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Íbúar á aðstoð að sprengja
áætlun ársins á Reykjanesi

Dýrasta serían
Kostnaður við sjónvarpsþáttaröðina
Ófærð stefnir í einn milljarð króna
og er hún dýrasta þáttaröð Íslandssögunnar. 2

Mjög margir hafa bæst í hóp Reyknesinga sem eru 18 til 29 ára og eiga ekki rétt á atvinnuleysisbótum en fá
fjárhagsaðstoð úr bæjarsjóði. Nærri fjögur prósent íbúanna þáðu aðstoð í fyrra. Áætlun þessa árs er sprungin.

Lést við Hrafntinnusker Maður
sem var í vélsleðaferð ásamt sjö
félögum sínum í grennd við Hrafntinnusker í gær lést er sleði hans féll
fram af snjóhengju. 4

útgjalda er líkt og þjónusta á bráðadeild sjúkrahúsa, við höfum lítið
val. Fólk í neyð á rétt á slíkri aðstoð
lögum samkvæmt,“ segir Hjördís
Árnadóttir, framkvæmdastjóri fjölskyldu- og félagssviðs Reykjanesbæjar, þar sem nær fjögur prósent
íbúa framfleyta sér með fjárhagsaðstoð úr sveitarsjóði.
Á árinu 2013 nutu alls 557 einstaklingar fjárhagsaðstoðar í 14.500
manna samfélagi Reykjanesbæjar.
Það svarar til 3,8 prósenta af íbúunum. Útgjöld bæjarins vegna þessa
voru 275 milljónir eða um 104 milljónir umfram áætlun. Hjördís segir

VELFERÐARMÁL „Eðli þessara

Eðlilegar arðgreiðslur Forstjóri
Fjármálaeftirlitsins segir bankana ekki
stofna eiginfjárstöðu sinni í hættu
með arðgreiðslum upp á 32 milljarða
króna. Seðlabankastjóri segir að staða
bankanna sé ekki eins góð og virðist
við fyrstu sýn. 6
Herinn gegn uppreisnarmönnum
Bardagar í austanverðri Úkraínu
kostuðu einn mann lífið í gærmorgun.
Úkraínustjórn hefur ákveðið að ráðast
til atlögu gegn uppreisnarmönnum. 10

þetta einn stærsta óvissuþáttinn í
rekstri bæjarfélagsins.
Fjölgun þeirra sem fá aðstoð
hefur verið mest hjá fólki á aldrinum 18-29 ára. Frá 2007 hefur þeim
fjölgað um 250 prósent á fjárhagsaðstoð. Þess utan er fólk lengur á
bótum en áður.
„Margir í þessum aldurshópi eiga
ekki aðra framfærslumöguleika,
hafa aldrei unnið sér inn atvinnuleysisbótarétt og eiga ekki auðsótt
á vinnumarkaðinn,“ segir Hjördís.
Á síðasta ári misstu 146 manns
úr Reykjanesbæ bótarétt sinn hjá
Vinnumálastofnun og er áætlað að
158 fullnýti hann á þessu ári. Nærri

helmingur þeirra 200 milljóna sem
áætlaðar voru í fjárhagsaðstoð á
þessu ári kláraðist á fyrstu þremur mánuðum ársins.
Hjördís segir ekki minna
áhyggjuefni hvað verði um þann
hóp sem er hvorki talinn með
atvinnulausum né bótaþegum
bæjarins. Fjölskyldufólk þurfi að
treysta á framfærslu frá einum í
stað tveggja. Margir séu í miklum
vanda og eftirspurn eftir félagslegu leiguhúsnæði hafi aldrei verið
meiri. „Fólk gistir hjá ættingjum
og vinum svo vikum og mánuðum
skiptir,“ segir Hjördís Árnadóttir.
- ebg / sjá síðu 6

Margir í
þessum
aldurshópi
eiga ekki aðra
framfærslumöguleika,
hafa aldrei
unnið sér inn atvinnuleysisbótarétt og eiga ekki auðsótt
á vinnumarkaðinn.
Hjördís Árnadóttir, framkvæmdastjóri fjölskyldu- og félagssviðs Reykjanesbæjar.

Nýjasta loftslagsskýrslan:

Útblásturinn
hefur aukist

12

LOFTSLAGSMÁL

Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

5°
7°
5°
7°
7°

SV
SV
SV
SV
S

X
X
X
X
X

BJART NA-TIL Í dag verða suðvestan
8-15 m/s og rigning en hægari og bjart
NA-til. Hiti víðast 3-9 stig. 4
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NÝI TURNINN RÍS VIÐ HÖFÐATORG Framkvæmdir við nýtt sextán hæða hótel við Höfðatorg standa nú yﬁr. „Áætlað er
að hótelið verði opnað 1. júní 2015,“ segir Páll Daníel Sigurðsson, sviðsstjóri framkvæmdasviðs byggingafélagsins Eyktar, og
kveður verkið sækjast vel.
Fréttablaðið/Daníel

Húsið stendur á horni NýlenduHALLD
götu og Bakkastígs,
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Stjórn Hörpu tekur undir með ekkju Erlings Blöndals Bengtssonar:
LEIÐIN TIL
HOLLUSTU



Sellósnillingur eltir Sinfóníuna
MENNINGARMÁL Stytta Ólafar
Pálsdóttur myndhöggvara af
sellóleikaranum Erling Blöndal Bengtssyni verður flutt frá
hringtorgi við Háskólabíó að tónlistarhúsinu Hörpu.
„Stjórn Hörpu barst ósk frá
ekkju Erlings Blöndals Bengtssonar um að styttan af honum
verði færð frá Háskólabíói að
Hörpu (enda hafi hann ekkert
framan við bíóhús að gera), sem
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

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

www.skyr.is

virðist í samræmi við síðustu
ósk hans sjálfs,“ segir í bréfi
Halldórs Guðmundssonar, forstjóra Hörpu, til menningarráðs
Reykjavíkur.
Þegar styttunni af Erling var
komið fyrir á Hagatorgi var Sinfónínuhljómsveit Íslands enn til
húsa í Háskólabíói. Eins og kunnugt er hefur hljómsveitin nú
aðsetur í Hörpunni. Erling lést í
júní í fyrra, 81 árs.
- gar

NÝR PÁSKABURRITO

„Það kostar ekki
allan heiminn
að bjarga jörðinni,“ sagði Ottmar Edenhofer,
einn þriggja formanna vinnuhóps LoftsOTTMAR
lagsnefndar
EDENHOFER
Sameinuðu
þjóðanna, sem í gær kynnti nýja
skýrslu um hlýnun jarðar.
Athygli er beint að mótvægisaðgerðum sem gripið hefur verið
til og aðgerð sem enn eru í boði.
Nefndin segir brýnt að mannkynið skipti sem allra hraðast yfir í
notkun endurnýjanlegra orkugjafa, en bendir á að það þurfi
engan veginn að vera óviðráðanlegt verkefni.Þrátt fyrir mótvægisaðgerðir síðustu ára hafi
útblástur gróðurhúsalofttegunda
ekki dregist saman heldur þvert
á móti aukist.
- gb / sjá bls. 8

Opið allan
sólarhringinn
í Engihjalla og Vesturbergi

LEIKIÐ VIÐ HÖRPUNA Tillaga að nýrri
staðsetningu styttunnar af Erling Blöndal Bengtssyni.
MYND/BATTERÍIÐ - LANDSLAG
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Uppbygging fyrir níu milljarða króna stendur fyrir dyrum á næstu tveimur árum á Keflavíkurflugvelli:

SPURNING DAGSINS

Fimm milljónir farþega stefna á Leifsstöð
FERÐAÞJÓNUSTA Áætlað er að farþeg-

Aðalheiður, er rífandi gangur í
peningagjöfum?
„Þær mættu nú vera helmingi fleiri!“
Aðalheiður Frantzdóttir, framkvæmdastjóri
Mæðrastyrksnefndar, tók við 30 þúsund króna
peningagjöf frá Jóni Þór Ólafssyni, þingmanni
Pírata, eftir að hann reif þrjá 10 þúsund króna
seðla í ræðustól Alþingis á föstudag.

ar sem fara um Keflavíkurflugvöll
verði orðnir fimm milljónir á ári á
næstu fimm árum.
Til að mæta gífurlegri fjölgun
farþega er gert ráð fyrir að fjárfesta
í mannvirkjum og tækjum á flugvellinum fyrir níu milljarða króna
á næstu tveimur árum.
„Í fyrra fóru rúmlega 2,7 milljónir farþega um flugvöllinn og í ár
erum við að gera ráð fyrir 3,3 milljónum. Síðan er verið að horfa til
fjölgunar upp á 10 til 15 prósent árið

þar á eftir en svo er erfitt að spá
um hvað verður á næstu árum þar á
eftir,“ segir Friðþór Eydal, upplýsingafulltrúi Isavia. Áætlanir gera
ráð fyrir að farþegafjöldinn verði
um fimm milljónir eftir um fimm
ár, eða 15,6 sinnum íslenska þjóðin.
Sautján flugfélög flugu til Íslands
í fyrra. Farþegum um flugstöðina
hefur fjölgað um 15 til 19 prósent
á ári í um eða yfir áratug. Friðþór
segir að gert sé ráð fyrir um 9 milljarða króna fjárfestingu á næstu
tveimur árum til að auka megi

➜ 2,7 milljónir farþega fóru
um Keflavíkurflugvöll í fyrra
og reiknað er með að þeir
verði 3,3 milljónir á þessu ári.
afköst flugvallarins. Eitt stærsta
verkefnið nú í vor og sumar felst í
því að reisa viðbyggingu við vesturálmu suðurbyggingar flugstöðvarinnar. Stækkun farangurskerfis flugstöðvarinnar mun tvöfalda
afkastagetuna í sumar.
- hmp

KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR Viðbygging-

ar rísa og innviðir verða styrktir á næstu
tveimur árum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Listi yfir Íslendinga í
skattaskjóli afhentur
Bresk yfirvöld sendu skattrannsóknarstjóra nöfn 10 Íslendinga sem tengjast skattaskjólum. Skattrannsóknarstjóra hefur verið boðið að kaupa gögn að utan með
nöfnum hundraða Íslendinga. Slík gögn hafa aldrei verið keypt hér á landi.

SÝNA IÐRUN Félagar í spænskri trúarreglu með sína oddmjóu hatta og stóru kerti.
FRÉTTABLAÐIÐ

Dymbilvikan á Spáni einkennist af skrúðgöngum:

Óhugnanlegir hattar á höfðum
SPÁNN, AP Strax í byrjun dymbilviku fara grímuklæddir menn með

oddmjóa hvíta hatta á stjá á Spáni, og halda jafnan á þungum kertum
sem kveikt er á ef myrkur er úti. Þeir ganga hægt um götur borga og
bæja, og mæla ekki orð frá munni.
Menn þessir minna óþægilega á félaga í Ku Klux Klan, samtökum
bandarískra kynþáttahatara, en eiga annars ekkert sameiginlegt með
þeim fordómaskjóðum.
Tilgangurinn með gönguferðum þeirra er að sýna iðrun, en þó án
þess að sýna andlit sitt eða upplýsa nánar um syndirnar.
Fjölmargar aðrar skrúðgöngur eru jafnan haldnar á Spáni í dymbilvikunni, af öllum stærðum og gerðum.
- gb

Forsætisráðherra hættir:

Hvuttar öttu kappi:

Málin flækjast
enn í Líbíu

Sleðahundar í
Bláfjöllum

LÍBÍA, AP Abdullah al-Thani,
bráðabirgðaforsætisráðherra
í Líbíu, skýrði frá því í gær að
hann ætli sér að hætta. Hann
muni þó gegna embættinu áfram
þangað til annar finnst í staðinn.
Þingið hafði farið fram á að
hann myndaði nýja stjórn, en
hann neitaði að verða við því og
ákvað að hætta frekar.
Hann er annar forsætisráðherrann á tveimur mánuðum sem
segir af sér. Stjórnmálaástandið í
landinu er harla flókið enn, þremur árum eftir að Moammar Gaddafí var steypt af stóli.
- gb

ÍÞRÓTTIR Sleðahundaklúbbur
Íslands stóð fyrir sínum árlega
páskagleðskap í gær þar sem
ýmsir sleðahundamenn öttu
kappi í Bláfjöllum.
Um tuttugu manns tóku þátt
í keppninni. Keppendur voru
ýmist með tvo, þrjá eða fjóra
hunda. Í gönguskíðakeppni er
aðeins einn hundur. Einnig var
efnt til barnakeppni í hátíðarhöldunum og vakti hún mikla
lukku.
Að sögn skipuleggjanda viðburðarins var veður frábært og
færð góð.
- kóh

SKATTUR Skattrannsóknarstjóri
hefur fengið lista frá breskum
yfirvöldum með nöfnum 10 Íslendinga sem tengjast svokölluðum
skattaskjólum. Nöfn Íslendinganna
voru í leyniskjölum ICIJ, alþjóðlegs samstarfsvettvangs rannsóknarblaðamanna. ICIJ birti í
fyrra niðurstöður viðamesta rannsóknarverkefnis síns sem er um
skattaskjól en verkefnið er byggt
á um 2,5 milljónum leyniskjala.
„Yfirvöld í Bretlandi, Bandaríkjunum og Ástralíu fengu
aðgang að gögnunum og hafa
verið að vinna úr þeim. Síðan hafa
þau verið að senda upplýsingarnar
áfram til annarra landa. Við erum
að bíða eftir frekari gögnum sem
Bretar hafa undir höndum um
þessa tilteknu aðila sem eru á
listanum sem okkur var sendur.
Það fer svo eftir því hvað kemur
út úr þeim hvernig okkar rannsókn verður háttað,“ segir Bryndís Kristjánsdóttir skattrannsóknarstjóri.
Hún getur þess jafnframt að
embættinu hafi nokkrum sinnum
verið boðið að kaupa ýmis gögn frá
útlöndum en því hafi verið hafnað.
„Þetta hafa verið bæði stór og smá
gögn. Í einu tilfellinu var nefndur
listi með nöfnum hundraða Íslendinga. Það er alveg klárt að það yrði
fengur að fá slík gögn en það er
spurning hvað má telja eðlilegt að
ganga langt til að afla þeirra. En
af þessu sýnist mér að draga megi
þá ályktun að til séu ýmis gögn úti
um allan heim.“
Að sögn Bryndísar er yfirleitt
ekki vitað hverjir það eru sem
bjóða gögnin til sölu. „Þeir leggja
mikið upp úr nafnleynd. Sú leið

Í NLÚXEMBORG Fjöldi skattaskjólsmála hefur tengst Lúxemborg.

hefur aldrei verið farin hjá okkur
að kaupa slík gögn og það hefur
einnig verið stefnan annars staðar
á Norðurlöndum. Ýmis önnur lönd
hafa hins vegar keypt slík gögn, til
dæmis Þýskaland.“
Spurð um uppsett verð segir
Bryndís að samræðurnar við seljendur hafi aldrei komist á það stig
að verð hafi komið til tals.
ibs@frettabladid.is

NORDICPHOTO/AFP

Í einu
tilfellinu var
nefndur listi
með nöfnum
hundraða
Íslendinga.“
Bryndís Kristjánsdóttir
skattrannsóknarstjóri.

Þættirnir Ófærð í leikstjórn Baltasars Kormáks fara í tökur í haust:

Dýrasta sería Íslandssögunnar
KVIKMYNDAGERÐ „Þessi sería verð-

Kringlunni
4ÎNJ
heyrnarstodin.is

HEYRNARSTÖ‹IN

ur sú allra dýrasta í íslenskri sjónvarpssögu en kostnaður nálgast nú
milljarðinn,“ segir Sigurjón Kjartansson, þróunarstjóri RVK Studios,
framleiðslufyrirtækis Baltasars
Kormáks.
„Íslenskar sjónvarpsseríur hingað til hafa kostað á bilinu 150 til
tvö hundruð milljónir,“ útskýrir Sigurjón. Hann skrifar
handrit íslensku sjónvarpsþáttanna Ófærð, sem heita á
ensku Trapped, ásamt leikaranum Ólafi Egilssyni, Jóhanni
Ævari Grímssyni og Bretanum Clive Bradley.
„Þetta er tíu þátta
sería og er hver þáttur
klukkutími að lengd,“
segir Sigurjón.
Serían var kynnt
á kaupráðstefnunni

MIPTV í Cannes í Frakklandi fyrir
stuttu, einni stærstu ráðstefnu fyrir
kaupendur og seljendur sjónvarpsefnis í heiminum.
Leikstjórn seríunnar verður í
höndum Baltasars Kormáks, sem
nú er í tökum á stórmyndinni Everest, en Daniel March og Klaus Zimmermann hjá dreifingarfyrirtækinu
Dynamic Television meðframleiða seríuna. Þá sér Dynamic
Television einnig um alþjóðlega dreifingu seríunnar.
Stefna RVK Studios frá upphafi hefur verið að framleiða
íslenskt sjónvarpsefni
fyrir erlendan markað.
„Við viljum sækja á
stærri markað en við
höfum verið að gera
og þetta er fyrsta
stóra verkefnið sem
við komum á kopp-

ALÍSLENSK Sigurjón segir að Ófærð

verði leikin á íslensku af íslenskum
leikurum.

inn í sjónvarpi. Til að gera seríu sem
getur keppt almennilega við aðrar
skandinavískar seríur þarf miklu
meiri pening. Til að fá þann pening
þurfum við að forselja seríuna úti,“
segir Sigurjón.
Stefnt er á að tökur á Ófærð hefjist í haust og að serían verði sýnd
á RÚV á næsta ári. Sigurjón segir
enn óvíst hvar þættirnir verða teknir upp.
- lkg

Netið hjá Nova

í sambandi
við páskafríið...
1 árs afmæli

Fyrsti

mánuðurinn

0 kr.

4G pungur

4G hneta

4G box

7.990 kr.

13.990 kr.

19.990 kr.

Með þjónustusamningi í áskrift
Fullt verð: 13.990 kr.

Með þjónustusamningi í áskrift
Fullt verð: 19.990 kr.

Með þjónustusamningi í áskrift
Fullt verð: 26.990 kr.

Blindur er netlaus maður.

)YHUKLUI\YN

Gríptu með þér 4G pung, hnetu eða box og vertu viss um að vera í góðu netsambandi um
páskana. 4G/LTE netþjónusta Nova er á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, Selfossi, í Skorradal,
Grímsnesi og Reykjanesbæ. 4G/LTE tæki virka að sjálfsögðu líka á 3G svo þú ert alltaf í sambandi!
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | Facebook | Twitter
Fyrsti mánuður á 0 kr. Þjónustusamningur í áskrift hjá Nova er til 6 mánaða, greitt með kreditkorti. Nánari upplýsingar á nova.is.
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SVONA ERUM VIÐ

Lögreglan á Selfossi rannsakar banaslys við Hrafntinnusker á Suðurlandi:

Lögreglan snerist í ýmsu:

Á sleða fram af hengju og lést

Fíkniefnaakstur og slagsmál

SLYS Maður sem var í vélsleðaferð

AFBROTAMÁL Tilkynnt var um

í grennd við Hrafntinnusker á
Suðurlandi í gær lést þegar sleði
hans féll fram af snjóhengju.
Maðurinn var á ferð ásamt sjö
félögum sínum.
Lögreglunni á Hvolsvelli barst
tilkynning um slysið um klukkan
ellefu í gærmorgun. Einn lögreglumaður fór þaðan á jeppa lögreglunnar en auk þess voru eitthvað
á bilinu þrjátíu til fjörutíu björgunarsveitarmenn frá Landsbjörgu
kallaðir út vegna slyssins.

600

þúsund tonn af brotajárni hafa verið send
frá Íslandi á þessari öld.
Árin 2007 og 2008 fóru hátt í 70
þúsund tonn af brotajárni utan en
aldrei helmingur þess magns eftir
hrun.
Heimild: Hagstofa Íslands.

Þá var þyrla Landhelgisgæslunnar einnig send á slysstað. Að
sögn lögreglunnar á Hvolsvelli
tók aðgerðin um sjö klukkutíma.
Gott skyggni var á slysstað og
mikil veðursæld.
Í gær fengust ekki nánari upplýsingar um tildrög slyssins en
þau eru í rannsókn hjá lögreglunni á Selfossi.
Hrafntinnusker er fyrsti viðkomustaður eftir Landmannalaugar á Laugaveginum, einni
helstu gönguleið landsins.
- lkg

TILDRÖG ÓKUNN Þrjátíu til fjörutíu

björgunarsveitarmenn voru kallaðir á
slysstað í gær. Meðfylgjandi mynd er
ekki af slysstað.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tæp 4 prósent íbúa
með fjárhagsaðstoð
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Á móti nýjum hægri flokki:

Vilhjálmur vill
sigur innan frá
STJÓRNMÁL „Ég ætla að sigra

Sjálfstæðisflokkinn innan frá,“
sagði Vilhjálmur Bjarnason
alþingismaður, aðspurður í þættinum Mín skoðun í gær hvort
hann gæti hugsað sér að ganga í
nýjan hægri flokk.
Eins og kom fram í Fréttablaðinu á laugardag sögðu 21,5
prósent aðspurðra í skoðanakönnun gerðri af Capacent að líklegt
væri eða öruggt að þeir myndu
kjósa nýtt Evrópusinnað framboð
hægri manna. Kvaðst Vilhjálmur
hvorki hafa trú á að Sjálfstæðisflokkurinn mynda klofna né að
menn á borð við Þorstein Pálsson
og Benedikt Jóhannesson færu úr
flokknum.
- gar

Rúta rakst á flutningabíl:

Tugir létu lífið í
bílslysi í Mexíkó
MEXÍKÓ, AP Að minnsta kosti 36
manns létu lífið þegar langferðabifreið skall á flutningabifreið í
sunnanverðu Mexíkó.
Flutningabifreiðin hafði bilað
og stóð kyrr við vegarkantinn
þegar rútan skall skyndilega á
henni. Eldur kviknaði í rútunni
og varð hún alelda á svipstundu.
Fjórir komust lífs af.
- gb

VELFERÐARMÁL Á árinu 2013 nutu

alls 557 einstaklingar fjárhagsaðstoðar í 14.500 manna samfélagi
Reykjanesbæjar. Útgjöld bæjarins
vegna þessa voru 275 milljónir eða
um 104 milljónir umfram áætlun.
„Þannig var þessi liður einn
stærsti óvissuþátturinn í rekstri
bæjarfélagsins,“ segir Hjördís
Árnadóttir, framkvæmdastjóri
fjölskyldu- og félagssviðs Reykjanesbæjar. „Eðli þessara útgjalda
er líkt og þjónusta á bráðadeild
sjúkrahúsa, við höfum lítið val.
Fólk í neyð á rétt á slíkri aðstoð
lögum samkvæmt.“
Fjölgun þeirra
sem fá aðstoð
hefur verið í
öllum aldurshópum en mest hjá
fólki á aldrinum
18-29 ára, og frá
árinu 2007 hefur
þeim fjölgað um
HJÖRDÍS
250% á fjárhagsÁRNADÓTTIR
aðstoð. F y r i r
utan fjölgunina er þróunin sú að
fólk er lengur á bótunum.
„Margir í þessum aldurshópi
eiga ekki aðra framfærslumöguleika, hafa aldrei unnið sér inn
atvinnuleysisbótarétt og eiga ekki
auðsótt á vinnumarkaðinn. Hér
hefur verið lögð áhersla á að skapa
þessu fólki úrræði, til dæmis í
samstarfi við Vinnumálastofnun,
en sá hængur er á að þessi úrræði
eru tímabundin og betur má ef
duga skal,“ segir Hjördís.
Á síðasta ári misstu 146 manns
úr Reykjanesbæ bótarétt hjá
Vinnumálastofnun og er áætlað
að 158 fullnýti hann á þessu ári.
„Fjárhagsáætlun fyrir árið 2014

3È6.$7,/%2ç

ÚTGJÖLD VEGNA FJÁRHAGSAÐSTOÐAR
Í REYKJANESBÆ
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250% fjölgun í hópi ungs fólks á aldrinum 18-29 ára.
Árið 2007 voru 81 á þeim aldri með fjárhagsaðstoð en árið 2013 voru þeir 287.
146 íbúa Reykjanesbæjar misstu bótarétt hjá Vinnumálastofnun í fyrra. Á
árinu 2014 munu 158 manns bætast í hópinn og munu þá atvinnulausir án
bótaréttar vera 2% bæjarbúa.

miðaðist við að nú færum við að
rétta úr kútnum og voru 200 milljónir áætlaðar í fjárhagsaðstoð. En
nú á fyrstu þremur mánuðum ársins erum við búin með tæpar hundrað milljónir þannig að við sjáum
fram á að fara langt yfir áætlun.“
Hjördís segir ekki alla sem
missa bótarétt fá fjárhagsaðstoð
frá bænum, en það sé ekki minna
áhyggjuefni hvað verði um þann
hóp sem er hvorki talinn með
atvinnulausum né bótaþegum

Lagafrumvarp um rafbifhjól:

Vespur gerðar
réttindaskyldar
SAMGÖNGUR Frumvarp um

Fjöldi

klofning Sjálfstæðisflokks.

RAFHJÓL Sveifknúin hjól haldast í
Fréttablaðið/Ernir
sama flokki og áður.

Útgjöld Reykjanesbæjar vegna fjárhagsaðstoðar voru 275 milljónir árið 2013. Einstaklingum á aldrinum 18-29 ára sem þiggja fjárhagsaðstoð hefur fjölgað um 250%
á síðustu sex árum. Á annað hundrað manns munu missa bótaréttinn á þessu ári.

Útgjöld í milljónum króna

VILHJÁLMUR BJARNASON Trúir ekki á

innbrot í skóla í austurbænum.
Rúða var brotin og þjófurinn
gekk inn, en ekki er vitað hverju
var stolið.
Þrír bílar voru stöðvaðir í
fyrrinótt. Ökumennirnir eru
grunaðir um akstur undir áhrifum fíkniefna.
Ölvaður maður var handtekinn
eftir að hafa ráðist á annan mann.
Handtekni maðurinn var blóðugur í framan og talið að hann hafi
þá nýlokið slagsmálum.
- kóh

bæjarins. Fjölskyldufólk þurfi að
treysta á framfærslu frá einum í
stað tveggja.
„Það hefur aldrei verið jafn
mikil eftirspurn eftir félagslegu
leiguhúsnæði og nú, og margir eru
í verulegum vanda. Fólk gistir hjá
ættingjum og vinum svo vikum og
mánuðum skiptir. Hjá félagsþjónustunni er unnið að lausnum, en
þær geta verið tímafrekar þegar
fólk á hvergi heima,“ segir Hjördís.
erlabjorg@frettabladid.is

breytingu á umferðarlögum
liggur nú fyrir á Alþingi í kjölfar slyss þar sem rafmagnsvespu var ekið á barn.
Samkvæmt frumvarpinu
verða hjól með eiginlegri inngjöf
flokkuð sem létt bifhjól í flokki
1. Til þess að aka bifhjóli í þeim
flokki mun fólk þurfa að hafa
skellinöðrupróf og hafa náð aldursmörkum fyrir réttindi til að
keyra slíkt hjól.
Frumvarpið snertir ekki
sveifknúin hjól svo notkun þeirra
helst enn óbreytt.
- kóh

Öldrunarmiðstöðin Höfn:

Íbúar í Sólvangi
eignist íbúðir
FJÁRMÁL Stjórn Öldrunarmiðstöðvarinnar Hafnar í Sólvangi í
Hafnarfirði vill afsala eignarhaldi
á íbúðum þannig að íbúðarrétthafar verði þinglýstir eigendur.
Gríðarlegir fjárhagslegir erfiðleikar hafa verið hjá Höfn. „Aðalvandinn er misvægi á kaupum og
sölu íbúðarréttar sem ekki nær
að tryggja jákvæða stöðu og til
að vinna upp tap síðastliðinna
tveggja ára,“ segir stjórnin í yfirlýsingu þar sem þróun mála er
hörmuð. „Það er hins vegar mat
þeirra sem komið hafa að málum
að ábyrgðarlaust sé að halda
rekstrinum áfram þegar hægt
er með þessum inngripum að
tryggja eignarrétt íbúðarrétthafa
að Sólvangsvegi 1 og 3.“
- gar

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 21°
Aþena 18°
Basel
23°
Berlín
10°
Billund 10°
Frankfurt 14°
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6

m/s

m/s
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7°

7

m/s

5°

17°
8°
8°
23°
15°
21°

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

20°
29°
12°
16°
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11°
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4
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Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

Opið til kl. 16 á laugardag
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Á MORGUN
8-15 m/s.

