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Leiga hækkað um allt að 29%
Leiguverð á íbúðarhúsnæði hefur hækkað um að meðaltali 8,8% á einu ári. Hækkunin er langt umfram verðbólgu.
Leiga á tveggja herbergja íbúð í Breiðholti hækkaði um 28 þúsund krónur á mánuði. Lækkar á einstaka svæðum.
HÚSNÆÐISMÁL Dæmi eru um að

Mögulegt að
kaupa upp net
Verði sannað að urriði í Þingvallavatni sé drepinn í stjórum stíl á stöng
og í net þarf að taka á því, segir þjóðgarðsvörður. Formaður Veiðifélags
Þingvallavatns segir netaveiði bænda
ábyrga. 10
Jólasveinar missa póstkassa
Skipulagsnefnd Akureyrar neitar að
framlengja stöðuleyfi fyrir póstkassa
jólasveinanna í göngugötu bæjarins. 2

leiguverð á íbúðarhúsnæði hafi
hækkað um 29 prósent á einu ári á
ákveðnum svæðum og tegundum
íbúða í Reykjavík.
Leiguverð hefur að meðaltali
hækkað um 8,2 prósent á landinu öllu síðasta árið. Þetta má sjá
með því að bera saman samantekt
Þjóðskrár Íslands á meðalverði
á nýjum leigusamningum í mars
síðastliðnum og í sama mánuði í
fyrra. Hækkunin er langt umfram
verðbólgu, sem var 2,2 prósent á
sama tímabili.

Húsaleigan hefur hækkað mest
um 29 prósent á tveggja herbergja
íbúðum í Breiðholti. Sé miðað við
60 fermetra íbúð hækkaði leigan
að meðaltali úr tæpum 98 þúsund
krónum á mánuði í tæplega 126
þúsund, eða um 28 þúsund krónur
á mánuði.
Hækkunin er minni á öðrum
svæðum, en er á bilinu 20 til 23
prósent á nokkrum stöðum, til
dæmis á smæstu íbúðunum í Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði, og
í stærstu íbúðunum í Grafarvogi,
Grafarholti, Árbæ og nágrenni.

Annars staðar lækkar leigan,
til dæmis um 19 prósent á stærstu
íbúðunum miðsvæðis í Reykjavík.
„Okkar félagsmenn eru að
finna fyrir þessum hækkunum,“
segir Jóhann Már Sigurbjörnsson, formaður Samtaka leigjenda
á Íslandi. „Ef leiguverðið á að vera
svona hátt áfram þurfa leigjendur að fá meiri stuðning til að ná
endum saman.“
Jóhann segir leiguverðið orðið
þannig miðsvæðis í Reykjavík að
fólk sé farið að halda sig frá miðbænum. „Verðið sem er í gangi

Ef leiguverðið á að
vera svona hátt áfram
þurfa leigjendur að fá
meiri stuðning til að ná
endum saman.
Jóhann Már Sigurbjörnsson,
formaður Samtaka leigjenda

þar er ekkert fyrir hinn venjulega meðaljón. Menn leita frekar í
úthverfin þar sem leigan er há, en
þó lægri en í og við miðborgina.“
- bj / sjá síðu 4

Heilsubrestur frá hruni Andlegri
líðan landans hefur hrakað frá hruni
að því er fram kemur í doktorsritgerð
sem varin verður á morgun. 4
Göng bæta mannlíf Í nýrri grein
fræðimanna við Háskólann á Akureyri eru sögð skýr merki um jákvæða
byggðaþróun í Fjallabyggð eftir
opnun Héðinsfjarðarganga. 6
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Svalt N-til Í dag verður yfirleitt hægur
vindur, það léttir til norðanlands en
þykknar upp sunnan- og suðvestan til
með stöku skúrum. 4
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GLAÐUR SIGURVEGARI Dansarinn Brynjar Dagur var að vonum ánægður með árangurinn þegar tilkynnt var um sigur hans í hæfileikakeppninni Ísland got talent í
beinni útsendingu á Stöð 2 í gærkvöldi. Hann hlýtur 10 milljónir króna í verðlaun. Auðunn Blöndal kynnir tekur hér utan um verðlaunahafann, en Jón Arnór Pétursson, sjö
ára töframaður sem varð í öðru sæti fylgist með.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ólafur Arnalds hlaut BAFTA-verðlaunin fyrir frumsamda tónlist í sjónvarpi:

FLJÓTLEGT
OG ÞÆGILEGT

Maður er bara hálfsjokkeraður
MENNING Tónskáldið Ólafur Arnalds hlaut í gær sjónvarpsverðlaun BAFTA, Bresku kvikmynda- og sjónvarpsþáttaakademíunnar. Ólafur sigraði í flokknum
frumsamin tónlist í sjónvarpi, fyrir tónlistina í þáttunum Broadchurch sem sýndir voru á BBC og einnig
á Stöð 2.
„Mér líður bara gríðarlega vel. Þetta er geggjað,
maður er bara hálfsjokkeraður,“ sagði Ólafur himinlifandi, skömmu eftir að hafa veitt verðlaununum
viðtöku í Lundúnum í gærkvöldi. „Þetta kom mér svo
mikið á óvart, ég hélt aldrei að ég myndi fá þetta. Ég
er búinn að vera í sjokki í klukkutíma. Búinn að vera
í hringiðu af fólki að grípa í mann og viðtölum.“
Vinna stendur nú yfir að annarri þáttaröð sem og
bandarískri útgáfu af þáttunum.
Aðrir sem voru tilnefndir í flokknum voru Martin
Phipps fyrir þættina Peaky Blinders, Mark Bradshaw fyrir Top of the Lake og Paul Englishby fyrir
Luther. BAFTA heldur árlega hátíð og veitir verðlaun fyrir árangur í kvikmyndum, sjónvarpi, teiknimyndum og tölvuleikjum.
- kóh

EFTIR VERÐLAUNAAFHENDINGUNA Victoria Wood og Ólafur
Arnalds stilltu sér upp eftir að hafa verið verðlaunuð fyrir tónlistina í sjónvarpsþáttunum Broadchurch.
NORDICPHOTOS/GETTY
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SPURNING DAGSINS

Unnur, er gaman að grínast
svona fyrir gigg?
„Stundum, fyrir gigg, er gott að
grínast.“
Tónlistarkonan Unnur Birna Björnsdóttur
hefur að undanförnu birt skemmtileg myndbönd á Facebook-síðu sinni, þar sem hún
gerir létt grín að tónlistarbransanum.

Veiting Jöklu yfir í Lagarfljót hefur áhrif á samgöngur og fjarskipti á Héraði:

Með kerrufylli af matvælum:

Vatn og ís ógnar Lagarfljótsbrú

Gripnir við
stuld í Bónus

SAMGÖNGUR Brúin yfir Lagarfljót

LÖGREGLUMÁL Tveir menn voru

við Egilsstaði er í hættu að sögn
bæjarráðs Fljótsdalshéraðs.
„Aukið vatnsmagn í Lagarfljóti
og ísmyndun við brúna hefur leitt
af sér raunverulegar áhyggjur
af því að brúin geti við tilteknar
aðstæður verið í hættu með alvarlegum afleiðingum, ekki síst þar
sem vatnslagnir og rafmagns- og
gagnakaplar liggja um brúna,“ segir
í umsögn bæjarráðsins um þingsályktunartillögu um fjögurra ára
samgönguáætlun 2013-2016.

„Sveitarfélagið leggur áherslu á
að gert verði ráð fyrir gerð nýrrar
brúar yfir Lagarfljót á samgönguáætlun,“ segir bæjarráðið. Einnig
er lögð áhersla á önnur samgönguverkefni. Meðal þess er stækkun
flughlaða við Egilsstaðaflugvöll
og gerð Fjarðarheiðaganga, milli
Héraðs og Seyðisfjarðar. „Ljóst er
að bæði Fljótsdalshérað og Seyðisfjörður myndu hafa verulegan ábata
af gerð ganganna enda um að ræða
nauðsynlega samgöngubót sem
styðja myndi við atvinnulíf.“
- gar

LAGARFLJÓTSBRÚ Við vissar aðstæður

er brúin í hættu segja Héraðsbúar sem
vilja nýja brú.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

staðnir að tilraun til þjófnaðar í
verslun Bónus í Fitjum í Reykjanesbæ um hádegisbil í gær. Þeir
höfðu fyllt innkaupakerru af matvælum og voru að hlaða þýfinu í bíl
þegar viðskiptavinir gerðu starfsfólki viðvart. Þegar þjófarnir urðu
varir við starfsmenn lögðu þeir
hlaupandi á flótta. Lögregla handsamaði annan við Víkingaheima.
Lögreglan á Suðurnesjum vildi
ekki láta annað uppi um málið en að
það væri í rannsókn.
- óká

Jólasveinarnir missa
póstkassa á Akureyri
Skipulagsnefnd Akureyrar neitar að framlengja stöðuleyfi fyrir póstkassa jólasveinanna í göngugötu bæjarins. Eigandinn segir mikla möguleika felast í hugmyndinni
en að samskiptin við stjórnsýsluna séu eins og að tala við karlinn í tunglinu.
SKIPULAGSMÁL „Það er talað um að
GLÖDDU UNGVIÐIÐ Stjörnurnar í Pollapönki stilltu sér upp með ungum aðdáendum á Selfossi eftir lokatónleika sína á laugardag fyrir brottför til Danmerkur að
keppa í Eurovision.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓKÁ

Pollapönkarar glöddu börn áður en landið var kvatt:

Farnir út að sigra í Eurovision
MENNING „Vitið þið hvað? Þetta eru síðustu tónleikarnir okkar áður en
við fljúgum til Danmerkur til að sigra í Eurovision,“ sagði Heiðar Örn
Kristjánsson, gítarleikari og söngvari í Pollapönki, við unga aðdáendur á
tónleikum sem haldnir voru fyrir börn á Fróni á Selfossi á laugardag.
Sveitin, ásamt fylgiliði, þar á meðal Óttari Proppé, tónlistarmanni og
þingmanni, flaug út aðfaranótt sunnudags. Snæbjörn Ragnarsson Skálmaldarmaður, sem líka leggur Pollapönkurum lið í bakröddum, var á tónleikaferðalagi og hittir félaga sína í Kaupmannahöfn. Keppnin fer fram
6., 8. og 10. maí næstkomandi.
- óká

Ársfundur Byggðastofnunar:

Áfram í Sjálfstæðisflokknum:

Ráðherra skipar Gagnrýnir
nýja stjórn
evrópustefnu
STJÓRNSÝSLA Ársfundur Byggða-

STJÓRNMÁL „Ég ætla að vera

stofnunar verður haldinn í dag í
Miðgarði í Skagafirði. Á ársfundinum mun Sigurður Ingi Jóhannsson,
ráðherra byggðamála, skipa nýja
stjórn stofnunarinnar.
Samkvæmt heimildum blaðsins verður ekki skipt um formann
stjórnar, sem skipaður var árið
2011 af Katrínu Júlíusdóttur, fyrrverandi ráðherra byggðamála.
Á fundinum verður einnig haldin málstofa undir yfirskriftinni
„Hvernig má svæðisskipta Íslandi
með tilliti til byggðaaðgerða?“
Hagnaður af rekstri Byggðastofnunar var 189 milljónir árið
2013.

áfram í Sjálfstæðisflokknum,“
sagði Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, í þættinum
Sunnudagsmorgunn í gær. Hún
segist ekki ætla að ganga í nýjan
evrópusinnaðan hægriflokk en
gagnrýnir þó harðlega stefnu
flokksins í evrópumálum og
telur hana einstrengingslega.
Ragnheiður sagðist ekki gefa
mikið fyrir skrif Davíðs Oddssonar í Morgunblaðið. „Mér
finnst það vera svo mikil fyrirlitning á skoðunum annarra að
ég get ekki samsamað mig með
slíku fólki.“

- sa

- hpa

sækja fram í alls konar ferðaþjónustu en þegar menn eru með góðar
hugmyndir þá ganga þeir bara á
veggi,“ segir Guðmundur R. Lúðvíksson, sem skikkaður hefur verið
til að fjarlægja póstkassa jólasveinanna úr göngugötunni á Akureyri.
Guðmundur setti póstkassa jólasveinanna upp á göngugötunni
fyrir ári. Sams konar póstkassi er
við Litlu jólabúðina á Laugavegi
og kassi var einnig í stuttan tíma
í Leifsstöð.
Póstkassarnir virka þannig að
keypt eru sérstök kort á um 1.500
krónur sem fyllt eru út með nöfnum barna og óskum til jólasveinsins og síðan sett í póstkassana.
Guðmundur segir sig og eiginkonu
sína síðan svara hverju bréfi samviskulega og láta litla gjöf frá jólasveininum fylgja.
„Við fengum á þriðja þúsund bréf
í fyrra. Að lesa þau er alveg ótrúlegt. Fólk hrósar landinu mikið og
er að opna sig algerlega fyrir jólasveininum. Það segir frá ástarævintýrum og skilnuðum. Ein
missti manninn sinn en ákvað
samt að koma til Íslands og bað um
bréf frá jólasveininum. Þetta er
alveg magnað og hugmyndin var
að geyma bréfin fyrir bók seinna
meir,“ segir Guðmundur.
Skipulagsnefnd Akureyrar
hefur nú hafnað ósk Guðmundar
um áframhaldandi leyfi fyrir
póstkassa jólasveinanna í göngugötunni. „Skipulagsnefnd telur
frágangi og umsjón póstkassans ábótavant,“ segir í afgreiðslu
nefndarinnar, sem gefur Guðmundi
frest til 1. maí til að fjarlægja kassann.

JÓLASVEINAPÓSTUR Í miðri göngugötunni á Akureyri er tilvist póstkassa jólasveinanna að renna sitt skeið á enda eftir eins árs stöðuleyfi.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Ein missti manninn sinn en ákvað
samt að koma til Íslands og bað um bréf frá
jólasveininum.
Guðmundur R. Lúðvíksson,
eigandi póstkassa jólasveinanna.

Guðmundur segir þetta koma
sér spánskt fyrir sjónir. Hann hafi
aldrei fengið athugasemdir um
póstkassann.
„Við reyndum líka að fá leyfi
frá Reykjavíkurborg til að vera
með einn kassa en það var eins
og að tala við karlinn í tunglinu.
Það speglast í þessari afgreiðslu á

Akureyri,“ segir Guðmundur sem
kveður atvinnuveg geta falist í
að svara bréfum til jólasveinsins.
„Það er skemmtilegt að fólk geti
sest niður og skrifað bréf til jólasveinsins og fengið svo kveðju og
litla gjöf fyrir jólin kannski sjö
mánuðum síðar.“
gar@frettabladid.is

Rannsókn ríkissaksóknara á skotárás mun taka nokkrar vikur til viðbótar:

Bið eftir krufningu gæti styst
LÖGREGLUMÁL Ríkissaksóknari hefur enn ekki fengið

Kringlunni
4ÎNJ
heyrnarstodin.is

HEYRNARSTÖ‹IN

krufningarskýrslu frá réttarmeinafræðingi vegna rannsóknar embættisins á atviki í Hraunbæ í desember þar
sem lögreglumenn skutu mann til bana.
Rannsóknin er þrátt fyrir það langt komin og má
búast við niðurstöðu innan nokkurra vikna, segir Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari í skriflegu svari
við fyrirspurn Fréttablaðsins.
Hún segir að undanfarin ár hafi verið talsvert löng
bið eftir krufningarskýrslum þar sem réttarmeinafræðingurinn sem hefur sinnt þeim er þýskur og hefur ekki
búið hér á landi, auk þess sem hann hefur haft önnur
verkefni á sinni könnu.
„Þessi bið er og hefur verið bagaleg,“ segir Sigríður.
Hún segir þetta standa til bóta, enda hafi nýr réttarmeinafræðingur búsettur hér á landi tekið við keflinu.
„Ég vona að gerð krufningarskýrslna taki styttri tíma
í framtíðinni.“
Þýski réttarmeinafræðingurinn var þó enn við störf
þegar maðurinn í Hraunbæ lést, og þarf hann því að
klára sína skýrslu um krufninguna. „Mér skilst að
skýrslan sé við það að líta dagsins ljós,“ segir Sigríður.
Ríkissaksóknari rannsakar hvort aðgerðir lögreglu í

SKOTBARDAGI Lögreglumenn skiptust á skotum við 59 ára
mann í Hraunbænum í desember. Lögreglumenn skutu manninn að endingu til bana.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

og við Hraunbæ 20 þann 2. desember síðastliðinn hafi
verið í samræmi við lög og verklagsreglur lögreglu um
beitingu skotvopna. Lögreglumenn skutu til bana 59
ára karlmann sem hafði skipst á skotum við lögreglu
og meðal annars hæft hjálm eins lögreglumanns. Maðurinn hafði átt við geðræn vandamál að stríða.
- bj
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SVONA ERUM VIÐ

4.711

íslensk vegabréf
voru gefin út í mars

síðastliðnum.

