en einnig kemur að þessu
fólk annars staðar frá, frá Íslandi
og Þýskalandi,“ segir DJ Margeir
um verkefnið, sem snýr að því að
sameina grafíklist og tónlist í eitt
verk. Þannig er þetta myndlistarverk sem er einnig vínylplata og
hægt að spila sem slíka.
„Þetta er stórskemmtilegt
verkefni og afraksturinn er
virkilega vandaður pakki, 15
verk í heildina pakkað saman í

nokkurs konar bók sem minnir
á harmonikku. Það er óhætt að
fullyrða að þetta eru fallegustu
vínylplötur sem ég á, og á ég
þónokkrar fyrir!“ segir Margeir,
og hlær.
Aðspurður hvernig verkefnið
kom til segir Margeir. „Við félagarnir, Jón Atli og Stephan Stephansson, vorum á tónleikaferðalagi í Innsbruck í Austurríki og
gistum á eins konar vinnustofu
listamanna, eiginlega Klink og
Bank Austurríkisbúa, og það var
rosalega mikið líf listamanna
þarna inni. Svo vildi þannig til að
það var vínylplötuframleiðandi á
vinnustofunni, auk fleiri tónlistarmanna og myndlistamanna,
og í gegnum samræður við þetta
fólk kviknaði þessi hugmynd.”

VÍNYLPLATA OG LISTAVERK DJ
Margeir tekur þátt í samstarfsverkefninu Art!faKt!.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ALLT AÐ

MARKA

-50%

BLEYTA

-50%

HARKA

-60%

lfb
Dömu 2ja laga golfbuxur.

kki
Barna regnjakki.

ll j kk
Dömu bómullarjakki.

Verð: 17.495 kr

Verð: 6.995 kr

Verð: 7.996 kr

Verð: 34.990 kr

DIMMA

Verð: 13.990 kr

-70%

BLÁSA

b
Herra golfbuxur.
Verð: 3.990 kr

-70%

kk
Herra golf anorakkur.
Verð 9.990 kr.

Verð: 13.990 kr

Verð 34.990 kr.

Verð: 19.990 kr

RÖKKVA

-80%

Herra stuttbuxur.
Verð 3.990 kr.
Verð: 15.990 kr.

OPNUNARTÍMI LAGERSÖLU
2. apríl - 8. apríl
Virka daga
Laugardag
Sunnudag

kl. 12:00 - 19:00
kl. 11:00 - 18:00
kl. 12:00 - 18:00

Nýbýlavegur 6 - 200 Kópavogur - s: 412 5869

Tilboðin gilda frá 1. apríl - 8.apríl 2014
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Ný bók kemur út í maí
Nýjasta bók Tobbu Marinósdóttur
kemur í verslanir í maí og ber titilinn
Tuttugu tilefni til dagdrykkju. „Bókin
er tuttugu kaflar sem allir gefa tilefni
til dagdrykkju. Þetta eru sögur úr
mínu lífi sem útskýra af hverju ég
hef fengið mér í miðri viku,“ segir
Tobba og bætir við að það sé gott að
bókin verði komin í verslanir áður
en barnið fæðist í júní. Hún segir
skrifin hafa tekið lengri tíma en skrif
fyrri bóka sinna því það
sé öðruvísi þegar
maður skrifar um
sjálfan sig og
þurfi að bera
ýmislegt undir
marga. „Maður þarf
að passa að mamma
og pabbi fái ekki
taugaáfall. Þau
eru búin að
lesa og
pabbi hló
allavega
upphátt
nokkrum
sinnum.“
- ebg

Hljómsveitin Highlands hefur átt
mikilli velgengni að fagna þrátt fyrir
að hafa aðeins gefið út eina stuttskífu, n1, við lagið Hearts.
Nú er svo komið að sveitin hyggst
draga útgáfuna til baka til þess að
gefa lagið út að nýju í sumar undir
merkjum erlends útgáfufyrirtækis.
Þá hefur sveitin, sem á þá tæknilega ekkert útgefið lag, orðið sér úti
um lögfræðing, en hann vinnur hjá
sömu skrifstofu og sér um sveitir á
borð við Guns N´Roses, The Game
og The Drums. Ljóst
er að tónlistarbransinn hefur
tekið miklum
breytingum
síðan sölutölur
geisladiska voru
mælikvarði á
velgengni
hljómsveita.
- ósk

ENNEMM / SÍA / NM62294

Laglaus hljómsveit

Mest lesið
1 Fjölluðu oft um tækifæri Íslands
vegna hlýnunar
2 Sjötti sigur Everton í röð
3 Smíðaði sinn eigin hjólastól
4 „Almenningur vill lausnir, ekki leiki.”
5 Fjölmenni á árshátíð 365 miðla

LG
BOGIÐ OLED
SJÓNVARP
Heimsins fyrsta bogna
OLED sjónvarpið

Það er gott hjá þér að hugsa fram í
tímann fyrir þá sem treysta á þig
LÍF- OG SJÚKDÓMATRYGGING FYRIR ÞIG OG FÓLKIÐ ÞITT
Það er gott hjá þér að hugsa um heilsuna á hverjum
degi, því þú veist að hún skiptir öllu máli, bæði fyrir þig
og þá sem treysta á þig. Taktu næsta skref í dag og
VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS

SÍÐUMÚLA 2 • WWW.SM.IS

láttu líf- og sjúkdómatryggja þig. Hafðu samband og
starfsfólk VÍS veitir þér persónulega ráðgjöf.
VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.
LÍFTRYGGINGAFÉLAG ÍSLANDS HF.