8°

m/s

8°

8°

ÚRKOMA MEÐ KÖFLUM Fremur stíf suðvestanátt verður ríkjandi að mestu
næstu daga með úrkomu um sunnan og vestanvert landið. Heldur hægari vindur og
úrkomulítið norðaustanlands. Kólnar heldur í veðri um tíma seint annað kvöld.

MIÐVIKUDAGUR
5-13 m/s.

2°

6
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0°
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4°

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is,
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is
FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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Verð: 1.390.000 kr.

Tilboð: 1.390.000 kr.

Tilboð: 1.990.000 kr.

Tilboð: 1.990.000 kr.

Toyota Yaris Terra TEP83

Hyundai i30 Classic TOH76

Kia Sorrento EX AWD SN967

Toyota Auris MXJ73

Skráður febr. 2008, 1,0i bensín, beinsk.
Ekinn 53.000 km.

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

Skráður febr. 2006, 3,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 140.000 km.
Ásett verð: 2.290.000 kr.

Skráður júní 2010, 1,3i bensín, beinsk.
Ekinn 70.000 km.
Ásett verð: 2.190.000 kr.

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ
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Verð: 790.000 kr.
Toyota Rav-4 AWD

ALLAR

kr.
000
400. ÁTT!
L
Í AFS

Tilboð: 2.390.000 kr.

Tilboð: 890.000 kr.

Ford Explorer XLT Sport 4x4

YN847

NV751

Skráður maí 2007, 4,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 110.000 km.
Ásett verð: 2.690.000 kr.

Skráður sept. 2001, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 184.000 km.

TÖKUM
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FINNDU

BÍLINN

ÞINN
Verð: 1.890.000 kr.

Renault Laguna AO856

Skoðaðu flfeie ri
dæmi hér!

Skráður sept. 2005, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 158.000 km.
Ásett verð: 1.290.000 kr.

ORG IS
NOTADIR.BRIMBORG.IS
Ýmsar fjármögnunarleiðir í boði. Spyrðu ráðgjafa.

TEGUNDIR

BÍLA UPPÍ
SÝNDU OKKUR BÍLINN

.
00 kr
250.0 ÁTT!
L
Í AFS

ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF.

Tilboð: 1.690.000 kr.

ÞINN OG VIÐ GERUM

ENGIN SKULDBINDING

Hyundai i20 Classic LVB51
Skráður ágúst 2011, 1,4i bensín, beinsk.
Ekinn 42.000 km.
Ásett verð: 1.940.000 kr.
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Tilboð: 6.990.000 kr.

Tilboð: 990.000 kr.

Skráður maí. 2011, 3,2TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 65.000 km.
Ásett verð: 7.990.000 kr.

Skráður ágúst 2005, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 94ag.000 km.
Ásett verð: 1.190.000 kr.

Notaðir bílar - Brimborg
N

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

Tilboð: 1.390.000 kr.

Toyota Land Cruiser 120 VX ADH19

Nissan X-Trail Elegance KN151

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

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

Ekinn 127.000 km.
Ásett verð: 1.690.000 kr.

 <
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Ford C-MaxTrend UI839

FYLGST
FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK

Tilboð: 5.450.000
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Mitsubishi Pajero Instyle 4x4 REJ72
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Tilboð: 1.290.000 kr.
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Tilboð: 2.090.000 kr.

Audi A6 UZ308

Citroën C3 Exclusive MRN04

Skráður febr. 2004, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 137.000 km.
Ásett verð: 1.490.000 kr.

Skráður apríl 2012, 1,6i bensín, sjálfsk.
Ekinn 42.000 km.
Ásett verð: 2.390.000 kr.

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

Sólin skein á öll helstu skíðasvæði landsins í gær og bjartsýni er á framhald á því næstu daga:

Gott skíðafæri í aðdraganda páskanna
ÚTIVIST Skíðasvæðin í Bláfjöllum,

1. Hversu margir í skoðanakönnun
Capacent sögðu öruggt eða líklegt að
þeir myndu kjósa nýjan hægri ﬂokk?
2. Hversu mikið gátu starfsmenn Sjóvár hagnast með kaupum á hlutabréfum í útboði?
3. Hvað heitir tólf ára gamli strákurinn sem leikið hefur í ﬁmm atvinnuleiksýningum?
SVÖR

1. 21,5 prósent. 2. Um 1,5 milljónir króna.
3. Grettir Valsson.
ÞINGEYRI Vilja samráð um lokun fisk-

vinnslu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ísfirðingar átelja Vísi hf.:

Samfélagslega
ábyrgð skortir
ATVINNUMÁL Bæjarráð Ísafjarðar-

bæjar segir útilokað fyrir eigendur Vísis hf. að loka starfsstöðvum
á Þingeyri, Húsavík og Djúpavogi,
án samráðs við þá sem tengist
málinu.
„Í ljósi þess hvernig til starfseminnar var stofnað er ekki rétt
að Vísir hf. á Þingeyri taki þessa
ákvörðun án samráðs við Ísafjarðarbæ og aðra hlutaðeigandi
aðila. Ef fyrirtæki ætla að eiga
fullan þátttökurétt í samfélaginu
þá eiga þau skilyrðislaust að sýna
meiri samfélagslega ábyrgð en
þarna birtist,“ segir bæjarráðið
sem vill breytingar svo fiskveiðistjórnunarkerfið tryggi trausta
atvinnu og byggð í landinu.
- gar

Vilja varaflugvöll lagfærðan:

Segja Isavia
eiga nægt fé
SAMGÖNGUR „Öllu tali um að ekki

sé til fjármagn er hér með vísað
til föðurhúsanna,“ bókuðu fulltrúar í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
sem krefjast þess að Isavia láti
strax lagfæra Þingeyrarflugvöll.
Bæjarfulltrúarnir mótmæla
því sem haldið er fram af hálfu
Isavia að ekki sé til fjármagn til
að laga Þingeyrarflugvöll svo að
hann nýtist sem varaflugvöllur fyrir Ísafjarðarflugvöll. „Nú
nýlega var opinberað að Isavia
hafi verið rekið með 3,2 milljarða
króna hagnaði á síðasta rekstrarári,“ bendir bæjarstjórn á. - gar

Oddsskarði, Hlíðarfjalli og dölunum á Ísafirði, Seljalands- og
Tungudal, voru opin fyrir skíðaog brettafólk í gær.
Færi á flestum skíðasvæðum
var mjög gott, og einnig var veður
prýðilegt. Sól skein skært í skíðabrekkum um land allt, og hægir
vindar léku um skíðafólk
Í Bláfjöllum voru rútuferðir,
skíða- og brettaleiga og veitingasala virk samkvæmt áætlun.
Þriggja stiga frost og ágætt

SÓLSKIN Gaman

veður var í Hlíðarfjalli við Akureyri. Færi var gott, og sólin skein
yfir fjallið. Veðurstofan spáir
áframhaldandi sólskini um hádegisbil í dag á Akureyri.
Í Tungudal og Seljalandsdal var
nýfallinn, léttur snjór yfir svæðinu
og gott færi utan brautar. Einnig féll
púðursnjór á fyrrtroðnar brautir.
Skíðafæri við Oddsskarð er að
sögn forstöðumanns afar gott. Í
gær skíðuðu menn á nýföllnum
snjó. Starfsfólk svæðisins er bjartsýnt á gott veður út vikuna. - kóh

er á skíðum í
góða veðrinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Segir arðgreiðslur
bankanna eðlilegar
Forstjóri Fjármálaeftirlitsins segir bankana ekki stofna eiginfjárstöðu sinni í hættu
með arðgreiðslum upp á 32 milljarða. Seðlabankastjóri segir tilefni til að stilla arðgreiðslum í hóf. Staða bankanna sé ekki eins góð og virðist við fyrstu sýn.
VIÐSKIPTI „Þetta hefur verið gert af

skynsemi,“ segir Unnur Gunnarsdóttir, forstjóri Fjármálaeftirlitsins,
um arðgreiðslur viðskiptabankanna
þriggja sem nema þriðjungi af samanlögðum hagnaði þeirra árið 2013.
„Það eru engin hættumerki núna
enda eru bankarnir með mjög
sterka eiginfjárstöðu og eins og
sakir standa hafa þeir ekki stofnað
þeirri stöðu í neina hættu með þessum arðgreiðslum,“ segir Unnur.
Már Guðmundsson seðlabankastjóri segir í nýju riti Seðlabankans um fjármálastöðugleika að enn
sé tilefni til að stilla arðgreiðslum
bankanna í hóf. Staða bankanna sé
ekki eins góð og virðist við fyrstu
sýn. Ein ástæðan sé sú að erlend
lausafjárstaða þeirra muni að
óbreyttu versna verulega komi ekki
til skilmálabreytinga á skuld nýja
Landsbankans við þann gamla eða
eðlilegur aðgangur nýja bankans
að erlendu lánsfé hafi opnast áður.
Hluti góðrar afkomu bankanna
byggist á virðishækkun útlána og

fleiri óreglulegum þáttum og hærri
bankaskattar muni rýra afkomu
bankanna.
„Við höfum tekið undir að það
þarf að fara varlega í þessar arðgreiðslur en það er einnig heilbrigðismerki að geta greitt út arð til eigenda sinna,“ segir Unnur.
Stóru viðskiptabankarnir þrír,
Landsbankinn, Arion Banki og
Íslandsbanki, hafa samtals greitt
31,8 milljarða króna í arð til hluthafa á þessu ári. Stór hluti þeirrar
upphæðar rennur í ríkissjóð en ríkið
á meðal annars 97,7 prósenta eignarhlut í Landsbankanum.
Guðjón Rúnarsson, framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja
(SFF), telur bankana hafa stigið varlega til jarðar þegar kemur að arðgreiðslum.
„Sjónarmið seðlabankastjóra eru
fullrar athygli verð. Eins og hann
nefnir eru tímabundnir þættir eins
og endurmat eigna sem hafa haft
jákvæð áhrif á afkomu bankanna
en þau áhrif eru ekki viðvarandi,“

Við
höfum tekið
undir að það
þarf að fara
varlega í
þessar arðgreiðslur en það er einnig
heilbrigðismerki að geta
greitt út arð til eigenda
sinna,
Unnur Gunnarsdóttir, forstjóri
Fjármálaeftirlitsins

segir Guðjón og bendir á að fyrir
Alþingi liggi frumvarp þar sem eiginfjárkröfur til fjármálafyrirtækja
eru hertar.
„Ég held að þessar arðgreiðslur
séu klárlega mjög hófstilltar enda
mikið eigið fé bundið í þessum fyrirtækjum og verulegur meirihluti
af þessari tölu fer í vasa ríkisins,“
segir Guðjón.
haraldur@frettabladid.is
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ARION BANKI

Utanríkisráðherra í ræðu:

Alþjóðabanki
útrými fátækt
ALÞJÓÐASAMSKIPTI Gunnar

Bragi Sveinsson utanríkisráðherra flutti í
gær ræðu fyrir
hönd Norðurlandanna og
EystrasaltsríkjGUNNAR BRAGI
anna á fundi
þróunarnefnd- SVEINSSON
ar Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
Gunnar lagði áherslu á að störf
Alþjóðabankans beinist að auknum hagvexti, sjálfbærri náttúruauðlindanýtingu og jafnrétti
kynjanna. Bankinn eigi að starfa
að því að útrýma fátækt.
Jim Kim, forseti Alþjóðabankans, sagði snjallsíma hafa breytt
væntingum fólks í þróunarríkjum um lífskjör því það sjái
hvernig fólk í öðrum löndum
lifir.
- kóh

Áform um uppbyggingu:

Nýtt hótel rís í
Húsafellsskógi
SKIPULAGSMÁL Sveitarstjórn

Borgarfjarðar hefur samþykkt
breytingar á deiliskipulagi í
Húsafelli svo hægt sé að ráðast í
byggingu hótels nærri sundlauginni og þjónustuhúsinu þar.
Náttúrufræðistofnun kvaðst
ekki geta mælt með að birkiskógur yrði ruddur fyrir frístundabyggð, hótel og aðra afþreyingu.
Umhverfisstofnun sagði mikilvægara að halda birkisvæðinu
sem útivistarsvæði og mælti með
að finna hótelinu stað.
Sveitarstjórnin sagði breytinguna hins vegar í samræmi við
aðalskipulag og benti á samning milli Skógræktar ríkisins og
landeiganda um mótvægisaðgerðir með plöntun birkitrjáa.
- gar

DYNAMO REYKJAVÍK

Sensodyne fyrir viðkvæmar tennur
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Prófaðu Sensodyne vörurnar og finndu muninn.
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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
VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS

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

Mannkynið verður
að snúa við blaðinu
Þrátt fyrir ýmiss konar ráðstafanir ríkja heims gegn útblæstri gróðurhúsalofttegunda hefur útblásturinn aukist. Þetta kemur fram í nýjustu skýrslu loftslagsnefndar SÞ, þar sem athyglinni er beint að möguleikum okkar til að draga úr útblæstri.

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

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

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

Klettthálsi 7 Reykjavík – Fuglavík 18 Reykjanesbæ

LOFTSLAGSMÁL Loftslagsnefnd Sam-

einuðu þjóðanna segir að mannkynið verði að skipta hratt yfir í endurnýjanlega orkugjafa, eigi að takast
að hægja á hlýnun jarðar.
Þrátt fyrir þær mótvægisaðgerðir, sem gripið hefur verið til undanfarna áratugi, hefur útblástur gróðurhúsalofttegunda, sem ýta undir
hlýnun jarðar, aukist í staðinn fyrir
að dragast saman. Að meðaltali
hefur útblásturinn aukist um 2,2
prósent á ári á tímabilinu frá árinu
2000 til 2010.
„Skilaboðin frá vísindunum eru
skýr: Til þess að komast hjá því
að hafa hættuleg áhrif loftslagskerfið, þá þurfum við að snúa við
blaðinu,“ sagði Ottmar Edenhofer,
einn þriggja formanna vinnuhóps
loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna, sem í gær kynnti nýjustu
afurð sína á blaðamannafundi í
Berlín.
Edenhofer tók hins vegar fram
að kostnaðurinn við þær aðgerðir,
sem nauðsynlegar eru, þurfi alls
ekki að vera óviðráðanlegur: „Það
kostar ekki allan heiminn að bjarga
jörðinni,“ sagði hann.
Í skýrslunni er fjallað ítarlega um
aðgerðir gegn loftslagsbreytingum,
bæði þær sem gripið hefur verið til
á síðustu áratugum og þær sem enn
er mögulegt að grípa til.

MÓTMÆLI Í BERLÍN Félagar í Greenpeace-samtökunum notuðu að venju tækifærið
á meðan loftslagsnefndin fundaði og vöktu athygli á málstað sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Sú ódýrasta og hættuminnsta sem
völ er á væri að hætta notkun jarðefnaeldsneytis á borð við kol og olíu
strax á allra næstu áratugum. Sú
leið krefst hins vegar þess að mikil
umskipti verði bæði í pólitík og viðskiptum á heimsvísu.
„Alþjóðleg samvinna er lykillinn
að því að ná markmiðum mótvægisaðgerða. Það er svo áskorun út af
fyrir sig að setja á laggirnar þær
alþjóðastofnanir sem nauðsynlegar eru til slíkrar samvinnu,“ sagði
Edenhofer í gær.

Um 1.250 vísindamenn hafa unnið
að gerð skýrslunnar og niðurstaðan
hefur verið samþykkt af stjórnvöldum 194 landa, eða nánast allra ríkja
heims.
Skýrslan er sú þriðja og jafnframt
síðasta frá jafn mörgum vinnuhópum loftslagsnefndarinnar sem birst
hefur í vetur. Hún verður birt í heild
á morgun, en í gær var aðeins birtur útdráttur úr henni til kynningar.
Í október næsta haust verður svo
endanlegur texti heildarskýrslunnar birtur.
gudsteinn@frettabladid.is
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Bioténe
Munnúði, munnskol,
munngel og tannkrem
sem vinnur gegn munnþurrki.

MEÐ MARÍU MAGDALENU SÉR TIL STUÐNINGS Vopnaðir menn, hliðhollir Rúss-

um, á götum borgarinnar Lugansk.

UPPGJÖR & BÓKHALD

NORDICPHOTOS/AFP

Úkraínuher
veitir viðnám

Við elskum
ársreikninga
Einblíndu á það sem skiptir
máli í þínum rekstri og láttu
gerð ársreikningsins í hendur
fagfólks sem hefur unun af
verkinu.

Bardagar í austanverðri Úkraínu kostuðu einn mann
lífið í gærmorgun. Úkraínustjórn hefur ákveðið að
ráðast til atlögu gegn uppreisnarmönnum.
ÚKRAÍNA Úkraínsk stjórnvöld

Hafðu samband við
Birnu í síma 545 6082
og fáðu fast verð í
gerð ársreikningsins.
kpmg.is

Save the Children á Íslandi

ákváðu í gær að senda hermenn
gegn uppreisnarmönnum, hliðhollum Rússum, í austanverðu
landinu, þar sem þeir hafa náð
hverri stjórnarbygginguna á
fætur annarri á sitt vald. Jafnframt mun herinn veita rússneskum hermönnum viðnám, fari þeir
yfir landamærin frá Rússlandi til
Úkraínu.
Oleksandr Túrtsjínov forseti
segist ekki ætla að láta það viðgangast að það sem gerðist á
Krímskaga endurtaki sig. Rússar innlimuðu Krímskaga í síðasta
mánuði eftir að heimamenn þar,
hliðhollir Rússum, höfðu lýst yfir
sjálfstæði og óskað eftir aðild að
Rússlandi.
Túrtsjínov lofaði sakaruppgjöf öllum Úkraínumönnum sem
ákveða að leggja niður vopn þegar
í stað.
Til átaka kom í borginni Slovjansk í austanverðri Úkraínu í gær,
þar sem uppreisnarmenn höfðu
náð lögreglustöð og leyniþjónustuskrifstofum á sitt vald daginn áður.
Einn yfirmaður í úkraínsku

leyniþjónustunni lét þar lífið og
tveir yfirmenn í hernum særðust.
Anders Fogh Rasmussen, framkvæmdastjóri NATO, sendi í gær
frá sér yfirlýsingu þar sem hann
lýsti áhyggjum af þróuninni í austanverðri Úkraínu. Þar væru á ný
komnir fram á sjónarsviðið menn
„með sérhæfð rússnesk vopn og
sams konar búninga ómerkta, rétt
eins og rússneskir hermenn höfðu
notað áður þegar Rússland innlimaði Krímskaga með ólöglegum og
ólögmætum hætti“. Hann sagði
þetta alvarlega þróun.
John Kerry, utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, hringdi í gær í
Sergei Lavrov, rússneskan starfsbróður sinn. Kerry sagðist hafa
miklar áhyggjur af því að árásirnar hafi verið „skipulagðar og
samstilltar, svipað fyrri árásum í
austanverðri Úkraínu og á Krímskaga“.
Lavrov sagði ekkert hæft í því
að Rússar ættu þarna nokkurn
hlut að máli, en sakaði Úkraínustjórn um að taka ekki tillit til
„lögmætra þarfa og hagsmuna
rússneskra og rússneskumælandi
íbúa“.
gudsteinn@frettabladid.is
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Salómonseyjar skjálfa:

Skógareldarnir í Síle með þeim verstu í meira en hálfa öld:

Tveir öflugir
jarðskjálftar

Hundruð íbúðarhúsa brunnin til grunna

SALÓMONSEYJAR, AP Tveir öflugir
jarðskjálftar urðu skammt frá
Salómonseyjum í gær. Í fyrstu
var óttast að skjálftarnir myndu
hrinda af stað mikilli flóðbylgju.
Ekkert varð þó úr flóðinu og
engar fregnir hafa borist af
umtalsverðum skemmdum eða
manntjóni.
Fyrri skjálftinn mældist 7,6
stig en sá síðari 7,4 stig.
Um 600 þúsund manns búa á Salómonseyjum, en þær eru í Kyrrahafi norðaustur af Ástralíu. Þar
urðu mikil flóð í síðasta mánuði. - gb

LEITARVÉL FRÁ KÍNA Í aðflugi í Ástr-

alíu.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Leit haldið áfram:

Rafhlöðurnar
líklega búnar
ÁSTRALÍA, AP Rafhlöðurnar í
svörtu kössum malasísku farþegaþotunnar, sem hvarf fyrir
meira en mánuði, virðast hafa
tæmst í gær.
Sterk merki bárust frá þeim
alla síðustu viku, en ekkert heyrist lengur.
Leitinni er engu að síður haldið
áfram, bæði bæði á sjó og úr lofti,
í von um að finna brak eða annað
sem gæti hjálpað til við að finna
staðsetningu vélarinnar á hafsbotninum vestur af Ástralíu.
Sjálfvirkur kafbátur, sem
sendur var niður í hafið til leitar,
vinnur hægt og þarf allt að tvo
mánuði til að fara yfir allt leitarsvæðið.
- gb

SÍLE, AP Skógareldar í Síle höfðu kostað að

minnsta kosti ellefu manns lífið í gær og 500
íbúðarhús hið minnsta voru brunnin til kaldra
kola. Óttast var að manntjónið yrði mun meira
og eignatjón sömuleiðis.
Meira en 10 þúsund manns hafa þurft að
yfirgefa heimili sín. Þá þurfti að flytja um 200
kvenfanga úr einu fangelsi í annað vegna eldhættunnar.
Eldarnir kviknuðu á laugardag í einni af
hæðunum fyrir ofan borgina Valparaiso. Þar
í hæðunum býr fjöldi fólks í stórum fátækrahverfum.
Eldarnir breiddust hratt út vegna hvassviðris sem feykti eldsglóðum inn yfir borgina.

„Þetta er mikill harmleikur, hugsanlega
verstu eldsvoðar í sögu borgarinnar,“ sagði
Michelle Bachelet, forseti Síle. Annar eins
eldsvoði hefur ekki orðið í Valparaiso síðan
1953, þegar 50 manns létu lífið og heilu hverfin brunnu til grunna.
Bachelet lýsti yfir neyðarástandi í borginni
allri, en þar búa um 250 þúsund manns. Her
landsins var jafnframt falið að tryggja öryggi
borgarbúa.
Sautján þyrlur hafa verið notaðar til þess
að ausa vatni á eldana. Um 1.250 slökkviliðsmenn, lögreglumenn og skógarverðir tóku þátt
í slökkvistörfunum.
- gb

BARIST VIÐ ELDANA Eldglæringar skjótast frá logunum í Valparaiso meðan reynt er að ráða niðurlögum
þeirra.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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ABDULLAH ABDULLAh Keppir líklega
við Ashraf Ghani í seinni umferð kosninganna.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Fyrstu tölur frá Afganistan:

Abdullah boðar
einingarstjórn
AFGANISTAN, AP Tveir frambjóð-

endur höfðu fengið langmest
fylgi þegar talningu tíu prósenta
atkvæða var lokið. Að öllum líkindum verður því kosið á milli
þeirra tveggja í seinni umferð
forsetakosninga í næsta mánuði.
Abdullah Abdullah, sem varð í
öðru sæti árið 2009, var kominn með 41,9 prósent en Ashraf
Ghani Ahmedzai 37,6 prósent. Í
þriðja sæti var Zalmai Rassoul,
sem sagður er í uppáhaldi hjá
Hamid Karzai, fráfarandi forseta.
Abdullah var að vonum ánægður með tölurnar, og sagðist reyna
að mynda einingarstjórn verði
hann ofan á.
Hann hefur þegar rætt við
Rassoul um samstarf, en segir að
Ghani geti verið í stjórnarandstöðu.
- gb
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SKOÐUN
Kjósendur opnir fyrir Evrópusinnuðum hægriflokki:

ESB-málið breytir
flokkakerfinu

V

eruleg eftirspurn virðist vera hjá kjósendum eftir
nýjum, Evrópusinnuðum hægriflokki, eins og sést af
niðurstöðum Capacent-könnunar sem Fréttablaðið
birti um helgina. Miðað við það hvernig fylgi flokkanna lagðist í síðustu könnun Capacent og hvaðan
nýr flokkur myndi aðallega fá fylgi sitt, gæti hann orðið stærsti
flokkur landsins ásamt Sjálfstæðisflokknum, en báðir fengju
samkvæmt þessari greiningu 21,5 prósent atkvæða og 14 þingmenn. Þar á eftir kæmu fjórir flokkar með 11-12 prósenta fylgi
og 7-8 þingmenn og loks Píratar með 8 prósent og sex þingmenn. Þetta væri gríðarleg breyting á pólitíska landslaginu.
Að sjálfsögðu þarf að hafa fyrirvara á niðurstöðunum. Enginn flokkur er orðinn til, langt
í næstu kosningar og ný framboð fá oft mikinn stuðning í
Ólafur Þ.
upphafi sem fjarar síðan út.
Stephensen
Það er rangt að stilla nýjum
flokki
upp sem „Nýja Sjálfolafur@frettabladid.is
stæðisflokknum“ eða klofningi
út úr Sjálfstæðisflokknum. Miðað við niðurstöðurnar hefði
hann breiðari skírskotun en það og fengi um helming fylgisins
frá Framsóknarflokki, Samfylkingu og Bjartri framtíð.
Um leið er það heldur ekki rétt, sem haldið hefur verið fram
um helgina, að nýr flokkur af þessu tagi kæmi lítið við kaunin
á Sjálfstæðisflokknum vegna þess að hann tæki ekki nema um
fjórðung fylgis síns frá honum, miðað við það hvað fólk kaus
í síðustu kosningum. Í síðustu kosningum var nefnilega um
þriðjungurinn af sögulegu fylgi Sjálfstæðisflokksins annars
staðar en heima hjá sér. Margir kjósendur sem ella hefðu kosið
flokkinn kusu Samfylkinguna eða Bjarta framtíð vegna Evrópustefnunnar, en sumir Framsókn vegna loforða hennar um
feita tékka handa millistéttinni. Nýr hægriflokkur gæti komið
í veg fyrir að þetta fylgi skilaði sér nokkurn tímann aftur til
Sjálfstæðisflokksins og hann myndi festast í núverandi fylgi.
Til að ná til breiðari hóps en fyrrverandi kjósenda Sjálfstæðisflokksins yrði slíkur flokkur þó að bjóða upp á eitthvað annað en stefnu Sjálfstæðisflokksins plús að stefna að
ESB-aðild. Hann þyrfti til dæmis að setja róttæka uppstokkun
landbúnaðarkerfisins á stefnuskrána og greina sig þannig frá
flokkunum sem standa vörð um núverandi kerfi.
Sumir forystumenn Sjálfstæðisflokksins átta sig greinilega á
þeirri ógn sem nýr hægriflokkur væri við framtíðarfylgi hans.
Hanna Birna Kristjánsdóttir varaformaður sagði á Stöð 2 um
helgina að of geyst hefði verið farið fram með tillögu um að
slíta viðræðum við ESB og finna þyrfti breiða sátt í málinu.
Spurningin er hins vegar hvort forysta Sjálfstæðisflokksins
hefur ekki þegar gengið alltof langt til að Evrópusinnuðu
kjósendurnir komi nokkurn tímann aftur heim, að minnsta
kosti á meðan aðildarviðræðum er ólokið. Bjarni Benediktsson
hefur sagt að Sjálfstæðisflokkurinn muni aldrei styðja slíkar
viðræður. Og fyrst ríkisstjórnin vill ekki fara þjóðaratkvæðagreiðsluleiðina til að höggva á hnútinn, er nánast óhjákvæmilegt að flokkakerfið taki breytingum og línurnar leggist eftir
afstöðu til þessa stóra hagsmunamáls þjóðarinnar.
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Kaflinn um Björn Inga
Netmiðlar hafa verið duglegir við að
skrifa valda kafla upp úr nýútkominni
bók fréttastjóra DV, Inga Freys Vilhjálmssonar, Hamskiptin–Þegar allt
varð falt á Íslandi. Heiða B. Heiðarsdóttir, markaðs- og sölustjóri DV,
segist á Facebook-síðu sinni bíða
spennt eftir að Eyjan birti kafla úr
bókinni sem fjalli um Björn Inga
Hrafnsson, eiganda Vefpressunnar sem rekur eyjan.is. Í
kaflanum fjallar Ingi Freyr
um tengsl Björns Inga og
Kaupþings og hvernig Sigurður Einarsson, þáverandi
stjórnarformaður bankans,
hafi getað stjórnað skrifum
um sig í gegnum Björn
Inga þegar hann starfaði á
Fréttablaðinu. Þá skrifar

r

Kafkaísk sena
Ingi Freyr er greinilega í miklum
kafkaískum pælingum eins og titill
bókarinnar bendir til. Það kemur svo
sem ekki á óvart að hann vísi í Franz
Kafka enda allt bankahrunið eins
og það leggur sig kafkaísk
sena. Hamskiptin eftir
Kafka byrjar jú á
setningunni: „Þegar Gregor Samsa
vaknaði í rúminu
um morguninn,
hafði hann breyst
í risastóra pöddu.“
Það var

vissulega þannig sem útrásarvíkingar
birtust okkur landsmönnum rétt eftir
hrun.