Alls voru 5.536 gefin út í mars í
fyrra og hefur fjöldinn því dregist
saman um 14,9% milli ára.
Heimild: Þjóðskrá Íslands

Streita og þunglyndi hafa aukist í kjölfar efnahagshrunsins fyrir sex árum:

Flóð ríða yfir í Afganistan:

Minna reykt og betur burstað

111 látnir og
þúsund á flótta

LÝÐHEILSA Andleg líðan Íslend-

AFGHANISTAN, AP Flóð hafa banað

inga hefur versnað frá hruni, þá
helst með auknu þunglyndi og
streitu. Þetta kemur fram í doktorsritgerð Christophers Bruce
McClure við læknadeild Háskóla
Íslands. Hann ver ritgerðina á
morgun, en hún nefnist „Andleg líðan og heilsutengd hegðun
í kjölfar efnahagsþrenginga –
Áhrif á Ísland“.
Markmið rannsóknarinnar
var að grannskoða áhrif efnahagshrunsins á andlega líðan

og heilsutengda
hegðun.
Einnig komu
fram breytingar á tannheilsu
og algengi reykinga. Mac Clure
segir það líkCHRISTOPHER B. legt að fólk sé
nú duglegra að
MCCLURE
bursta tennurnar og nota tannþráð vegna þess
hve kostnaðarsamt það sé að fara
til tannlæknis.

Þá benda niðurstöðurnar til
þess að efnahagshrunið 2008
hafi haft sérlega slæm áhrif á
streitu kvenna. McClure segir
ástæðu fyrir því kunna að vera
að konur séu bæði á vinnumarkaði og sjái að miklu leyti um uppeldi og umsjón barna. Það sé sambærilegt því að sinna tveimur
störfum. Samanlagt hefur slíkt
vinnuálag ásamt auknum fjárhagsvandkvæðum sökum hrunsins mjög líklega talsverð áhrif til
aukinnar streitu.
- kóh

yfir hundrað manns í norðanverðu
Afganistan. Rúmlega þúsund hafa
neyðst til þess að flýja heimili sín
eftir að hafa misst húsakynni, uppskeru og búfénað.
Afganski herinn hefur unnið að
björgunarstarfi og hefur notað þyrlur og ferjur til þess að koma vistum
og hjálpargögnum til fólks.
Haft er eftir talsmanni almannavarna í Afganistan að rúmlega 111
lík hafi fundist og að tuttugu manns
sé enn saknað.
- kóh

Leiguverð hækkað um 8,2%
Leiguverð í nýjum samningum um leigu á íbúðarhúsnæði hefur hækkað um allt að 29 prósent á einu ári á
sumum svæðum. Leigjendur þurfa meiri stuðning eigi leigan að vera áfram svona há segir talsmaður leigjenda.
HÚSNÆÐISMÁL Leiguverð á íbúðarLAGARFLJÓT Landskemmdir eru við

Lagarfljót.

Funda með landeigendum:

Kæra synjun
Orkustofnunar
UMHVERFISMÁL Orkustofnun

hafnar ósk um að taka upp aftur
mál frá Fljótsdalshéraði um skilmála virkjunarleyfa Kárahnjúkaog Lagarfossvirkjunar. Bæjarráð
hefur falið bæjarstjóranum að
óska eftir fundi með landeigendum um stöðu málsins við fyrsta
tækifæri.
„Jafnframt heimilar bæjarráð
bæjarstjóra, í samráði við lögmann og bæjarráð, að kæra höfnun Orkustofnunar á endurupptöku málsins,“ segir í samþykkt.
Héraðsbúar telja að farið sé út
fyrir skilmála virkjunarleyfanna með of miklu vatnsmagni í
Lagarfljóti.
- gar

Reynt að afstýra verkfalli:

Styttist í boðað
verkfall FFR
KJARADEILUR Fullskipaðar samninganefndir Félags flugmálastarfsmanna ríkisins (FFR) og
Samtaka atvinnulífsins(SA) hittast hjá Ríkissáttasemjara í dag.
Boðað verkfall flugvallarstarfsmanna hefst á miðvikudag
hafi ekki samist fyrir þann tíma
eða lög verið sett á verkfall.
Síðdegis í gær hittust forystumenn SA og FFR á stuttum fundi.
Á honum var ákveðið að halda
viðræðum áfram í dag og reyna
til þrautar að ná samkomulagi.
- jme

húsnæði hefur hækkað um að meðaltali 8,2 prósent síðustu tólf mánuði, samkvæmt Þjóðskrá Íslands.
Hækkunin er langt umfram 2,2 prósenta verðbólgu síðustu tólf mánuði.
Þetta má lesa úr samantekt Þjóðskrár á leiguverði í nýjum leigusamningum sem þinglýst var í
mars síðastliðnum og samanburði
við sams konar samantekt í mars í
fyrra.
„Okkar félagsmenn eru að finna
fyrir þessum hækkunum,“ segir
Jóhann Már Sigurbjörnsson, formaður Samtaka leigjenda á Íslandi.
Hann segir stjórnvöld hafa stutt
við fasteignaeigendur með sérstökum vaxtabótum frá árinu 2009 en
leigjendur hafi setið eftir. „Ef leiguverðið á að vera svona hátt áfram
þurfa leigjendur að fá meiri stuðning til að ná endum saman,“ segir
Jóhann.
Þegar leigusamningarnir eru
skoðaðir eftir svæðum og stærð
íbúða má sjá að hækkunin er afar
misjöfn, og í einhverjum tilvikum
hefur leigan lækkað.
Hækkunin er mest á tveggja herbergja íbúðum í Breiðholti. Meðalverð á fermetra á nýjum leigusamningum í mars síðastliðnum var 29
prósentum hærra en á nýjum samningum í mars í fyrra.
Leiguverð fyrir tveggja herbergja íbúðir í Kópavogi hefur einnig hækkað verulega, um 21 prósent
milli ára.
Fermetraverðið í nýjum leigusamningum er hæst á stúdíóíbúðum í Reykjavík á milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar. Á
þessu svæði kostar fermetrinn um
2.274 krónur. Verðið er litlu lægra
í Reykjavík vestan Kringlumýrarbrautar, 2.247 krónur.
Leiguverðið er almennt hæst miðsvæðis í Reykjavík, en lækkar talsvert því lengra sem farið er frá dýrasta svæðinu.
Jóhann segir leiguverðið orðið

BREIÐHOLT Leiguverð á tveggja herbergja íbúðum í Breiðholti hefur hækkað um 29 prósent á einu ári miðað við samanburð á
nýjum leigusamningum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

NOKKUR DÆMI UM BREYTINGAR Á LEIGUVERÐI Á LANDINU
Dæmi

apríl 2013

1 Tveggja herbergja 60 fermetra íbúð í Reykjavík vestan Kringlumýrarbrautar

120.120 ➜ 134.820

apríl 2014

12,2%

2 Þriggja herbergja 75 fermetra íbúð í Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

105.000 ➜ 119.625

13,9%

3 Tveggja herbergja 60 fermetra íbúð í Breiðholti í Reykjavík

97.800

➜ 125.940

28,8%

4 Fjögurra herbergja 125 fermetra íbúð í Hafnarfirði

162.750 ➜ 192.375

18,2%

5 Fimm herbergja 150 fermetra íbúð í á Vesturlandi

157.350 ➜ 145.800

7,3%

krónur

þannig miðsvæðis í Reykjavík að
fólk sé farið að halda sig frá miðbænum. „Verðið sem er í gangi
þar er ekkert fyrir hinn venjulega meðaljón. Menn leita frekar í
úthverfin þar sem leigan er há, en
þó lægri en í og við miðborgina.“
Samtök leigjenda á Íslandi gagnrýna stjórnvöld harðlega fyrir
áform um niðurfellingu á hluta höfuðstóls fasteignalána, og segja ekki
komið til móts við leigjendur.
„Við köllum einfaldlega eftir
því að jafnræðis sé gætt í þessum

málum,“ segir Jóhann. Hann bendir á að margir hafi kosið að vera
frekar á leigumarkaði en að kaupa
fasteign í aðdraganda hrunsins þar
sem þeir hafi óttast áhrif verðtryggingarinnar. Nú séu þeir verðlaunaðir sem hafi tekið áhættu, en þeir
sem hafi farið varlega sitji eftir með
sífellt hækkandi leiguverð.
Jóhann segir einu úrræði stjórnvalda sem geti nýst leigjendum þau
að safna fyrir útborgun með séreignarsparnaði. Til að ná að safna
hámarksupphæð, 1,5 milljónum á

munur í prósentum

krónur

þremur árum, þurfi mánaðarlaunin að vera nærri 600 þúsund, og
minnihluti þjóðarinnar sé með slíkar tekjur.
Hann bendir á að 1,5 milljónir
hrökkvi skammt við kaup á íbúð.
Reikna megi með því að þurfa að
eiga rúmar fjórar milljónir til að
kaupa tveggja herbergja íbúð. Þá
sé ekki tiltekið í frumvarpi stjórnvalda hvað verði um þann sparnað
sem ekki sé hægt að nýta til fasteignakaupa.
brjann@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 24°
Aþena 20°
Basel
14°
Berlín
21°
Billund 18°
Frankfurt 18°

5

5

3

m/s

m/s

2°

m/s

-1°

3°

3

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

12°
15°
15°
23°
16°
23°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

17°
31°
21°
14°
17°
18°

m/s

4°

5
m/s

3

Verð frá kr. 66.900
900

5°

2

m/s

9

1°
5°

4°

Á MORGUN
Hæg
breytileg
átt en
strekkingur
syðst.

m/s

1°

3°

2

m/s

1°

MIÐVIKUDAGUR
Yﬁrleitt
hæg A-átt
en hvassa við Sara
-2°
s
ströndina.

-2°

8°
9

Gæði fara aldrei úr tísku

3°

1°

m/s

Sturtusett

3°

4

m/s

m/s

6°

4°

SVALT N- OG NA-TIL Það léttir til norðanlands í dag en þykknar upp sunnan- og
suðvestantil með stöku skúrum. Á morgun verður fremur skýjað vestantil en annars
bjart með köflum. Áfram verður fremur kalt á norðan- og norðaustanverðu landinu.

5°

3°

Soffía Sveinsdóttir
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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Tilboð: 2.090.000 kr.

Verð: 1.690.000 kr.
Mazda Touring Plus LVB32

Ford Explorer Eddie 4x4 RJ109

Skráður ágúst 2008, 1,6i bensín, sjálfsk.
Ekinn 88.000 km.

Skráður ágúst 2006, 4,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 94.000 km.
Ásett verð: 2.390.000 kr.

Tilboð: 3.190.000 kr.
Ford Focus Trend UYA01
Skráður nóvember 2012, 1,0i bensín, 6 gíra.
Ekinn 22.000 km.
Ásett verð: 3.390.000 kr.

Verð: 1.990.000 kr.
Ford Escape XLT

UU058

Skráður ágúst 2007, 3,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 108.000 km.

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ

!
p
u
a
k
a
íl
b
i
r
t
e
b
u
Gerð
.
00 kr
300.0 ÁTT!
L
Í AFS
kr.
000
400. ÁTT!
L
Í AFS

.
00 kr
300.0 ÁTT!
L
Í AFS

Tilboð: 1.390.000 kr.

Tilboð: 1.990.000 kr.
Kia Sorrento EX AWD SN967

Hyundai i30 Classic TOH76
Skráður júní. 2008, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 95.000 km.
Ásett verð: 1.690.000 kr.

TÖKUM

ALLAR

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

Tilboð: 890.000 kr.

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
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ÞINN OG VIÐ GERUM

ENGIN SKULDBINDING

Tilboð: 890.000 kr.

stra

kr.
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400. ÁTT!
L
Í AFS

SÝNDU OKKUR BÍLINN

ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF.

 <





d
Hafðu samx!ban

Tilboð: 1.990.000 kr.

Tilboð: 1.290.000 kr.

Ford C-MaxTrend UI839

Toyota Auris MXJ73

Nissan X-Trail Elegance KN151

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

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

Ekinn 127.000 km.
Ásett verð: 1.690.000 kr.

Skráður maí 2006, 2,0i bensín, sjálfsk.
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Tilboð: 5.450.000
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Tilboð: 2.090.000 kr.

Tilboð: 1.290.000 kr.

Toyota Land Cruiser 120 VX ADH19

Citroën C3 Exclusive MRN04

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

Audi A6 UZ308

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

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

FYLGST
FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK

Notaðir bílar - Brimborg
N

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

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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Tilboð: 2.390.000 kr.
Ford Explorer XLT Sport 4x4

NV751

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

1. Hvað kostar róðukrossinn, sem er til sölu
í Safnaramiðstöðinni?
2. Frá hvaða bæjarfélagi koma unglingarnir, sem kynntu svokallaða Vinaviku í
höfuðborginni um helgina?
3. Morðmál hvaða manns, rannsakar leikhópurinn Kriðpleir um þessar mundir?
SVÖR

Sjö erindrekum ÖSE enn haldið föngnum í austanverðri Úkraínu:

Vilja þjóðaratkvæðagreiðslu:

Aðskilnaðarsinnar sleppa majór

54 þúsund
skrifuðu undir

ÚKRAÍNA, AP Úkraínskir aðskilnaðarsinnar létu sænska majórinn
Thomas Johansson lausan úr haldi
í gær. Sjö evrópskum eftirlitsmönnum er enn haldið föngnum í Slovyansk. Ráðhús borgarinnar, sem er
í austanverðri Úkraínu, hefur orðið
að miðstöð aðskilnaðarsinna.
Fyrr um daginn höfðu áttmenningarnir komið fram opinberlega og
fullyrt að komið væri fram við þá á
mannúðlegan hátt.
Þeir voru handteknir á þeim forsendum að aðskilnaðarsinnar töldu

STJÓRNMÁL Tæplega 54 þúsund

1. 4,8 milljónir króna. 2. Frá Vopnaﬁrði. 3.
Mál Jóns Hreggviðssonar.

HÁTÍÐNIVIÐSKIPTI Á
VERÐBRÉFAMARKAÐI

Jim McTague
heldur fyrirlestur í Öskju, N-132
þriðjudaginn 29. apríl. kl.12-13:30
Hann mun fjalla um forrituð viðskipti á
verðbréfamörkuðum þar sem mannshöndin
kemur hvergi nærri. Hvernig leiknum
verðbréfamiðlurum tókst að gera
verðbréfamarkaði að spilavítum án þess að
eftirlitsaðilar gætu rönd við reist.
Jim Mc Tague hefur starfað við blaðamennsku
frá 1972 og er nú ritstjóri fjármálaritsins BARON.
Hann fjallar einkum um afskipti forsetans og þingsins
í Bandaríkjunum af fjármálamarkaðnum.

Aðgangur ókeypis, allir velkomnir!