Breyttust í pöddur
Hamskipti Inga Freys gætu reyndar
líka heitið Réttarhöldin sem er önnur
heimsfræg skáldsaga eftir Kafka. Sú
bók hefst svo: „Einhver hlaut að hafa
rægt Jósef K. því að morgun einn var
hann handtekinn án þess að hafa
gert nokkuð af sér.“ Ætli allir útrásarvíkingarnir samsami sig ekki Jósef
K. Þeir voru stjörnur í sínu sjálfskipaða veldi. Stjórnuðu landinu
á daginn og borðuðu gullflögur á
kvöldin. Einn daginn hrundi allt
og segja má að þeir hafi vaknað
næsta dag og þeir orðnir að
risastórum pöddum.
liljakatrin@frettabladid.is

Landshagir vænkast á ný

Elín Hirst

2afsl0átt%u

hann líka um kúlulán sem Björn Ingi
fékk þegar hann var aðstoðarmaður
Halldórs Ásgrímssonar, þáverandi
forsætisráðherra.

HALLDÓR

EFNAHAGSMÁL

Fæst án lyfseðils.
Lesið leiðbeiningar í fylgiseðli
vandlega fyrir notkun.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

alþingismaður

Mörg teikn eru nú á lofti um að hagur
íslenskrar þjóðar vænkist hratt um þessar mundir, sem er mikið gleðiefni fyrir
okkur öll. Ýmsar staðreyndir benda í
þessa átt. Hagvöxtur hefur ekki verið
meiri síðan 2007. Landsframleiðsla jókst
að raungildi um 3,3 prósent á síðasta
ári sem er það mesta frá árinu 2008. Og
fólksflóttinn frá landinu hefur stöðvast.
Þannig voru aðfluttir árið 2013 fleiri en
brottfluttir í fyrsta sinn frá 2008. Sannarlega ánægjuleg tíðindi.
Samhliða hefur atvinnuástand farið
batnandi, en samkvæmt nýjustu tölum
Hagstofunnar var atvinnuleysi á Íslandi
4,3 prósent í febrúar og þá er búið að
taka með svokallaða árstíðarleiðréttingar. Verðbólga á Íslandi er einnig lítil.
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala
neysluverðs hækkað um 2,2 prósent og án
húsnæðis hefur vístöluhækkunin aðeins
verið 0,8 prósent. Laun á íslenskum
vinnumarkaði hækkuðu um 5,7 prósent
milli áranna 2012 og 2013.
Vöruskiptajöfnuður er jákvæður.
Íslendingar fluttu út vörur, aðallega ál
og sjávarafurðir, fyrir 11,2 milljörðum
krónum hærri fjárhæð fyrstu tvo mánuði
ársins en þeir fluttu inn. Allt eru þetta
skýrar vísbendingar um að birta sé að

➜ Það er búið að loka fjárlagagat-

inu og í fyrsta sinn um árabil sjá
Íslendingar fram á að fara að greiða
niður opinberar skuldir í stað þess
að auka þær.
færast yfir hagkerfið, ekki aðeins í svip,
heldur til lengri tíma litið.
Á næsta ári gerir Seðlabankinn ráð
fyrir að efnahagsþróunin endurspegli
enn frekar þær viðamiklu aðgerðir
sem stjórnvöld hafa boðað í skuldamálum heimila og verða lögfestar á næstu
vikum.
Á heildina litið er því spáð að hagvöxtur hér á landi næstu árin verði 3,1
prósent að meðaltali. Það er meiri hagvöxtur en síðastliðin 30 ár og þó nokkuð
meiri vöxtur en í helstu viðskiptalöndum
okkar. Það er búið að loka fjárlagagatinu
og í fyrsta sinn um árabil sjá Íslendingar
fram á að fara að greiða niður opinberar
skuldir í stað þess að auka þær. Á sama
tíma hafa lánskjör ríkissjóðs batnað.
Greinilegt er að lánamarkaðurinn er farinn að treysta Íslandi á nýjan leik. Það er
því full ástæða fyrir landsmenn að horfa
bjartsýnir til framtíðar.
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Hvað um Andrarímur?
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Kiljan birti á dögunum lista um
þær bækur sem áhorfendur þáttarins telja „öndvegisrit íslenskra
bókmennta“. Skemmtilegt framtak. En það er samt svolítið einkennileg tilfinning sem fylgir
því hafa skrifað bók sem sett er
einu sæti neðar en ástarljóð Páls
Ólafssonar en ofar en til dæmis
Hrafnkels saga Freysgoða eða
Íslenzk menning Sigurðar Nordal. Hér fljótum vér eplin. Og
erum borin saman við appelsínur, sóleyjar, hrossagauka og
smjördeigshorn. Maður er eins
og regnhlíf við hliðina á saumavél á skurðarborðinu.
Keppt í fimmtíu metra ljóðagerð
án atrennu
En samt: skemmtilegt framtak. Við megum ekki taka það
of hátíðlega en skulum heldur
ekki forsmá það alveg. Það er
til þess fallið að velta fyrir sér
afköstum ritóðrar þjóðar, minna
á alls konar bækur sem vert er að
þekkja og rifja upp. Og það minnir okkur vonandi líka á þá höfunda og þær bækur sem gleymdust að ósekju í þessari könnun á
bókmenntaminni áhorfenda Kiljunnar. Auðvitað er afkáralegt að
sjá klassískum bókmenntaverkum skipað í sæti eins og sagt sé

frá úrslitum í íþróttamóti: Sigraði þá Grettis saga Sólarljóð? Er
Saga handa börnum eftir Svövu
(sem reyndar er ekki bók heldur
smásaga í bók) nokkrum sætum
síðri en Rógmálmur og grásilfur
Dags? Er söngur lóunnar betri en
sporðaköst silungsins? Er fífill í
túni betri en fugl í mýri? Listin
er ómetanleg og verður ekki skipað í sæti með þessum hætti.
Þegar Egill Helgason kynnti
þessa könnun talaði hann um
„kanón“. Það er stórt orð Hákot.
Kanón er alþjóðlegt hugtak yfir
safn bókmennta tiltekins mengis – til dæmis tiltekinnar þjóðar – sem myndar nokkurs konar
kjarna þess bókasafns sem þjóðin flytur með sér frá kynslóð til
kynslóðar, bækurnar sem maður
á að þekkja og helst að hafa lesið.
Þetta eru textar sem hafa til að
bera mikilvægi og visst gildi
vegna inntaks síns, einkenna
sinna, erindis sem hefur sig yfir
stundlegar aðstæður og afstöðu
til annarra texta; þar hafa vinsældir meðal almennra lesenda
sitt að segja – en ekki allt.
Kiljulistinn er ekki sjálfur
kanóninn en hann er heimild um
þekkingu fólks á þessum kanón.
Slíkur kanón verður ekki myndaður með skoðanakönnunum
eða yfirleitt félagsvísindalegum
aðferðum.
Og þessi kanón verður ekki
settur niður á blað í eitt skipti
fyrir öll. Hann er svífandi um
yfir höfðum okkar – og inni í
þeim – og verður ekki negldur
niður í eitt skipti fyrir öll.
Hann er ekki endanlegur, samanstendur ekki af 150 bókum og

ekki heldur af 500 bókum. Hann
samanstendur ekki einu sinni
bara af bókum, heldur líka stökum ljóðum eins og til dæmis
Hafísnum eftir Matthías Jochumsson; tilteknum vísum, „Yfir
kaldan eyðisand“ eftir Fjallaskáldið er dæmi um slíkt; jafnvel vísupörtum eins og „þá var
öldin önnur er Gaukur bjó í stöng
/ þá var ei til Steinastaða leiðin
löng“; eða kannski bara einni
línu eins og „Mínar eru sorgirnar þungar sem blý“ sem eignuð
er Guðmundi Andréssyni. Allt
er þetta partur af íslenskum
kanón, og verður ekkert kosið
burt með atkvæðagreiðslu. Í
þessum kanón eru líka tiltekin
höfundarverk frekar en einstakar bækur – og tiltekin höfundarnærvera í samfélaginu, því
að hlutverk rithöfunda er ekki
bara að beina orðlist sinni í farveg einstakra skáldverka. ÆriTobbi og Símon Dalaskáld lifa í
íslensku bókmenntaminni þó að
þeir myndu aldrei settir niður á
svona virðulega lista. Flest ung
skáld sem hefja skriftir þekkja
til Steinars Sigurjónssonar – en
hann kemst víst seint inn í þau
samkvæmi sem svona leikir fara
fram í. Halldór Stefánsson mótaði íslensku nútímasmásöguna,
þó hann gleymist í skoðanakönnunum.
Og svo framvegis. Þarna vantar líka bækur höfunda sem njóta
mikillar hylli þótt einstök verk
skeri sig ekki úr í ævistarfinu –
manni dettur í hug Ólafur Haukur Símonarson; þarna vantar bók
eins og Gunnar og Kjartan eftir
Véstein Lúðvíksson sem hafði svo

sannarlega ómæld áhrif á samtíma sinn og er fyrirtaks dæmi
um bók sem maður ætti að rifja
upp – og þarna vantar bækur
Thors Vilhjálmssonar eins og
Maðurinn er alltaf einn og Fljótt
fljótt sagði fuglinn, sem báðar
eru tímamótaverk, hvor með
sínum hætti.
Opið kerfi
Það er auðvitað ekkert skrýtið,
en þarna eru nútímabókmenntir – bækur síðustu ára – of fyrirferðarmiklar – einkum skáldsögur – á kostnað eldri verka og
bókmenntagreina sem enn bíða
þess að vera uppgötvaðar á ný af
lesendum. Þannig er sláandi fjarvera heillar bókmenntagreinar
sem forðum var vinsæl, sagnaþáttarins sem tengir svo fallega
saman Íslendingasögurnar og
nútímabókmenntir; Gísla Konráðsson vantar, Jón Helgason
ritstjóra, Sverri Kristjánsson
og Magnús Björnsson frá SyðraHóli, svo að aðeins séu nefndir
fjórir meistarar formsins. Þarna
vantar stórkostlegar bækur eins
og Horfnir góðhestar eftir Ásgeir
Jónsson Gottorp; og allar sjálfsævisögurnar sem þessi ritóða
þjóð hefur skrifað, óþekkt fólk,
sem hefur frá fleiru að segja
og gerir það betur, en margur
nútímaskáldsagnaritarinn. Þarna
er enginn Espólín. Og þarna er
engin Alexanders saga – þýðing
Brands Jónssonar ábóta frá 13.
öld. Þarna er engin Biblíuþýðing, hvorki Odds né Sveinbjarnar,
sem myndar þó svo mikla undirstöðu íslensks ritmáls. Þarna er
enginn Fjölnir. Þarna eru engir

Þegar Egill Helgason
kynnti þessa könnun
talaði hann um „kanón“.
Það er stórt orð Hákot.
Kanón er alþjóðlegt hugtak
yfir safn bókmennta tiltekins mengis –til dæmis tiltekinnar þjóðar –sem myndar
nokkurs konar kjarna þess
bókasafns sem þjóðin
flytur með sér frá kynslóð
til kynslóðar, bækurnar sem
maður á að þekkja og helst
að hafa lesið.
sagnadansar. Engar riddarasögur. Engar rímur! Hvað um Andrarímur? Er þetta þá ekki hluti af
kanóninum? Jú, að sjálfsögðu,
en almenningur þekkir kannski
ekki þessi verk upp til hópa,
sem segir okkur að kannski fer
of mikill tími í skólakerfinu í að
lesa nútímabókmenntir en of lítill
í að læra að kveða rímur.
Bókmenntir eru opið kerfi,
ekki lokað. Og „ljóðið ratar til
sinna“ eins og Þorsteinn höfuðskáld frá Hamri orðaði það svo
vel. Þau núlifandi skáld sem utan
þessa vals lentu mega ekki æðrast heldur muna að orð þeirra
rata inn í heilabú fólks og tendra
þar ljós. Skáldin skapa stund og
stað. Þau vekja hugi. Og orð vex
af orði af orði af orði. Og verður.
Og listin er ómetanleg.

SUBARU OUTBACK
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FJÓRHJÓLADRIFINN – SJÁLFSKIPTUR

SUBARU ER EINN ÖRUGGASTI BÍLL SEM ÞÚ GETUR KEYPT

Subaru Outback 2.0l BOXER dísil, sjálfskiptur
Verð: 6.890.000 kr.

Rekstraröryggi og gott endursöluverð er það sem allir þekkja og kemur fyrst upp í
hugann. Lágur þyngdarpunktur, þverliggjandi BOXER vél og sítengt fjórhjóladrif með
tölvustýrðri stöðugleikastýringu er lykillinn að akstursöryggi. Allir Subaru eru með 5
stjörnur í árekstrarprófunum EuroNCAP.

Ný LINEARTRONIC stiglaus sjálfskipting með
þrepastillingum í stýri og leðurklædd rafdrifin sæti.

6,3 l / 100 km

GERÐU ÖRUGG BÍLAKAUP – KAUPTU SUBARU!

í blönduðum akstri

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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TÍMAMÓT
MERKISATBURÐIR
1695 Hafís berst inn á Faxaflóa í fyrsta sinn síðan 1615. Leið
hans hafði legið suður með Austurlandi, vestur með Suðurlandi
og fyrir Reykjanes.
1931 Alþingi er rofið og boðað til nýrra þingkosninga.
1963 Hrímfaxi, flugvél Flugfélags Íslands, ferst við Ósló og tólf
manns týna lífi.
1987 Flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli er vígð að
viðstöddum þrjú þúsund gestum.
2010 Eldgos hefst í Eyjafjallajökli, með öskufalli og flóðum.
Askan veldur mikilli röskun á flugi víðs vegar um Evrópu.

ÞETTA GERÐIST: 14. APRÍL 1992

Ráðhús Reykjavíkur var vígt
Vígsla Ráðhúss Reykjavíkur fór fram þennan mánaðardag
árið 1992, nákvæmlega fjórum árum eftir að Davíð Oddsson,
þá borgarstjóri, tók fyrstu skóflustunguna. Fjölmennt var við
opnunarhátíðina sem hófst á því að hljómskálakvintettinn
tók nokkur lög. Síðan söng Karlakór Reykjavíkur, meðal annars
Við Reykjavíkurtjörn, lag Gunnars Þórðarsonar við texta
Davíðs Oddssonar. Þórður Þorbjarnarson borgarverkfræðingur
lýsti byggingarsögu hússins. Til máls tóku einnig Magnús
L. Sveinsson, forseti borgarstjórnar, Markús Örn Antonsson
borgarstjóri og Davíð Oddsson forsætisráðherra.
Fyrsti fundur borgarstjórnar Reykjavíkur var síðan settur,
þar var eitt mál á dagskrá, kaup Reykjavíkurborgar á Iðnó
sem voru samþykkt samhljóða og ákveðið að hefja endurbætur á húsinu.

Bók með ólík verk að
formi og innihaldi
Flæðarmál er íslenskt, óútkomið bókmenntaverk þar sem smásögur, örsögur, prósar og
ljóð renna mjúklega saman. Höfundarnir átta og ritstjórarnir sjö standa nú fyrir hópfjármögnun á Karolina Fund svo verkið komist í prentun.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

GUÐRÍÐUR GUÐJÓNSDÓTTIR
frá Rifshalakoti,

lést á hjúkrunarheimilinu Ljósheimum, Selfossi, þann 10. apríl.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Auður Þorsteinsdóttir
Þórður Karlsson
Grétar Halldórsson
Páll Sævar Halldórsson
Halldór Guðmundur Halldórsson
Svava Einarsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Okkar ástkæri

HARALDUR STEFÁNSSON
flugvélstjóri,
Sunnuvegi 3, Reykjavík,

lést í faðmi ástvina sinna 8. apríl síðastliðinn.
Útför hans verður gerð frá Áskirkju
þriðjudaginn 15. apríl 2014 kl. 11.00.
Kristín Rögnvaldsdóttir
Stefanía Haraldsdóttir
Sigfús Ægir Árnason
Jón Ellert Sverrisson
Þorgerður Edda Birgisdóttir
börn og barnabörn.

Stjúpfaðir okkar og fósturfaðir,

EINAR ANDRÉS EINARSSON
frá Skálará í Keldudal, Dýrafirði,
síðast til heimilis að Grýtubakka 6,

lést á Vífilsstöðum 9. apríl. Hann verður
jarðsunginn frá Bústaðakirkju þriðjudaginn
15. apríl kl. 13.00.
Edda Björgmundsdóttir
Bragi Björgmundsson
Einar Már Gunnarsson
og fjölskyldur.

„Þetta er eitt það skemmtilegasta
sem ég hef gert,“ segir Jóda Elín
Margrétardóttir, ein þeirra kvenna
sem vinna að útgáfu bókarinnar
Flæðarmáls sem birtir ólík verk að
formi og innihaldi, sögur, ljóð og
prósa. Höfundar þess eru átta ritlistarnemar við Háskóla Íslands. Þeir
fengu til liðs við sig sex ritstjórnarnema úr sama skóla og Jóda Elín er
einn þeirra. Allir nutu þeir svo leiðsagnar reynds ritstjóra, Sigþrúðar
Gunnarsdóttur hjá Forlaginu.
Hún segir útgáfuna algerlega
sjálfstætt verk. „Við erum ekki með
kynningu á okkur sem nemum heldur stendur verkið eitt og sér. Við
sáum að við værum með geysilega
skemmtilegt og fallegt efni og vildum
skoða leiðir til að gefa það besta út.
Þá kom íslenska hópfjármögnunarsíðan Karolina Fund inn í myndina.“
Stærðin á bókinni var ákveðin
nokkurn veginn fyrirfram og höfundar og ritstjórar unnu saman í
pörum að því að draga fram enn betri
texta að sögn Jódu Elínar. „Höfundarnir eru ólíkir en textunum hefur
verið raðað saman þannig að þeir
mynda sérstakt flæði og eina sterka
heild,“ segir hún og nefnir Ingibjörgu
Magnadóttur, gjörninga- og myndlistarkonu, sem eigi heiðurinn af því.
„Í þessum hópi eru flottar konur og
margar þeirra hafa reynslu af skrifum og listsköpun. Við hönnum kápuna, setjum upp efnið og sjáum um
allt sjálfar nema prentunina og þar
skortir okkur fjármagn,“ segir hún.
En eru engir karlmenn að læra ritlist
og ritstjórn?
„Konur eru í meirihluta í námi.
Samt eru karlar líka í báðum þessum fögum en þeir eru ekki að gefa út
neina bók, enda er það ekki skylda í
náminu. Sigþrúður, ritstýra hjá Forlaginu, kemur að verkinu sem stunda-

HÖFUNDAR OG RITSTJÓRAR Aftari röð: Halla Þórlaug Óskarsdóttir, Júlía Margrét Einarsdóttir, Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir, Inga Rósa Ragnarsdóttir, Sigríður Ásta Árnadóttir,
Árný Elínborg Ásgeirsdóttir, Rannveig Garðarsdóttir. Fremri röð: Ingibjörg Magnadóttir,
Helga Ágústsdóttir, Sigþrúður Gunnarsdóttir, Jóda Elín Valgerður Margrétardóttir, Þuríður
Elva Jónsdóttir, Ragna Ólöf Guðmundsdóttir. Á myndina vantar Bjargeyju Ólafsdóttur og Ingibjörgu Valsdóttur.
MYND ÚR EINKASAFNI

kennari. Það er frábært að fá hana
inn í hópinn, hún er eldklár og þaulreynd en ekki dómínerandi heldur
verður ein af hópnum.“
Til að bókin Flæðarmál verði að
veruleika hafa konurnar sem sagt

hafið söfnun í gegnum Karólína Fund
og hvetja almenning til að leggja
útgáfunni lið. Söfnunin stendur til 9.
maí. Hægt er að sjá meira um málið á
vefsíðunni http://www.karolinafund.
com/project/view/319. gun@frettabladid.is

Gáfu börnum á BUGL spjaldtölvur
Börn sem dvelja á barna-og unglingageðdeild Landspítala fengu nýlega nokkrar Applespjaldtölvur. Tölvurnar voru gjöf frá velunnara Vildarbarnasjóðs Icelandair.
Velunnari Vildarbarnasjóðs Icelandair sem ekki lætur nafns
síns getið gaf sjóðnum nýlega nokkrar Apple-spjaldtölvur
með ósk um að þær yrðu nýttar þar sem mikil þörf væri á.
Í framhaldi af því var ákveðið að afhenda þær barna- og
unglingageðdeildinni.
Markmið sjóðsins Vildarbörn Icelandair er að gefa langveikum börnum, foreldrum þeirra og systkinum tækifæri
til að fara í draumaferð sem þau ættu annars ekki kost á og
alls hefur 431 fjölskylda notið stuðnings frá stofnun hans.
Sjóðurinn er meðal annars fjármagnaður með beinu fjárframlagi Icelandair, frjálsum framlögum félaga í Saga Club
Icelandair og með söfnun myntar um borð í flugvélum Icelandair. Starfsemin byggist á hugmyndum og starfi Peggy
Helgason, eiginkonu Sigurðar Helgasonar, sem lengi var forstjóri Flugleiða og er nú stjórnarformaður Icelandair Group.
Peggy hefur um árabil unnið sem sjálfboðaliði á barnadeildum sjúkrahúsa í Reykjavík og stutt fjölskyldur fjölda veikra
barna með ýmsum hætti.

VIÐ AFHENDINGU Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir

BUGL, Dóra Elín Atladóttir, forstöðumaður Vildarbarna Icelandair,
Linda Kristmundsdóttir, deildarstjóri göngudeildar BUGL, og Vilborg
G. Guðnadóttir,deildarstjóri legudeildar BUGL.

MÍLANÓ 2014
Spænski hönnuðurinn Patricia Urquiola
hefur hannað einingasófa úr svokölluðu
jersey-teygjuefni fyrir ítalska merkið Moroso. Afraksturinn var sýndur á húsgagnasýningunni í Mílanó.

MÆLIR MEÐ
SCHOLL
Anna notar opna skó
mikið á sumrin og
finnst því mikilvægt
að fæturnir líti vel út.
Hún notar fótaþjöl til
að gera fæturna mjúka
og slétta.
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FLOTTIR FÆTUR
Í ALLT SUMAR
HALLDÓR JÓNSSON EHF. KYNNIR Anna Axelsdóttir hefur áralanga reynslu
af notkun Scholl-fótaþjala. „Scholl er merki sem ég treysti og get mælt með.“
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æturnir eru okkur mikilvægir og
því þurfum við að hugsa vel um
þá og dekra reglulega við þá til að
koma í veg fyrir óþægindi sem geta fylgt
álaginu sem þeir verða fyrir. Til að fyrirbyggja og draga úr myndun á harðri
húð á fótunum má nota fótaþjalir til að
fjarlægja harða húð og gera fæturna
slétta og mjúka.
Þykk og hörð húð myndast við stöðugt álag, svo sem nudd eða núning, sem
húðin verður fyrir í langan tíma. Þetta
getur orsakast af daglegum athöfnum,
svo sem því að vera í skóm sem nuddast við húðina eða einfaldlega álaginu af
líkamsþyngdinni á fæturna.
Anna Axelsdóttir hefur notað fótaþjöl frá Scholl í mörg ár. „Ég er mikið í
opnum skóm á sumrin og þá finnst mér
mikilvægt að fæturnir líti vel út. Sumarið er tíminn til að hugsa um fæturna,“

segir Anna. „Ég nota alltaf þessa
svörtu fótaþjöl, fæturnir verða
mjúkir og sléttir og tilbúnir fyrir
sumarið. Svo er hún létt og
þægileg og endist mjög
lengi enda er Scholl
merki sem ég treysti
og get mælt með.“

SCHOLL-FÓTAÞJÖL TIL AÐ
SLÉTTA OG MÝKJA FÆTUR
Tvískipt fótaþjöl sem fjarlægir harða
og þurra húð og fæturnir verða mjúkir og
sléttir. Þjölin er tvískipt, öðrum megin er
grófara yfirborð til að fjarlægja grófa, þurra og
harða húð. Hinum megin er yfirborðið fínna
sem sléttir húðina og gerir hana mjúka. Gripið
á þjölinni er gott og það má þvo hana.
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400 mg hraðvirkt ibuprofen

HLIÐARBORÐ Á grindina má hengja tímarit á skemmtilegan máta.

MYND/FÆRIÐ

NÝ LÍNA Á LEIÐINNI

Borgartúni 28, 105 Reykjavík | sími 553-8331

HÖNNUN Hönnunarfyrirtækið FÆRIÐ kynnti innskotsborðin Berg á HönnunarMars. Borðin eru fyrsti hluti af nýrri heimilislínu sem von er á í haust.

F

ormin í borðunum eru dregin af íslensku stuðlabergi. Þá átti vel við
hönnunarferlið að hafa steyptan
topp en á minna borðinu er steypa en
steypt ál á stærra borðinu. Plöturnar
eru steyptar í Hellu og hver plata er ólík
annarri,“ útskýrir Þórunn Hannesdóttir, vöruhönnuður hjá Færinu, en hún
kynnti ný innskotsborð í Epal á HönnunarMars.
Borðin kallast Berg og henta bæði
sem inni- og útihúsgögn en grindin er
úr stáli.
„Borðin eru sterkbyggð og eru hönnuð til þess að endast,“ segir Þórunn.
„Það er vel hægt að nota þau úti í garði
og úti á svölum sem stól og borð. Litina
á borðunum má sjá í íslenskri náttúru.
Þessir litir spila vel við hrátt og hart
álið og sementið sem notað er í borðplöturnar.“
Borðin eru fyrsti hluti af nýrri
heimilislínu frá Færinu, sem von er
á í haust. Fleiri vörur í línunni verða

Öﬂug vörn gegn
sveppasýkingum
„Ég mæli með Bio Kult Candéa fyrir skjólstæðinga
inga mína
mína.
í Síð
Síðustu ár
á
hef ég lagt mikla áherslu á að vera í jafnvægi, með góða orku og
einbeitningu í líﬁ og starﬁ. Ég hef lagt áherslu á að taka inn góða
gerla til að viðhalda jafnvægi og orku og hef prófað þá allra bestu
hér á markaðinum hverju sinni,“ segir Sigríður Jónsdóttir, ADHD
markþjálﬁ og fíkniráðgjaﬁ.
„Mér ﬁnnst Bio Kult Candéa vera skjótvirkasta varan sem ég hef
prófað. Ég mæli með henni fyrir skjólstæðinga mína sem gjarnan
eru að glíma við ójafnvægi í líﬁ sínu.“

ÚTI OG INNI Grindin er úr stáli og toppplöturnar steyptar. Borðin má því vel
nota úti við.

kynntar á sýningunni 100% Design í
London í september en Þórunn fékk
boð um að taka þátt í sýningunni.
„Það er frábært að fá slíkt boð. Viðtökurnar á HönnunarMars voru líka
góðar, bæði hjá Íslendingum og hjá
erlendum gestum,“ segir Þórunn en þó
nokkuð hefur verið fjallað um Berg í
erlendum fjölmiðlum. „Við fengum umfjöllun í þýsku tímariti og verið er að
vinna að umfjöllun í bresku tímariti,“
segir Þórunn.
Ætlunin er að Berg komi á markaðinn snemma í sumar og fleiri vörur fylgi
svo í kjölfarið. Fylgjast má með Færinu
á www.faerid.com. Færið er einnig á
Facebook.

FÆRIÐ Þórunn Hannesdóttir kynnti Berg á
HönnunarMars.
MYND/ANTON

NÝ LÍNA Berg vakti athygli á HönnunarMars. Í
haust verða kynntar fleiri vörur en Þórunn fékk
boð um að sýna á 100% Design í London.

Candéa

MYND/FÆRIÐ
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yrsta útskriftarsýning meistaranema í hönnun
og myndlist frá Listaháskóla Íslands var opnuð um helgina í Gerðarsafni í Kópavogi.
Alþjóðlegt meistaranám í myndlist og hönnun
hófst í Listaháskóla Íslands haustið 2012 og er
þetta því fyrsti árgangurinn sem setur fram MAverk sín á sérstakri útskriftarsýningu.
Tíu nemendur leggja fram verk sín til opinberrar
sýningar og MA-varnar; þrír í hönnun og sjö í
myndlist.
Verkin á sýningunni eru mjög fjölbreytt en þar
má m.a. sjá hvernig má leysa upp ósjálfbært og
mengandi kerfi þar sem líftími neytendaumbúða er
settur í samhengi við líftíma vöru. Ímynd íslenska
hestsins er rýnd og þáttur mannsins í sköpulagi
hans myndgerður, fjallað er um missi, minnið og
ljósmyndina sem aðferð til að endurskapa minningar og rannsóknir gerðar á ummerkjum tungumálsins í málverkum
Sýningin stendur til 11. maí.
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

FYRSTI HÓPURINN Nemar sem útskrifast úr MA-námi í myndlist og hönnun frá LHÍ.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Kolbeinn Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Fallegt einbýli í miðbænum
Remax Senter og Brynjar
Ingólfsson kynna fallegt
einbýlishús í miðbænum.

Bergstaðastræti 11A

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 16. APRÍL MILLI KL. 17.30 - 18.00
Falleg tveggja herbergja íbúð á þessum vinsæla stað í miðbæ
Reykjavíkur. Verð. 22.900.000. Stærð. 57,5 m²
Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Save the Children á Íslandi

Húsið stendur á horni Nýlendugötu og Bakkastígs, eða við Bakkastíg 4 , og er um að ræða virkilega
sjarmerandi og huggulega eign.
Staðsetningin er skemmtileg og
er mikil uppbygging í nágrenninu. Nýlendugata er einstefnugata
og Bakkastígur botnlangagata.
Þess má til gamans geta að á síðasta ári var haldin Bakkastígshátíð með kór og fleiri uppákomum á
Menningarnótt.
Nánari lýsing á eigninni er sem
hér segir: Stofan er hlýleg og björt.
Gamlar fjalir eru á gólfi hæðarinnar sem gefa henni mikinn
sjarma. Eldhúsið er nýlega endurnýjað með flísum á gólfi og miklu
skápaplássi. Rishæðin er með
þremur svefnherbergjum, sjónvarpsholi og baðherbergi með baðkari. Mjög mikil loftæhðer á hæðinni þar sem risið fær að njóta sín.
Jarðhæðin samanstendur af

Húsið stendur á horni Nýlendugötu og Bakkastígs.

vinnustofu, svefnherbergi, þvottahúsi, geymslu og salerni. Húsið er
á eignarlóð. Útgengt er frá stofunni út á litla verönd með stiga
niður í garðinn. Garðurinn er
sjarmerandi. Hann snýr í suð/aust-

Vesturberg 140 - 111 Reykjavík

ur. Í garðinum er útihús (sem er
skráð sem geymsla) sem býður upp
á mikla möguleika.
Allar nánari upplýsingar veitir Brynjar Ingólfsson í síma 6668999 eða á bi@remax.is.

Stakkhamrar 27 -112 Reykjavík

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

Sólvallagata 63 - 101 Reykjavík
Einstaklega glæsilegt 233,4 m2
steinsteypt 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.

Miðbraut 38 - 170 Seltjarnarnes
Glæsilegt 246,2 m2 einbýlishús með
tvöföldum bílskúr og garðskála við
Miðbraut 38 á Seltjarnarnesi. Gott
skipulag. Fallegar innréttingar. Stór
timburverönd. Sundlaug. Eignin er
skráð 246,2 m2, þar af einbýli 145 m2,
bílskúr 60 m2 og garðskáli 41,2 m2.
V. 79,0 m.

Laus strax
Úthlíð 11 -105 Reykjavík
Mjög falleg 130,5 sérhæð í fallegu
fjórbýlishúsi við Úthlíð 11 í Reykjavík.
Íbúðin er á 1. hæð með sér inngangi
og skiptist í forstofu, stórt hol, fjögur
herbergi, baðherbergi m/kari, eldhús
og stóra stofu. Svalir út frá stofu
og aðrar út frá hjónaherbergi. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. V. 45,5 m.

Fallegt og vel skipulagt 167,3 m2
einbýlishús með innbyggðum bílskúr við
Stakkhamra 27 í Grafarvogi. Hellulagt
bílaplan og garður með timburverönd í
suðvestur. Eignin skiptist í 3-4 svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús,
eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr með
góðu geymslulofti. V. 49,9 m.

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

Súluhöfði 31 - 270 Mosfellsbær

Hlíð - Kjós

Mjög fallegt 229,5 m2 einbýlishús á
einni hæð, þar af 42,5 m2 tvöföldum
bílskúr við Súluhöfða í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stóra
stofu/borðstofu, eldhús með borðkrók,
fjögur svefnherbergi, baðherbergi,
gestasalerni, þvotthús og bílskúr.
Stórt bílaplan og suðvestur pallur með
heitum potti. V. 65,4 m.

Nýtt á skrá

Fallegur 27 m2 sumarbústaður á útsýnislóð við Hlíð 20 í Eilílfsdal í Kjósarhreppi.
Stór verönd er við húsið og mikill gróður í
landinu. V. 7,2 m.

Nýtt á skrá

Hjallahlíð 19C - 270 Mosfellsbær

Vesturvör 30B - 200 Kópavogur

Nýtt á skrá

Falleg 117 m2, 4ra herbergja íbúð á
2. hæð í fjórbýlishúsi ásamt 24,1 m2
bílskúr við Hjallahlíð 19C í Mosfellsbæ.
Íbúðin skiptist í hjónaherbergi, tvö
barnaherbergi(nú eitt stórt herbergi),
fotstofu, baðherbergi, þvottahús,
geymslu, stofu og eldhús. V. 36,5 m.

Laus strax

512,4 m2 atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum.
Tvær stórar innkeyrsludyr. Mikil lofthæð
og lýsing. Eignin er skráð 512,4 m2, þar af
Iðnaður á 1. hæð 393,2 og Skrifstofur á 2.
hæð 119,2 m2. V. 55,0 m.

Nýtt á skrá
Hamratangi 7 -270 Mosfellsbær

OP

Bugðutangi 24 - 270 Mos.

IÐ

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

HÚ

S

Fallegt 52,4 m2 raðhús á einni hæð. 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.

Nýtt á skrá

Laus strax

Fallegt og bjart 150 m2 + risloft
endaraðhús með bílskúr við Hamratanga 7 í Mosfellsbæ. Eignin er laus
til afhendingar strax. Eignin skiptist í
forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, tvö
barnaherbergi (nú eitt stórt herbergi),
hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús,
bílskúr og risloft. Eignin er skráð 150
m2, þar af raðhús 124,8 m2 og bílskúr
25,2 m2. Risloftið er ekki inn í fermetratölu eignarinnar. V. 41,9 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

Guðmundur Th.
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Guðmundur H.
Steinþórsson
Lögg. fasteignasali
gs@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@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
Sigurhæð - Garðabæ

Laxakvísl 17 - 5 herbergja endaíbúð.
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 aðalbaðherbergi. Ný gólfefni að hluta og hiti í gólfum að hluta.
Samliggjandi stofur með arni. 5 herbergi. Frábær
staðsetning í góðu göngufæri við skóla.

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.

Verð 79,9 millj.
V

Rúgakur – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Verð 42,9 millj.
V

Nýbýlavegur – Kópavogi. Gistiheimili í fullum rekstri.

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

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

Verð 44,9 millj.
V

HÚSNÆÐI
Ú
TIL LEIGU

Verð 99,5 millj.
V

3JA HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI
É Ý

LAUGAVEGUR 51-SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI.

BLÖNDUHLÍÐ.

HVERFISGATA. 4RA – 5 HERB.

LAUGARÁSVEGUR – REYKJAVÍK.

Til leigu glæsilegt og algjörlega endurnýjað 161,0 fm. skrifstofurými á 2. hæð við Laugaveginn. Nýtt eldhús með nýjum
tækjum, ný salerni og ný gólfefni. Hæðin er öll nýmáluð að
innan með nýjum loftljósum. Eitt sér bílastæði á baklóð fylgir
rýminu. Laust til afhendingar nú þegar.

- 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.

Útsýnisíbúð á 4. hæð með suðursvölum. Björt og skemmtileg
í New York loft stíl. Nýlegt eldhús er í íbúðinni og nýlegar raflagnir og taﬂa. Stórt og bjart alrými með gólfsíðum gluggum.
Þrjú herbergi. Íbúðinni fylgir séreignarréttur að ca. 75 fm.
44,9 millj.
þaksvölum, sem reisa má á þaki hússins.

- 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.

GRENSÁSVEGUR 8-SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI.

BÁSBRYGGJA- REYKJAVÍK.
- Glæsileg 100,0 fm. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi.
- Frábær staðsetning við sjávarkambinn. 30,8 fm. bílskúr.
- Opið eldhús. Rúmgóð stofa. 2 herbergi.
- Sjávarútsýni af svölum. Þvottaherb. innan íbúðar.

Asparfell – penthouse

VIÐARÁS- REYKJAVÍK.

177,7 fm. skrifstofuhúsnæði á 3. hæð í góðu lyftuhúsi.
Næg bílastæði. Stórt opið rými og þrjú skrifstofuherbergi.
Hagstætt leiguverð. Leiga til lengri eða skemmri tíma.
Laust til afhendingar strax.
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27,9 millj.

65,0 millj.

U
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34,9 millj.

ÞRASTANES

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.

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

48,5 millj.

BARÐASTRÖND

Þrastanes- Garðabæ

Barðaströnd – Seltjarnarnesi.

Glæsilegt 364,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með möguleika á aukaíbúð á neðri hæð á Arnarnesi. Rúmgóðar glæsilegar
stofur auk arinstofu og sólstofu. Gufubað. Ræktuð lóð með skjólgóðum veröndum til suðurs og heitum potti. Hiti er í innkeyrslu
og stéttum við húsið að stærstum hluta. Þrjú sér bílastæði eru á lóðinni. Húsið að utan er í góðu ástandi, hraunað og zinkklætt
að hluta. Skipti möguleg á minni íbúð t.d. í Akralandi eða Sjálandi í Garðabæ. Verð 89,0 millj.

Vel skipulagt 195,4 fm. endaraðhús á þremur pöllum að meðtöldum 29,3 fm. bílskúr á þessum eftirsótta útsýnisstað á
Seltjarnarnesinu. Samliggjandi stórar stofur með arni. Frábært útsýni úr stofum út á sjóninn, að Esju, Akrafjalli og víðar.
Þrjú herbergi auk fataherbergis. Húsið að utan var málað fyrir ca. 3 árum síðan og þakjárn er mjög nýlegt.
Skjólgóð viðar- og hellulögð verönd til suðurs. Verð 54,9 millj.

Vegna mikillar sölu óskum við eftir
2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðum á söluskrá.
Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.
Brúnás- Garðabæ

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

Heil húseign með aukaíbúð í bakhúsi á 618,0 fm.
eignarlóð í Litla Skerjaﬁrðinum. Framhúsið er á
þremur hæðum, kjallari, hæð og ris, samtals 109,2
fm. að stærð og bakhúsið, sem er endurbyggt
árið 2006 er 24,5 fermetrar að stærð.
Húsið stendur á mjög stórri eignarlóð.

Verð 39,9 millj.
V

Verð 84,9 millj.
V

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

LERKIÁS- GARÐABÆ

BAKKASTAÐIR. FRÁBÆR STAÐSETNING.

LÆKJASMÁRI- KÓPAVOGI. 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ.

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.
59,5 millj.

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

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

SÓLVA
L LLAGATA. GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS.

VÍÐIHLÍÐ – REYKJAVÍK

FELLAHVARF- 4RA – 5 HERBERGJA EFRI HÆÐ.

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

201,5 fm. endaraðhús með glæsilegri lóð og um 70 fm. nýlegum palli út frá stofu.
Nýleg sérsmíðuð innrétting í eldhúsi. Arinn í stofu. Garðstofa. Fjögur herbergi. Eignin
hefur fengið gott viðhald í gegnum árin og er í mjög góðu ástandi. Eignin er laus
ﬂjótlega. MÖGULEIKI AÐ TAKA YFIR UM 40 MILLJ. KR. LÍFEYRISSJÓÐSLÁN.

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. Stutt í skóla. 43,5 millj.

59,8 millj.

NÝHÖFN

33,9 millj.

KIRKJULUNDUR

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

KIRKJULUNDUR 12-14 - GARÐABÆ

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

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

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

HAGAMELUR 12

- GLÆSILEG SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR.
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LUNDUR 3 - GLÆSILEG PENTHOUSEÍB.

GVENDAGEISLI 24

- ÓVENJU GLÆSILEG EIGN.
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GAUKSHÓLAR 2

-7. HÆÐ. ÚTSÝNISÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI
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- FALLEGT RAÐHÚS
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Stórglæsileg penthouseíbúð. Íbúðin er stórglæsil. hvar sem er litið og er innréttuð og hönnuð á mjög glæsil. hátt. Allar innréttingar, fataskápar og hurðir
eru úr eik. Gólfefni eru eikarparket og flísar. Íbúðin er á 10. og efstu hæð og
er 159,50 fm að stærð. Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Stórar þaksvalir
meðfram allri íbúðinni fylgja íbúðinni. Stórkostl. útsýni til sjávar er úr íbúðinni.
Íbúðin er mjög björt og rúmgóð með góðri lofthæð og stórum gluggum. Eignin
verður sýnd mánudaginn 14.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 99,0 m. 3436

KÁRSNESBRAUT 91

- 4RA HERB. ÁSAMT BÍLSKÚR
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Mjög glæsil. og björt 127 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í fallegu fjölbýli. Sér inng.
og stæði í bílag. Nýl. eldhús með granít borðpl. þvottah. innan íbúðar og stórar
ca 17 fm svalir til suðurs. Eignin verður sýnd mánudaginn 14.apríl milli kl.
17:30 og kl. 18:00. V. 34,9 m. 3201

LOGALAND 25

TVÖ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU FYLGJA.
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Stórglæsileg og mikið endurnýjuð samt. 205 fm neðri sérh.m. 24,2 fm bílskúr á
góðum stað við Hagamel gegnt Melaskóla. Húsið fékk viðurkenningu fyrir vel
heppnaðar endurbætur árið 2006. M.a. hefur verið endurn. gólfefni, eldhús,
baðherb., gler og gluggar, skólp og drenlögn. Að utan er búið að endursteina
húsið og gera við þak og þakkant á vandaðan hátt. Í kjallara er lítil stúdíó íbúð.
Eignin verður sýnd mánudaginn 14.apríl milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 74,8 m.
3869

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Fallegt talsvert endurn. raðhús á pöllum á mjög góðum stað í Fossvoginum.
Húsið er skráð 241,3 fm og er bílskúrinn þar af 25,6 fm. Yfirb. suðursvalir. Parket, endurn. eldhús og baðherb., gólfefni, fataskápar o.fl. Mjög góð staðsetn.
Mjög gott útsýni. Stór timburverönd í suður. Eignin verður sýnd mánudaginn
14.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 58,5 m. 5074

FROSTASKJÓL 25

- FALLEGT RAÐHÚS Í VESTURBÆNUM.
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Mjög góð og vel skipul. 4ra herb. 90 fm íb. í fjórbýli ásamt 26 fm bílsk. Parket.
Þrjú herb. Sér þvottah. í íbúð. Útsýni. Eignin verður sýnd mánudaginn 14.apríl
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,9 m. 3622

EFSTASUND 27

- EFRI .H. 4RA HERB OG BÍLSKÚR

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. Eignin verður
sýnd mánudaginn 14.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.72,5 millj.

ARATÚN

– FALLEGT EINBÝLISHÚS.
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Vel skipulögð og skemmtileg sex herbergja íbúð á 7. hæð (efstu) við Gaukshóla. Tvær stofur, fjögur svefnherbergi, tvennar svalir, heitur pottur og bílskúr.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 15.apríl milli kl. 17:30 og kl. 18:00.
V. 34,9 m. 3562

FROSTAFOLD 6
- LYFTUHÚS.

Falleg og mikið uppgerð 4ra herb. 111,4 fm risíbúð ásamt 28,1 fm bílskúr. Þrjú
rúmgóð svefnh., stór stofa og borðstofa með útg. út á suður svalir. Eignin
verður sýnd þriðjudaginn 15.apríl milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 34,9 m. 3672

PERLUKÓR

- STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Tvílyft 271,8 fm einbýlishús með 77 fm aukaíbúð í kjallara og sérstæðum 26,6
fm bílskúr. Fallegur garður með sundlaug og fjölbreyttum gróðri. V. 59,5 millj.

Vantar einbýli
í 101 eða 105:
Er með ákveðinn kaupanda
að góðu einbýlishúsi
miðsvæðis í Reykjavík.
Húsið má vera allt að 350 fm að stærð

Staðgreiðsla í boði.
Góð 62,8 fm íbúð á 6.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt geymslu í kjallara.
Suðursvalir. Mjög gott útsýni. Eignin er laus strax. V. 19,8 m. 3756

Mjög rúmgóð og skemmtileg 4ra herbergja efri hæð með stórum svölum til
suðurs. Fallegt útsýni. Þrjú svefnherbergi, mjög stór stofa og eldhús,
þvottahús innan íbúðar og stæði í bílageymslu. V. 43,9 m. 3873

Upplýsingar gefur Hilmar sími 824-9098

EINBÝLI

Lindargata 33 - 127,3 fm. - 6. hæð
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Sólvallagata - glæsileg eign.
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

Njörvasund - efri sérhæð.
Mjög góð og vel skipulögð 113,5 fm efri sérhæð. Búið
að endurnýja járn og pappa á þaki, nýlegt skolp og
raflagnir og tafla endurnýjað. Þrjú rúmgóð herbergi, stór
og björt stofa og gott eldhús með borðkrók. Mjög gòð
staðsetning í grónu hverfi. V. 32,9 m. 3654

Eyktarhæð 5 - glæsil. einbýli.
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. V. 73,5 m. 3749

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

Glæsileg 127,3 fm íbúð á 6.hæð (íb. 0601) í lyftuhúsi ásamt auka-geymslu. Íbúðin er með suður-svalir og miklu útsýni.
Innréttingar eru sérsmíðaðar og er m.a. innfelld lýsing í loftum. Stæði í bílageymslu og aukageymsla.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 15.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 67,0 m. 1742

3JA HERBERGJA.

Fjóluhlíð 6 HF. Einbýlishús.
Fallegt og vel skipulagt 167 fm einbýli á einni hæð á
eftirsóttum stað í Hafnarfirði. 3. svefnherb.
Húsið er til afhendingar við kaupsamning. 3766

Asparholt - Endaíbúð á efstu hæð- 4ra

Furuvellir - einbýlishús

Mjög góð og vel skipul. 117 fm 4ra herb. endaíb á efstu
hæð með sérinng. og fallegu útsýni. Auðvelt væri að
bæta við herb. þar sem stofan er mjög stór og geymsla íb.
er innan íb. með glugga. Húsið er byggt árið 2004.
V. 29,9 m. 3674

Vesturberg 140 - 3ja herbergja íbúð
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. V. 19,5 m. 3765

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

Snorrastaðir - Laugarvatni
Snorrastaðir í Laugardal Bláskógabyggð. Um er að
ræða sumarhús á 5000fm eignarlandi í vel skipulögðu
sumarbústaðahverfi í landi Snorrastaða í Bláskógabyggð.
Húsið er byggt árið 1973 og hefur verið skipt um rótþró og
hitaveita tekinn inn í húsið á síðustu 3 árum. Innbú getur
fylgt. V. 10,9 m. 3321

ATVINNUHÚSN.

PARHÚS/RAÐHÚS

Karfavogur - endurn.risíbúð.
Þorláksgeisli 7 - íbúð 0404 og bílsk.
Glæsil. 4ra herb. 124,1 fm íb. á 4.h. í fallegu vel staðs.
lyfuhúsi í Grafarholti ásamt st. í bílag. 3. rúmg herb. og
rúmg. stofa. Góðar svalir. Sérþvottah. Parket og flísar.
Afh.1.júlí 2014. FÆST Á MJÖG GÓÐU VERÐI.

Falleg, talsvert endurnýjuð 3ja herbergja 47,9 fm íbúð
í risi í góðu vel staðsettu húsi. Tvö svefnherb. Fallegt
eldhús. Kvistur á stofu.Mjög góð nýting. Íbúðin er laus
strax . 3564

Heiðahjalli 22 - glæsilegt parhús.

Funahöfði - mjög gott fm verð.
Funahöfði 7, 0101 er atvinnu/ skrifstofuhúsnæði á 1.hæð
í steinhúsi á fínum stað á höfðanum. Hefur verið nýtt
sem gistiaðstaða með 16.herbergjum , tveimur eldhúsum
og tveimur baðherbergjum ásamt þvottahúsi. Þarfnast
standsetningar. Laust strax, sölumenn sýna V. 28,9 m.
3767

Mjög gott og vel skipul. ca 190 fm parh. á mjög góðum
útsýnisstað í suðurhlíðum Kópav.s. Hellul. rúmgott
bílaplan. Vand. innrétt. Stórar flísal. svalir og stór afgirt
timburverönd með heitum potti. Endurn. baðherbergi.
Parket og flísar á gólfum. V. 57,9 m. 3671

Lundarbrekka - mikið endurnýjuð
íbúð 0401 er 92,3 fm 4ra herbergja íbúð í góðu mjög vel
staðsettu fjölbýlishúsi. Sérinngangur. Nýtt eldhús, hluti
gólfefna, innihurðir, fataskápar og fl. Íbúðin verður afhent
eftir ca mánuð. Suðursvalir. Þvottahús á hæðinni.
V. 28,9 m. 3773

Geislalind .- Parhús á frábærum stað.

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

Kaplahraun - mjög góð staðsetning.
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

2JA HERBERGJA.

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
útsýni af efri hæðinni. V. 47,9 m. 3752

Torfufell - Álklæðning
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

Brautarholt til sölu eða leigu.
Dalsel 2ja herb.
Rúmgóð og falleg 58,7 fm íbúð á jarðhæð. Snyrtileg íbúð.
V. 16,5 m. 3755

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

Nýtt hús á Seltjarnarnesi

Baldursgata 22, 101 Reykjavík.
Tvílyft raðhús sem hefur mikið verið standsett. Nýleg
timburverönd sem er með skjólveggjum og steyptum
heitum potti. V. 39,5 m. 1992

HÆÐIR
Laugarnesvegur - 4ra herb. endaíb.
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 . . 2868

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

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 . 3655

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

-HZ [LPN UHZ HSHU; 69.
.HY ó H[V Y N P
   .HY ó HI ¤Y 
: xT P     
^^^MHZ [[V Y N PZ

RYHM[\Y[YH\Z[mYHUN\Y
Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

:PN\Yó\Y
/HMKxZ
Fasteignasali Sölustjóri
 
 

ÍYUP
+}YV[OLH
Fasteignasali Sölufulltrúi
 
 

)VSSHNHYóHY¶:LS[QH

:PN\YIQYU
Sölufulltrúi


1}OHUUH
îVYZ[LPUU
Fasteignasali Sölufulltrúi
  
 

)LYNSPUK
)QHYUP
Fasteignasali Sölufulltrúi
 
  

/]HZZHSLP[P¶9]R

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

î}YH
ÔZRHY
Fasteignasali Sölufulltrúi

 

=LYó!  T

Opið
Opið
hús
hús

Herb: 5-6

:PNYxó\Y
Sölufulltrúi
 

:[LPUHY
Sölufulltrúi


:PNYU
Sölufulltrúi


.HYóHY
Sölufulltrúi
 

ÍSMRVU\O]HYM ¶2}W

/HSSH
Fasteignasali
 

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

Herb:45-6Stærð: 112,6 fm Bílskúr
Herb.

Herb:35-6Stærð: 97 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUHWYxSRS

670ð/Ø:TmU\KHNPUUHWYxSRS 

(\ó]LSKRH\W4RYSmUMYmÐSZZLTO¤N[LYHó`MPY[HRH;S\]LY[
LUK\YUûQ\óYHOLYILYNQHxIóTLóIxSZRYÐIPULYxTQNN}ó\
MQSIûSPZOZPZLTOLM\YMLUNPóNV[[]PóOHSKZxó\Z[\mY)PóLYHó[HRHx
NLUNHSSHYOSPóHYOZZPUZZRPW[H\TMSLZ[HNS\NNH`MPYMHYHôHRVN
ZRPW[H\TYLUU\YHSS[mZxó\Z[\mY\U\T

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

<WWS)LYNSPUKSMZNZT! 

=LYó!T

4LSH]LN\Y¶9L`RQHULZI¤
Opið
Opið
hús
hús

Bílageymsla

<WWS)LYNSPUKSMZNZT! 

/LPóHYNHYó\Y¶9L`RQHULZI¤

=LYó!T

Opið
Opið
hús
hús

Herbergi: 6 Stærð: 196 fm Bílskúr

670ð/Ø:ôYPóQ\KHWYxSRS
É(\ó]LSKRH\W4RYSmUMYmÐSZZLTO¤N[LYHó
`MPY[HRH;S\]LY[LUK\YUûQ\óYHOLYILYNQHxIóTLó
IxSZRYÐIPULYxTQNN}ó\MQSIûSPZOZPZLTOLM\YMLUNPó
NV[[]PóOHSKZxó\Z[\mY
)PóLYHó[HRHxNLUNHSSHYOSPóHYOZZPUZZRPW[H\T
MSLZ[HNS\NNH`MPYMHYHôHRVNZRPW[H\TYLUU\YHSS[m
Zxó\Z[\mY\U\T
<WWS)LYNSPUKSMZNZT! 

-Y}óHôPUN¶2}W

=LYó!

Herb:55-6Stærð: 213,5 fm Bílskúr
Herb.

Herb:55-6Stærð: 166,3 fm Bílskúr
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUHWYxSRS!!

670ð/Ø:TmU\KHNPUUHWYxSRS!!

.S¤ZPSLN[VN]HUKHóMTLPUIûSPZOZmLPUUPO¤óTLóMT
IxSZRYmN}ó\TZ[Hóx9L`RQHULZI¤-QN\YZ]LMUOLYILYNP[]
IHóOLYILYNPZ[}YIxSZRYLSKOZZ[VMHIVYóZZ[VMHMHSSLN\YVNNY}PUU
NHYó\Y(SSHYPUUYt[[PUNHYVNO\YóPYLY\ZtYZTxóHóHYMYm
9/0UUYt[[PUN\TS}ó[LPRU\óHM)4=HSSmVNLYM\SSMYmNLUNPU

.S¤ZPSLN[MTLPUIûSPZOZmLPUUPO¤óTLóMTIxSZRYm
N}ó\TZ[Hóx9L`RQHULZI¤îYQN}óZ]LMUOLYILYNPTLóTN\SLPRHm
[]LPT\Y[PS]PóI}[HY[]IHóOLYILYNPLSKOZô]V[[HOZZ[VMH
IVYóZ[VMHIxSZRYNS¤ZPSLN\YNY}PUUNHYó\YVN]LYUKkYZ[\[[x
]LYZS\UVNôQ}U\Z[\ZR}SHVNxôY}[[PY:T\LPNLUK\YMYm\WWOHMP

<WWS:[LPUHYZS\MNZT!

<WWS:[LPUHYZS\MNZT!