þá vera njósnara Atlantshafsbandalagsins (NATO). Þetta hefur forsvarsmaður hópsins, Axel Schneider
þvertekið fyrir, og segir þá vera
erindreka Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE).
Eftir blaðamannafund í gær sást
til Johansson þar sem hann steig
upp í bifreið ÖSE og yfirgaf Slovyansk. Í frétt BBC um málið segir
að forsvarsmaður aðskilnaðarsinna hafi látið í ljós að Johansson
hafi verið sleppt vegna heilsufarsástæðna.
- kóh

HERBÚNINGUR AÐSKILNAÐARSINNA

Aðskilnaðarsinnar klæðast svörtum
lambhúshettum og úlpum í felulitum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

manns skrifuðu undir áskorun til
Alþingis um að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram um áframhald
viðræðna við Evrópusambandið.
Söfnuninni lauk í gær. Hún
hafði þá staðið í 63 daga, einn dag
fyrir hvern þingmann á Alþingi.
Aðstandendur söfnunarinnar
segja að afhenda eigi undirskriftirnar um mánaðamótin. Áður en
þær verða afhentar þarf að ganga
frá nafnalistum, keyra saman við
þjóðskrá og búa til prentunar. - jme

Sjá skýr merki um jákvæða byggðaþróun
Út er komin grein fræðimanna við Háskólann á Akureyri byggð á rannsókn um
íbúaþróun í Fjallabyggð eftir opnun Héðinsfjarðarganga. Siglfirðingum fjölgar
aftur, börn fleiri á leikskólaaldri og viðhorf íbúa til áframhaldandi búsetu jákvæð.
BYGGÐAMÁL Siglfirðingum hefur

fjölgað eftir opnun Héðinsfjarðarganga og byggðafesta hefur aukist
í Fjallabyggð, Þetta kemur fram í
rannsókn þeirra Þórodds Bjarnasonar og Kjartans Ólafssonar,
félagsfræðinga við Háskólann á
Akureyri. Rannsóknin er liður í
stærri rannsókn á samfélagslegum áhrifum Héðinsfjarðarganga
á mannlíf á norðanverðum Tröllaskaga.
Áður en göngin voru opnuð
vöruðu sömu höfundar við því að
vegna óhagstæðrar samsetningar
mannfjöldans gæti íbúum fækkað
áfram um langan tíma eftir göng,
þótt flutningsjöfnuður yrði stöðugur. Fólksfækkun á sér stað á
Ólafsfirði en fólksfjölgun á Siglufirði vegur upp á móti fækkuninni
þar og Fjallabyggð í heild stendur
ágætlega.
„Þessar niðurstöður eru talsvert jákvæðari
en við bjuggumst
við. Innlendar og
erlendar rannsóknir hafa sýnt
að samgöngubætur sem bæta ÞÓRODDUR
lífskjör íbúanna BJARNASSON
umtalsvert leiða
ekki alltaf til fólksfjölgunar. Samsetning mannfjöldans í Fjallabyggð var orðin afar óhagstæð
eftir áratuga fólksfækkun og óvíst
að ný tækifæri dygðu til að draga
nægilega margt nýtt fólk til byggðarlagsins,“ segir Þóroddur.

Í HÉÐINSFJARÐARGÖNGUM Vísbendingar eru um að Héðinsfjarðargöng hafi

jákvæð áhrif á byggðaþróun á norðanverðum Tröllaskaga.

„Jafnvel þótt jafnvægi næðist
í fólksflutningum hefði hátt hlutfall eldri borgara og lágt hlutfall fólks á barneignaraldri að
óbreyttu leitt til mikillar fólksfækkunar. Það hefur gengið eftir
í Ólafsfirði en á Siglufirði hefur
fækkun skráðra íbúa stöðvast og
talsvert fleiri dvelja þar í raun en
áður. Það skýrist að stórum hluta
af aukinni byggðafestu fólks milli
tvítugs og fertugs, sérstaklega
meðal yngri kvenna,“ bætir Þóroddur við.
Ólafsfjörður stendur ekki jafn
vel og Siglufjörður. Kemur fram
í rannsókninni að uppbygging í

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ferðaþjónustu hafi verið mikil
á Siglufirði en lítil sem engin í
Ólafsfirði. Einnig velta höfundar
upp þeim möguleika að ávinningur Siglfirðinga að tengjast Eyjafirði hafi verið meiri en ávinningur Ólafsfjarðar að tengjast
Siglufirði einum.
Niðurstöður rannsóknarinnar
benda til þess að Héðinsfjarðargöngin hafi skilað árangri til
skemmri tíma. Nauðsynlegt sé
þó að fylgjast með lengur og gera
langtímarannsókn eftir um tvo
áratugi til að meta lýðfræðileg
áhrif ganganna.
sveinn@frettabladid.is

Borgarfulltrúi segir að hugmyndir um þéttingu byggðar ganga of langt:

Þétting á skjön við skipulagslög
SKIPULAG „Það er óvissa um hvort að Reykjavíkurborg

sé að fara að skipulagslögum,“ segir Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðismanna. Þar á hann við
samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs um skipulags- og
matslýsingar fyrir hverfaskipulag í Reykjavík.
Júlíus Vífill segir að í skipulagslögum frá 2010 sé
opnað á nýja leið varðandi hverfisskipulag, sú leið hafi
ekki verið farin fyrr en nú.
„Það er þó undantekningarregla
og mér sýnist gengið á skjön við það
sem löggjafinn lagði upp með,“ segir
Júlíus Vífill og bætir við að það sé
verið að skapa réttaróvissu með þeim
hugmyndum að uppbyggingu og þéttingu byggðar sem settar eru fram í
gömlum og grónum hverfum borgarJÚLÍUS VÍFILL
innar.
INGVARSSON
„Það má segja að þetta sé forsjárhyggja. Það er verið að skipuleggja borgina á allt annan
hátt og í allt aðrar áttir en fólk kærir sig um. Það er
verið að leggja til að byggt verði á reitum sem enginn
hafði áður hugmynd um að ætti að byggja á,“ segir Júlíus Vífill. Þá sé víða í borginni gengið mjög langt með
þéttingu byggðar. Til dæmis í vesturbæ Reykjavíkur.
Þar sé lögð til uppbygging á lóðum fjölbýlishúsa án
þess að þeir sem eiga hagsmuna að gæta hafi minnstu
hugmynd um hvað stendur til. „Þetta er ótrúlegur yfirgangur,“ segir Júlíus Vífill.
- jme

FYRIR OG EFTIR ÞÉTTINGU Svona gæti Miklabraut litið út ef

hugmyndir um þéttingu byggðar í borginni ná fram að ganga.
MYND/REYKJAVÍKURBORG

Netið hjá Nova

Í sambandi
við sumarið...
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.

Ofur hraði - ofur einfalt

Brandenburg

Gríptu með þér 4G pung, hnetu eða box og vertu viss um að vera í góðu netsambandi í sumar.
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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HEIMURINN

Óttast upplausn og
spillingu ráðastétta

2

3
4

Evrópskir kjósendur hægriflokka, sem leggja áherslu á andstöðu við Evrópusambandið, eiga fleira sameiginlegt. Þeir hafa harða afstöðu gegn innflytjendum,
glæpum og spillingu en vilja tryggja öryggi sitt og meta mikils hefðbundin gildi.

1

NIGEL FARAGE Á
EVRÓPUÞINGINU

HOLLAND Stjórnmálaflokkar hægri

Fá aukinn aðgang

1

FILIPPSEYJAR Bandaríkjaher fær aukinn aðgang að herstöðvum á
Filippseyjum samkvæmt nýju samkomulagi sem gilda á í tíu ár. Skrifa
á undir samninginn í dag og er það gert í tengslum við heimsókn Baracks
Obama Bandaríkjaforseta til Asíu.

Helförin hræðilegur glæpur

2

JERÚSALEM Mahmoud Abbas, forseti Palestínu, sendi

í gær frá sér yfirlýsingu þar sem hann sagði helförina
vera „hræðilegasta glæp“ samtímasögunnar. Yfirlýsingin er
birt rétt fyrir árvissa minningarathöfn í Ísrael um fórnarlömb
nasista. Yfirlýsingin er talin til þess ætluð að milda viðhorf
MAHMOUD
almennings í Ísrael þar sem mikill hnútur er á friðarviðABBAS
ræðum þeim sem haldnar eru að undirlagi Bandaríkjamanna.

Dýrlingum fagnað

3

MEXÍKÓ Tugþúsundir kaþólikka víða um Rómönsku-Ameríku fögnuðu

í gær eftir að páfarnir Jóhannes Páll II. og Jóhannes XXIII. voru teknir
í dýrlingatölu. Í Mexíkóborg var fagnað með trúarvökum fyrir sólarupprás,
tónlistarflutningi og bænahaldi.

1.300 múslimum bjargað

4

MIÐ-AFRÍKU LÝÐVELDIÐ Þungvopnaðir afrískir og franskir friðargæsluliðar fylgdu hluta þeirra múslima, sem enn voru eftir í höfuðborg MiðAfríkulýðveldisins, út úr stríðshrjáðri borginni. Yfir þrettán hundruð manns,
sem herskáir flokkar kristinna höfðu mánuðum saman haldið föngnum
í hverfi sínu, voru flutt á brott í vörubílum. Þegar bílalestin var rétt farin
streymdi að fólk úr nágrannabyggðum og vann skemmdarverk á mosku
hverfisins.

sinnaðra andstæðinga Evrópusambandsins draga til sín fylgi frá
kjósendum, sem eiga meira sameiginlegt en andstöðuna eina við
Evrópusambandið.
Kjósendur þessara flokka hafa
almennt harða andstöðu gegn innflytjendum, glæpum og spillingu
meðal hálaunaðra valdamanna, en
leggja mikla áherslu á að tryggja
öryggi og reglu í samfélaginu ásamt
því að meta mikils hefðbundin gildi.
Þetta kemur fram í nýbirtri skoðanakönnun, sem gerð var í vetur í
Bretlandi, Frakklandi, Belgíu, Hollandi og á Ítalíu. Úrtakið var meira
en tíu þúsund manns, en það var hollenska skoðanakönnunarfyrirtækið
Motivaction International sem gerði
könnunina.
Spurðir voru kjósendur Breska
sjálfstæðisflokksins í Bretlandi,
Flæmska hagsmunaflokksins í
Belgíu, Frelsisflokksins í Hollandi, Þjóðarfylkingar Le Pens í
Frakklandi og Norðurbandalagsins á Ítalíu, auk þess sem hinir
frekar vinstri sinnuðu kjósendur
Fimm stjörnu hreyfingar skemmtikraftsins Beppo Grille á Ítalíu voru
spurðir.
„Lykillinn að því að skilja sálarlíf þeirra kjósenda, sem eru tortryggnir gagnvart Evrópusambandinu, er sú tilfinning að standa uppi

Skoðanakannanir
sýna að skoðanabræðrum hans
muni fjölga á
Evrópuþinginu
eftir kosningarnar
í næsta mánuði.
NORDICPHOTOS/AFP

einn og yfirgefinn ásamt almennu
vantrausti,“ segir í skýrslu um niðurstöður skoðanakönnunarinnar.
„Þeim finnst oftar að samfélagið
hafi brugðist þeim og þeir bera
einnig minna traust til annarra.“
Kjósendur þessara flokka koma
úr öllum stéttum, en eiga það sameiginlegt að eiga erfitt með að láta
enda ná saman og hafa átt erfitt
með að takast á við afleiðingar efnahagskreppunnar.
Þeir láta sig almennt umhverfismál, mannréttindi og atvinnuleysi
litlu varða, en þeir hafa almennt
minni trú en kjósendur annarra
flokka á stofnunum á borð við ríkisstjórn og þing, banka, trúarstofnanir, verkalýðsfélög og Sameinuðu
þjóðirnar.

Kjósendur Fimm stjörnu bandalagsins á Ítalíu, sem almennt eru
lengra til vinstri, virðast heldur
hófsamari og framfarasinnaðri en
kjósendur hægri flokkanna, sem
könnunin náði til, en eiga þó sameiginlega með þeim hina almennu
vantrú á stofnunum samfélagsins.
Kosningar til Evrópuþingsins verða haldnar seinni partinn
í maí. Skoðanakannanir benda til
þess að flokkum efasemdarmanna
um Evrópusambandið muni vegna
betur en nokkru sinni.
Óljóst hefur hins vegar þótt hvort
þeir muni eiga auðvelt með að starfa
saman, en þessi könnun bendir til
þess að kjósendur þeirra eigi meira
sameiginlegt en leiðtogar flokkanna.
gudsteinn@frettabladid.is

J9Fé@ ??IB
Nissan EU RO LEAF
VE RÐ 4.6 90 ÞÚS. KR.

ENNEMM / SÍA / NM61981

• Fjórar hraðhleðslustöðvar er nú komnar í gagnið;
BL Sævarhöfða, ON Bæjarhálsi, Smáralind Kópavogi
og Fitjar Reykjanesbæ
• Sex nýjar hraðhleðslustöðvar verða opnaðar
til viðbótar á næstu vikum
• 80% hleðsla á 30 mínútum
• Frítt rafmagn á öllum hraðhleðslustöðvum ON

Öllum Nissan Leaf sem BL selur fylgir 5 ára
ábyrgð á rafhlöðu og tengdum háspennuhlutum.

NÝJAR HRAÐHLEÐSLUSTÖÐVAR ON OG NISSAN
ON, í samstarﬁ við BL ehf. og Nissan Europe, setur upp 10 hraðhleðslustöðvar
fyrir rafbíla á næstu mánuðum, en nú þegar hafa verið opnaðar fjórar
hraðhleðslustöðvar af 10. Þetta er sannkölluð bylting fyrir rafbílaeigendur því
það tekur ekki nema 30 mínútur að hlaða geyminn upp í 80%. Það sem
meira er: fyrst um sinn þurfa rafbílaeigendur ekki að greiða fyrir hleðsluna.

NISSAN LEAF VAR FYRSTI RAFBÍLLINN Í HEIMINUM
sem hlaut 5 stjörnur í Euro NCAP árekstrarprófunum árið 2012.

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

www.n1.is

facebook.com/enneinn

ÍSLENSKA/SIA.IS ENN 68433 04/14

Ertu bíldælingur

*

eða fílarðu fulla þjónustu á sjálfsafgreiðsluverði?

*Bíldælingur er manneskja sem kýs að dæla sjálf þótt hún fái fulla þjónustu og eldsneytislítrann á sjálfsafgreiðsluverði.

Á milli 7:30 og 19:30
eru allar dælur jafnar á
eftirfarandi stöðvum:

N1 Ártúnshöfða

N1 Háholti

N1 Bíldshöfða

N1 Hringbraut

N1 Borgartúni

N1 Lækjargötu

N1 Gagnvegi

N1 Stórahjalla

Á átta stöðvum N1 á höfuðborgarsvæðinu er verð á öllum dælum jafnt og
þú hefur frelsi til að velja á milli þess að dæla sjálf/ur eða nýta þér fulla
þjónustu á plani. Þetta þýðir að þú ræður hvort þú dælir eða starfsmaður N1.
Þetta þýðir líka að þú getur beðið starfsfólk N1 um aðstoð við rúðuþurrkur,
rúðupiss, mælingu á smurolíu og fleira sem felst í fullri þjónustu N1.

Komum af stað!
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Mögulegt að bregðast við urriðadrápi með því að kaupa upp net
Verði sannað að urriði í Þingvallavatni sé drepinn í stórum stíl á stöng og í net þarf að taka á því, segir Ólafur Örn Haraldsson þjóðgarðsvörður. Jóhannes Sveinbjörnsson, formaður Veiðifélags Þingvallavatns segir netaveiði bænda ábyrga og beinast fyrst og síðast að bleikju.
NÁTTÚRA Þjóðgarðsvörður telur að stíga þurfi frekari skref

til verndar urriðanum í Þingvallavatni, reynist upplýsingar um stórfellt urriðadráp á stöng og í net á rökum reistar.
Formaður Veiðifélags Þingvallavatns telur netaveiði ekki
áhyggjuefni enda séu netabændur fyrst og síðast að eltast
við bleikju.
Enn eitt vorið hafa risið heitar umræður
um veiðimenningu við Þingvallavatn, sérstaklega á samfélagsmiðlum, eftir fréttir
og myndbirtingar af dauðum stórurriða
með þeim orðum að „bátsfylli“ af urriða
hafi fengist í einni veiðiferð á Þingvallavatni fyrir nokkrum dögum.
Þingvallanefnd samþykkti tillögu
ÓLAFUR ÖRN
þjóðgarðsvarðar um breyttar veiðireglur í
HARALDSSON
Þingvallavatni innan þjóðgarðsins 6. mars.
Veiðitíminn hófst 20. apríl en til 31. maí er einungis leyft að
veiða með flugu og öllum urriða skal sleppt á þessu tímabili í
landi þjóðgarðsins.
Ólafur Örn Haraldsson þjóðgarðsvörður segir að tillagan
hafi verið lögð fram til að bæta veiðimenningu við Þingvallavatn og styrkja urriðastofninn. Þegar eru 15 veiðiverðir að
störfum við vatnið, auk þess sem Þingvallanefnd mun verja
allt að einni milljón króna til veiðivörslu, en Ólafur taldi sérstaka ástæðu til að grafast fyrir um hvort nýsettar reglur
hafi verið brotnar í því tilviki sem fyrr er nefnt.
Spurður sérstaklega um netaveiði á urriða segist Ólafur
Örn hafa heyrt sögur af urriðaveiði í net og að sumar þeirra

DREGUR Í EFA SÖGUR AF DRÁPI Í NET

ÞINGVALLAURRIÐI Tekinn að braggast eftir að hafa verið í útrýmingar-

hættu í langan tíma.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

valdi áhyggjum. „Ég geri hins vegar mikinn greinarmun á
því hvernig menn standa að slíkri veiði. Það eru bændur við
vatnið sem hafa stundað mjög hóflegar veiðar. En ef sögur
eiga sér stoð í raunveruleikanum þá er allt annað uppi á teningnum,“ segir Ólafur og telur að hlusta megi á það sjónarmið
að kaupa upp silungsnetin í vatninu af bændum, ef um er að
ræða stórfellda veiði á stofni sem verið er að reyna að vernda
með reglum um að veiða og sleppa fiski.
svavar@frettabladid.is

Jóhannes Sveinbjörnsson, formaður Veiðifélags Þingvallavatns og bóndi að Heiðarbæ I, dregur sögusagnir af urriðaveiði í net stórlega í efa, enda hafi bændur lítinn áhuga á að
drepa urriðann, sem á vorin er í slöku ásigkomulagi og ekki
hægt að selja sem mat. Netaveiði sé jafnframt mun minni er
áður var, og aðeins frá þremur til fjórum jörðum.
„Við teljum netaveiði vera jafn merkilega og aðra veiði. Í
okkar tilfelli er um bleikjuveiði að ræða fyrst og síðast, en
auðvitað slæðist einn og einn urriði í netin, eins og gengur.
Auðvitað þola stofnarnir aðeins vissa veiði og það vill enginn
ganga á þá,“ segir Jóhannes. Netaveiddur silungur er seldur
til fastra viðskiptavina en einnig til hótela og veitingahúsa,
að sögn Jóhannesar.
Krafti verður aftur hleypt í Veiðifélag Þingvallavatns í vor.
Jóhannes segir að þar verði veiðimenning við vatnið rædd,
til dæmis nýtingaráætlun sem sé lögbundin og ekki til staðar.
Á það hefur verið bent að án hennar er veiðin í vatninu
ólögleg í harðasta skilningi laganna.
„Það er flott sport að veiða einn og einn urriða, og ég legg
ekkert mat á það hvort menn eigi að sleppa veiddum fiski
eða ekki,“ segir Jóhannes. „Það er búið að draga þá línu fyrir
land þjóðgarðsins og það er þeirra ákvörðun. Sú ákvörðun
gildir hins vegar ekki fyrir allt vatnið því veiðiréttarhafarnir
eru margir og misjafnir. Hugmyndir um samræmdar reglur
fyrir allt vatnið eftir hugmyndafræði Þingvallanefndar á alveg
eftir að ræða, eins og svo margt annað,“ segir Jóhannes.

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sjúkraflutningamaður
Framhaldsskólakennarar
Framhaldsskólakennarar
Upplýsingafulltrúi
Framhaldsskólakennarar
Sérfræðingur í reikningshaldi
Forðafræðingur
Varðstjóri
Sérfræðingur í upplýsingatækni
Heilbrigðisritari/ skrifstofumaður
Sumarafl. sjúkraliða við heimahj.
Ljósmóðir
Kennari á starfsbraut
Kennari í rafvirkjun
Starfsmaður í eldhús
Sérfræðingur í fjárhagslegu eftirliti
Lögfræðingur í neytendaþjónustu
Lögreglumaður
Lögreglumenn/ ranns.lögreglumaður
Heilsugæslulæknir

Heilbrigðisstofnun Fjallabyggð
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Umhverfisstofnun
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Seðlabanki Íslands
Íslenskar orkurannsóknir
Lögreglustjórinn á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Bráðamóttaka LSH Fossvogi
Heilsugæslan í Hamraborg
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Sólvangur, hjúkrunarheimili
Fjármálaeftirlitið
Fjármálaeftirlitið
Lögreglustjórinn á Eskifirði
Lögreglustjórinn á Selfossi
Heilsugæslan í Árbæ

Fjallabyggð
Egilsstaðir
Grundarfjörður
Reykjavík
Mosfellsbær
Reykjavík
Rkv./Akureyri
Akureyri
Reykjanesbær
Reykjavík
Kópavogur
Neskaupst.
Akranes
Akranes
Hafnarfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Nesk./Höfn
Selfoss
Reykjavík

201404/278

201404/277
201404/276
201404/275
201404/274
201404/273
201404/272
201404/271
201404/270
201404/269
201404/268
201404/267
201404/266
201404/265
201404/264
201404/263
201404/262
201404/261
201404/260
201404/259

SUMARFRÍ Verði ekki breytingar á dagskrá Alþingis eru einungis átta þingfundardagar eftir fyrir sumarfrí. Stóru málin bíða afgreiðslu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Átta þingfundardagar eftir fyrir sumarfrí þingmanna:

Stóru málin óafgreidd
STJÓRNMÁL Alþingi kemur saman til

fundar að loknu páskaleyfi í dag.
Þingfundur hefst með óundirbúnum fyrirspurnum og fyrirspurnum.
Að þeim loknum eru þrjú mál
á dagskrá þingsins; breytingar á
viðauka vegna EES-samningsins,
samningar milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar og þriðja mál
á dagskrá er staðfesting samninga
um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum.
Nú eru átta þingfundardagar eftir
þangað til hlé verður gert á fundum

Alþingis 16. maí næstkomandi og
mikið ógert enn þá.
Í fastanefndum þingsins eru 107
mál, stór og smá, til umfjöllunar.
Þá á eftir að taka fyrstu umræðu
um frumvarp sjávarútvegsráðherra
um veiðigjöld en að henni lokinni fer
veiðigjaldafrumvarpið til nefndar.
Þingið á líka eftir að ljúka
umfjöllun um nokkur stór mál,
svo sem skuldaleiðréttingar og um
þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um slit á viðræðum við Evrópusambandið.
- jme
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Villtist í skógarferð í Svíþjóð:

Greiningardeild leiðrétti mistök í verðmatsskýrslu og sneri við ráðleggingu sinni til fjárfesta:

Föst í mýri en
fésbók bjargaði

Verðmat Arion banka á N1 reyndist of hátt

SVÍÞJÓÐ Hægt var að bjarga konu

VIÐSKIPTI Greiningardeild Arion banka gaf

sem festist í mýri í skógi við Lesjöfors í Svíþjóð síðdegis síðasta
fimmtudag vegna myndar sem hún
hafði sett af sér í skógarferðinni á
Facebook. Konan, sem var í heimsókn á staðnum, villtist og hringdi
í lögreglu. Um leið og hún festist í
mýrinni rofnaði símasambandið.
Af myndinni sem konan hafði
sett á Facebook var hægt að
þekkja staðinn og bjarga konunni
sem hafði sokkið í mýrina upp að
mitti.
- ibs

fyrir helgi út leiðréttingu á virðismati sínu á
fyrirtækinu N1.
Í fyrstu greiningu Arion er virði hvers hlutar fyrir sig metið á 17,90 krónur, en í leiðréttingu greiningardeildarinnar er hluturinn metinn á 16,20 krónur.
Það sem kom helst á óvart við leiðréttingu
greiningardeildar var að fyrri ráðgjö, þar sem
fjárfestum var ráðlagt að bæta við hlut sinn í
félaginu, var snúið við.
Með leiðréttingunni eru fjárfestar hvattir til
að draga úr hlut sínum í félaginu. Þegar markaðurinn lokaði eftir síðasta viðskiptadag seld-

BJÖLLUNNI HRINGT Vilhjálmur Vil-

hjálmsson, forstjóri HB Granda, hringdi
fyrirtækið inn.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bréfin lækkuðu um 10,65%:

Velta var hálfur
milljarður króna
VIÐSKIPTI Eftir að sjávarútvegs-

fyrirtækið HB Grandi hf. var flutt
af First North-markaði á aðalmarkað Kauphallarinnar á föstudag
lækkaði gengi hlutabréfa félagsins
um 10,65 prósent, miðað við síðasta
viðskiptagengi á First North.
Gengi hlutabréfa félagsins endaði í 27,9 krónum á hlut, rúmum 20
aurum yfir útboðsgengi þar sem
Arion banki og Vogun hf. seldu 27
prósent félagsins á 27,7 krónur. Það
er hækkun upp á 0,7 prósent.
Velta viðskipta með bréf HB
Granda nam rúmlega hálfum milljarði króna.
Stærstu hluthafar fyrirtækisins eru Vogun hf., Arion Banki
og Hampiðjan en samanlagt eiga
þessi fyrirtæki rúm 54,4 prósent í
félaginu.
- kóh

Var sakaður um nauðgun:

Sýknaður eftir
9 ár í fangelsi
SVÍÞJÓÐ Karlmaður á sjötugsaldri,
sem sat í sænsku fangelsi í níu ár
fyrir að hafa nauðgað dóttur sinni,
hefur nú verið fundinn sýkn saka.
Dóttirin hélt því fram að faðir
hennar hefði nauðgað henni allt að
200 sinnum frá árinu 1983 þegar
hún var níu ára til ársins 1990.
Hann neitaði sök.
Árið 2007 fór dóttirin að greina
frá meintu ofbeldi annarra sem
lögregla dró í efa.
Saksóknari í Svíþjóð segir ekki
nægilegar sannanir fyrir sekt föðurins. Hann var látinn laus 2012
eftir að hafa afplánað níu ár af
fjórtán ára fangelsisdómi.
- ibs

LANDHELGISGÆSLAN

Slasaðist á ökkla
Þyrla Landhelgisgæslunnar flutti mann
á sextugsaldri af Laugarnípu í Esju
á Reykjavíkurflugvöll skömmu eftir
hádegi í gær. Hann hafði slasast á
ökkla og gat ekki gengið. Maðurinn var
fluttur með sjúkrabíl frá flugvellinum
á sjúkrahús til aðhlynningar. Þyrlan var
á heimleið úr æfingaflugi þegar beiðni
baðst um aðstoð.

Stýrið bilaði við Sandgerði
Skipstjóri á sjö tonna báti hafði samband við Gæsluna laust fyrir hálftvö og
bað um aðstoð þar sem stýri bátsins
hafði bilað rétt utan við innsiglinguna
í Sandgerði. Þar hafði hann varpað út
akkeri. „Haft var samband við bát sem
var í um tveggja sjómílna fjarlægð,og
var hann fenginn til að draga hinn
bilaða bát til hafnar,“ segir í tilkynningu Landhelgisgæslunnar.

ist hluturinn á 17,85 krónur, sem er rúmlega
0,85 prósenta lækkun eftir daginn.
Leiðréttingarinnar var þörf þar sem í fyrstu
skýrslu greiningardeildar Arion banka hafði
gleymst að draga rúmlega 1,6 milljarða króna
arðgreiðslu frá lausu fé N1.
Því var virði eigin fjár lækkað úr 17.899
milljörðum króna í 16.249 milljarða.
Forstöðumaður greiningardeildar vildi ekki
tjá sig um málið þegar Fréttablaðið hafði samband fyrir helgi. Í leiðréttu verðmati greiningardeildarinnar er hins vegar beðist velvirðingar á mistökum sem gerð hafi verið í fyrri
greiningu deildarinnar.
- kóh

11

ARION BANKI Greiningardeild bankans sendi frá sér
leiðréttingu á fyrra virðismati sínu í gær. Leiðréttingin
hafði smávægileg áhrif á markaðinn, en bréf N1 lækkuðu um rúma prósentu yfir daginn. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Lítið um baráttumál í kosningabaráttunni.

Almenn sátt um
óbreytt ástand

F

imm vikum fyrir kjördag í sveitarstjórnarkosningum
fer lítið fyrir kosningabaráttu flokkanna í Reykjavík.
Það virðist ríkja nokkuð almenn ánægja með núverandi
meirihluta og vandræðagangur Framsóknarmanna
við að berja saman frambærilegan lista vekur frekar
vorkunn en áhuga. Meirihluti Reykvíkinga vill að Dagur B.
Eggertsson taki við borgarstjórastólnum af Jóni Gnarr og til
þess að svo megi verða virðist
alls konar fólk tilbúið til að
kjósa Samfylkinguna, þótt það
Friðrika
hafi ekki gert það áður. Óbreytt
Benónýsdóttir
ástand virðist vera efst á óskalista reykvískra kjósenda sem
fridrikab@frettabladid.is
bendir til að öllum að óvörum
hafi stórsigur Besta flokksins í síðustu kosningum ekki verið
bundinn við persónufylgi Jóns Gnarr og uppreisn gegn ríkjandi
flokkakerfi heldur krafa um nýja nálgun á borgarmálefnin, krafa
sem flokkurinn tók alvarlega og stóð undir, sem skilar sér í góðri
stöðu hans – eða afsprengis hans undir nafni Bjartrar framtíðar –
þegar gengið er til kosninga fjórum árum síðar.
Fylgi flokka í sveitarstjórnarkosningum er kannski ekki
raunhæfur mælikvarði á fylgi þeirra í alþingiskosningum, þar
sem ákveðin málefni skipta oft meira máli en stjórnmálaskoðanir
í vali á þeim sem í borgar- og bæjarstjórnum sitja, en engu að
síður hlýtur staðan í skoðanakönnunum að vera ríkisstjórnarflokkunum áhyggjuefni. Ári eftir stórsigur Framsóknarflokksins
í kosningum til Alþingis mælist hann með á bilinu tveggja til
þriggja prósenta fylgi í Reykjavík og þótt forystusauður listans,
Óskar Bergsson, hafi stigið til hliðar og tekið á sig sökina á fylgisskortinum þá virðist ekki líklegt að nýr listi nái að hífa fylgið
mikið upp, allra síst þar sem fullkomin óeining virðist ríkja innan
flokksins um það hvernig hann eigi að vera skipaður. Það er ekki
traustvekjandi fyrir kjósendur að korteri í kjördag standi enn yfir
æðisgengin leit að frambærilegum kandídat til að leiða flokk forsætisráðherra í kosningum til borgarstjórnar.
Í herbúðum Sjálfstæðismanna er ástandið heldur ekkert
glæsilegt en kosningabarátta þeirra hefur verið nánast ósýnileg
hinum almenna kjósenda og ekki líkur á að það breytist mikið á
þessum fimm vikum. Þeir geta reiknað með sínu tuttugu og fimm
prósenta fylgi og miðað við hversu lítið ber á frambjóðendum
þeirra virðast þeir ekki einu sinni ætla að reyna að höfða til fleiri
kjósenda. Það er einhver máttleysislegur uppgjafarbragur á allri
framgöngu Sjálfstæðismanna í aðdraganda borgarstjórnarkosninga, enda alvarlegri mál að hafa áhyggjur af með stofnun nýs
hægri flokks hangandi yfir hausamótunum flokksins.
Það eru því allar líkur á að Reykvíkingar búi áfram við stjórn
Samfylkingar og Besta flokksins/Bjartrar framtíðar næstu
fjögur árin, enda bendir nákvæmlega ekkert til þess að meirihluti
borgarbúa hafi áhuga á að breyta þeirri skipan mála. Það hlýtur
að teljast nokkuð eindreginn sigur sprellframboðsins frá því fyrir
fjórum árum og þeir sem hæst höfðu um hversu lélegt það grín
væri sitja nú eftir með sárt ennið og eru sjálfir stærsti brandarinn. Það er nefnilega merkilegt hvað grínið er orðið alvarlegt og
alvaran mikið grín.
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Skýrslan dýra
Margir vilja fá skýringar á því hvers
vegna skýrslan um orsökina fyrir falli
sparisjóðanna var svo dýr sem raun
bar vitni. Málið var rætt í þættinum
á Sprengisandi á Bylgjunni í gær og
þar sagði Guðmundur Hálfdánarson
prófessor að það væri óskiljanlegt að
skýrslan hefði kostað rúmar 600 milljónir króna, mun meira en skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda
og fall íslensku bankanna sem
kom út 2010. Sú skýrsla
kostaði 450 milljónir, það tók
styttri tíma að vinna hana
og hún er talsvert ítarlegri
en sparisjóðaskýrslan. Undir
dir
gagnrýnina tók Jakob Ásgeirseirsson rithöfundur og útgefandi
ndi
Þjóðmála. Hann sagði
kostnaðinn yfirgengilegan og