4m]HULZ¶.I¤

T

Opið
hús

Herb:75-6Stærð: 345,8 fm
Herb.
)}RPóZRVó\UxNZT

=LYó!T

Opið
Opið
hús
hús

Herb:65-6Stærð: 249,9 fm
Herb.


:}SOLPTHY¶9]R

=LYó!T

Opið
hús

)}RPóZRVó\UxNZT

Herb:45-6Stærð: 152,7 fm
Herb.


670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUHYWxSRS

:[}YNS¤ZPSLN[LPUIûSPZOZZLTOLSK\Y]LS\THSSHMQSZR`SK\UH
:L_Z[}YZ]LMUOLYILYNPôYQIHóOLYILYNPVNYTNV[[LSKOZ.}SMLMUPU
LY\WHYRL[VNNS¤ZPSLNHYMSxZHYVNZ[LPUmIVYó\T/P[PxN}SM\TVN
]HUKHó\YMYmNHUN\YîL[[HLYLPNUxHSNQY\TZtYMSVRRPTLó
}]PóQHMUHUSLN\[ZûUPxY}SLN\VNMHSSLN\\TO]LYMP

-HSSLN[LPUIûSPZOZmLPUUPHSSYHNS¤ZPSLN\Z[\ZQm]HYS}ómOM\óIVYNHYZ
]¤óPU\(YRP[LR[OZZPUZLY/LSNP/QmSTHYZZVUHYRP[LR[/ZPóOLM\Y
MLUNPóNV[[]PóOHSKVNLY[]LPT\YO¤ó\TTLóZ[}Y\TIxSZRY MT
<TLYHóY¤óHLPNUHYS}óZLTLYMLYTL[YHYHóZ[¤Yó/ZPóLY
ZtYSLNH]LSZ[HóZL[[xY}SLNYPN[\

:U`Y[PSLNVNIQY[YHOLYILYNQHxIómO¤ómZHT[IxSZRY
ÐIóPULYZRYmóOQm-HZ[LPNUHZRYmMTH\RMTIxSZRYZ
ZHT[HSZMTÐIóPULY\WWY\UHYSLNLUOLM\YMLUNPómN¤[[
]PóOHSK/Z]Yó\YLYxOZPU\VNLYZHTLPNPUPUSSHMHYZU`Y[PSLN
4`UKK`YHZxTP]PóPUUNHUNVNS`M[\Y

<WWS:PNYxó\YZS\MNZT!

<WWS:PNYxó\YZS\MNZT!

<WWS:PNYxó\YZS\MNZT!





=LYó!T
=
=L

5ûOMU¶:1Í3(5+0.HYóHI¤

(UKYtZIY\UU\Y¶9]R

=LYó! T

GING

Herb. 2

Stærð: 71,8 fm

Herb. 4

)}RPóZRVó\UxNZT! 

<WWS+}YV[OLHZS\M! 

<WWS+}YV[OLHZS\M! 

+YHUNHR}Y¶2}W

,`QHOYH\U¶îVYSmRZO

=LYó! T

Herbergi: 4

VNMmPóMYLRHYP\WWSûZPUNHY

Stærð: 123,2 - 152,6 fm

:HSHLYOHMPUmxIó\TxNS¤ZPSLN\QHO¤óHmSRS¤KK\MQSIûSPZOZP]Pó
5ûOMUx:QmSHUKPx.HYóHI¤]PóZTmIm[HOMUPUHÐIóPYUHY]LYóH
TLó]UK\ó\TxZSLUZR\TPUUYt[[PUN\TMYm)YUmZVN(,.
LSKOZ[¤RQ\T

Bílageymsla

Herb. 5

ÐIóPYUHY]LYóHûTPZ[TLóN}ó\TZ]S\TLóHZ[}Y\T[PTI\Y]LYUK\T
:[¤óPxIxSHNL`TZS\M`SNQHSS\TxIó\T


=LYó!T

,PUZ[HR[[ZûUPZU`Y[PSLNHóRVTHYHOLYI
MTLPNUH\RZ]LMUSVM[ZLMZ[xSHUKP
)YLRR\ZR}NHYPUUIM`SNPY:[}Y]LYUKOLP[\Y
WV[[\YNL`TZS\ZRYNL`TZS\M`YPYNYPSS
9HMTHNUZR`UKLUOP[H]LP[HLYmZ[HóU\T

Fjölbýlishús

:1Í=(9Ø;:ø50¶5ø)@..05.

<WWS:PNYxó\YZS\MNZT!

=LYó! T

Stærð: 60 fm

670ð/Ø:TmU\KHWYxSRS!!

-YmI¤YM`YZ[\RH\W-HSSLNQHQHOLYIxIó
mO¤óxS`M[\OZP,PNUPULYTLóYTN}ó\
OQ}UHOLYILYNPmZHT[NS\NNHSH\Z\OLYILYNP]Pó
OSPóPUH,SKOZVWPó]PóZ[VM\TLó
LPRHYPUUYZ[mS[¤RQ\T[LUNPM\WWô]]tS



=HSSmY]LN\Y)YLRR\ZR¶)SmZR}NHYI

6WPó
OZ

NÝBYG

/YPUNPóxNZT



:PNYxó\Y

:S\M\SS[YP





Stærð: 269,5 fm

Herb. 4

Stærð: 147,4 fm

)}RPóZRVó\UxNZT! 

)}RPóZRVó\UNZT! 

<WWS+}YV[OLHZS\M! 

<WWS+}YV[OLHZS\M! 

.S¤ZPSLNLPNUmO¤ó\TTQHOLYIZtYxIóm
ULóYPO¤ó=HUKHó\YMYmNHUN\YZtYZTPUUY
t[[PUNHY9TNV[[LSKOZNLZ[HIHóZ[VMHTLó
HYUP/Q}UHOLYIMH[HOLYIIHóOLYITOLP[\T
WV[[PZQ}U]HYWZOLYIOLYIVNô]V[[HOZ

3x[PS[IVYN\UNV[[`MPY[HRHUSLN[SmU=LS
ZRPW\SHN[YHOLYIMTLPUIûSPTLóMT
IxSZRûSP.S\NNHYLY\LUK\YUûQHóPYVNUûSLN[
LSKOZPUUYt[[PUN;PTI\Y]LYUK[MYmZ[VM\VN
N}ó\YNHYó\Y-QSZR`SK\]¤UZ[HóZL[UPUN

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

MIKIL SALA
SÍMI 520 9595
(YUHYZTmYP¶2}W

:HUKH]Hó ¶9]R

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

:[YHUK]LN\Y.I¤

=LYó!  T

Opið
Opið
hús
hús

=LYó!T

Opið
Opið
hús
hús

Herb:45-6Stærð: 89,5 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 126,3 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 119,4 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUHWYxSRS!!

670ð/Ø:TmU\KHNPUUHWYxSRS! !

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

.S¤ZPSLNQHOLYILYNQHLUKHxIóPYmLMZ[\O¤óxMHSSLN\S`M[\OZPmZHT[
Z[¤óPxSVRHóYPIxSHNL`TZS\ÐIóPULYIPU]UK\ó\TLPRHYPUU
Yt[[PUN\TVNLPRHYWHYRL[mN}SM\T:[VMHLYIQY[VNYTN}ó:[}YHY
OLSS\SHNóHYZ\ó\YZ]HSPYôHYZLTNLY[LYYmóM`YPYOLP[\TWV[[PNLUNPóLY
[mZ]HSPYYZ[VM\VNIHóOLYILYNP

670ð/Ø:TmU\KHNPUUHWYxSRS!!

<WWSî}YHSMZNZT!

<WWSî}YHSMZNZT!

(\Z[\YR}Y¶2}W

<WWS:PN\Yó\YSMZNZT! 

)mZIY`NNQH¶9]R

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

4QNNS¤ZPSLNxIómM`YZ[\O¤óTLóZQm]HY[ZûUP[PSUVYó\YZ`MPY9]R
,ZQ\UH;PSZ\ó\YZLYZ]VZ[}YZ}SWHSS\Y\TMTHóZ[¤YóÐIóPULY
TLóN}óZ]LMUOLYIIQHY[VNVWPóHóHSYûTPUm[[Y\Z[LPUUmN}SMPVN
LPRHYWHYRL[PNYHUx[mIVYó\TVN]HUKHóHYPUUYt[[PUNHYî]V[[HOLYI
PUUHUxIóHYmZHT[Z[¤óPxIxSHNL`TZS\

/S`UZHSPY¶2}W

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

=LYó!  T

Opið
Opið
hús
hús

Herb:35-6Stærð: 79,3 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 334,2 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 206,8 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUHWYxSRS

670ð/Ø:îYPóQ\KHNPUUHWYxSRS

670ð/Ø:TmU\KHNPUUHWYxSRS 

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

4QNMHSSLNIQY[VN]LSZRPW\SNóxIóTLóZtYPUUNHUNPÐIóPULYm
LMZ[\O¤óZRYmóôYPóQHO¤óLUIHYHNLUNPó\WWLPUHO¤óMYmN[\
,PNUPUSx[\YTQN]LS[VNUmUHZ[LPUZVNUû9TN}óHYZ]HSPYLY\m
xIóPUUP}I`NN[Z]¤óPLY]PóOZPóVNMYmI¤Y[[ZûUP/ZPóLY]LS
Z[HóZL[[ôHYZLTSLPRZR}SPZR}SPVN]LYZS\ULY\xNUN\M¤YP

,PNUxZtYMSVRRP:[}YNS¤ZPSLNVNHMHY]UK\óMTÉWLU[OV\ZL¸xIó
mZHT[MTIxSZRYxMHSSLN\S`M[\OZPVNTLó}OPUKY\ó\ZQm]HY[ZûUP
LPUZVNôHóNLYPZ[ILZ[(SS[LMUPZ]HSLYNS¤ZPSLN[VNZHTYûT[Z[VM\Y
LY\IQHY[HYVNTLó}]PóQHMUHUSLN\[ZûUP[mZQ},SKOZLY]LS[IPó
OQ}UHmSTHLYTLóZtYIHóOLYILYNPVNMH[HOLYILYNP

:RLYQHMQYó\Y

:WmUU¶RTMYm;VYYL]PLQH

-HSSLN[IQHY[VNTQN]LSZRPW\SHN[MTZRYmóMTWHYOZm
[]LPT\YO¤ó\TôHYHMLYJHMT}ZRYmóYûTP<TLYHóY¤óHOZ
TLóMYmI¤Y\[ZûUPN}ó\TZ]LMUOLYILYNQ\TPUUI`NNó\TIxSZRY
VNTPRPSSPSVM[O¤ó.}SMOP[PLYmLMYPO¤óOZZPUZ:[HóZL[UPUNPULY
MYmI¤YYZ[\[[LYxZR}SHSLPRZR}SHxôY}[[HHóZ[ó\VNMS

,UNQHZLS¶ 9]R

=LYó!ôL]Y

=LYó!T

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

.S¤ZPSLNLPNU[PSZS\x:RLYQHMPYóP
,Y\TTLóZ[}YNS¤ZPSLN[ MTLPUIûSPTLó[]MSK\TPUUI`NNó\T
IxSZRY-HSSLNHóRVTHLYHóOZPU\
,PNUPULYSSOPU]HUKHóHZ[HHóPUUHUZLT\[HU.}SMLMUPLY\THYTHYP
WHYRL[VNMSxZHY
,PNUPULYTLóôYLT\YZ]LMUOLYILYNQ\TôYLT\YUûSLNHLUK\YUûQ\ó\T
IHóOLYILYNQ\T[]LPT\YZ[VM\THYUPZQ}U]HYWZOLYILYNPmZHT[
OVIIûOLYILYNP,PUUPNLY¤MPUNHOLYILYNPVNZH\UHTLó
Z[\Y[\HóZ[ó\;]¤Y]LYHUKPYLY\]PóOZPó[MYmLSKOZPVNZ[VM\


<WWS+}YV[OLHZS\MNZT! 

(R\YO]HYMxI¶2}W

=LYó! T

Herb:45-6Stærð: 104 fm Einbýli - 2 hæðir
Herb.

Herb:35-6Stærð: 83,7 fm
Herb.

=PS[\LPNUHZ[7(9(+Ð:&3H\Z[PSHMO]PóRH\WZHTUPUN

670ð/Ø:TmU\KHWYxSRS!!

-HSSLN[LPUImO¤ó\TI`NN[xMHSSLNHI¤U\T:HU4PN\LSKL
:HSPUHZm:WmUP:[}YMLUNSLN[[ZûUPZ[}Y]LYUKVNZ]HSPY.HYó\Yx
RYPUN\TOZPóÐOZPU\LY\!IHóOLYIZ]LMUOZ[VMHTLóHYUPVN
IVYóZ[.S¤ZPSLN[LSKOZTLóô]RY}R;YH\Z[\YY`NNPZZRmW\Y.}ó
SVM[R¤SPUN:HTLPNPUSLNZ\UKSH\NxN[\UUP4HYNPYMYmI¤YPYNVSM]LSSPYx
U¤Z[HUmNY<WWS:PNYUZS\MNZT!

-HZ[LPNUHZHSHU;69.R`UUPY!-HSSLN[TPRPóLUK\YUûQ\óMTQH
OLYILYNQHxIómO¤óTLóZ[¤óPxIxSHNL`TZS\x:LSQHO]LYMPx
)YLPóOVS[P:\ó]LZ[\YZ]HSPY:U`Y[PSLNZHTLPNUî]V[[HWSHUx
IxSHNL`TZS\

/\SK\SHUK¶9]R

=LYó! T

6WPó
OZ

Herb. 3

Stærð: 108,6 fm

Herb. 4

2HWSHZRQ}SZ]xIOTPóQ\¶9]R

<WWS.HYóHYZS\MNZT!

Stærð: 195,1 fm

Herb. 4

Ô:2(,-;09
-HZ[LPNUHZHSHU;69.LYTLó[YH\Z[HU
RH\WHUKHHóJHMTOLYI
xIóx:}SL`QHYYPTHLóH.\SSLUNP

<WWS:PNYUZS\MNZT!

Stærð: 88,5 fm

)}RPóZRVó\UxZxTH

670ð/Ø:TmU\KHWYxSRS!!

670ð/Ø:ôYPóQ\KHWYxSRS!!

.}óIQY[xImO¤óTLóZ]S\TxS`M[\OZP
TLóZ[¤óPxSVRHóYPIxSHN)`NN[-HSSLN[
[ZûUPÐIóPUHMOUûTmS\ó3H\Z[PSHMO]Pó
RH\WZHTUPUN

.S¤ZPSLN[WHSSHYHóOZTLóIxSZRx-VZZ]TLó
MYmI[ZûUPxLPU\HM]PUZ¤SHZ[HVNZRQ}SZ¤SHZ[H
O]LYMPU\x9]R.}óIxSHZ[¤óP]PóPUUN:[}YZ[VMH
T[N[mZZ}SWHSSVNMHSSLNHUNHYó
Z]LMUOLYILYNP]VY\H\ó]LS[HóIYL`[HHM[\Y

9TN}óIQY[xIm[]LPT\YO¤ó\TmO¤ó
TLóZ]S\TVNMSV[[\[ZûUP:[VMHOQ}UHOLYI
IHóOVNLSKOmO¤óPUUP;]ZHTSOLYIxYPZP

<WWS:PNYUZS\MNZT!

:[Yû[\ZLS¶ 9]R

<WWS:PNYUZS\MNZT!

<WWS:PNYUZS\MNZT!
;03)6ð

(\Z[\YR}Y¶2}W
2}W
W

6WPó
OZ

Herb. 5

Ô:2(,-;09

=LYó! T

6WPó
OZ



Stærð: 305 fm

=LYó!T
=LYó!

)YUmZ¶.I¤

=LYó!  T

:\ó\YTûYP¶:LS[QHYU

=LYó! T

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Fjölbýlishús

Stærð: 112-168 fm

Herb. 4

Stærð: 286,5 fm

Herb. 6

Stærð: 216 fm

Bílskúr

Raðhús

670ð/Ø:ôYPóQ\KHWYxSRS! !

/YPUNPóVNSLP[Pó\WWSûZPUNH5ûQHYxIóPY

/YPUNPóVNWHU[PóZRVó\UxZxTH

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\UxZxTH

-HSSLN[VNZtYSLNH]HUKHó MTLPUIûSPZOZ
PUUZ[xIV[USHUNHxôLZZHYPMHSSLN\VNY}SLN\N[\
/ZPóLYTPRPóLUK\YUûQHó

5ûQHYVNNS¤ZPSLNHY]LSZRPW\SHNóHYxIóPYTLó
ZtYPUUNHUNPVNLPUZ[R\[ZûUPÐIóPYUHY]LYóH
HMOLU[HY[PSIUHYmUN}SMLMUH)xSZRYHYM`SNQH
MPTTxIó\T(MOLUKPUNOLMZ[xZLW[

.S¤ZPSLN[MTLPUIûSPmTQNN}ó\TZ[Hóx
ÍZHO]LYMPU\x.HYóHI¤YTN}óZ]LMUOLYILYNP
MH[HOLYILYNPIHóOLYILYNPZ[VMHVNIVYóZZ[VMH
Z[}Y[LSKOZô]V[[HOZZ[}YIxSZRYVN
ZQ}U]HYWZOVSZRYPMZ[VMHI}RHOLYILYNPmLMYPO¤ó

.V[[MTYHóOZm[]LPTO¤ó\TTLó
PUUI`NNó\TIxSZRYmN}ó\TZ[Hóm:LS[QHYUHY
ULZPZ]LMUOLYILYNPZQ}U]HYWZOVSZ[VMH
IVYóZ[VMHô]V[[HOZLSKOZIHóOLYILYNP
NLZ[HZHSLYUPVNIxSZRY

<WWS:[LPUHYZS\MNZT!

<WWS:[LPUHYZS\MNZT!

<WWSîVYZ[LPUUZS\MNZT! 

<WWSÔZRHYZS\MNZT! 

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

Melabraut

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

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

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 775 1515
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170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð

73,5
, millj.
j
108 Reykjavík

Hæðargarður 33 íbúð 505

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð

Falllegt 217 fm ein
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60 ára og eldri

OPIÐ HÚS
Mánudag 14. apríl

Nánari upplýsingar veitir

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

17:00 - 17:45

Verð

201 Kópavogur

21,9 millj.

112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

170 Seltjarnarnes

201 Kópavogur

210 Garðabær

Núpalind

Nesbali

Fífulind

Lyngás

Falleg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi
Afgirtur sólpallur og grasflötur í suðvestur
Stutt í alla þjónustu
Nánar Davíð 697 3080

Tvílyft raðhús samtals 202 fm auk 30 fm sólstofu
Fimm svefnherbergi (möguleiki)
Fallegt eldhús, endurnýjað árið 2010
Hús sem hefur fengið gott viðhald
Nánar: Gunnar 899 5856

130 fm íbúð á tveimur hæðum
Stofa með útg. á sólríkar svalir
Gott sjónvarpshol á efri hæð
Svefnherbergin þrjú eru rúmgóð
Eftirsóttur staður
Nánar: Atli 899 1178

Falleg 4ra herbergja 101,4 fm
Sérinngangur
Opið eldhús
Rúmgóð herbergi
Nánar: Gunnar 899 5856

Verð

31,9
, millj.
j

Verð

203 Kópavogur

59,9
, millj.
j

Verð

112 Reykjavík

67,9
, millj.
j

35,4
, millj.
j

Verð

203 Kópavogur

37,0
, millj.
j

203 Kópavogur

Ásakór

Hrísrimi

Grandahvarf

Boðaþing

Glæsileg íbúð samtals 157,3 fm
Tvennar svalir
Stæði í bílakjallara
Glæsilegt opið eldhús
Nánar: Gunnar 899 5856

Fallegt íbúð samtals 105,6 fm
Stæði í bílageymslu 26,2 fm
Þrjú svefnherbergi
Gott flæði í íbúð
Falleg staðsetning innan hverfis
Nánar: Gunnar 899 5856
Verð

Falleg íbúð á miðhæð í litlu fjölbýli
Alls 165,4 fm með bílskúr
Björt og falleg stofurými
3-4 svefnherbergi
Aukin lofthæð og frábært útsýni
Nánar: Atli 899 1178
Verð 47,9
,

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á fjórðu hæð.
Stórar og rúmgóðar suðursvalir
Stæði í lokaðri bílageymslu
Glæsilegt útsýni yfir Elliðavatn
Nánar Davíð 697 3080

Verð

1/3
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Tjarnarból 14
Mjög góð tveggja herbergja
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OPIÐ HÚS
Þriðjudag 15. apríl

17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Verð

33,4 millj.
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Sóltún 28

Mánudag 14. apríl

17:00 - 18:00
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OPIÐ HÚS
Þriðjudag 15. apríl

OPIÐ HÚS

17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

30,9 millj.

Verð

Þriðjudag 15. apríl

17:30 - 18:00

Verð
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OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Verð

42,5 millj.

203 Kó
Kópavogur

55 ára og eldri
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Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Verð
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stað í miðbænum

Vandaðar innréttingar og
gófefni - sólskáli

Þriðjudag 15. apríl

18:30 - 19:00

Baldursgata 30

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 15. apríl

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Mánudag 14. apríl

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

17:00 - 18:00

Verð
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OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 15. apríl

17:00 - 17:45

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

MIKLABORG

35,9
, millj.
j

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Mánudag 14. apríl

17:00 - 17:45

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

43,9
, millj.
j
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MIKLABORG

569 7000

109 Reykjavík

201 Kópavogur

225 Garðabær (Álftanes)

210 Garðabær

Árskógar

Fjallalind

Norðurtún

Strandvegur

93,6 fm 3ja herbergja
Stæði í bílakjallara
Frábær húsvörður
Lyftuhús - góð sameign
Nánar: Jason 775 1515

Fallegt og vel skipulagt parhús
Eftirsóttur staður í Lindahverfinu
Nýtt glæsilegt eldhús, góð alrými
tvö til þrjú svefnherbergi.
Innangengt í bílskúr

Fallegt einbýli á einni hæð samtals 227,3 fm
Tvöfaldur bílskúr 54,8 fm
Fimm svefnherbergi
Fallegar stofur með mikilli lofthæð
Nánar: Gunnar 899 5856

Falleg 120,6 fm íbúð,
4ra herbergja
Stæði í bílastæðahúsi
Nánar: Jason 775 1515

Verð

34,9
, millj.
j

Nánar: Atli 899 1178

Verð

49,9
, millj.
j

Verð

44,9
, millj.
j

39,9
, millj.
j

Verð

Sumarhús

Klettháls
801 Selfoss

801 Selfoss

301 Akranes

801 Selfoss

Hörðuvallabraut

Dynskógar

Oddsholt

Klapparhólsbraut

Glæsileg 94,8 fm heilsárshús
6.670 fm eignarlóð
Hitaveita, pallar, útsýni
Húsið er á byggingarstigi
Nánar: Heimir 893 1485

Dynskógar í landi Svarfhóls, Hvalfjarðarsveit
sumarhús á 4.707 fm leigulóð
Húsið er skráð 48,2 fm auk milllofts
Hitaveita við lóðarmörk, heitur pottur
Lokað svæðið (símahlið)
Nánar: Heimir 893 1485
Verð 12,6
, millj.
j

40,7 fm sumarhús ásamt 8,4 fm gestahúsi
falleg eignarlóð 5.120 fm skógi vaxin
Stór sólpallur, lokað svæði
Stutt í alla þjónustu.
Nánar Heimir 893 1485

Fallegt 47,2 fm sumarhús
Lóðin er 7.078 fm leigulóð, kjarri vaxin
Húsið var endurnýjað mikið árið 2006
Hitaveita, heitur pottur, lokað svæði
Nánar Heimir 893 1485

Verð

18,6
, millj.
j

Verð

16,5
, millj.
j

Verð

16,5
, millj.
j

Vaðnes

801 Selfoss

801 Selfoss

801 Selfoss

311 Borgarbyggð

Lækjarbrekka

Heiðarbraut

Tjarnarhólslaut

Múlabyggð - tveir bústaðir

Stórglæsilegt 127,2 fm heilsárshús við
Lækjarbrekku

Falleg 48,2 fm sumar ásamt millilofti.
4,4 fm geymsla,

Stórglæsilegt 224 fm heilsárshús
Byggt 2002 og er allt hið glæsilegasta

Eignarlóð 6.544 fm með glæsilegu útsýni
Hitaeita, lokað svæði (símahlíð)
Nánar: Heimir 893 1485

4.8.40 fm leigulóð kjarri vaxin
Stór sólpallur, hitaveita heitur pottur.
Nánar Heimir 893 1485

7 mín keyrsla í 18 holu golfvöll
Nánar Davíð 697 3080

36,6 fm hvor ásamt geymslu og svefnskála
Kjarri vaxið undir stórbrotnum klettum
Byggð 1988 - ný 20 ára leigusamningur
1,5 ha lóð sem skiptist í 1 ha og 1/2 ha
Frábært útsýni
Nánar Halldór 897 4210

Verð

33,9
, millj.
j

Verð

845 Flúðir

16,5
, millj.
j

Verð

59,5
, millj.
j

Verð

22,0
, millj.
j

801 Selfoss

311 Borgarbyggð

801 Selfoss

Svanabyggð

Fauskás v/ Fossatún

Hestur

Þingvellir Nesjaskógur

Glæsilegt sumarhús í landi Neðra-Sels.
Gróin 2.531 fm leigulóð.
Húsið er 61,1 fm auk millilofts.
Hiitaeita, heitur pottur, gufubað.
Húsið er við teig nr. 3 inn á gólfvelli.
Nánar: Heimir 893 1485 Verð 24,7
,

Mjög gott, nýlegt, 120 fm sumarhús Í land Fossatúns í Borgarnesi með útsýni yfir Blundsvatn.
Tilvalinn stórfjölskyldu bústaður með 4 góðum
herbergjum.
Nánar Halldór 897 4210

Fallegt nýlegt sumarhús 53,6
Einstök staðsetning
70 fm pallur
Nánar: Jórunn 845 8958

Fallegur bústaður 83 fm

millj.
j

801 Selfoss

Verð

24,9
, millj.
j

Verð

Sólskáli 17 fm af heildarstærð
Einstök staðsetning í landi Nesja
Kjarri vaxið land

22,0
, millj.
j

Mikið útsýni
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð

29,9
, millj.
j

801 Selfoss

801 Selfoss

801 Selfoss

Lækjarbakki

Holtsgata við Reykholt

Melhúsasund

Kerhraun

Húsið er 70,2 fm á 6.490 fm eignarlandi
Glæsilegt útsýni
Útigeymsla, stór sólpallur með skjólveggjum
Steypt plata með hita í gólfum
Hitaveita, heitur pottur, rafmagnshlið (símahlíð)
Nánar: Heimir 893 1485
Verð 19,9
, millj.
j

Falleg 93,8 fm sumarhús
steyptur kjallari, óskráð milliloft
Stór sólpallur, heitur pottur, hitaveita
Glæsilegt útsýni
Skipti á minna sumarhúsi koma til greina
Nánar: Heimir 893 1485
Verð 19,5
, millj.
j

Húsið er 62,3 fm auk millilofts
Gestahús 27 fm auk millilofts
Lóðin er 5000 fm leigulóð
Hitaveitusvæði, heitur pottur
Gróðurhús. Lokað svæði (símahlið)
Nánar: Heimir 893 1485
Verð 18,9
,

Heilsárshús í Grímsnes-og Grafningshreppi
Húsið er 71,5 fm hús á 7.642 fm eignarlandi
Húsið er byggt 2011
Stór sólpallur, hitaveita, heitur pottur
Steypt plata, lokað svæði (símahlíð)
Nánar: Heimir 893 1485
Verð 22,9
, millj.
j

3/3

millj.
j

569 7000

Stofnað

1983
Sími 520 7500

DALSÁS 2-6 - HAFNARFJÖRÐUR

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.

Skipalón 10-14 - Hf. - 50 ára og eldri
• 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.

6

GLÆSILEGT FJÖLBÝLI - SÉRINNGANGUR
• Hraunhamar fasteignasala
kynnir í einkasölu glæsilegar
fullbúnar 94 - 125 fermetra
• 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir
með sér inngang ásamt stæði
í bílageymslu fyrir sérvaldar
íbúðir.

EFTIR

• 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.

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

• Verð frá 27,3 millj.