heitir pottar
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta í yfir 30 ár fyrir
íslenskar aðstæður. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti
á verði sem kemur skemmtilega á óvart.
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Litið inn á við
Frjálslyndi evrópusinninn Ragnheiður
Ríkharðsdóttir, þingmaður og
Ríkharðsd
formaður þingflokks
formað
Sjálfs
Sjálfstæðisflokksins
ómyrk í máli í
var ó
þættinum Sunnudagsþætt
morg
morgni með Gísla
Marteini.
Hún gagnrýndi
Marte
Sjálfs
Sjálfstæðisflokkinn fyrir
einstrengingslega
e
stefnu í evrópumál-

um en sagðist þrátt fyrir það ekki ætla
að ganga til liðs við nýjan evrópusinnaðan hægriflokk verði af stofnun hans.
Ragnheiður sagði að sjálfstæðismenn
yrðu að horfa inn á við og velta því fyrir
sér hverju þurfi að breyta til að auka
fylgi flokksins á ný. Hún sagði að það
yrði að taka umræðu um hugmyndafræðina og spyrja spurninga á borð við
hvers vegna kjörnir fulltrúar flokksins
séu ekki að slást fyrir afnámi tolla og
vörugjalda. Það sé ýmislegt á stefnuskrá flokksins sem ekki sé verið að
berjast fyrir. Ragnheiður er ein fárra
þingmanna Sjálfstæðisflokksins
sem talar á þessum nótum. Ef
flokkurinn ætlar að ná fyrri styrk
ætti hann að hlusta betur á
Ragnheiði og þá sem hafa yfirgefið
flokkinn.
johanna@frettabladid.is

HALLDÓR

Framtíð íslensks sjávarútvegs
SJÁVARÚTVEGUR

GERÐU VE
RÐ
SAMANBU RÐ

óskiljanlegan. Guðmundur sagði svo að
ef kostnaðurinn við sparisjóðaskýrsluna
væri eðlilegur þá yrðu ekki gerðar
fleiri skýrslur. Líklega hárrétt. Það væri
kannski ekki úr vegi að ríkið léti rannsaka kostnaðinn við gerð sparisjóðaskýrslunnar og hvað hafi farið úrskeiðis.
Nema það sé allt of dýrt.

Kolbeinn
Árnason
framkvæmdastjóri
LÍÚ

Enn á ný tröllríður umræða um veiðigjöld fjölmiðlum. Því miður virðist hún
nú rétt eins og undanfarin ár aðallega
snúast um hvort gjöldin séu of há eða
lág. Undirstöðuatvinnuvegur þjóðarinnar á að leggja sitt til samfélagsins en það
skiptir máli að vandað sé til verka til að
ekki sé grafið undan því sem vel hefur
verið gert. Sú tillaga sem sett hefur
verið fram um veiðigjöld næsta árs virðist ekki byggjast á nokkurri greiningu á
því hvað sjávarútvegurinn þoli í gjaldtöku, hvaða áhrif aðferðin mun hafa á
fyrirtæki og byggðarlög eða sýn á það
hvernig ríkisstjórnin vill að þessi grundvallaratvinnuvegur þróist.
Í stað þess að stökkva út í drullupollinn og tala um fjárhæð þessa gjalds
vildi ég í þessum stutta pistli reyna að
hefja þá umræðu sem þarf að fara fram
um þessa gjaldtöku sem hluta af heildstæðu kerfi sem búa þarf sjávarútveginum til framtíðar þannig að við getum
áfram verið stolt af því að á Íslandi sé
rekinn sjávarútvegur sem sé í fremstu
röð í heiminum. Umræðu um það hvernig við viljum sjá atvinnugreinina þróast
til framtíðar þannig að hún geti áfram
skilað sem mestu til samfélagsins alls í
formi gjaldeyristekna, launagreiðslna,

skatttekna, þróunar þjónustugreina eins
og flutninga og fjármögnunar, menntunar og nýsköpunar, þar sem umhverfismál
eru í forgrunni.
Sjávarútvegurinn er að þróast á miklum hraða í að verða þekkingargrein þar
sem forskot og forusta á sviði tækni og
markaðssetningar skiptir miklu máli.
Þessi þróun skapar tækifæri til að auka
enn frekar þau verðmæti sem sjávarútvegurinn getur skilað beint og óbeint.
Í þessu eru þó einnig áskoranir því við
erum ekki ein um að eygja þessa möguleika heldur gera okkar helstu samkeppnislönd það líka. Við sjáum það nú á sífellt
harðnandi samkeppni við til að mynda
Noreg og Rússland á mörkuðum sem við
höfum hingað til verið í forustu á.
Ég hvet til þess að lagt verði í vinnu
við greiningu á þessum tækifærum og
áskorunum svo mögulegt sé að ræða af
yfirvegun hvert við viljum að sjávarútvegur á Íslandi stefni, hvort ekki sé samstaða um að við eigum að efla hann þannig að hann verði áfram í fremstu röð og
færi íslensku samfélagi þar með auknar tekjur. Sem hluta af þessari umræðu
er eðlilegt að fjárhæð veiðigjalda og sú
aðferðafræði sem notuð er við álagningu
þeirra verði rædd.
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Þegar ein báran rís

Efast um foringjann
von, að einfaldar lausnir finnist
í gömlum deilumálum og flækjast inn í austur-vestur samskiptin fyrrum og upplausn Sovétríkjanna. Þar er ekki að finna
forsendur fyrir því að nú leiði til
nýs kalds stríðs. Afskrifa verður
þann möguleika að vopnuð átök
verði vegna Úkraínu. Ekkert Evrópuríki er reiðubúið til að heyja
stríð vegna þessarar deilu. Varnir
NATO-ríkja, sem njóta tækniyfirburða Bandaríkjanna, útiloka árás
á þau enda yrði slíkt tilefni heimsstyrjaldar.
Bandarísk stjórnvöld hafa um
skeið gert bandamönnum sínum
í NATO það fullljóst, að þeim er
óásættanlegt að standa straum af
bróðurhluta sameiginlegs varnarkostnaðar. Í þeim efnum verður Evrópa að sjá um sig sjálf og
taka þá forystu sem nauðsynleg
er. Ekki er annarra kosta völ en
að aðildarríki ESB, innan NATO
eða utan, standi saman í varnar
og öryggismálum. Til marks má
taka loftrýmisgæsluna á Íslandi.
Tvö ESB-ríki, Svíþjóð og Finnland, utan NATO senda sínar orrustuþotur til Íslands undir forystu
Norðmanna og er þar með ný vídd
fengin í Norðurlandasamstarfinu.
Tækifæri til virkrar samvinnu
Öryggi nágranna Úkraínu er ekki
hvað síst það að vera innan sameiginlegra landamæra ESB, sem
tryggir þau, samkvæmt Lissabon-sáttmálanum. Einmitt það
gerðu Finnland og Eystrasaltsríkin vegna framtíðar sinnar sem
fullvalda lýðræðisríki. Það sama
á vissulega við um Ísland. Stefnumörkun í norðurskautsmálum er
tækifæri að ná aftur virkari samvinnu við Bandaríkin um gagn-

➜ Önnur hlið þjóða-

öryggis lýtur að hinu
efnahags- og viðskiptalega og þar er rétt ólokið
því verki að samningur
sýni svart á hvítu hvaða
kjör bjóðast við aðild að
Evrópusambandinu. Fyrir
liggur að samningaviðræðurnar höfðu gengið
vel, skilað miklu og að
meirihluti landsmanna
vill að þeim sé lokið. Líta
verður til ESB-aðildar
okkar í því víðara samhengi, að með því að staðfesta að hér eru norðurmörk Evrópuþjóða, yrðu
Íslendingar til þess að
leggja sinn mikla skerf til
um aukinn stöðugleika á
Norðurslóðum.

kvæm öryggis- og varnarmál, svo
sem nauðsynlegt er. Önnur hlið
þjóðaröryggis lýtur að hinu efnahags- og viðskiptalega og þar er
rétt ólokið því verki að samningur
sýni svart á hvítu hvaða kjör bjóðast við aðild að Evrópusambandinu. Fyrir liggur að samningaviðræðurnar höfðu gengið vel, skilað
miklu og að meirihluti landsmanna
vill að þeim sé lokið. Líta verður
til ESB-aðildar okkar í því víðara
samhengi, að með því að staðfesta
að hér eru norðurmörk Evrópuþjóða, yrðu Íslendingar til þess að
leggja sinn mikla skerf til um aukinn stöðugleika á Norðurslóðum.

ISUZU D-MAX ER EINN HAGKVÆMASTI
OG STERKASTI PALLBÍLL SEM UM GETUR

Minni ﬂokkspólitík
Kosningabaráttan
fyrir borgarstjórnarkosningarnar sem
eru eftir mánuð fer
hægt og nokkuð
óvenjulega af stað.
Maður myndi eiginlega ekki lá
borgarbúum þótt þeir vissu ekki
af kosningunum.
Landslagið er gerbreytt. Þetta
er hætt að vera spurning um
Sjálfstæðisflokkinn og vinstri
flokkana sem berjast um borgina.
Það er liðin tíð–og fólk kærir
sig heldur ekki um slíka pólitík í
borginni.
http://eyjan.pressan.is/silfuregils
Egill Helgason
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Æ fleiri framsóknarmenn efast nú um
stjórnunarhæfileika Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns
flokksins í kjölfar
ákvörðunar Guðna Ágústssonar um
að hætta við framboð í Reykjavík en
Sigmundur mun hafa komið að því
máli. [...] Enginn forystumaður Framsóknar virðist nú vera tilbúinn til að
koma opinberlega fram fyrir hönd
flokksins eða tala í hans nafni um
ástandið innan hans. Þess í stað eru
sendar út stuttar fréttatilkynningar
og óljós skilaboð.
Uppákoman í tengslum við
ekki-framboð Guðna Ágústssonar
gæti því haft dýpri og alvarlegri
afleiðingar fyrir flokkinn en ætla
mætti í fyrstu.
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Þegar ein báran rís er UTANRÍKISMÁL og án landvarna, frá því
önnur vís. Fyrst var það
að vera með takmarkmeð yfirtökunni á Krímaðir loftvarnir fram til
skaga að Rússland færði
2006. Íslensk stjórnvöld
út landamæri sín til vesttöldu óráðlegt að bandaríski flugherinn hyrfi
urs í skjóli hervalds. Síðan
héðan með öllu og hafa
fékk stefnan, sem Vladimír
Pútin kennir við „Novorosssennilega notið stuðnings
iya“, fljótlega sína birtingýmissa annarra en þáverarmynd á Norðurslóðum. Einar
andi varnarmálaráðherra
Þannig var fyrirsögnin í Benediktsson,
Ba ndarí kja nna. Eftir
brottförina frá Keflavík
fréttatilkynningu frá rúss- fyrrverandi
nesku fréttastofunni RIA sendiherra.
hefur áhugi AtlantshafsNovosti þann 22. apríl:
bandalagsins á Norðurslóðum verið með minnsta móti
Russia to Build Network of Modern Naval Bases in Arctic - Putin.
enda vóg stríðsrekstur í AfganistHaft er eftir forsetanum: „Við
an þyngra en annað.
þurfum að styrkja okkar hernaðBandaríkjamenn borga ekki
arlegu innviði. Sérstaklega þarf að
að koma upp samhæfðu neti flotaÞví var það væntanlega, að Kínverjar hafa talið sér leik á borði
bækistöðva vegna nýrrar kynslóðí að flétta Ísland inn í sín áform
ar skipa og kafbáta.“
Þessari endurskipulagningu
enda ekki skort áeggjan af æðstu
skal lokið 2014. Um er að ræða
stöðum. Kínverjar eru þrotlausir í að nýta jarðgæði um heim
opnun tveggja flugvalla og hafna
við Íshafið og sjö flugvalla annallan. Það á við um námavinnslu
ars staðar sem lokað var 1993.
á Grænlandi, olíu- og gasvinnslu
Norðurflotinn verður með 40 ný
á hafsbotni hér um kring og ekki
skip 2020 og nýir ísbrjótar, bæði
hvað síst í mikilli hafnaraðstöðu
kjarnorku- og dísilknúðir, eru í
á Íslandi vegna hinnar nýju norðsmíðum. Yfirflug sprengjuflugaustur-siglingaleiðar um heimvéla frá Kolaskaga inn í loftrýmskautið. Fari svo að Rússar drottni
issvæði NATO hófst 23. apríl með
í norðri ætti bandalag þeirra og
Kínverja að duga þeim síðarslíkri heimsókn til Skotlands. Ekki
verður betur séð en að Rússar búi
nefndu til einhvers.
sig undir að líta á Íshafið sem sitt
Vonandi bera aðgerðir Bandaeigið, mare nostrum eins og Rómríkjanna og Evrópusambandsverjar til forna sögðu um Miðjarðins um að hefta yfirtöku Rússa á
arhafið.
hinum rússneskumælandi austMeð tímanum hefur staða
urhéruðum Úkraínu árangur. Nú
Íslands í öryggislegu tilliti orðið
ríkir spenna með mannfalli og
ögrandi yfirlýsingum í stað viðæ sérkennilegri. Þar koma bæði til
leitni um þá augljósu lausn, að
gjörbreyting ytri aðstæðna og hið
komið sé á fót úkraínsku þjóðheimatilbúna. Ísland er eina aðildfélagi með verulegri sjálfstjórn
arríki Atlantshafsbandalagsins,
í vestur- og austurhlutum landssem bæði er í lausum pólitískum
ins. En það kann að vera borin
tengslum við helstu Evrópuríkin
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1237 Bæjarbardagi er háður að Bæ í Borgarfirði og rúmlega
þrjátíu manns láta lífið.

Spænsk stórstjarna fæðist

1819 Tukthúsið í Reykjavík verður embættisbústaður
stiftamtmanns.
1920 Aserbaídsjan verður hluti af Sovétríkjunum.
1945 Benito Mussolini og Clara Petacci ástkona hans eru tekin
af lífi.
1969 Charles de Gaulle lætur af forsetaembætti í Frakklandi.
1990 Axl Rose úr Guns and Roses
kvænist Erin Everly.
2001 Bandaríski milljónamæringurinn
Dennis Tito verður fyrsti geimferðamaður í heimi.
1993 - Alþingi samþykkir aukaaðild
landsins að Vestur-Evrópusambandinu.

Leikkonan Penélope Cruz Sánchez
fæddist í bænum Alcobendas í Madrid
á Spáni þennan dag árið 1974 og fagnar
því fertugsafmæli sínu í dag. Cruz lærði
klassískan ballett á yngri árum en flutti
síðar til Hollywood í Kaliforníu til að
sinna leiklistinni af fullum hug.
Fljótlega nældi hún sér í stór hlutverk
með meðleikurum á morð við Matt
Damon og Tom Cruise. Cruz hefur leikið
í mörgum bandarískum kvikmyndum en
einna helst ber að nefna kvikmyndirnar
Blow, Vanilla Sky og Vicky Christina
Barcelona. Árið 2009 vann hún Óskarsverðlaunin sem besta leikkona í auka-

hlutverki fyrir Vicky Christina Barcelona
en hún er fyrsta spænska konan sem
hlýtur Óskarsverðlaun. Cruz hlaut einnig
Goya- og BAFTA-verðlaunin fyrir leik
sinn í þeirri mynd.
Penélope Cruz hefur unnið þrenn
Goya-verðlaun, tvenn evrópsk kvikmyndaverðlaun og verið valin besta
leikkonan á kvikmyndahátíðinni í
Cannes. Hún hefur ekki gleymt rótum
sínum og hefur því valið að vinna mikið
með spænska leikstjóranum Pedro
Almodóvar. Árið 2010 giftist hún leikaranum Javier Bardem og saman eiga þau
börnin Leonard og Luna.

2007 - AFL Starfsgreinafélag er myndað með sameiningu þriggja stéttarfélaga á Austurlandi.

Ástkær faðir okkar, afi og langafi,

ARTHUR ÞÓR STEFÁNSSON
húsasmíðameistari,

andaðist fimmtudaginn 17. apríl síðastliðinn.
Útför hans fer fram frá Kópavogskirkju í dag
klukkan 13.00. Þeim sem vilja minnast hans
er bent á líknarfélög.
Áslaug Arthursdóttir
Oddgeir Þór Árnason
Nanna Arthursdóttir
Guðbergur Þorvaldsson
Þorsteinn Arthursson
Guðrún Petra Guðnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Vil færa alúðarþakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför elskulegs eiginmanns míns, föður,
tengdaföður, afa, langafa og langalangafa,

HARALDAR HERMANNSSONAR
Frá Yzta-Mói, Fljótum,
Sauðármýri 3, Sauðárkróki.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á lyflækningadeild
Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri og starfsfólki á deild 1
á Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki fyrir einstaka nærgætni,
alúð og hlýju í umönnun.
Guðmunda Hermannsdóttir og fjölskylda

Móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

ÁSLAUG THORLACIUS
sem andaðist á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund miðvikudaginn 16. apríl,
verður jarðsett í Áskirkju þriðjudaginn
29. apríl klukkan 13.00.
Örnólfur Thorlacius
Rannveig Tryggvadóttir
Kristín R. Thorlacius
Kristín Bjarnadóttir
Hallveig Thorlacius
Ragnar Arnalds
Kristján Thorlacius
Ásdís Kristinsdóttir
barnabörn, barnabörn og barnabarnabörn.
ÓPERUTÓNLIST Jóhann Friðgeir Valdimarsson í hlutverki Manrico í óperunni Il Trovatore eftir Verdi hjá Íslensku óperunni haustið 2012.
MYND/ GÍSLI EGILL HRAFNSSON

Hetjur og hástökkvarar
á Hádegistónleikum
Jóhann Friðgeir Valdimarsson á hádegistónleikum Íslensku óperunnar í Norðurljósum í Hörpu.
stökkva til með litlum fyrirvara,“ segir hann.
„Ég mun bjóða upp á bæði stuttar og langar
Jóhann Friðgeir er einn fremsti tenórsöngvítalskar óperuaríur úr hinum og þessum stykkjari okkar Íslendinga og má búast við glæsium. Tenóraríurnar eru oftast eins konar hetjulegum og kraftmiklum flutningi á nokkrum af
tenórsaríur þar sem karakterinn er mikil kempa
frægustu aríum óperubókmenntanna. Píanóog hástökkið í verkunum er þegar maður fer í
leikari er Antonía Hevesi og verða meðal
háu tónana,“ segir stórtenórinn Jóhann Friðgeir
annars fluttar óperuaríur eftir Verdi og fleiri
Valdimarsson sem stígur á svið á hádegistónóperutónskáld.
leikum Íslensku óperunnar í dag. Hann hleypTónleikarnir fara fram í Norðurljósum í Hörpu
ur í skarðið fyrir Diddú sem forfallaðist vegna
kl. 12.15 og er aðgangur ókeypis eins og að
veikinda. „Mér finnst oft miklu auðveldara að
öllum hádegistónleikum Íslensku óperunnar
syngja þegar ég er í karakter í búningnum í
undanfarin misseri.
óperu en að koma fram á tónleikum. Í búningnJóhann Friðgeir hefur nóg fyrir stafni og
um á sviðinu líður mér einstaklega vel. Þegar
JÓHANN FRIÐGEIR
seinna í sumar mun hann koma fram á tíu ára
ég er úti er ég með svona 10-15 óperur sem ég
afmælistónleikum í Eldborg á vegum Íslensku
syng í og stundum þarf maður jafnvel að hlaupa VALDIMARSSON
óperunnar ásamt fleiri íslenskum tenórum.
í skarðið þegar einhver veikist svo að ég er vanur að

FÓSTBRÆÐUR Í LANGHOLTSKIRKJU
Vortónleikar karlakórsins Fóstbræðra verða í Langholtskirkju annað kvöld kl.
20. Á efnisskrá verða meðal annars sænsk og ensk þjóðlög, verk eftir Högna
Egilsson og útsetningar eftir Davíð Þór Jónsson. Þá er úrval eldra efnis
ásamt kórum úr Carmen. Einsöngur Hanna Dóra Sturludóttir.
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VIRKARI MELTING
RARITET KYNNIR Komin er á markað byltingarkennd lausn fyrir þá sem
þjást af hægðatregðu eða eru með hæga meltingu.
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ægðatregða er algengt vandamál hjá fjölda
fólks; einkum konum, börnum, unglingum
og eldra fólki, auk þess sem margir upplifa
meltingartruflanir af þessu tagi á ferðalögum.
„Bifidobacteria & Fibre“ frá OptiBac Probiotics
inniheldur einn mest rannsakaða probiotic-geril í
heimi. Einnig prebiotics-trefjar í miklu magni sem
koma reglu á meltinguna. Þeim sem hafa lágt hlutfall vinveittra baktería í þörmum er hættara við
hægðatregðu og því dugandi heilræði að auka inntöku á góðum bakteríum, eins og virku bakteríunni
Bifidobacterium lactis BB-12®.
„Bifidobacteria & Fibre“ kemur meltingunni í lag
og er öruggt til inntöku fyrir börn eldri en eins árs,
fullorðna, konur á meðgöngu og með börn á brjósti.
Til að viðhalda reglulegri meltingu er nóg að taka
einn skammt á dag en við hægðatregðu er ráðlagt
að taka upp í fjóra skammta daglega; með morgunmat, hádegismat, kvöldmat og áður en farið er að
sofa.
OptiBac Probiotics er ný lína af meltingargerlum
með vísindalega sannaðri virkni í meira en þrjátíu
klínískum rannsóknum. Aðrar gagnlegar vörur frá
OptiBac Probiotics eru:
„Bowel Calm“ (saccharomyces Boulardii) stoppar niðurgang á náttúrulegan og fljótvirkan hátt og er
áhrifaríkt gegn gersveppaóþoli (candida).
„Optibac for Every Day“ (extra sterkt) inniheldur
20 milljarða lifandi baktería í dagskammti. Bakteríurnar hafa verið ítarlega rannsakaðar í yfir 75 klínískum rannsóknum. Virkar vel
gegn candida og iðrabólgu
(IBS), sem hrjáir tuttugu
prósent manna.
„Optibac for travelling
abroad“ inniheldur mikið
MARTA
EIRÍKSDÓTTIR
magn af góðum gerlum til

að tryggja gott jafnvægi í meltingunni á ferðalögum.
Gott fyrir alla og öruggt fyrir konur á meðgöngu og
börn frá þriggja ára aldri.
OptiBac-vörurnar innihalda blöndu sýruþolinna
meltingargerla sem komast örugglega og lifandi
gegnum magasýrur smáþarma, þar sem þeim er
ætlað að virka.
OptiBac Probiotics fást á eftirfarandi stöðum; Lifandi markaður, Lyf og heilsa, Apótekarinn, Lyfsalinn, Lyfjaver, Lyfjaval, Reykjavíkurapótek, Apótek
Vesturlands, Apótek Suðurnesja, Árbæjarapótek,
Apótek Garðabæjar, Apótek Hafnarfjarðar og Urðarapótek.
Nánari upplýsingar á www.facebook.com/optibaciceland.

FLATUR MAGI
Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
NMVNtTLJQUVNVNtUSBVTUPHGBHMFH¢KØOVTUBtÈSBSFZOTMB
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SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

■ OPTIBAC PROBIOTICS
Optibac Probiotics For a Flat Stomach dregur úr
lofti í maga og gerir þaninn kvið flatari.
Ef þú ert með loft í maganum og þjáist af vindverkjum þá er lausnin fundin með hjálp vinveittra
meltingargerla frá OptiBac Probiotics.
Marta Eiríksdóttir jógakennari mælir hiklaust
með OptiBac Probiotics-vörunum.
„Ég nota „For a Flat Stomach“ reglulega til að
draga úr áhrifum fæðuóþols á meltinguna. Ég get
ekki hugsað mér að vera án gerlanna.“

FÓLK| HEIMILI
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ
sem býður auglýsendum að
kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu
daglega.
Útgefandi: 365 miðlar
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn:
Bryndís Hauksdóttir,
bryndis@365.is, s. 512 5434
Kolbeinn Kolbeinsson,
kolli@365.is, s. 512-5447

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

  

LÍMONAÐI Í LAUT
LAUTARFERÐ Sumarið er komið samkvæmt dagatalinu og því gaman að
smyrja eitthvað ofan í körfu og halda í lautarferð með límonaði í flösku. Ef
snjórinn er ekki farinn úr lautinni má skipta límonaðinu út fyrir heitt kakó.

M

eð örlítilli fyrirhöfn má setja
saman girnilega nestiskörfu sem
inniheldur það þrennt
sem nauðsynlegt er í
góða lautarferð; hinar
sígildu samlokur, orkuríkt
sætmeti og eitthvað að
drekka.
Þar sem veðrið hér við
norðurskaut vill oft ekki
lúta því sem dagatalið
segir gæti þurft að klæða
sig hlýlega í fyrstu lautarferð sumarsins, og jafnvel
hafa heitt með að drekka.

SAMLOKUR
Veljið gott brauð í samlokurnar. Smyrjið aðra
brauðsneiðina með sætu
sinnepi en hina með
majónesi eða sýrðum
rjóma. Raðið síðan því
sem hugurinn girnist á
milli. Til dæmis er bráðsniðugt að nota afganginn
frá kvöldverði gærdagsins, eins og kaldan
kjúkling eða kjötbollur
og raða tómötum, káli,
osti og lauk með á milli
sneiðanna.

    

BRÚNHILDUR
Kaka af einhverri sort er
nauðsynleg í nestiskörfuna til að gefa orku í
gönguferð eða útileiki.
Dísæt brownie ætti að
innihalda sæmilegan hitaeiningaskammt.

NÝTT – NÝTT
8 rétta
hlaðborð í
hádeginu
TILBOÐ
KR. 1.390.OPIÐ KL. 11:00-14:00
Hlaðborðið er alla virka daga.
ekki um helgar.

NÝBÝLAVEGI 20

SÍMI 554-5022

SVALADRYKKUR Ískalt límonaði á vel við á heitum dögum. Takið með heitt vatn á brúsa og
skyndikakó ef kalt er í veðri.

¾ bollar bráðið smjör
1 ½ bolli hvítur sykur
1 ½ tsk. vanilludropar
3 egg
¾ bollar hveiti
½ bolli kakó
½ tsk. lyftiduft
½ tsk. salt
Hitið ofninn í 175 gráður og
smyrjið form. Blandið bráðnu
smjörinu, sykri og vanillu
saman í stóra skál. Hrærið
eggin út í eitt í einu. Blandið
saman hveiti, kakói, lyftidufti
og salti í aðra skál og hellið
því svo út í blauta hræruna.
Jafnið deigið í mótið og bakið
í 40 til 45 mínútur, eða þar til
kakan byrjar að losna frá hliðunum. Kælið á grind og skerið
svo niður í hæfilega stóra bita.
Pakkið inn í smjörpappír.

LAUTARFERÐ Sumarið er
komið og þar með tími lautarferðanna.

ORKUBOMBA Sætmeti er
nauðsynlegt að hafa með í
ferðina sem orkuskot fyrir
gönguferðina og útileikina.

SAMLOKA Eitt af því sem
ekki má missa sín í nestisferðum er matarmikil samloka.

www.allrecipes.com

LÍMONAÐI
Svalandi drykkur á vel
við á heitum degi en þar
sem snjóa hefur víða
ekki leyst enn mætti þó
kippa nokkrum bréfum af
skyndikakói með og heitu
vatni á brúsa, til vonar og
vara.
1 bolli nýkreistur sítrónusafi
(5 - 6 sítrónur)
½ til ¾ bolli fínn sykur
1 bolli mulinn klaki
4 bollar vatn
Skellið öllu í blandara og
þeytið þar til blandan er orðin
mjúk. Ef hægt er að taka með
poka af klökum er best að
bera límonaðið fram á ís.
www.foodnetwork.com

TEPPI Skynsamlegt gæti verið að taka með hlýtt ullarteppi í fyrstu lautarferð sumarsins.
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali sölufulltrúi

Gústaf Adolf
Björnsson

Stefán Már
Stefánsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögfræðingur

skjalagerð

Finndu okkur á Facebook
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Nýjar íbúðir við Vallakór
Elín Viðarsdóƫr Lögg. fasteignasali

49,9m

Leiðhamrar 112 Rvk

Stakfell fasteignasala kynnir:
Nýjar glæsilegar íbúðir með
garðsvölum við Vallakór 2. Alls
52 íbúða hús. Íbúðirnar er frá
79 til 143 fm.

Í
Vantar
eignir á skrá
FríƩ
verðmat

xParhús á 2 hæðum, 165,8 fm
xMöguleiki á skiptum á minni eign,
xRúmgóð 4-5 herbergja eign
staðsetning
xFallegur arkitektúr innan eignar xopin
Bílskúr og 2 verandir

elin@fasteignasalan.is

Sími: 695 8905

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

búðirnar eru einstaklega vel
skipulagðar, rúmgóðar með
vönduðum innréttingum og
skilast fullbúnar með gólfefnum.
Húsinu er skipt í fjóra reiti með
þremur lyftuhúsum. Með flestum íbúðunum fylgir sérbílastæði
í læstri, hálfopinni bílgeymslu.
Hver íbúð er með rúmgóðum
svölum með möguleika á glerlokun. Einnig er hægt er að koma
fyrir útiaðstöðu fyrir húsgögn og
fleira.
Mikið útsýni er einkennandi
fyrir svæðið.
Eignin er staðsett á vinsælum
stað í Kópavogi þar sem stutt er
í flestalla þjónustu. Má þar nefna
grunnskóla, leikskóla, íþróttaakademíuna, sundlaug og fleira.
Matvöruverslun er í göngufæri.
Fyrstu íbúðirnar eru áætlaðar

Hlíð - Kjós

tilbúnar til afhendingar um sumarið 2014 og áætluð verklok eru í
nóvember 2014.

Súluhöfði 31 - 270 Mosfellsbær
Mjög fallegt 229,5 m2 einbýlishús á
einni hæð, þar af er 42,5 m2 tvöfaldur
bílskúr við Súluhöfða í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stóra
stofu/borðstofu, eldhús með borðkrók,
fjögur svefnherbergi, baðherbergi,
gestasalerni, þvottahús og bílskúr.
Stórt bílaplan og suðvestur pallur með
heitum potti. V. 65,4 m.