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

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli
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Tröllakór 18-20 íbúð 306 - Kópavogur

Bjarkarás 3 íbúð 103 - Gbær - Sérinngangur

Norðurbakki 17C íbúð 205 - Hafnarfjörður

Gullsmári 11 íbúð 903 – Eldri borgarar

Opið hús í dag milli kl. 18 og 18.30.
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

Opið hús í dag milli kl. 17 og 17.30.
Mjög
j g góð
g 98,7 fermetra íbúð fyrstu
y
hæð með sér inngang
g g á þþessum
frábæra stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Tvö rúmgóð svefnherb. Björt
og falleg stofa, útgengt út af afgirtan sólpall. Eldhús með fallegri
innréttingu. Lofthæð íbúðarinnar er 3 metrar. Gott aðgengi.
Verð 35,9 millj. Íbúðin er laus strax.

Opið hús þriðjudaginn 15.apríl milli 17:00 til 17:30
Sérlegg fallegg íbúð í þþessu eftirsótta húsi við Höfnina í Hafnarfirði.
Íbúðin er 114,6 fermetrar auk stæðis í lokaðri bílageymslu. Björt og
rúmgóð stofa og fallegt eldhús, tvennar svalir, þetta falleg eign sem
vert er að skiða. Verð 35,9 millj.
Hlynur sölumaður verður á staðnum s. 698-2603

Opið hús í dag milli kl. 17 og 17.30.
Sérlega falleg 76 fm 3ja herbergja íbúð á 9.hæð í þessu vinsæla
fjölbýli eldri borgara auk 30 fm. endabílskúr. Vandaðar innréttingar.
Parket á gólfum. Yfirbyggðar svalir. Glæsilegt útsýni til suðurs og
vesturs. Innangengt úr húsinu í þjónustumiðstöð aldaðra.
Verð 34,8 millj. Hilmar Bryde sölumaður verður á staðnum.
Verið velkomin.

Aratún - Garðabær - Einbýli

Suðurholt – Hafnarfjörður
– Sérhæð m. bílskúr

.
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.

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.

Draumahæð - Garðabær - Raðhús

Hringbraut - Hf. - Sérhæð m. bílskúr

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

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.

Asparás - Garðabær - Sérinngangur
- Laus strax

Sævangur - Hafnarfjörður- Glæsilegt Einbýli

Kirkjuvellir - Hafnarfjörður - 3ja m. bílskýli

Sóleyjarimi - Grafarvogur - 50 ára og eldri

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 29,9 millj

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

Hliðarbyggð - Garðabær - Raðhús

Suðurvangur - Hafnarfjörður - Einbýli

Daggarvellir - Hafnarfjörður - 5 herbergja

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

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.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með bílskúr
samtals 260 fm. Stofa, borðstofa, arinstofa, sjónvarpsskáli. 4-5 stór
herbergi ofl. Svalir. Hellulagt bílaplan. Verandir. Góð staðsetning.
Verð 56 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233.

Hraunhamar fasteignasala kynnir nýtt í sölu glæsileg 134 fermetra
efri sér hæð í fjórbýli með sér inngang. Eignin skiptist í forstofu,
hol, fjögur herbergi, baðherbergi, eldhús, stofu , borðstofu, þvottahús og geymslu. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stutt í skóla
og leiksskóla. Vönduð eign sem vert er að skoða. Verð 34,9 millj.
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Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

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

Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

stakffell.is

Vallakór 2 - 201 Kóp.

Sólvallagata - 101 R.

Glæsilegar og vandaðar 3-4 herbergja íbúðir, fullbúnar með gólfefnum. Sérsmíðaðar innréttingar frá Brúnás, granít borðplötur. Skjólgóðar
svalir og fallegt útsýni. Fyrstu íbúðir til afhendingar í júní. Frábært skipulag - sýningaríbúð tilbúin. Bókið skoðun hjá sölumönnum Stakfells.
Verð frá 26,5 millj.

Sérlega notalegt og fallegt 233,4 fm steinsteypt einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr á frábærum stað í Vesturbænum, í þægilegu
göngufæri frá miðbænum. Fallegar stofur, 5 rúmgóð svefnherbergi. Hægt að hafa tvær íbúðir, báðar með sérinngangi. Húsið hefur fengið
gott viðhald og verið mikið endurbætt á vandaðan hátt á undanförnum árum. Stutt í góða skóla, verslanir og þjónustu. Verð 110M.

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð
í Fossvogi
OP
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Óskum eftir 3-4 herb. íbúð
í í lyftuhúsi í Rvk eða Kóp.
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Óskum eftir 2-3 herb. íbúð
í 101

Óskum eftir 2 herb. íbúð
miðsvæðis í Rvk
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Eskihlíð 12b

Álfaskeið 117

Efstasund 11

Víðihlíð 41 - 105 Rvk

Hamrabyggð - 220 Hfj.

Opið hús mánudaginn 14. apríl kl 17.30 - 18.00
Falleg 74.3 fm 3ja herb. íbúð á annarri hæð. Íbúðin er
sunnan megin og eru 2. svherb, stofa með s.svölum.
Bað, gott hol og eldhús með borðkrók. Eldhús og gólf
var tekið í gegn fyrir 2-3 árum. Verð 26.9 millj.

Opið hús þriðjudaginn 15 kl 17.30 - 18.00
Glæsileg og vel við haldið einbýlishús með aukaíbúð
og rúmgóðum bílskúr. Mjög auðvelt er að breyta
núverandi skipulagi og opna á milli sér íbúðar á
jarðhæð og aðalíbúðar. Verð 56,5 millj.

Falleg eign á góðum stað. eignin skiptist í 4ra herb.
íbúð, 3ja herb. íbúð í bílskúr og studio í búð í kjallara.
Þrjár leigueiningar með sér inngöngum, mögulegkar
á góðum leigutekjum. Laus við kaupsamning. Verð:
44,9 millj.

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

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.

Lindasmári 29 - 201 kóp

Bláskógar 5 - 109 Rvk

Vatnsstígur 101 R.

Laugavegur - 101 R.

Naustabryggja - 110 Reykjavík

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.

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.

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: 139M

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

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

AUSTURKÓR - 203 KÓPAVOGUR

Strandasel 11

Flúðasel - 109 Rvk

Bústaðavegur - 108 Rvk

Björt og falleg 3ja herb. endaíbúð á 3ju og efstu hæð.
Parket og ﬂísar á gólfum. Laus við kaupsamning.
Verð: 22,9 millj.

3ja herbergja íbúð í kjallara við Flúðasel. Eignin
skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Sameignlegt þvottahús og 5,6 fm geymsla í
sameign. Verð 17,9 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

Miðvangur - 220 Hfj.

Kárastígur - 101 Rvk

Nýhöfn - 210 Gbæ.

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

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

Glæsileg 3ja - 4ra herbergja íbúð með sér bílskúr.
Mikil lofthæð og glæsilegt óhindrað útsýni yﬁr
Arnarnesvoginn. Vandaðar og góðar innréttingar með
granít borðplötum, hannaðar af Rut Káradóttur. Íbúðin
selst fullbúin með gólfefnum. Verð 59.9 millj.

Dalvegur - 201 kóp

Tranavogur 5

Bæjarhraun - 220 Hfj.

132,9 fm iðnaðarhúsnæði á góðum og sýnilegum
stað við Dalveg. Núverandi skipulag er verslun á 1.
hæð og íbúðarrými á 2. hæð. Eignin er í útleigu með
þriggja mánaða uppsagnarfresti. Ekkert áhvílandi.
Verð: 21,5 millj.

296,4 fm atvinnuhúsnæði á 2. hæð. Snyrtileg eign
með góðri lofthæð, skiptist niður í minni einingar en
auðvelt er að breyta skipulagi. Dúkur á gólﬁ. Laust til
afhendingar. Verð: 37,9

Fjórir eignahutar á 2. og 3. hæð hússins. 228 fm, 220
fm, 111 fm og 303 fm. Sér inngangur. Í húsnæðinu
hefur verið rekið gistiheimili. 26 herbergi. Frábært
tækifæri fyrir fjárfesta. Laust strax, ekkert áhvílandi.
Verð: 154 millj.

Frá þessum fallegu húsum í Austurkór er eitt besta
útsýnið á höfuðborgarsvæðinu.
Aðeins 6 íbúðir í húsi. 3-4 svefnherbergi, 2 baðherbergi í öllum
íbúðum, fataherbergi í stærri íbúðunum og tvennar svalir á efri
hæðunum. Í húsi númer 102 fylgir bílskúr hverri íbúð.
Húsin standa innst í Austurkór og góðar tengingar þegar til staðar
fyrir akandi, gangandi og hjólandi.
Húsin eru í byggingu og verða til afhendingar næsta haust.
Hafðu samband við sölumenn í síma 535-1000
og kynntu þér þennan spennandi kost nánar.
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Stekkjartún

Klettatún 4

Hólabraut 18

Bjarkarlundur 5

Borgarhlíð

Stærð: 82,3 fm. Herbergi: 3.
Verð: 21,2 m.kr.
Mjög góð íbúð á jarðhæð góðum stað í Naustahverfi í nýlegu
fjórbýlishúsi. Getur verið laus til afhendingar.

Neðri hæð auk bílskúrs við miðbæ Akureyrar. Laus 1. maí nk.
Rúmgóð og mikið endurnýjuð tveggja herb. 62 fm. íbúð á neðri
hæð tvíbýlishúss með sér inngangi. Íbúðinni fylgir 24,2 fm sérstæður bílskúr. Verð 14,5 m.kr.

Stærð: 91 fm. Herbergi: 3-4 herb. Mjög vönduð og vel skipulögð eign byggð 2004. Eikarparket og innréttingar. Loft tekin
upp að hluta. Svalir til suðurs. Áhvílandi lán frá íbúðalánasjóði
að fjárhæð 25,6 m.kr. mán. afborgun 113 þús.

Stærð: 155,3 fm. Herbergi: 4-5. Raðhús með innbyggðum
25,1 fm bílskúr. Íbúðin getur verið laus fljótlega.
Yfirtaka á láni frá Íbúðalánasjóði að fjárhæð kr. 28,2 m.kr.
Afborgun 124 þús á mánuði.

Stærð: 208,9 fm. Herbergi: 3. Verð: 49 m.kr. Stórglæsilegt parhús
í Naustahverfi. Allur frágangur er fyrsta flokks og afar smekklegur.
Tvö rúmgóð svefnherbergi, tvö baðherbergi,sólstofa með heitum
potti sem. Innbyggður bílskúr. Einstök eign. Mögulegt að breyta sólstofu í veglegt gestaherbergi. Harðviðarpallur til suðurs.

Vörðugil

Ásatún

Sómatún 3

Álfaslóð, Eyjafjarðarsveit

Austurbyggð

Stærð: 156,7 fm. Herbergi: 5.
Verð: 34,5 m.kr.
Gott fimm herbergja parhús í Giljahverfi. Innbyggður bílskúr
22,7 fm. Tvö baðherbergi. Sólpallur til vesturs.

Stærð: 83,5 fm. Herbergi: 3. Glæsileg þriggja herbergja íbúð á
efstu hæð í norðurenda í nýlegu fjöleignarhúsi nyrst í Naustahverfi. Eikarinnréttingar og parket. Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar.

Mjög góð 96,1 fm, þriggja til fjögurra herbergja íbúð á jarðhæð í fjórbýli. Eignin er staðsett í Naustahverfi og er í göngufæri við grunnskóla, leikskóla, verslun, Naustaborgir og fl.
Ísskápur og uppþvottavél fylgir. Áhvílandi er lán frá íbúðalánasjóði ca 19 m.kr. Verð 25 m.kr.

Mjög vandað og fallegt 3ja herb. heilsárshús 83,2 fm í 5 mín.
akstursfjarlægð frá Akureyri. Undir húsinu er geymslurými,
sem ekki er getið í tölum Þjóðskrár. Útsýni einstakt um Eyjafjörðinn. Húsið stendur á 4.300 fm eignarlandi. Getur losnað
fljótlega. Verð 30 m.kr.

Mjög vel staðsett og fallegt einbýlishús á tveimur hæðum auk
kjallara. Húsið er 8 herb. 294,2 fm að stærð. Fallegur gróinn
garður umhverfis húsið með nýlegu bílaplani og stéttum. Lýsing
í garði og bílaplani. Verð 59 m.kr. Eignin er í göngufæri við
grunn- og framhaldsskóla, sjúkrahús, sundlaug o.fl.

Skipti á eign í Reykjavík

Skipti á eign í Reykjavík/Akureyri kemur til greina

Klettagerði 2

Aðalstræti 42

Skálafell, Svalbarðseyri

Þrumutún 3

Fornagil

Vel staðsett og fallegt einbýlishús á einni hæð auk íbúðarherbergis í risi. Sérstæður bílskúr. Eignin er samtals 193,3 fm. að
stærð, þar af er bílskúr 29.1 fm. Arkitekt hússins er Sverrir
Norðfjörð. Verð 41 m.kr.

Stærð: 205 fm. Herbergi: 5. Verð: 47 m.kr.
Stórglæsilegt einbýlishús á rótgrónum stað í innbænum.
Húsið er upphafliega byggt 1852 og hefur algjörlega verið
endurnýjað. 2011 var byggt við húsið alls 111 fm.

Nýlegt glæsilegt einbýlishús 164,6 fm auk 51,6 fm sérstæðs
bílskúrs. Húsið er byggt 2005. Gestaaðstaða er í hluta bílskúrsins. Eiginin stendur á 7.739 fm. eignarlandi og með frábæru útsýni um Eyjafjörðinn. Verð 50 m.kr.

Stærð 215,9 fm. Herbergi: 5. Verð 63,5 m.kr.
Einstaklega vandað og fallegt einbýlishús á tveimur hæðum
auk 34,2 fm innbyggðs bílskúrs. Stór suðurpallur. Mjög víðsýnt
er af efri hæð hússins.

Stærð: 188,9 fm. Herbergi: 5-6. Verð 51,8 m.kr.
Til sölu glæsilegt tveggja hæða parhús í Giljahverfi.
Innbyggður 25 fm bílskúr. Eignin er fullbúin að innan sem
utan. Ath. Skipti koma til greina.

Emilía Jóhannsdóttir Q Björn Guðmundsson Q Ingi Torfi Sverrisson

SÍMI: 464 9955 Q FAX: 464 9901 Q SKIPAGATA 16 Q OPIÐ MÁN. - FÖS. KL. 9-12 & 13-17

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

821-0626

Gleðilega
Páska

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

39

Óskum eftir 1000-1200 fm.
skrifstofuhúsnæði til langtímaleigu
fyrir traust og öflugt fyrirtæki,
helst á 1. hæð með góðu aðgengi
og innkeyrsludyrum. Æskileg
staðsetning er miðsvæðis
í Reykjavík, en aðrir kostir
koma mögulega til greina.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

,9

1.000 – 1.200 fermetrar
óskast til leigu.

m



108

2

bílag.

6HLQDNXUÃ 210 GBR
Höfuðborg kynnir: fallega 3ja herb. íbúð á jarðhæð í
fallegu lyftuhúsi auk sér stæðis í bílageymslu. Húsið er vel
VWDêVHWWtîHVVXYLQV ODKYHUÀ6pULQQJDQJXUDIVY|OXP6WRID
með útgangi á suður verönd. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Sér þvottahús. Rúmgóð geymsla fylgir.

Opið hús mán 14.apríl frá kl 17:30 - 18:30
+|IXêERUJIDVWHLJQDVDODÃ+OtêDVPiUDKÃDOEHUW#KRIXGERUJLV

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Íris Hall

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

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

Landmark leiðir þig heim! – Þú hringir við seljum!
PIÐ

S

HÚ

PIÐ

O

S

HÚ

O

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. APRÍL KL. 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30 – 18:00

HEIÐARGERÐI 39 - 108 RVK

STRANDASEL 1 - 109 RVK

- Virkilega fallegt 205,5 fm. einbýlishús þ.a. 30,4 fm. bílskúr.
- Hefur fengið gott viðhald, búið að einangra með steinull og klæða húsið að utan.
- 4 svefnherbergi og baðherbergi á báðum hæðum.
- Þak var endurnýjað fyrir nokkrum árum.
Hafðu samband
- Sólskáli með heitum potti og sturtuaðstöðu.
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309
V. 57,9 millj.

-Björt 43 fm einstaklingsíbúð á 3.hæð.
-Djúpar svalir meðfram íbúð.
-Gott skipulag íbúðar.
-Stutt í alla þjónustu.

STIGAHLÍÐ – 105 RVK

ÁLFKONUHVARF 27 – 203 KÓP.

- Stórglæsilegt ca. 348 fm einbýli
- Eignin stendur á jaðarlóð
- 6 herb. / 3.baðherb. / 3 stofur
- Vandaðar innréttingar
- Góð bílastæði framan við hús
V. 119.- millj.

- Vel skipulögð 2ja herb. 73 fm íbúð
- Afgirt suður-verönd
- Stæði í bílgeymslu / lyftuhús
- Getur losnað fljótt
V. 24.9 millj.

Hafðu samband

EGGERT MARÍUSON

V. 11,9 millj.

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Höfuðborg Fasteignasala

Hlíðasmára 2, 6. hæð 201 Kópavogur S:414-4488

Kristján hrl.

Heimir

6|OYL

Albert

Snorri

Þorgeir

Helga

Sigurður

Ingimar

%HUJOLQG

Svana

Fasteignasali

Sölufulltrúii

Sölufulltrúi

Fasteignasali

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúii

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

414-4488

630-9000

618-0064

821-0626

696-6580

699-4407

869-4131

612-2277

825-0089

695-1200

774-1008

5DXêDYDêÃ110 Rvk
Opið hús

6WLJDKOtêÃ105 Rvk
Opið hús

Glæsileg 118,5 fm íbúð á 3.hæð
3 svefnherbergi, góð sameign
Gott stæði í bílageymslu
Fallegt útsýni, góð staðsetning

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

29,9





Opið hús

Opið hús

33,9





(QJLKMDOOLÃ201 Kóp

+ROWVJDWDÃ101 Rvk

4-5 herbergja íbúð á fyrstu hæð
Er skráð 113,9 skv. FMR
Geymsla 7,4 fm í sameign
Stutt í alla þjónustu, góð staðsetning

Nánari uppl. veitir Þorgeir i síma 696-6580






3ja herbergja íbúð á 3.hæð
2 Svefnherbergi
6NUiêIPHQJUXQQÁ|WXUHUVW
Frábær staðsetning



UUL 


Opið hús þri 15.apríl 17:30 - 18:00

Opið hús mán 14.apríl 17:00 - 17:30

6WDSDKUDXQÃ220 Hfj

+HLêDîLQJÃ203 Kóp

8QXIHOOÃ111 Rvk

Nýtt í sölu






25,9

Dótakassi iðnaðar/lagerhúsnæði
Mikil lofthæð og 3 innkeyrsluhurðar
*yOIÁ|WXUHUIPDXNJH\PVOXORIWV
Gott svæði í kringum húsnæðið

Nánari uppl. veitir Heimir i síma 630-9000

Bókið skoðun

Falleg 202,9 fm parhús 30,4 fm bílsk.
Fullbúið að utan og tilb. til innrétt.
Gott skipulag, frábær nýting
4 svefnherbergi, 2 stofur, 2 baðherb.

1iQDULXSSOYHLWLU6|OYLLVtPD

Bókið skoðun

Opið hús mán 14.apríl 17:30 - 18:00

+YHUDIROGÃ112 Rvk

Opið hús
Opið hús

53,8





)DOOHJRJYHOVNLSXO|JêIP
3ja herbergja íbúð á 1. hæð
1ìOHJDHQGXUQìMDêHOGK~V
/DXVÁMyWOHJD

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580 Nánari uppl. veitir Heimir í síma 630-9000

Opið hús mán 14.apríl 18:00-18:30

17:30 -

21,6

23,9

Opið hús

35,9





161 fm raðhús á einni hæð, 4 svefnh.
%tOVN~UQ VWK~VLJyêYHU|QGtVXêXU
9HOYLêKDOGLêQìWWHOGK~VRJîDNMiUQ
*OXJJDURJJOHUHQGXUQìMDêDêKOXWD

1iQDULXSSOYHLWLU6|OYLLVtPD

Opið hús mán 14.april 17:00 - 17:30

Við óskum ykkur gleðilegra páska!

49,8





0M|JYHOVNLSXODJWIPUDêK~V
*RWWVNLSXODJJyêVXêXUYHU|QG
VYHIQKHUEHUJLP|UJEtODVW êL
6WXWWtVNyODVXQGODXJRJîMyQXVWX

1iQDULXSSOYHLWLU6|OYLtVtPD

Opið hús mán 14. april 18:30-19:00

SVONA Á LÍFIÐ AÐ VERA!
Reynir
Björnsson
Sími 895-832

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Sími 824-9098

NÝJAR OG GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR VIÐ HRÓLFSSKÁLAMEL 10-18
Öll helsta þjónusta í göngufæri og má þar nefna sundlaug,
líkamsrækt, heilsugæslu, verslunarmiðstöð, skóla og fagurt útivistarsvæði.
• 10 íbúðir seldar
• Einstök borgar-, fjalla- og sjávarsýn
• Rúmgóðar svalir
• Mikil lofthæð
• Gólfsíðir gluggar
• Lyfta

• Álklæðning
• 2-5 herbergja íbúðir
• 97-310 fm íbúðir
• Stæði í bílskýli
• Verð frá 39.990.000,• Afhending ágúst 2014

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
facebook.com/islandusbilar
com/islandusbilar — Sími: 552 2000
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smáauglýsingar

3

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

Bílar óskast

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bátar

Varahlutir

GARÐAUMSJÓN

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

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

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500
ÞÚS!

FELGUR

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

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

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA.
KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.
Nissan,
Ford,Skoda,Subaru,Toyota,Mitsubishi,
Opel. Hyundai Accent-Trajet,Dodge
Caravan,Peugeot. Kia, Renault, Volvo
S40-S70,Mazda 323. Bílar&Partar 4217979 bilarogpartar.is

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

NÝR BÍLL DIESEL !
Suzuki Grand Vitara DDIS (NEW)
DIESEL árg 2014 Frábært verð 5890 ,
skipti möguleg, bíllinn er á staðnum !!!

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

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
MMC Galant ES.Árgerð 2003, ekinn
aðeins 110 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 599.000. Allt að 100%
fjármögnun. Rnr.410947.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

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

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

Chevrolet Captiva LUX DIESEL
03/2008 ek 146 þ.km 7 manna, Leður,
sjálfskiptur OKKAR VERÐ ! 2390 !!!
(864 8989)

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

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
TOYOTA Aygo H/B. 05/2006, ekinn
98 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Tilboðsverð
790.000. Allt að 100% raðgeiðslulán.
Rnr.411069.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
www.bilalind.is

ÓDÝR GARÐÞJÓNUSTA
Fáðu verðtilboð í garðklippingar eða
garðsláttinn fyrir sumarið. Engi ehf
Sími: 615-1605.

GARÐAUMSJÓN
Get bætt við mig verkefnum í
trjáklippingum. S. 698 1215 Halldór
garðyrkjum.

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

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

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

Viðgerðir

Sendibílar

ÓDÝR 7 MANNA !

Get bætt við mig verkefnum í
trjáklippingum. S. 698 1215 Halldór
garðyrkjum.

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.
Renault Traffic 01/2007 Ekinn 200.000
km, nýupptekinn gírkassi, Skoðaður
15, dráttarbeysli. Uppl. í S: 697-3390

ÞJÓNUSTA

Málarar
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

HIMNAMÁLUN
Heiðarleiki og sanngjörn verðtilboð.
Hilmar Sigurðsson málarameistari S:
851-1960

Búslóðaflutningar
Pípulagnir

Bílar til sölu

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

Hreingerningar

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

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

Húsaviðhald
Vélsleðar
LEXUS RX 350 - EXE
CHEVROLET Cruze. Árgerð 2013,
ekinn 14 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
3.790.000. Rnr.210264.

Nýskráður 5/2007, ekinn aðeins 69
þ.km. Tveir eigendur, ásett 4,0 m.kr.
fæst á 3,5 m.kr. staðgreitt. Uppl. í s.
854-0706

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

Garðyrkja

VIÐ STAÐGREIÐUM BÍLINN !
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.

Yamaha vélsleði RX1 4 cyl, ek. 1300
km til sölu. Ný yfirfarinn af umboði
og sem nýr í útliti. Árgerð 2003. Fjöldi
fylgihluta. Verð 490. Þús. Staðgreitt.
Uppl. í gsm: 696-9296.

Fellihýsi

MERCEDES BENZ E 280 cdi station
. Árgerð 2006, ekinn 499 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.290.000.
Rnr.140721. Tilboð kr: 1.980.000,-

Smíðum álhurðir í báta stóra sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.
Skoda Superb. 2011 ek. 51þ.km. 140
hö. Upphækkaður með dráttarb.
Sumar og vetrard. Uppl. í s. 519 3399.

Bílaþjónusta

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

KIA Ceed h/b lx 1.6 disel sjálfsk..
Árgerð 2012, ekinn 45 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.850.000.
Rnr.160747. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

til sölu

6ERÈ   MILLJ
Skoda Superb. 2012, ek. 86þ.km. 170
hö. Upphækkaður. Sumar og vetrard.
Uppl. í s. 519 3399.

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

5PPLÕSINGAR Å SÅMA   3¾VAR
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Spádómar

Önnur þjónusta
KAUPI GULL !

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

KEYPT
& SELT
Til sölu

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 )
Upplýsingar í síma 661 7000.

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

STUBBASTANDAR STUBBAHÓLKAR
Bæði frístandandi og á vegg S:8422535

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Til leigu skrifstofuaðstaða að laugaveg
178 ýmsir möguleikar. Verð frá kr.
25.000 til 150.000,- á mánuði. Nánari
upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma
898-1177

Ökukennsla

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.

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

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

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Til bygginga

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

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

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

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Viðgerðir

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

HEILSA
HEIMILISTÆKI-VIÐGERÐIR
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav.

Heilsuvörur

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

TIL LEIGU VERSLUNAR
EÐA ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi 8 (gamla
Toyota húsinu) Til leigu
60 - 600 fm verslunar eða
þjónustuhúsnæði hentar vel
fyrir verslanir, veitingastarfsemi,
hárgreiðslustofur og fleira, einnig
160- 400 fm húsnæði með allt
að 4 metra lofthæð sem hentar
undir léttan iðnað, lagerrými,
heildsölur, verslanir o.fl greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir í
s. 661-7000

Óskast keypt

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

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

Nudd
Hin vinsæla skrúbbmeðferð hefur
verið betrumbætt og er að gefa
sérlegan góðan árangur fyrir psoriasis
exem. Klassískt vöðvanudd, bak og
herðar. Verið velkomin í notarlegt
umhverfi. Nuddstofan Jera s. 659-9277.

Varalhluta og viðgerðaþjónusta.
Rafinn ehf Askalind 7. Kóp. S.
5572040/8923429

s. 552-4910.

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.

GEYMSLUR.COM

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

ATVINNA

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Ég náði árangri með Herbalife. Frítt
lífsstílsmat. Rannveig 862 5920,
rkbald@simnet.is

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

BRÁÐ VANTAR VANAN
MANN Á RÉTTINGAR OG
MÁLNINGARVERKSTÆÐI Í
KEFLAVÍK.
Þarf helst að vera með réttindi
og geta hafið störf sem fyrst, ath
aðrir starfsmenn búa í Reykjavík
svo auðvelt er sameinast í bíl.
Uppl. í s. 8480170 Viðar og
8674818 Sóli.

JÁRNIÐNAÐARMENN

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

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

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

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

Merkt: Járniðnaðarmenn

S. 896-5778.

Tölvur

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

Atvinna í boði
HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á:
WWW.VIDUR.IS

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

Geymsluhúsnæði

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

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

Rafvirkjun

Óska eftir 2ja herb. íbúð til leigu, helst
í 105, frá 1.maí, langtímaleiga. Er
traustur, skilvís og reyklaus einstakl.,
kk. Meðmæli frá fyrri leigusala ef
óskað er. Uppl. í S:6969144

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

Húsnæði óskast

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

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

Starfsfólk óskast í fullt / hlutastarf
á 10 Dropa kaffihús, helst með
reynslu. Áhugasamir sendið umsókn á
fanneyg@gmail.com f. 23. apríl.
Vélstjóra vantar á 200 tonna rækjubát.
Uppl. í s. 845 3480

Brandenburg

Við ﬂytjum þér
góðar fréttir
365 miðlar treysta okkur fyrir öruggri dreiﬁngu á Fréttablaðinu
Póstdreiﬁng býður upp á fjölbreytta og örugga dreiﬁngu á blöðum og
tímaritum. Við komum sendingunni í réttar hendur. Örugglega til þín.