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

Holtamýri við Hafravatn
Fallegt heilsárshús á 1 hektara
eignarlóð, rétt við Hafravatn í
Mosfellsbæ. Einstakur staður á
fallegri skógivaxinni lóð. Á aðalhæð
í forstofa, stofa, eldhús, baðherbergi
og setkrókur. Í risi eru svefnherbergi,
setustofa og salerni. Í kjallara er
sjónvarpshol, þvottahús og stór
geymsla. Skipti koma til greina á íbúð
í Reykjavík eða Kópavogi. V. 29,9 m.

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.

Laxatunga 75 – 270 Mos.

Stakkhamrar 27 -112 Reykjavík
Fallegt og vel skipulagt 167,3 m2 einbýlishús með innbyggðum bílskúr við
Stakkhamra 27 í Grafarvogi. Hellulagt
bílaplan og garður með timburverönd
í suðvestur. Eignin skiptist í 3-4
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu
og bílskúr með góðu geymslulofti.
V. 49,9 m.

A l l a r n á n a r i upplýsi nga r
gefa sölumenn Stakfells í síma
535-1000.

Hamratangi 7 -270 Mosfellsbær

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.

Grundartangi 8 - 270 Mosfellsbær
Mjög fallegt og vel skipulagt 200,8 m2
einbýlishús með innbyggðum bílskúr við
Laxatungu 75 í Mosfellsbæ. Garðurinn er
tyrftur, tvær timburverandir og heitur pottur.
V. 54,7 m.

Hjallahlíð 19C - 270 Mos.

Fallegt 82,5 m2, 3ja herbergja raðhús
við Grundartanga 8 í Mosfellsbæ.
Hellulagt bílaplan og verönd með
geymsluskúr fyrir framan húsið og
garður með verönd og gróðurhúsi í
suðvestur. Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús/
geymslu, stofu og eldhús. Gott geymsluloft er yfir húsinu. V. 27,9 m.

Hamrabyggð 32 - 220 Hafnarfjörur

Laus strax

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

Skeljatangi 30 - 270 Mosfellsbær

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.

Góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með
sérinngangi af svölum við Skeljatanga
í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu,
geymslu/þvottahús, baðherbergi, þrjú
svefnherbergi, stofu og eldhús. Við
hlið inngangs í íbúðina er útigeymsla.
Stutt er í sund, World Class, skóla og
leikskóla. V. 27,9 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

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

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Vegna mikillar sölu óskum við eftir
2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðum á söluskrá.
Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.
Kirkjulundur 12- Garðabæ. Fullbúin 4ra herbergja útsýnisíbúð.

IÐ
OP

Hraunteigur 7- Reykjavík. 3ja herbergja íbúð.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG,
FRÁ KL. 17.30-18.00
Glæsileg 129,0 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð með
svölum til vesturs í 5 hæða glæsilegri nýbyggingu
við Kirkjulund í Garðabæ auk 8,5 fm. geymslu í
kjallara og sér bílastæðis í bílageymslu. Íbúðin er
fullbúin og innréttuð á vandaðan og smekklegan
hátt. Innréttingar frá Fagus í Þorlákshöfn. Þrjú herbergi. Frábær staðsetning, stutt í alla þjónstu
Íbúðin er laus til afhendingar strax.

ÚS

H
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OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
66,5 fm. 3ja herbergja kjallaraíbúð á þessum
eftirsótta stað. Íbúðin skiptist í forstofu/gang,
rúmgóða stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi með sturtuklefa og þvottaherbergi/geymslu.
Frábær staðsetning þar sem Laugardalurinn er í
göngufæri. Fallegur gróinn garður. Húsið að utan
er í góðu ástandi m.a. steiningin og þak ásamt
þakkanti.

ÚS

H

Verð 21,9 millj.

Verð 55,9 millj.

Verið velkomin.

Íbúð merkt 0302.
Verið velkomin.

HÚSNÆÐI
Ú
TIL LEIGU

3JA HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI
É Ý

LAUGAVEGUR 51. SKRIFSTOFUHÚSN.

FUNALIND- KÓPAVOGI. EFSTA HÆÐ.

LAXAKVÍSL - 5 HERB. ENDAÍBÚÐ.

VIÐARÁS- 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.

- Falleg 115,4 fm. íbúð á efstu hæð.
- Verulega aukin lofthæð og skjólsælar suðursvalir.
- Stórir gluggar til vesturs í stofu. 2 herbergi.
- Húsið í góðu ástandi. Sameign til fyrirmyndar.

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 innrétt42,9 millj.
ingu úr birki. Endahús í botnlanga.

- 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.

GRENSÁSVEGUR 8-SKRIFSTOFUHÚSN.

BÁSBRYGGJA- REYKJAVÍK.

FELLAHVARF- KÓPAVOGI. 4RA-5 HERB.

BAKKASTAÐIR.

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.

- 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.

Stórglæsileg 135,8 fm 4ra - 5 herb. efri hæð með sérinngangi
í lágreistu fjölbýli og með óhindruðu útsýni yﬁr Elliðavatn og
Bláfjöll. Mjög fallegar og vandaðar samstæðar eikarinnréttingar. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Stofa og borðstofa með
útgangi á suðursvalir. Skólar í göngufæri.
43,5 millj.

- Mjög fallegt 253,8 fm. einbýlishús, óinnréttað rými í risi.
- Tvennar stofur auk borðstofu. Fjögur herbergi.
- Stór um 100 fm. suðvesturverönd með heitum potti.
- Frábær staðsetning. Glæsilegt útsýni. Stutt í skóla.
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31,9 millj.

48,5 millj.
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34,9 millj.

URÐARSTÍGUR

71,0 millj.

KIRKJULUNDUR

Urðarstígur - Reykjavík

KIRKJULUNDUR 12-14 - GARÐABÆ

Fallegt og mikið endurnýjað 189,9 fm. parhús á þremur hæðum á rólegum stað utarlega í Þingholtunum. Húsið var allt innréttað
uppá nýtt árið 2006, m.a. gólfefni, innihurðir, baðherbergi, raﬂagnir og taﬂa, neysluvatnslagnir að hluta o.ﬂ. og er í mjög góðu
ástandi hið innra. Stórar samliggjandi stofur. Borðstofa og eldhús í stóru opnu rými. Þrjú herbergi. Tvennar svalir til suðvesturs
eru útaf stofum á efstu hæð hússins og nýtur þaðan mikils útsýnis, sem og frá stofum. Afgirt baklóð. Verð 64,9 millj.

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

Fífumýri – Garðabæ.

Vatnsstígur. Glæsileg 4ra herbergja útsýnisíbúð.
Mjög vönduð 166,1 fm. útsýnisíbúð í vesturenda
á 6. hæð auk sér bílastæðis í lokaðri bílageymslu.
Íbúðin er öll hönnuð og innréttuð að innan úr
vönduðustu fáanlegu byggingarefnum eftir
teikningum frá Pálmari Kristmundssyni. Gólfsíðir
gluggar eru í stofum og eldhúsi. Blágrýti og hnota
eru á gólfum íbúðarinnar og allar innihurðir eru úr
svartbæsaðri massívri eik og eru extra háar. Mikil
óbein lýsing er í íbúðinni og mikið lagt uppúr henni.
Aðeins tvær íbúðir eru á hæðinni.

361,3 fm. einbýlishús á þremur hæðum með
innbyggðum 59,2 fm. bílskúr á frábærum stað
neðst við opið svæði og með sjávarútsýni. Stórar
verandir eru við húsið og hellulagðar stéttar og
innkeyrsla með hitalögnum í. Þrjár samliggjandi
stofur og er arinn í einni. Eldhús með vönduðum
innréttingum. Fjöldi herbergja. Fataherbergi inn af
hjónaherbergi. Full lofthæð í kjallara. Geymsluris
yﬁr húsinu um 57 fm. Frábær staðsetning.

Verð 89,0 millj.

Sólvallagata. Glæsilegt einbýlishús.

Nýlendugata.

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

Afar glæsilegt 148,3 fm. einbýlishús á þremur
hæðum á rúmgóðri lóð við Nýlendugötu
í Reykjavík.
Húsið hefur verið mikið endurnýjað á sl. árum og
að utan er húsið nýviðgert og múrað uppá nýtt.
Samliggjandi bjartar stofur og eldhús í rúmgóðu
opnu rými. Þrjú herbergi. Húsið stendur á 252,0
fermetra afgirtri eignarlóð, sem nýlega var tekin í
gegn með jarðvegsskiptum og hún tyrfð.

Verð 77,9 millj.

Frábær staðsetning í mjög sjarmerandi
umhverﬁ austast á Nýlendugötu í þyrpingu
gamalla húsa, með aðkomu frá Norðurstíg.

Verð 54,9 millj.

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

MÓAFLÖT – GARÐABÆ

VÍÐIHLÍÐ – REYKJAVÍK

LAUFÁS- GARÐABÆ. NEÐRI SÉRHÆÐ.

Glæsilegt 210,4 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 48,8 fm. innréttuðum
bílskúr á Flötunum í Garðabæ. Húsið var nánast allt endurnýjað hið innra og ytra
fyrir ca. 5 árum síðan og er í mjög góðu ástandi. Gólfefni eru ný og gólfhitalagnir í
öllu húsinu. Allar innréttingar, innihurðir, eldhús, baðherbergi og lýsing í loftum eru
endurnýjuð. 1.046 fm. gróin lóð með verönd til suðurs.
85,0 millj.

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

119,2 fm. neðri sérhæð í tvíbýlishúsi auk 29,8 fm. bílskúrs og sér geymslu í kjallara
í Ásahverﬁnu í Garðabæ. Íbúðin var öll endurnýjuð hið innra fyrir um 10 árum síðan,
s.s. gólfefni, eldhúsinnrétting, innihurðir, baðherbergi, þvottaherbergi o.ﬂ. Sjónvarpshol með útgengi á verönd. Samliggjandi bjartar stofur. Þrjú herbergi. Eignin er
laus til afhendingar strax.
39,9 millj.

LERKIÁS- GARÐABÆ

SIGURHÆÐ- GARÐABÆ

LANGALÍNA- 5 HERB. ÍBÚÐ MEÐ ÞAKGARÐI.

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.

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.
79,9 millj.

Glæsileg 171,8 fm. íbúð á efstu hæð með um 85 fm. þakgarði til suðurs og
vesturs í nýlegu og vönduðu fjölbýlishúsi. Tvö sér stæði í bílageymslu fylgja eigninni.
Íbúðin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. Lofthæð í íbúðinni er allt að
5,5 metrar. Samliggjandi rúmgóðar og bjartar stofur með gólfsíðum gluggum. Þrjú
herbergi. 20 fm. svalir til norðausturs með yﬁrbyggðu þaki.
85,0 millj.
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HOFSLUNDUR 11

Skrúðás 2 – Garðabæ.

Hofslundur 11 – Garðabæ. Endaraðhús.

OPIÐ HÚS NK. MIÐVIKUDAG FRÁ KL. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17.30-18.00

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

Vel skipulagt 158,0 fm. endaraðhús á einni hæð með innbyggðum 27,0 fm. bílskúr á góðum stað neðst í Lundunum í
Garðabæ. Samliggjandi bjartar stofur. Eldhús með nýlegum ljósum viðarinnréttingum. Útgengi á verönd bæði úr stofu og úr
eldhúsi. Tvö herbergi ( þrjú á teikningu). Ræktuð lóð. Geymsluloft yﬁr bílskúr. <B>Vel staðsett eign innst í botnlanga.
Verð 49,9 millj. Verið velkomin.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

ARATÚN 32, 210 GARÐABÆ.

-272 FM. EINBÝLISHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ
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HJARÐARHAGI 64, 3.H.H. REYKJAVÍK
FRÁBÆRLEGA STAÐSETT

Tvílyft 271,8 fm einbýlishús með 77 fm aukaíbúð í kjallara og sérstæðum 46,6
fm bílskúr. Fallegur garður með sundlaug og fjölbreyttum gróðri. Eignin verður
sýnd mánudaginn 28.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 59,5 m. 3876

Frábærlega staðsett og snyrtileg 4ra herbergja 84,5 fm íbúð á 3. hæð í vinsælu
húsi við Hjarðarhaga í Reykjavík. Góðar suður svalir, nýlega endurnýjað
baðherbergi og þvottaaðstaða innan íbúðar. Eignin verður sýnd mánudaginn
28.apríl milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 30,9 m. 3899

LOGASALIR 14, - 201 KÓPAVOGI

SEINAKUR 5,ÍBÚÐ 02.01 GARÐABÆ,
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SEINAKUR 5,ÍBÚÐ 02.01 GARÐABÆ,
- GLÆSILEG ENDAÍBÚÐ - LYFTUHÚS
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- GLÆSILEGT EINBÝLI

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Glæsileg og björt 141 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð (efstu) í lyftuhúsi
með stæði í bílageymslu og tveimur baðherbergjum, annað innaf hjónaherbergi. Íbúðin er mjög vönduð, vel skipulögð og vel staðsett í götunni. Eignin
verður sýnd mánudaginn 28.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 3902

FROSTASKJÓL

- GLÆSILEG ENDAÍBÚÐ- LYFTUHÚS

- ENDARAÐHÚS.
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Glæsilegt 279,9 fm einbýli m. tvöf. bílskúr og geymslulofti. Húsið er mjög
vel staðsett innst botnlanga. Aðkoma er góð. Hellul. bílaplan með góðum
bílastæðum. Glæsil. lóð falleg og er með hellul. verönd, tjörn, skjólveggjum,
grasflöt og fjölbreyttum trjágróðri. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 29.apríl
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 69,5 m. 3047

LEIFSGATA 6, KJ. 101 REYKJAVÍK
- FRÁBÆR STAÐSETNING.
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Glæsileg og björt 141 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð (efstu) í lyftuhúsi
með stæði í bílageymslu og tveimur baðherbergjum, annað innaf hjónaherbergi. Íbúðin er mjög vönduð, vel skipulögð og vel staðsett í götunni.
Eignin verður sýnd mánudaginn 28.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 3902.

Fallegt 285 fm endaraðh. á fráb. stað í vesturbænum með fimm svefnherb.
Húsið er á 2. hæðum auk kj. og innb. bílskúr. Húsið hefur töluv. verið endurn.
síðustu ár. Mjög gott skipulag. Örstutt í mjög góða þjónustu. V. 72,5 m. 3631

FELLAHVARF 32, 203 KÓPAVOGI.

FJÓLUHLÍÐ 6 HF.

- EINSTAKT ÚTSÝNI

- EINBÝLISHÚS.
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Falleg 3ja - 4ra herb. 62,5 fm kj. íbúð í góðu húsi á einstaklega góðum stað
rétt við miðbæinn. Parket. Nýleg eldhúsinnrétting og tæki. Tvær stofur með
opnu eldhúsi og tvö herbergi. Eignin er mjög vel skipulögð og í góðu ástandi.
Suðurgarður. Eignin verður sýnd mánudaginn 28.apríl milli kl. 17:30
og kl. 18:00. V. 23,9 m. 3888

EINBÝLI

Stórglæsilegt 148 fm þriggja til fjögurra herbeggja raðhús með óhindruðu
útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll. Mjög fallegar og vandaðar samstæðar
eikarinnréttingar, náttúrusteinn á öllum gólfum. Innfelld halógen lýsing. Eignin
verður sýnd mánudaginn 28.apríl milli kl. 17:15 og kl. 18:00. V. 59 m. 3905

EINBÝLI

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

EINBÝLI

EINBÝLI

Funafold 48 - einbýli með aukaíbúð

Fannafold - einbýlishús á einni hæð

Holtsbúð - einbýli/tvíbýli.