Póstdreiﬁng | Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | Sími 585 8300 | www.postdreiﬁng.is
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AFSLÁTT

UR

8GB
MINNISLYKILL
Stílhreinn og stórglæsilegur USB3 minnislykill
með inndraganlegu USB tengi á ótrúlegu tilboði!

995
16GB USB3 1.990 • 32GB USB3 3.990

ENN
A
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1TB
1
TB FLAKKARI
Fisléttur, örsmár og hraðvirkur Stream
USB3.0 ferðaﬂakkari á ótrúlegu tilboðsverði!

4
B
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STÚTFULLU
R AF
FERSKUM
FERMIN
TILBOÐUM GAR

12.900
500GB STREAM USB3 8.990
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AFSLÁTT

MEÐAN BIR

UR

GÐIR ENDA

ST

10” GALAXY TAB3
Stórglæsileg Galaxy Tab 3 með ótrúlegum 10.1”
fjölsnertiskjá, öﬂugum Dual Core örgjörva

49.900
ALLTAF BETRA VERÐ!
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OPNUNARTÍMAR
Mán - Miðvikudag
10:00 - 18:30
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11:00 - 16:00
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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

Myndasögur
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PONDUS

Eftir Frode Øverli

Leifur
Gunnar!

*N¸PFVI]XX
P¢QXGDJVNY·OG

Ég veit vel Ef ég þekki þig
rétt er þetta
hver þú
bara ein af þínum
ert!
mörgu, góðu
ákvörðunum!

Pondus...

Hefurðu verið
rekinn út af
fyrir kaldhæðni
áður?

Oft!
En aldrei
fyrir leik!
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HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Því miður.
Þetta hljóta
að vera
mistök, ég
seldi köttinn
minn aldrei
á eBay.
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BARNALÁN
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Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Frábær barnamyndavél.

Vá! 42ja tommu skjár,
1080p upplausn, 16:9...

Ef við ættum
svoleiðis vissi
ég hvar Lóa væri
alltaf.

Ef íþróttarásin
fylgir með vissir þú
alltaf hvar ég væri.
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SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
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Colin Powell
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Mánudagurinn, 14. apríl 2014
John Ontiveros (1.710) vann Grím
Grímsson (1.811) í fjórðu umferð
Skákmóts öðlinga fyrir skemmstu.
Hvítur á leik:

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. frásögn, 6. belti, 8. ránfugl, 9. hjör,
11. þys, 12. óþurft, 14. vandræði, 16.
hvað, 17. sjáðu, 18. hætta, 20. bardagi,
21. ysta lagið á kjöti.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. íþrótt, 3. tveir eins, 4. minnka, 5.
þangað til, 7. yfirráðaréttur, 10. fæðu,
13. loft, 15. syfja, 16. fjölda, 19.
númer.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. sögu, 6. ól, 8. örn, 9. löm,
11. ys, 12. ógagn, 14. stand, 16. ha,
17. sko, 18. ógn, 20. at, 21. para.
LÓÐRÉTT: 1. póló, 3. öö, 4. grynnka,
5. uns, 7. lögsaga, 10. mat, 13. gas, 15.
dott, 16. hóp, 19. nr.

9DQGD±WDOVHWWEDUQDHIQLRJ
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\QJVWX¢KRUIHQGXUQDDOOD
GDJD¢.UDNNDVW·±LQQL
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Gunnar Björnsson

„Þetta er ekki eins slæmt og þú heldur. Þetta lítur betur
út í fyrramálið.“

17. Bxg5! hxg5 (17. … Rxd3 hefði
veitt meiri vörn) 18. Dxg5+ Kh8 19.
Dh6+ Kg8 20. He5 Re6 21. Hh5!
Svartur gafst upp enda óverjandi mát
í tveimur leikjum.
www.skak.is: Þriðja umferð Wow
air mótsins í kvöld.
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Fjötrar feðraveldisins
LEIKLIST ★★★★★
Dagbók jazzsöngvarans
Common Nonsense í samstarfi við
Borgarleikhúsið
HÖFUNDUR: VALUR FREYR EINARSSON
LEIKSTJÓRN: JÓN PÁLL EYJÓLFSSON
LEIKMYND: ILMUR STEFÁNSDÓTTIR BÚNINGAR: ILMUR STEFÁNSDÓTTIR
LÝSING: BJÖRN BERGSTEINN GUÐMUNDSSON HLJÓÐ: THORBJOERN KNUDSEN
TÓNLIST: DAVÍÐ ÞÓR JÓNSSON
LEIKARAR: VALUR FREYR EINARSSON,
KRISTBJÖRG KJELD, GRETTIR VALSSON

Það verður að segjast að þetta leikár hefur verið köflótt hjá Borgarleikhúsinu en þó var með nokkurri
eftirvæntingu sem ég fór í Borgarleikhúsið um helgina, á frumsýningu nýs verks eftir Val Frey Einarsson – Dagbók jazzsöngvarans.
Sami hópur, Common Nonsense,
stendur að þessari sýningu og setti
upp sýninguna Tengdó fyrir ekki
svo margt löngu. Sjálfur sá ég ekki
þá sýningu en hafði heyrt afar vel
af henni látið. Sýnt er á Nýja sviðinu og nýr leikhússtjóri gerði vel í
að reyna að fá betri stóla í salinn.
Átök við að raða brotum saman
Auðvitað er fagnaðarefni þegar
nýtt íslenskt leikrit ratar á fjalirnar. Þetta verk fjallar um kerfisfræðinginn Ólaf Haraldsson en honum
berst símtal frá Stellu, eldri konu
sem hann hefur aldrei heyrt né séð,
sem tilkynnir honum að faðir hans,
sem Ólafur hafði ekki verið í miklum samskiptum við, sé dáinn.

Verkið er byggt upp þannig að
farið er fram og til baka í tíma, svipmyndum af föður Ólafs ungum og
afa hans og ömmu er brugðið upp
og faðir Ólafs ungur drengur er á
sviðinu nánast allan tímann – sem
lengstum er fremur til þess fallið
að rugla áhorfendur enn í ríminu en
hitt. Myndirnar raðast saman hægt
og bítandi eftir því sem á líður og
áhorfendum verður smám saman
ljóst að verkið fjallar um heft samskipti feðga sem yfir hvílir skuggi
heimilisofbeldis. Bölvun hins hefta
feðraveldis, sem Ólafur á við að eiga
– bölvun sem gerir hann tilfinningalega fatlaðan.
Eintóna og tilfinningalega heftur
Meinið er að allt þetta er afskaplega
ruglingslegt og í framsetningunni
er lítið gert til að hjálpa til við að
skerpa línur eða hjálpa gestum leikhússins til skilnings. Áhorfendur
eiga fullt í fangi með að raða brotunum saman og leikstjórinn fellur
í þá gryfju að átta sig ekki á því að
gera verður ráð fyrir því að áhorfendur eru að sjá þetta í fyrsta skipti
og þekkja ekki verkið.
Og þar sem Ólafur er þetta tilfinningalega heftur er erfitt að
túlka hann með blæbrigðaríkum
hætti. Karakterinn er fremur eintóna, fruntalegur og dónalegur og
áhorfendur botna ekkert í því af
hverju í ósköpunum hann er nánast
allt verkið, nema rétt undir lokin,
svona yfirgengilega pirraður í garð
Stellu. Og sannkölluð ráðgáta af
hverju hún sækir í að vilja umgangast hann, þar sem hann býður ekki
uppá mikið svigrúm til samkenndar.

Þetta hlýtur að skrifast á leikstjórann því Valur Freyr Einarsson er
flinkur leikari. Þrátt fyrir allt tókst
honum að sýna það sem er nokkurt
afrek í ljósi þess sem áður er sagt.
Og honum er vorkunn sem höfundi
að leika hlutverk Ólafs því augljós
hætta blasir við sem er að hann
skorti yfirsýn, sé of djúpt sokkinn
í verk sitt. Þá ríður á að honum sé
hjálpað til við að koma þeim skilningi yfir og varða leið sem skerpir
á sögunni.
Stórleikkonan Kristbjörg Kjeld
Það er því ekki auðvelt hlutskipti
sem blasir við hinni stórkostlegu
leikkonu Kristbjörgu Kjeld – sem
þegar hefur skráð nafn sitt stóru
letri í íslenska leiklistarsögu. Hún
túlkar Stellu með því að bregða yfir
sig hempu öldungsins, hins vitra
sem sér með hjartanu, sér í gegnum
kaldranalegt viðmót Ólafs og lætur
engan bilbug á sér finna. Kristbjörg
leikur einnig ömmu Ólafs, konu
sem er beitt andlegu og líkamlegu
ofbeldi af hendi eiginmanns. Kristbjörg er meistari textameðferðar og
í lágstemmdum leik birtist amman
æðrulaus í brotsjó tilverunnar, en
Stella er annarrar gerðar, gerandi
í eigin lífi og með það mottó að vera
ekki skver heldur lifa lífinu.
Þá er ónefndur drengurinn Grettir Valsson og þar er augljóslega
stórefni á ferð. Þrátt fyrir ungan
aldur fer hann vel með sitt, eftirtektarverð er mjög góð framsögn
og sviðsöryggi. Hann kemur sannarlega til skila tilfinningum barns
sem verður vitni að ofstopa innan
veggja heimilisins og leikur það vel.

RUGLINGSLEGT „Meinið er að allt þetta er afskaplega ruglingslegt og í framsetn-

ingunni er lítið gert til að hjálpa til við að skerpa línur eða hjálpa gestum leikhússins til skilnings.“

Ómarkviss framsetning
Framsetningin er ekki til að hjálpa
upp á sakirnar nema síður sé. Skiptingar fara fram á sviðinu, í lýsingu
sem er hvorki né þannig að þær
virka einfaldlega óhreinar; nánast
eins og fremur sé um leiklestur að
ræða en leiksýningu. Lýsingin er
reyndar öll ákaflega flöt og sviðsmyndin er eins og leikmynda- og
leikmunageymsla; ruslahaugur þar
sem úir og grúir af allskyns dóti
sem sumt kemur við sögu, annað
ekki, og engin leið er að ráða nokkuð
í hvort eigi að þjóna einhverju hlutverki sem slík. Ef þetta á að vísa til
óreiðu hugans og það að dröslast
með óuppgerðar tilfinningar í farangrinum þá er það langsótt og vanhugsað.
Leikmyndin virkar heftandi á

leikara og tónlistin virðist ekki í
nokkru samhengi við verkið – frekar að hún veki hughrif sem eiga
betur við bíómynd eftir Hitchcock
en drama um tilfinningalega hefta
íslenska karlmenn sem þekkja þá
leið eina að bregðast reiðir við og
kreppa hnefa. Enn og aftur, allt
þetta ósamstæða kraðak hlýtur
að skrifast á leikstjórann sem ber
ábyrgð á því að allir þræðir komi
saman í eina heild.
NIÐURSTAÐA
Leikverk sem ætlar sér að fjalla um heft
tilfinningalíf karla sem eru fórnarlömb
feðraveldisins en leiðin þangað er ekki
greið. Framsetningin hjálpar þar ekki
uppá sakir.
Jakob Bjarnar Grétarsson

STARFSEMI Á ÁRINU 2013
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins LSR
Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga LH
Ávöxtun LSR 10,5%
Hrein raunávöxtun 6,5%
Ávöxtun LH 11,4%
Hrein raunávöxtun 7,3%
Samanlagðar eignir 511 milljarðar kr.
Lífeyrisgreiðslur 32 milljarðar kr.

Hrein eign til greiðslu lífeyris
(í milljö. kr.)

Yfirlit um breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris árið 2013
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Efnahagsreikningur 31.12.2013
A-deild
LSR
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Séreign
LSR

LSR
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LH

LSR & LH
samtals

Verðbréf með breytilegum tekjum
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0
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5.508
21.158
2.179
-6.327
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484.953

25.993

510.947
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Eignir utan efnahagsreiknings
Krafa á launagreiðendur vegna lífeyrishækkana

255.253

Fjárhæðir í milljónum króna.

Kennitölur 2013
A-deild
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B-deild
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Leið I
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samtals
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Nafnávöxtun
Hrein raunávöxtun
5 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar
10 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar

10,1%
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4,0%
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7,0%
4,8%
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5,7%
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2,0%
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6,5%
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32,0%

100,0%
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Meðalfjöldi virkra sjóðfélaga
Meðalfjöldi lífeyrisþega
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3.856
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1.147
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95
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Rekstrarkostnaður í hlutfalli af eignum
Fjárfestingargjöld í hlutfalli af eignum

0,04%
0,09%

0,12%
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0,05%
0,05%

0,05%
0,05%

0,05%
0,01%

0,08%
0,09%

0,14%
0,13%

Lífeyrisskuldbindingar skv.
tryggingafræðilegri úttekt 31.12.2013

Eignir umfram áfallnar skuldbindingar

A-deild LSR
-5.748

Í hlutfalli af áföllnum skuldbindingum

-2,2%

Eignir umfram heildarskuldbindingar

-63.147

Í hl
hlutfalli
tf lli aff heildarskuldbindingum

-11,7%

Fjárhæðir í milljónum króna.

Stjórn LSR
Maríanna Jónasdóttir, formaður
Árni Stefán Jónsson
Guðlaug Kristjánsdóttir
Guðrún Ágústsdóttir
Gunnar Björnsson
Viðar Helgason
Þórður Á. Hjaltested
Þórveig Þormóðsdóttir

Stjórn LH
Ragnheiður Gunnarsdóttir, formaður
Ásta Lára Leósdóttir
Guðjón Hauksson
Oddur Gunnarsson
Framkv
kvæmdastjóri LSR og LH
Haukur Hafsteinsson

Ársfundur
Ársfundur LSR og LH verður haldinn þriðjudaginn 27. maí nk. í húsnæði LSR við
Engjateig 11, kl. 15:00. Fundurinn er opinn öllum sjóðfélögum og launagreiðendum.

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
Engjateigi 11

·

105 Reykjavík

·

Sími: 510 6100

·

www.lsr.is
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Takk fyrir mig!
BAKÞANKAR
Hauks Viðars
Alfreðssonar

-H. S. S., MBL



HARRÝÝ OG HEIMIR
HARRÝ OG HEIMIR LÚXUS
GRAND BUDAPEST HOTEL
HNETURÁNIÐ 2D
ÆVINTÝRI
Ý HR. PÍBODYS
Í ÍÍSL. TAL 2D
RIDE ALONG

KL. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
KL. 4 - 6 - 8 - 10
KL. 5.45 – 8 - 10.15
KL. 3.30 - 5.50
KL. 3.30
KL. 8 - 10.15

HARRÝÝ OG HEIMIR
NYMPHOMANIAC PART 2
HEILD
GRAND BUDAPEST HOTEL

KL. 6 - 8 - 9 - 10
KL. 6 - 8
KL. 6
KL. 5.45 - 8 - 10.15



Miðasala á:

SÆLA Ginnifer og Josh svífa á hamingjuskýi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Brúðkaup og
barn á leiðinni

F

yrir rúmu ári hóf ég verkefni sem
loksins sér fyrir endann á; að horfa á
hvern einasta Simpsons-þátt sem gerður
hefur verið og reyna að koma auga á það
nákvæmlega hvenær þættirnir „hoppuðu
yfir hákarlinn“. Það orðatiltæki má rekja
til bandarísku þáttaraðarinnar Happy
Days, þegar ein af aðalsöguhetjum
hennar stökk yfir hákarl á sjóskíðum. Þótti atriðið svo yfirgengilega bjánalegt að meira að segja
hörðustu aðdáendur sneru baki við
þáttunum.

ÉG man ennþá eftir því þegar ég
fór fyrr heim af diskóteki í skólanum til þess að missa ekki af
Simpsons. Árið var 1990 og
heimurinn hafði aðeins fengið
eina seríu af þessum sniðugu
teiknimyndum sem engan
grunaði að yrðu enn í framleiðslu árið 2014. Þið vitið,
árið þar sem allir eru á flugbílum. Ég er kominn í átjándu
seríu í áhorfi mínu og er enn
ekki farið að leiðast. Gæðin
minnkuðu töluvert eftir fyrstu tíu

Leikkonan Ginnifer Goodwin og
leikarinn Josh Dallas giftu sig
um helgina en þau trúlofuðu sig í
október á síðasta ári.
Það er nóg að gera hjá parinu
því Ginnifer gengur nú með
fyrsta barn þeirra.
Ginnifer og Josh byrjuðu
saman í mars árið 2012. Þetta
er fyrsta hjónaband Ginnifer en
Josh var kvæntur ensku leikkonunni Lara Pulver á árunum 2007
til 2011.
- lkg

seríurnar, og einn og einn þáttur er vissulega hræðilega ófyndinn, en það er ennþá
stuð í Springfield.

ÞAÐ áhugaverðasta við áhorfið er hins
vegar að uppgötva hvað þættirnir hafa
kennt mér og minni kynslóð margt. Ekki
aðeins um bandarískan poppkúltúr heldur
einnig um listina, pólitík, mannkynssögu
og annað, misgagnlegt auðvitað. Svo ekki
sé minnst á þá ómetanlegu enskukennslu
sem þættirnir veittu mér á yngri árum.
Takk kærlega fyrir mig. Ég held ég geti
fullyrt að líf mitt væri öðruvísi ef ekki
væri fyrir fólk eins og Hómer Simpson,
Ned Flanders og Apu Nahasapeemapetilon.
OG ég er ekki einn um það. Íslenskir Simpsons-aðdáendur hafa rottað sig
saman á Facebook í grúppunni „Æ on
Springfield“. Meðlimir eru rúmlega þúsund og skeggræða þeir mikilvægu málin.
Er Gil ofnotaður? Af hverju eru Lísuþættir leiðinlegri en aðrir þættir? Hvað heitir
kaldhæðni maðurinn með yfirskeggið?
Hoppuðu Simpsons yfir hákarlinn þegar
í ljós kom að Skinner skólastjóri heitir í
raun Armin Tamzarian? Kíkið í heimsókn.

Hátt í 400 manns í Smáralind
YouTube-stjarnan iJustine tók á móti aðdáendum sínum við Smáratívolí í Smáralind í gærdag. Krökkt var af
fólki og áætlað er að þrjú til fjögur hundruð manns haﬁ mætt í verslunarmiðstöðina til að berja stúlkuna
augum. iJustine gaf sér góðan tíma til að spjalla við aðdáendur sína og gefa þeim eiginhandaráritanir.

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

MONICA Z

5:50, 8

HARRY OG HEIMIR

2, 4, 6, 8, 10

CAPTAIN AMERICA 3D

8, 10:45

NOAH

10:20

HNETURÁNIÐ 2D

2, 4, 6

ÆVINTÝRI PÍBODY 2D

2, 4
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SJÁLFSMYNDAÆÐI iJustine hefur tvær milljónir fylgjenda á YouTube. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

 

ENTERTAINMENT WEEKLY
PORTLAND OREGONIAN
CHICAGO SUN-TIMES
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MIKILL SPENNINGUR Ungmenni landsins biðu með öndina í hálsinum eftir iJustine.

GRÍÐARLEGA
VINSÆL

iJustine, sem
heitir réttu
nafni Justine
Ezarik, er búin
að gera myndbönd síðan árið
2006.





THE GUARDIAN
EMPIRE
TOTAL FILM
ENTERTAINMENT WEEKLY
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L.K.G - FBL.
THE HOLLYWOOD REPORTER
ALMENNILEG YouTube-stjarnan var afar vingjarnleg við aðdáendur sína.
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Allar kvikmyndirnar eru sýndar með
enskum texta og er frítt inn á hátíðina.
Nánari upplýsingar á norraenahusid.is.
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14:00 Mormor Og De Åtte ungene,
Noregur (2013)
16:00 Kyss Meg, For Faen I Helvete,
Noregur (2013)
18:00 Jeg er din, Noregur (2013)
20:00 Himlen är oskyldigt blå,
Svíþjóð (2010)
RABBAÐ SAMAN iJustine skeggræðir við aðdáanda sinn.
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Spilaður á 160.000 manna tónlistarhátíð
Lag raftónlistarmannsins Jóhanns Steins Gunnlaugssonar var spilað af einum virtasta raftónlistarmanni
heimsins á Ultra Music Festival í Miami. „Auðvitað mikill heiður fyrir mig,“ segir Jóhann Steinn glaður.
„Þetta er auðvitað mikill heiður
fyrir mig en ég vissi samt ekki af
þessu fyrr en eftir hátíðina,“ segir
raftónlistarmaðurinn Jóhann
Steinn Gunnlaugsson, en einn virtasti raftónlistarmaður heims, Paul
van Dyk. spilaði lag Jóhanns Steins,
Volcano á einni stærstu danstónlistarhátíð heimsins, Ultra Music
Festival, í Miami á dögunum.
Hvorki meira né minna en
160.000 manns voru á hátíðinni
og því talsverður heiður fyrir

ungan íslenskan raftónlistarmann
að fá lag sitt spilað á svo stórum
vettvangi, þá var hátíðinni einnig streymt á netinu. „Ég er mikill
aðdáandi Pauls van Dyk og það er
frábært að honum greinilega líki
við lagið mitt. Hann spilaði lagið
líka á Ultra Music-hátíðinni í Buenos Aires,“ bætir Jóhann Steinn
við.
Paul van Dyk er ákaflega virtur raftónlistarmaður sem hefur
meðal annars unnið Grammy-verð-

laun fyrir þátt sinn í tónlistinni í
kvikmyndinni The Dark Knight
ásamt því að hafa fengið fjölda
fleiri Grammy-tilnefninga og þá
hefur hann unnið til fjölda fleiri
verðlauna. Þá líkar tæpum fjórum
milljónum manna við Facebook
síðu kappans.
Þetta er þó ekki í fyrsta sinn
sem lag Jóhanns Steins er spilað
á stórum tónleikum. „Hollenska
stjarnan Armin van Buuren spilaði lagið mitt á stórum tónleikum

➜ Jóhann Steinn skrifaði undir
samning við Abstractive Music,
sem er í eigu Sony, ekki alls
fyrir löngu og stefnir langt í
heimi raftónlistarinnar.
og svo er hann einnig með virtan
útvarpsþátt, þar sem hann hefur
spilað mörg lög sem ég á,“ segir
Jóhann Steinn léttur í lundu.
- glp

Á UPPLEIÐ Jóhann Steinn er afar
hæfileikaríkur.

Auður & L jótur
Auður og Ljótur kynntust í Búðardal. Þau eru mjög
sérstakt par. Auður, ljós yfirlitum, mild og góð en Ljótur
er tja … ljótur. Hann er með mikinn karakter. Frekar þurr
á manninn en samt ljúfur. Þau eiga rosalega vel saman.
Ef til væri parakeppni osta væru þau sigurstrangleg.

ENGIN BÖRN, TAKK Christina er
ánægð með eiginmann sinn og hvolp.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Mad Men-leikkonan Christina
Hendricks prýðir forsíðu tímaritsins Health og talar um fjölskyldulífið með eiginmanni
sínum, Geoffrey Arend.
„Við fengum okkur hvolp og
stofnuðum þannig fjölskyldu. Ég
er aðeins að æfa mig til að eignast annan hvolp. Við erum búin að
ákveða að við höfum ekki áhuga á
að eignast börn,“ segir Christina.
Hún segist harðákveðin í því að
eignast ekki börn en útilokar þó
ekkert.
„Það er örlítill möguleiki á því
að ég skipti um skoðun,“ bætir
Christina við.
- lkg

ANNAÐ BARN? Gæti verið að Kate sé

ólétt á ný?

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Prinsinn talar
af sér
Vilhjálmur Bretaprins og eiginkona hans, Kate Middleton,
heilsuðu upp á konu í bænum
Cambridge á Nýja-Sjálandi á
föstudaginn. Konan gaf hjónunum ullarsjal sem hún hafði gert
fyrir son þeirra, George prins,
sem nú er átta mánaða gamall.
Þegar Vilhjálmur tók við gjöfinni
sagði hann einfaldlega:
„Þú gætir þurft að búa til
annað bráðlega.“
Eftir að Vilhjálmur lét þessi
orð falla hafa breskir fjölmiðlar
velt vöngum yfir því hvort annað
konunglegt barn sé á leiðinni en
það hefur ekki fengist staðfest
hjá konungsfjölskyldunni.
- lkg
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KR í úrslit eftir háspennuleik í Ásgarði

Níu Íslandsmet féllu í Laugardalslaug

KÖRFUBOLTI Deildarmeistarar KR tryggðu sér sæti í úrslitaeinvígi Dominos-

SUND Fínn árangur náðist á Íslandsmótinu í sundi í 50 metra laug um
helgina. Alls féllu níu Íslandsmet og
ellefu aldursflokkamet á mótinu.
Jóhanna Gerða Gústafsdóttir, Ægi,
bætti í gær eigið Íslandsmet í 400
metra fjórsundi kvenna þegar hún
synti á tímanum 4:53,24 mínútum.
Hrafnhildur Lúthersdóttir vann
alls fimm gullverðlaun á mótinu
og síðasta gullið kom í 50 metra
bringusundi. Hún var aðeins 44/100
úr sekúndu frá Íslandsmeti sínu í
greininni.
Eygló Ósk Gústafsdóttir, Ægi, var
nálægt eigin Íslandsmeti í 100 metra

deildar karla í gær. KR vann þá útisigur, 89-90, á Stjörnunni í fjórða leik liðanna. KR vann einvígið, 3-1.
Mikil spenna var í leiknum. KR alltaf skrefi á undan og
á lokamínútunni náði Stjarnan að anda í hálsmálið á
þeim. Nokkrum sekúndum fyrir leikslok tók Martin
Hermannsson tvö vítaskot þar sem KR var einu
stigi yfir. Hann klúðraði báðum skotunum en
KR náði frákastinu og hélt boltanum þar til yfir
lauk.
KR mætir annaðhvort Grindavík eða Njarðvík
en þau eigast við í kvöld. Með sigri getur
Grindavík tryggt sér sæti í úrslitunum gegn KR.
Vinni Njarðvík verður oddaleikur í þeirri rimmu.
- hbg

baksundi eða aðeins 38/100 úr
sekúndu, þegar hún synti á 1:01,46
mínútu og varð Íslandsmeistari.
Hrafnhildur Lúthersdóttir fékk
Sigurðarbikarinn fyrir Íslandsmetið
sem hún setti í 100 metra bringusundi á mótinu. Þann bikar fær sá
sundmaður sem nær bestum árangri
samkvæmt opinberri stigatöflu Alþjóða sundsambandsins, FINA.
Eygló Ósk Gústafsdóttir fékk
aftur á móti Ásgeirsbikarinn, einnig
kallaður Forsetabikarinn, fyrir tíma
sinn í 100 metra baksundi er hún tók
fyrsta sprett í boðsundi og jafnaði
Íslandsmet sitt sem hún setti í

Í STUÐI Hrafnhildur í lauginni í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Danmörku fyrir rúmu ári.
Ásgeirsbikarinn veitir forseti
Íslands, til minningar um Ásgeir Ásgeirsson, fyrrverandi forseta Íslands,
þeim einstaklingi sem á besta afrek á
- hbg
ÍM50 hverju sinni.

ÚRSLIT
DOMINOS-DEILD KARLA
STJARNAN - KR

89-90

Stjarnan: Matthew James Hairston 30/18 frák,
Marvin Valdimarsson 19, Fannar Helgason 12,
Justin Shouse 11/8 stoð, Dagur Kár Jónsson 10,
Jón Sverrisson 4, Sigurður Dagur Sturluson 3.
KR: Martin Hermannsson 23 Darri Hilmarsson 15,
Brynjar Þór Björnsson 15, Pavel Ermolinskij 13,
Ingvaldur Hafsteinsson 10, Helgi Már Magnússon
8 Demond Watt Jr. 6
KR vann einvígið, 3-1.

BYRJAR VEL Viðar Örn skoraði úr víti í
uppbótartíma um helgina.

ENSKA ÚRVALSDEILDIN
SWANSEA - CHELSEA

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

0-1

Sjóðheitir
Selfyssingar

0-1 Demba Ba (68.).

LIVERPOOL - MAN. CITY

3-2

1-0 Raheem Sterling (6.), 2-0 Martin Skrtel (26.),
2-1 David Silva (57.), 2-2 Glen Johnson, sjm (62.),
3-2 Philippe Coutinho (78.).

CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA

FÓTBOLTI Íslendingar gera það

1-0

1-0 Jason Puncheon (76.).

FULHAM - NORWICH

1-0

1-0 Hugo Rodallega (40.).

SOUTHAMPTON - CARDIFF

0-1

0-1 Cala (65.).

STOKE CITY - NEWCASTLE

1-0

1-0 Erik Pieters (42.).

SUNDERLAND - EVERTON

0-1

0-1 Wes Brown, sjm (75.).

WBA - TOTTENHAM

3-3

1-0 Matej Vydra (1.), 2-0 Chris Brunt (4.), 3-0
Stephane Sessegnon (31.), 3-1 Jonas Olsson, sjm
(34.), 3-2 Harry Kane (70.), 3-3 Christian Eriksen
(90.+4).

STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA
Liverpool
34 24 5 5 93-42 77
Chelsea
34 23 6 5 66-24 75
Man. City
32 22 4 6 86-32 70
Everton
33 19 9 5 53-31 66
Arsenal
33 19 7 7 56-40 64
------------------------------------------------------------------------Norwich
34
8 8 18 26-53 32
Fulham
34
9 3 22 34-74 30
Cardiff
34
7 8 19 30-64 29
Sunderland 32
6 7 19 29-54 25

ENSKA BIKARKEPPNIN
HULL CITY - SHEFF. UTD

5-3

0-1 Jose Baxter (19.), 1-1 Yannick Sagbo (42.),
1-2 Steven Scougall (44.), 2-2 Matty Fryatt (49.),
3-2 Tom Huddlestone (53.), 4-2 Stephen Quinn
(67.), 4-3 J. Murphy (90.), 5-3 D. Meyler (90.+3).

WIGAN - ARSENAL

4-2 (1-1)

1-0 Jordi Gomez, víti (63.), 1-1 Per Mertesacker
(82.).
Arsenal vann í vítakeppni og mætir Hull í úrslitum.

ALVÖRUFÖGNUÐUR Leikmenn Liverpool tryllast af gleði eftir að Coutinho skoraði sigurmarkið í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ráða eigin örlögum
Liverpool tók risaskref í átt að enska meistaratitlinum í gær er liðið lagði Man.
City á Anﬁeld. Vinni Liverpool fjóra síðustu leiki sína verður liðið meistari.
FÓTBOLTI Eyðimerkurgöngu Liver-

pool gæti verið lokið. Eftir að hafa
ekki unnið Englandsmeistaratitilinn í 24 ár er Liverpool komið í lykilstöðu í baráttunni um bikarinn.
Sigurinn á Man. City í gær þýðir
einfaldlega að liðið verður meistari ef það vinnur síðustu fjóra leiki
sína á tímabilinu.
Liverpool á eftir að spila við
Crystal Palace, Norwich, Newcastle og Chelsea. Leikurinn gegn
Chelsea er 27. apríl næstkomandi
og fer fram á Anfield. Sá leikur
gæti ráðið endanlega úrslitum í
deildinni.
„Þessi sigur skiptir svo rosalega

miklu máli,“ sagði Steven Gerrard,
fyrirliði Liverpool, en hann felldi
tár af gleði eftir leikinn í gær.
Engu að síður reyndi hann að vera
með báða fætur á jörðinni.
„Þetta eru lengstu 90 mínútur
sem ég hef spilað á ferlinum. Mér
fannst klukkan ganga í öfuga átt
um tíma í leiknum. Við eigum fjóra
bikarúrslitaleiki eftir. Fólk sagði
að þetta væri stærsti leikurinn.
Ég er ósammála því. Næsti leikur
er alltaf sá stærsti. Við erum ekki
búnir að vinna neitt og verðum að
passa að fara ekki fram úr okkur.“
Það var ekki að sjá á Liverpool í
upphafi leiks að liðið réði ekki við

pressuna. Liverpool átti fyrri hálfleikinn en gaf eftir í þeim síðari.
„Við höfum verið settir undir
pressu í hverjum einasta leik en
gæðin í okkar leik eru ótrúleg.
Þetta var stórkostlegt hjá okkur
í dag og við ráðum greinilega við
pressuna,“ sagði Brendan Rodgers,
stjóri Liverpool.
„Þetta var algjörlega einstök
frammistaða. Heimurinn að horfa
og mikil pressa á okkur. Við sýndum karakter. Við erum komnir á
þann stað sem við ætlum að vera
á. Þetta lið sendi út skýr og sterk
skilaboð í þessum leik.“
henry@frettabladid.is

gott í fyrstu umferðunum í
norska boltanum og þá sérstaklega tveir Selfyssingar.
Jón Daði Böðvarsson og Viðar
Örn Kjartansson skoruðu báðir
fyrir lið sín um helgina. Þeir eru
báðir búnir að skora þrjú mörk
í fyrstu þrem umferðum norsku
úrvalsdeildarinnar og eru markahæstir í deildinni.
Björn Bergmann Sigurðarson
fer einnig vel af stað hjá Molde
en hann skoraði í 2-0 sigri liðsins
í dag.
- hbg

Einu stigi frá
titlinum
FÓTBOLTI Kolbeinn Sigþórsson og

félagar í Ajax eru komnir með
níu fingur á hollenska meistaratitilinn.
Ajax lagði Den Haag, 3-2, í
gær og er með sex stiga forskot
þegar aðeins tvær umferðir eru
eftir. Liðinu dugar því eitt stig í
síðustu tveimur leikjum sínum til
þess að tryggja sér titilinn.
Ajax er einnig í bikarúrslitum
og spilar úrslitaleikinn þar um
páskana. Það eru því miklar líkur
á því að Kolbeinn verði tvöfaldur
meistari á þessari leiktíð.
Kolbeinn spilaði í 84 mínútur
í gær en náði ekki að komast á
blað.
- hbg

Mín stærsta stund sem þjálfari
Dagur Sigurðsson gerði lið Füchse Berlin að þýskum bikarmeisturum í gær.
HANDBOLTI „Þetta var svakalegt.

Ég er alveg búinn. Þetta var aðeins
of mikið,“ segir Dagur Sigurðsson,
þjálfari Füchse Berlin, en lið hans
lagði Flensburg, 22-21, í úrslitaleik þýsku bikarkeppninnar í gær.
Þetta er fyrsti stóri titillinn í sögu
félagsins.
„Þetta er mögnuð stund fyrir
okkur hjá félaginu. Það sem hefur
verið að gerast á síðustu fimm
árum hjá okkur er magnað. Þetta
er viðurkenning á því starfi og það
brosa allir allan hringinn núna.
Þetta er án efa stærsta stundin á
þjálfaraferli mínum,“ segir Dagur
stoltur.
„Ef maður kíkir á hvaða lið hafa
unnið þennan titil þá er það meira
og minna bara Kiel síðustu ár og
svo Flensburg og Hamburg einstaka sinnum. Það er því stórt að
vinna þennan titil í baráttu við
þessi stóru lið.“
- hbg

ÁFANGI Dagur hampar bikarnum stoltur í leikslok.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.55
Game of Thrones

FM 957 kl. 07.00
Morgunþáttur FM 957

Fjórða þáttaröðin um
magnað valdataﬂ og blóðuga
valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna í Westeros en allar
vilja þær ná yﬁrráðum yﬁr
hinu eina sanna konungssæti, The Iron Throne.

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

Njarðvík - Grindavík

Spilaborg

Suits

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.00 Bein útsending frá leik Njarðvíkur og Grindavíkur í
Dominos deild karla í körfubolta.

SJÓNVARPIÐ KL. 21.05 House of
Cards II er bandarísk þáttaröð um
klækjastjórnmál og pólitískan refskap
þar sem einskis er sviﬁst í baráttunni.

STÖÐ 2 KL. 20.10 Þriðja þáttaröðin um
hinn eitursnjalla Mike Ross, sem áður
hafði liﬁbrauð sitt af því að taka margvísleg próf fyrir fólk gegn greiðslu.

STÖÐ 2
BYLGJAN989

#BYLGJAN

STÖÐ 3

06.45 Myndbönd

13.15 Simpson-fjölskyldan

08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

13.40 Friends

08.01 Teitur

08.00 Malcolm In the Middle

14.00 Glee

08.11 Poppý kisulóra

08.25 One Born Every Minute

14.45 Hart of Dixie

08.22 Froskur og vinir hans

09.15 Bold and the Beautiful

15.25 Gossip Girl

08.29 Kóala bræður

09.35 Doctors

16.10 Pretty Little Liars

08.39 Lítil prinsessa

10.20 Smash

16.50 Extreme Makeover.

08.50 Friðþjófur forvitni

11.00 Perfect Couples

17.30 Hart Of Dixie

09.13 Franklín

11.20 I Hate My Teenage Daughter

18.15 Pretty Little Liars

09.35 Babar og Badou

11.45 Falcon Crest

19.00 Amazing Race

10.00 Svampur Sveinsson

12.35 Nágrannar

19.45 The New Normal (22:22)

11.25 Fisk í dag

13.00 The X-Factor US

20.10 Lying Game (5:10)

11.35 Stephen Fry: Græjukarl (1:6)

14.30 ET Weekend

20.55 Glee 5 (11:22)

15.15 Ofurhetjusérsveitin

21.40 The Vampire Diaries (10:22)

15.40 Kalli litli kanína og vinir

22.25 Men of a Certain Age (9:12)

16.05 Waybuloo

23.10 Nikita

16.25 Mike and Molly

23.50 Southland

16.45 How I Met Your Mother

00.30 Amazing Race

17.10 Bold and the Beautiful

01.15 The New Normal

17.32 Nágrannar

01.35 Lying Game

17.57 Simpson-fjölskyldan

02.20 Glee 5

18.23 Veður

03.00 The Vampire Diaries

18.30 Fréttir

03.45 Men of a Certain Age

18.47 Íþróttir

04.30 Tónlistarmyndbönd

12.00 Attenborough– 60 ár í náttúru
– Líf í mynd (1:3)
12.55 Vert að vita (1:3)
13.45 Baráttan um landið
14.50 Tilraunin– Barnsheilinn (1:3)
15.20 Litla Parísareldhúsið (1:3)
15.50 Ástarlíf (1:3)
16.35 Herstöðvarlíf (9:23)
17.20 Kóalabræður
17.30 Engilbert ræður
17.38 Grettir
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Ferðastiklur (1:8)
18.25 Önnumatur í New York (5:8)
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.05 Varasamir vegir (3:3)
21.05 Spilaborg (9:13) (House of Cards II)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (Sigrún Júlíusdóttir)
22.45 Af himnum ofan (U2 - From the
Sky Down)
00.10 Kastljós
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Stelpurnar
19.45 Mom (3:22)
20.10 Suits (12:16)
20.55 Game of Thrones (2:10)

Í BÍTIÐ
ER Í LOFTINU

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

21.50 The Americans (6:13) 22.40
Vice (1:10)
23.10 The Big Bang Theory
23.30 The Mentalist
00.15 The Smoke
00.55 Boss
01.50 American Horror Story
02.40 Eastwick
03.25 Hellcats
04.05 Mom
04.25 Suits
05.05 Simpson-fjölskyldan
05.30 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Dóra könnuður 07.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 07.45 Doddi litli og Eyrnastór 07.55
Sumardalsmyllan 08.00 Áfram Diego, áfram! 08.24
Hvellur keppnisbíll 08.34 Svampur Sveinsson
08.55 UKI 09.00 Ævintýri Tinna 09.25 Ljóti andarunginn og ég 09.47 Tom and Jerry 09.55 Rasmus
Klumpur og félagar 10.00 Skógardýrið Húgó 10.23
Latibær 10.47 Ævintýraferðin 11.00 Dóra könnuður 11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 11.45
Doddi litli og Eyrnastór 11.55 Sumardalsmyllan
12.00 Áfram Diego, áfram! 12.24 Hvellur keppnisbíll 12.34 Svampur Sveinsson 12.55 UKI 13.00
Ævintýri Tinna 13.25 Ljóti andarunginn og ég
13.47 Tom and Jerry 13.55 Rasmus Klumpur og
félagar 14.00 Skógardýrið Húgó 14.22 Latibær
14.46 Ævintýraferðin 15.00 Dóra könnuður 15.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 15.45 Doddi litli og
Eyrnastór 15.55 Sumardalsmyllan 16.00 Áfram
Diego, áfram! 16.24 Svampur Sveinsson 16.45
Hvellur keppnisbíll 16.55 UKI 17.00 Ævintýri
Tinna 17.25 Ljóti andarunginn og ég 17.47 Tom
and Jerry 17.55 Rasmus Klumpur og félagar
18.00 Skógardýrið Húgó 18.22 Latibær 18.46
Ævintýraferðin 19.00 Litla stóra Pandan 20.25
Sögur fyrir svefninn

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers
08.25 Dr. Phil

17.45 Strákarnir

09.05 Pepsi MAX tónlist

07.00 Grindavík - Njarðvík

18.20 Friends

15.15 Titanic - Blood & Steel

12.15 Þýski handboltinn

18.45 Seinfeld

16.05 Judging Amy

13.35 Hull - Sheffield

19.15 Modern Family

16.50 Dogs in the City

15.15 Wigan - Arsenal

19.40 Two and a Half Men (16:23)

17.40 Dr. Phil

16.55 KR - Stjarnan

20.00 Sjálfstætt fólk Viðmælandi Jóns

18.20 Top Gear

18.30 Ensku bikarmörkin
19.00 Njarðvík - Grindavík Beint
21.00 Spænsku mörkin
21.30 Granada - Barcelona
23.10 Real Madrid - Almeria
00.50 Njarðvík - Grindavík

12.10 WBA - Tottenham
13.55 Southampton - Cardiff

Ársæls í kvöld er Kári Stefánsson hjá Íslenskri erfðagreiningu.
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (9:12)
21.00 Twenty Four (17:24)
21.45 Sisters (2:7)
22.35 Anna Pihl
23.15 Lærkevej
00.00 Sjálfstætt fólk
00.25 Eldsnöggt með Jóa Fel
00.55 Sisters
01.40 Tónlistarmyndbönd

19.10 Rules of Engagement
19.35 Cheers (17:26)
20.00 Trophy Wife (15:22)
20.25 Top Chef (4:15)
21.10 Hawaii Five-0 (17:22)
22.00 CSI (15:22)
22.45 Law & Order
23.30 Hawaii Five-0
00.20 Agents of S.H.I.E.L.D.
01.10 Pepsi MAX tónlist

15.40 Swansea - Chelsea
17.20 Fulham - Norwich
19.00 Enska 1. deildin. Reading - Lei-

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

cester Beint
21.05 Messan
22.30 Football League Show 2013/14
23.00 Liverpool - Man. City
00.40 Messan

11.25 Last Night
13.00 Henry‘s Crime
14.45 Love and Other Drugs
16.40 Last Night

06.00 Motors TV 14.00 AFC Ajax - ADO Den
Haag 16.00 FC Bayern München - Borussia
Dortmund 18.00 FC Bayern München - 1899
Hoffenheim 20.00 Bundesliga Highlights
Show 20.50 Bundesliga Highlights Show 21.40
Bundesliga Highlights Show 22.30 Motors TV

18.15 Henry‘s Crime
20.05 Love and Other Drugs
22.00 Braveheart

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

00.55 Abduction
02.40 Long Weekend
04.10 Braveheart

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

08.05 2014 Augusta Masters 13.05 Golfing World
2014 13.55 Inside The PGA Tour 2014 14.20
US Open 1999 17.50 Golfing World 2014 18.40
2014 Augusta Masters 23.10 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

Yuasa original rafgeymar
í mótorhjólið þitt
Við afhleðslu, mynda rafgeymar súrefni sem
undir venjulegum kringumstæðum þarf að
losa út um loftunarop en Yuasa rafgeymarnir
endurnýta súrefnið og breyta því í vatn uns
geymirinn er endurhlaðinn og vatnið
breytist í sýru.
Þessi tækni gerir Yusa rafgeymana sérstaka
og eykur endingu þeirrra til muna.

<ƩUEXU¯LU<XDVDUDIJH\PDHUXDXJOM²VLU
eins og neðangreind mynd sýnir
Sérhannaðir pólar
Koma í veg fyrir
sýruleka og draga úr
tæringu. Lengri ending
rafgeymisins.

Gegnumgangandi leiðni
Gefur styttri leið fyrir strauminn og minna viðnám
DM@«QHQQ@EFDXL@Q¹@QRDLSDMFHMFHMEDQXƥQ
RJHKQµLH« ,DHQ@Q¡RH@Ʀ¹DF@Q¹@QE@«G@KC@

Lokið brætt saman við kassan
Aukinn styrkur. Kemur í veg
fyrir leka og tæringu.

Sérstaklega virk efni
Rafgeymirinn stendst
lengur titring, lengir
endingartímann og
áreiðanleika geymisins.

Polyporpylene lok og kassi
Tryggir aukamagn af rafvökva sem kælir rafgeyminn.
Veitir einnig aukið þol gegn
gasi og olíu. Meira höggþol
og betri styrkur í slæmum
veðurskilyrðum.

Sérsök hönnun grindar
Stendst mikinn titring,
tryggir hámarksleiðni.

Sérstök millispjöld
5DHS@LDHQ@Q¡RH@Ʀ
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Sækýrnar fá verðlaun fyrir lengsta tímann
Sækýrnar syntu yﬁr Ermarsundið í fyrra á 19 klukkustundum, 38 mínútum og 8 sekúndum.

Að undanförnu hefur mér þótt
gott að arka úti í takt við lög eftir
sænsku tónlistarkonuna Robyn svo
ég segi Call Your Girlfriend.
Einar Lövdahl, tónlistarmaður
og ritstjóri Stúdentablaðsins

„Þetta kom okkur rosalega á óvart. Við fengum að vita frá liðsstjóranum okkar að það væri
pakki sem biði okkar frá Dover eftir uppskeruhátíð sem haldin var á dögunum. Við héldum
fyrst að við hefðum bara gleymt einhverju í
bátnum eða á hótelinu en svo bara fengum við
þessi rosa fínu verðlaun,“ segir Sigrún Þuríður
Geirsdóttir sem er ein af sex konum í sjósundhópnum Sækúnum. Ásamt henni í Sækúnum eru
þær Anna Guðrún Jónsdóttir, Ragnheiður Valgarðsdóttir, Kristbjörg Valgarðsdóttir, Kristín Helgadóttir og Birna Hrönn Sigurjónsdóttir. Í fyrra fóru Sækýrnar utan til að synda Ermarsundið og kláruðu sundið með lengsta tímann
í sjónum sem voru rúmlega 19 klukkustundir.

Það kom þeim því algjörlega í opna skjöldu að fá
verðlaun fyrir lengsta tímann. „Þeir hjá CS&PS
telja það jafnmerkilegt að vera lengi í sjónum
eins og að vera fljótur, því að vera lengi krefst
gríðarlegs þreks, viljastyrks og hugrekkis. Þeim
fannst þetta svo mikill dugnaður og elja hjá
okkur svo að við fengum þessi fallegu verðlaun,“
segir Sigrún Þuríður og það vottar fyrir stolti í
raddblænum.
„Það er alltaf rosaleg áskorun fyrir mann að
fara í sjóinn en þetta hefur svo góð áhrif á líkama og sál. Það er ofboðslega góður lækningamáttur í þessu sundi og við lítum á okkur sem
góðar fyrirmyndir fyrir aðra því maður getur
allt ef maður hefur trú á því.“ marinmanda@frettabla-

SÆKÝRNAR Kristbjörg Valgarðsdóttir, Kristín
Helgadóttir, Ragnheiður Valgarðsdóttir, Birna
Hrönn Sigurjónsdóttir, Anna Guðrún Jónsdóttir og
Sigrún Þuríður Geirsdóttir.

Tígrisdýraævintýri í
munkahoﬁ í Taílandi
Ása Björg ræktar ketti en ákvað að kynnast tígrisdýrum í Taílandi í sjálfboðavinnu. Hún fékk að huga að litlum hvolpum sem mæðurnar höfðu afneitað.
Eftir að hafa lesið grein í Fréttablaðinu um stúlkur sem unnu
með tígrisdýrum í Taílandi ákvað
Ása Björg Ásgeirsdóttir að láta
drauminn rætast og sækja um
sjálfboðavinnu í gegnum Tigertemple.org hjá Forest Monastery
skammt frá bænum Kanchanaburi í Taílandi. Í mars fékk hún
frí úr vinnunni hjá Reiknistofu
bankanna, pantaði sér flugmiða
og hélt á vit ævintýra á meðan
kærastinn beið heima.
„Þetta var reynsla sem ég hefði
alls ekki viljað missa af og get
vel hugsað mér að fara þangað
aftur. Þetta var bara ótrúlegt að
geta verið svona nálægt þessum
dýrum og fá að sinna þeim og
knúsa þau,“ segir Ása sem hefur
mikla ástríðu fyrir köttum. Saga
tígrisdýranna í munkahofinu Forest Monastery hófst fyrir fimmtán árum þegar bæjarbúar stálu
tveimur tígrishvolpum frá uppstoppara og földu hjá munkunum
til að bjarga lífi þeirra. Í dag eru
í kringum 140 tígrisdýr í hofinu
en kven- og karldýrin fá að vera
saman öllum stundum. Dýrunum er sinnt vel en þau fá soðinn
kjúkling daglega ásamt vítamínum og fæðubótarefnum. „Við
fengum að huga að litlu hvolpunum sem mæðurnar hafa afneitað því það virðist vanta móðureðli í tígrisdýramæðurnar þegar
þær eru í haldi,“ segir Ása Björg.
Mánaðardvölin leið hratt þar sem
hún hugleiddi með munkunum á
kvöldin og sinnti tígrisdýrahvolpum á daginn. „Þetta var allt voðalega notalegt þótt ég hafi fengið
töluverða marbletti eftir hvolpana. Þeir eru bara eins og litlir
krakkar og þurfa að setja allt upp
í munninn – en hafa aðeins sterkara bit,“ segir hún hlægjandi.
marinmanda@frettabladid.is

MÖGNUÐ UPPLIFUN Ása Björg Ásgeirsdóttir gæti vel hugsað sér að fara aftur í

munkahofið.

Mynd/Úr einkasafni

Spennandi tækifæri í leikhúsinu
Ilmur Stefánsdóttir leikmyndahönnuður er tengiliður sviðshöfunda við Borgarleikhúsið en þar verður gestalistamönnum boðið að setja á svið eigin verk
„Meginhugmyndin er að hér fá hinir ýmsu sviðshöfundar tækifæri til þess að fá að vinna aðeins opnari
vinnu,“ segir Ilmur Stefánsdóttir, leikmyndahönnuður í Borgarleikhúsinu, en bryddað verður upp
á þeirri nýjung á næsta leikári að sviðshöfundar
geti sótt um að vera gestalistamenn í leikhúsinu.
„Sviðshöfundur getur verið dansari, myndlistamaður, tónlistarmaður,“ segir Ilmur,
„Það er ekkert afmarkað.“ Sviðshöfundarnir koma til með að fá rými innan hússins til
þess að þróa sínar hugmyndir og afraksturinn
verður síðan kynntur sem verk í vinnslu.
„Hér eru vanalega gerðar fullkláraðar
sýningar og þær sýndar en þetta verkefni er
mótað til þess að styðja við ákveðna grósku, að
kannski megi vinna opnari og meira leitandi
vinnu og opna síðan dyrnar fyrir gestum,“
segir Ilmur sem mun virka sem tengiliður
milli hússins og sviðshöfundanna en hver

þátttakandi fær einn mánuð í húsinu til þess að vinna
verkið. „Síðan getur fólk sem kaupir sér árskort í
leikhúsið valið allar þrjár vinnustofusýningarnar
sem eina venjulega sýningu,“ segir Ilmur en þrír
sviðshöfundar fá tækifæri til þess að spreyta sig
í leikhúsinu.
„Sviðsverkin eru unnin í samráði við okkur,“
segir Ilmur. „Fólk hefur frjálsar hendur og
það fer algjörlega eftir hverjum einstakling
hvernig sýningin verður en við fylgjumst
með og pössum að þetta verði ekki of langt
og svona.“
Ilmur segir verkefnið vera spennandi
tækifæri fyrir listamenn og hvetur alla til
þess að sækja um en umsóknarferlið verður
auglýst síðar.
- bþ
LEIKMYNDIR Ilmur Stefánsdóttir leikmynda-

hönnuður segir að meginhugmyndin sé að sviðshöfundar fái tækifæri til að vinna „opnari vinnu“.

Þú gætir eignast nýjan
Citigo ef þú drífur bílinn
í skoðun!

HAPPDRÆTTI

Þeir sem koma með bíl í skoðun hjá Frumherja
geta skráð sig í happaleik og þannig öðlast möguleika á því að eignast stórglæsilegan Skoda Citigo
sem verður dreginn út þ. 1. júlí 2014.

BETRI STOFAN

Aðalvinningur er splunkunýr Skoda Citigo árg. 2014
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

50%
AFSLÁTTUR Í

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

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Tökum lokið á afanum
Tökum á íslensku kvikmyndinni
Afanum er lokið en myndin verður frumsýnd hér á landi í september nk. Það vantaði ekki stuðið
síðustu tökudagana en þá var
tekið upp á Kanaríeyjum. Sigurður Sigurjónsson leikur afann en
myndin er byggð á samnefndum
einleik sem Bjarni Haukur Þórsson skrifaði. Bjarni skrifaði einnig kvikmyndahandritið ásamt
leikaranum Ólafi Egilssyni. Þeir
þrír brugðu sér allir til Kanaríeyja ásamt leikkonunni Esther
Taliu, Steinda
Jr., sem leikur tilvonandi
tengdason
Sigurðar í
myndinni, og
leikkonunni
Sigrúnu Eddu
Björnsdóttur.

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

10 DAGA

- lkg

Fullt hús í Politiken
Bókin Mánasteinn – drengurinn
sem aldrei var til eftir Sjón fær
glimrandi dóma í danska blaðinu
Politiken – sex stjörnur af sex
mögulegum. Segir gagnrýnandinn Bjørn Bredal meðal annars
að skáldsagan sé grípandi og
átakanleg. Þá gefur gagnrýnandinn Søren Kassebeer hjá danska
blaðinu Berlingske tidende bókinni fimm stjörnur af sex mögulegum og lofar hana í hástert.
Sjón getur því verið stoltur af
þessu sköpunarverki sínu en
bókin hlaut einnig
Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir
stuttu í flokki
fagurbókmennta.

Á HVERJUM DEGI
Í TÍU DAGA VELJUM
VIÐ EINA TEGUND AF
RÚMI OG SELJUM
MEÐ 50% AFSLÆTTI

- lkg

Í DAG ER ÞAÐ FARYN PLUSH/FIRM

Mest lesið
1 Ástþór tók lögin í sínar hendur við Geysi
2 Borgarstjóri Osló: „Viljum ekki að
hefðin leggist af“
3 Týndi kötturinn ratar í heimspressuna
4 „Braust inn í ísskáp og hélt veislu
fyrir sjálfan sig“
5 Unnið að því að fá Aðalsteinu og
Gunnhildi heim

VIÐ GERÐUM ÞETTA Á SÍÐASTA ÁRI
OG GERUM AFTUR NÚNA
KOMDU STRAX AF ÞVÍ AÐ ÞETTA
TILBOÐ GILDIR BARA Í DAG

FULLT VERÐ 282,083 Kr.

NÚ 141,041 Kr.

FARYN PLUSH/FIRM
Queen size (153X203 cm)

MEÐ 50% AFSLÆTTI

LG
BOGIÐ OLED
SJÓNVARP

TILBOÐIÐ GILDIR MEÐAN BYRGÐIR ENDAST

Heimsins fyrsta bogna
OLED sjónvarpið

ARGH!!! 140414

50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
ROYAL TEXTILE LÖKUM
SÍÐUMÚLA 2 • WWW.SM.IS

GILDIR MEÐAN BYRGÐIR ENDAST
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