Miðbraut 38 - einbýlishús m.sundlaug

Einbýlishús með aukaíbúð. Húsið stendur við Grafarvoginn á friðs. og skjólgóðum skógivöxnum stað. Húsið er
samtals 435,6 fm ,Útsýni er glæsilegt. Húsið er allt til sölu
en í því eru tvær sjálfstæðar íbúðir. Tilboð 3626

Fallegt og vel staðsett hús á einni hæð. Eignin skiptist
í forstofu, hol, eldhús með borðkrók, stofur, fjögur
herbergi, baðherbergi, þvottaherbergi með snyrtingu og
innbyggður bílskúr. Góð lofthæð. Falleg lóð með góðri
suðurverönd og skjólveggjum. Húsið er klætt með ljósum
múrsteinum og er sérlega vel staðsett neðan götu með
fallegri lóð. V. 49,8 m. 3544

Holtsbúð 71 er 425,3 fm einbýlishús sem er kjallari, hæð
og ris. Húsið þarfnast talsverðra endurbóta og er selt í
núverandi ásigkomulagi. Aukaíbúð í kjallara. Innbyggður
58 fm bílskúr. Mjög góð staðsetning og gott útsýni. V. 54,9
m. 3778

Gott einbýlishús á einni hæð á Seltjarnarnesinu með
sundlaug á lóð. Um er að ræða fimm herbergja hús ásamt
bílskúr og Sánu og setustofu skála. V. 79,0 m. 3763

HÆÐIR

Strandvegur - efsta hæð m. suðurvölum.
Sóltún - 136 fm 1.hæð ásamt bílsk.
Bergsmári 2- Gott einbýlisihús
Fallegt 203 fm pallbyggt einbýlishús sem stendur á
hornlóð með mjög góðu útsýni. Um er að ræða stein-og
timburhús með innbyggðum bílskúr. Laust við kaupsamnings. V. 59,5 m. 3688

Mávahlíð 25 - sérhæð.

Sólvallagata - glæsileg eign.

Samtún - mjög góð efri hæð.

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

Falleg og rúmgóð 155 fm neðri hæð með fjórum svefnherbergjum við Mávahlíð. Húsið hefur verið endursteinað að
utan. V. 43,9 m. 3776

125,7 fm efri hæð og ris í að sjá góðu tvíbýlishúsi
miðsvæðis í Reykjavík. Sérinngangur. 3.herb. stofa og
sjónvarpsst. Endurnýjað eldhús. Björt og góð eign.
Suðursvalir. Laus strax. V. 31,9 m. 3878

PARHÚS/RAÐHÚS

Falleg frábærl. vel skipul. 4ra herb. 134,8 fm ENDAÍB. á
jarðh. í lyftuh. ásamt stæði í bílskýli. Sérbaðherb. innaf
hjónaherb. Húsið er álklætt . Sérinng. og afgirt sérverönd
í suður úr stofu og svefnherb. Mjög góð sameign. V. 46,8
m. 3690

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

2JA HERBERGJA.

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

3JA HERBERGJA.

Snorrabraut 34 - Laus strax.
Vel skipulögð og björt 2ja herb. íbúð á 1. hæð í steinhúsi.
Íbúðin er ný máluð með rúmgóðri stofu og fallegu eldhúsi. Íbúðin er laus til afhendingar. V. 20,9 m. 3883

ATVINNUHÚSN.

Perlukór - Stæði í bílageymslu
Heiðahjalli - glæsilegt parhús.
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

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

4RA-6 HERBERGJA

Engjasel - m bílskýli.

Reykjavíkurvegur - skrifstofuhæð

0401 er 3ja herbergja 85 fm íb. á 4.hæð (efstu) í ágætu
fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Góð ágætlega skipulögð íbúð með lagfærðum innréttingum og baðherbergi.
Fínt útsýni. Laus strax. V. 20,5 m. 3887

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

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

Maríubakki - í góðu húsi.
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

íbúð 0102 er 3ja herbergja 85 fm íbúð á 1.hæð til hægri í
fallegu fjölbýlishúsi. Stutt í mjög góða þjónustu í Mjóddinni. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Íb. er nýlega máluð
og er til afhendingar strax. 3777

Hjallahraun - 615 fm
Vel staðsett 615 fm atvinnuhúsnæði, á tveimur hæðum,
við Hjallahraun í Hafnarfirði. Húsnæðið skiptist í þrjár
einingar, tvær eru jarðhæð og ein á efri hæð. Eignin er
vel staðsett á horni Hjallahrauns og Dalhrauns.
V. 69,5 m. 3072

Hlíðarás 13 - Hv. Nýlegt parhús.
Fallegt parhús við Hlíðarás í Hafnarfirði. Húsið er á
tveimur hæðum með frábæru útsýni í norður. Húsið hefur
verið fallega innréttað með vönduðum innréttingum og
tækjum. Húsið þarfnast lokafrágangs og lokaúttektar.
Eignin er skráð 320,9 fm þar af er bílskúrinn 36,4 fm.
V. 59,9 m. 3896

Asparholt - Endaíbúð á efstu hæð- 4ra

Lindargata 33 - 127,3 fm - 6.hæð

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

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.
V. 67,0 m. 1742

Ögurhvarf - einugis 2. bil eftir.
180 fm skrifstofur á efri hæð í mjög vel staðsettu húsi
með góðri aðkomu, fullbúin sameign . Til afhendingar
strax í núverandi ástandi. Sölumenn sýna V. 17,71 m.
3698

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

Baugakór - íbúð 0203 - m. bílsk.

Kristnibraut 97 - m. bílageymslu.

Glæsil. 3ja herb. 96,7 fm íb á 2.h. í vönd. álklæddu
lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli. Vand. eikarinnrétt., parket. Tvö góð herb. og rúmg. stofa. Sérinng. af svalagangi.
Suðursvalir. Laus strax. 2863

Góð 110,8 fm 4ra herbergja íbúð með stæði í bílageymslu. V. 29 m. 3897

Álfhólsvegur 32 lyftuhús og tvö stæði í
bílageymslu - nýjar glæsilegar íbúðir.
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

Arnarsmári
4ra herbergja 100 fm falleg og mjög vel umgengin íbúð
á eftrisóttum útsýnistað. Íbúðin er endaíbúð og með gluggum til austurs, suðurs og vesturs. V. 32 m. 3664

3ja herb.(íbúð 0202) 89,6 fm og 103,8 fm (íbúð 0204)á
2.hæð í nýju vönduðu lyftuhúsi í grónu hverfi. Tvö stæði
í bílageymslu fylgja hvorri íbúð. Vandaðar eikarinnrétt.
flísar og parket á gólfum. Mjög gott skipulag. VERÐ: 103,8
fm íbúðin er á 39,8 millj. 89,6 fm íb. er á 34,9 millj. 3336

Brekkugata - Akureyri
5-6 herbergja einbýlishús á tveimur hæðum auk
rishæðar, eigninni fylgir einnig sambyggður sólskáli og
stakstæður bílskúr. V. 33 m. 3647

Suðurlandsbraut - heil skrifstofuhæð.
Mjög góð ca 400 fm skrifstofuh. á 2.hæð mjög góðum
stað rétt við Hagkaup, Bónus, Subway o.fl. Inngangur
og svo stigi upp á efri hæðina. 13 skrifstofur misstórar,
eldhús, fundarherbergi, móttaka og fl. Gæti hentað allt
að fjórum fyrirtækjum sem myndu samnýta aðstöðu.
Nýslípað parket á gólfum, nýmálað. Laust strax. 3879
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ESKIHLÍÐ 23
- SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:30-18:00.
Glæsileg 132 fm sérhæð auk 20 fm
bílskúrs á fallegum stað í Hlíðunum.
Þrjú björt og góð svefnherbergi. Eldhús
með góðu vinnu- og skápaplássi og
norðursvölum. Stór og björt borðstofa
og stofa með suðursvölum. Flísalagt
baðherbergi. Verönd með heitum potti.
Falleg og vel skipulögð eign. Parket og
flísar á gólfum. Verð 49 millj.

IÐ

HÚ

HREFNUGATA 9
- EINBÝLISHÚS
S

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:30-18:00
Glæsilegt 304 fm einbýlishús á þremur
hæðum með bílskúr á frábærum stað
í Norðurmýrinni. Fjögur svefnherbergi.
Stofan stór og björt með arni. Tvö
baðherbergi, fallega innréttuð. Gestasnyrting. Afgirtur góður garður. Húsið
var endurnýjað 2002. LAUS STRAX.
Verð 110 millj.

HÚ

S

GIL - KJALARNES

HVERAFOLD - EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI

AUSTURSTRÖND - FIMM HERBERGJA

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00-19:00.
Vorum að fá í sölu fallegt 362 fm einbýlishús á Kjalarnesi, á glæsilegum útsýnisstað. 5-6 góð svefnherbergi. Stofa og borðstofa með
arni. Stórt og gott eldhús. Gott flísalagt baðherbergi. Auka íbúð
í rislofti. Gestasnyrting. Stór 152 fm bílskúr, innangengt frá íbúð.
Eign með mikla möguleika, frábær staðsetning. Verð 36 millj.

Vorum að fá í einkasölu einbýlishús á einni hæð, auk bílskúrs,
staðsett innst í botnlangagötu. Rúmgóðar stofur. Stórt eldhús með
hvítri innréttingu og borðkrók. Baðherbergi með sturtu. 2-3 svefnherbergi. Rúmgóður bílskúr.

Stórglæsilegt 200 fm einbýli á einni hæð. Fjögur mjög stór svefnherbergi. Tvö fullbúin baðherbergi. Stór stofa með mikilli lofthæð
og innfelldri lýsingu. Fallegt eldhús. Vel innréttað hús á frábærum
stað í Hveragerði. Verð 36,5 millj.

Vorum að fá í sölu fimm herbergja íbúð á efstu hæð í fjölbýlishúsi.
Ágæt stofa með yfirbyggðum svölum. Fjögur svefnherbergi. Falleg
innrétting í eldhúsi. Flísaalgt baðherbergi með tengi fyrir þvottavél.
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Verð 36 millj.

FÍFUSEL - 4RA HERBERGJA

VESTURBERG - 4RA HERBERGJA

REYNIMELUR - 3JA HERBERGJA

Bergstaðastræti - 3ja herbergja

Góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Þrjú
góð svefnherbergi. Fallegt eldhús með útgengi á svalir. Ágæt
stofa. Vel búið baðherbergi. Björt og falleg eign á góðum stað í
Seljahverfinu. Verð 26,5 millj

Vorum að fá í sölu mjög fallega og mikið endurnýjaða 100 fm
4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Þrjú svefnherbergi. Góðar stofur.
Eldhús með nýrri innréttingu. Flísalagt nýstansdsett baðherbergi
með kari. Þvottahús innan íbúðar. Möguleiki á skiptum á rað- eða
parhúsi í hverfinu.

Rúmgóð 90 fm íbúð á jarðhæð á besta stað við Reynimel. Endurnýjað eldhús með fallegri innréttingu. Endurnýjað baðherbergi.
Þvottahús á hæðinni, gróinn garður. Endurnýjaðar skolp og
drenlagnir. Frábær og róleg staðsetning. Verð 26,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu góða 3ja herbergja risíbúð á þessum
eftirsótta stað í miðbæ Reykjavíkur. Tvö svefnherbergi. Ágæt stofa
og borðstofa. Hvít innrétting í eldhúsi. Baðherbergi með sturtu.
Áhvílandi kr. 12 millj. frá ÍLS. Verð 18,5 millj.

SNORRABRAUT - 2JA HERBERGJA

BÍLDSHÖFÐI - ATVINNUHÚSNÆÐI

SUMARHÚS - HÚSAFELLI

SUMARBÚSTAÐUR - BORGARFIRÐI

Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Rúmgóð
stofa og gott svefnherbergi. Góð elhúsinnrétting og vel innréttað
baðherbergi. Nýtt rafmagn og hluti glers. Íbúðin er laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi. Verð 20,9 millj

Mjög gott 149 fm iðnaðarhúsnæði á góðum stað sem snýr út að
Ártúnsbrekku, staðsett rétt fyrir neðan Húsgagnahöllina. Nýlega er
búið að taka húsnæðið í gegn. Snyrtileg og falleg eign, með góðri
lofthæð og innkeyrsludyrum. Verð 22,8 millj.

Glæsilegt 81 fm heilsárshús a góðum stað í Húsafelli. Þrjú mjög
góð svefnherbergi. Stór stofa með mikilli lofthæð. Elhús samliggjandi við stofu. Vel innréttað baðherbergi. Stórir pallar og heitur
pottur. Birkivaxið land með hitaveitu. Verð 23,9 millj.

Mjög góður og vel byggður sumarbústaður á fallegum stað í
Borgarfirði. Þrjú svefnherbergi og eru kojur í tveimur. Ágæt stofa
og eldhús með útgengi á verönd með heitum potti. Baðherbergi
með sturtu. Komnir eru sökklar fyrir 12-14 fm gestahúsi.
Verð 11,8 millj.

SUMARHÚS SKORRADAL

SUMARHÚS - HÚSAFELLI

SUMARHÚS - SVÍNADAL

SVEITASETUR Í SKORRADAL

Mjög fallegur og vel viðhaldinn sumarbústaður á eignarlóð í landi
Dagverðarness. 2 svefnherbergi og lítið svefnloft. baðherbergi
með sturtu. Eldhús með ágætri innréttingu. Stofa þaðan sem
útgengt er á stóra verönd til suðurs með heitum potti og litlum
geymsluskúr. Verð 20,9 millj.

Fallegt og vel staðsett heilsárshús. Tvö svefnherbergi og svefnloft.
Stofa með stórri kamínu. Elhús með fínni innréttingu. Rúmgott
baðherbergi með sturtu. Pallar og heitur pottur. Hitaveita. Gott hús
í skjólsælu birkikjarri. Verð 13,5 millj.

Einstaklega vel viðhaldið og fallegt hús í Hvalfirði. Tvö mjög góð
svefnherbergi auk svefnlofts. Stofa með kamínu, eldhús með fínni
innréttingu. Baðherbergi með sturtu. Góðir sólpallar, náttúrulegt
birkikjarr og vel viðhaldið hús. Einungis um 30-40 mín akstur frá
Rvk. Verð 9,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu þessa glæsilegu eign við Skorradalsvatn.
Eignin sem er 253 fm að stærð og stendur við vatnið er á þremur
hæðum, kjallari, hæð og risloft. Lóðin er 6.800 fm eignarlóð.
Fjögur stór svefnherbergi. Stór og björt stofa með kaminu. Stórar
verandir eru við húsið auk 14 fm gestahúss. Verð 59 millj.

SUMARHÚS - BÖÐMÓÐSSTÖÐUM

SUMARHÚS - GÍSLHOLTSVATN

SUMARHÚSALÓÐ - VESTURBRÚN

SUMARHÚSALÓÐ - GRÍMSNES

Vorum að fá í sölu 65 fm sumarbústaður á fallegri 3,3 hektara
eignarlóð. Í húsinu eru þrjú rúmgóð svefnherbergi og björt og
stór stofa. Góðar innréttingar. Baðherbergi með sturtuklefa. Stór
verönd við bústaðinn. Lóðin er falleg og skjólsæl með miklum
trjám. Verð 15,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu góðan sumarbústað við Eystri Gíslholtsvatn í Rangárþingi ytra. Húsið er 56 fm með stórri verönd og
fallegu útsýni yfir vatnið. Tvö svefnherbergi og björt stofa. Heitur
pottur á verönd. Eignarlóð. Hitaveita. Silungsveiði er í vatninu.
Verð 12,9 millj.

Falleg 6.500 fm lyngvaxin sumarhúsalóð á frábæru svæði svæði
örstutt frá Álftavatni í Grímnesi . Hér er um að ræða eignarlóð í
Vesturbrúnum. Einstakt útsýni og einungis um 30 mín akstur frá
Rvk. Verð 3,2 millj.

Falleg 5.693 fm sumarhúsalóð á góðu svæði svæði örstutt frá
Soginu í Grímsnes- og Grafningshreppi. Hér er um að ræða
eignarlóð í Lyngbrekku í landi Syðri-Brúar. YfirtakanlegT 2 millj. lán
og einnig eru skipti möguleg. Verð 3,5 millj

Erum að skoða sumarhús. Hringdu núna í s. 570 4800 og við komum og skoðum húsið þitt.

Við erum við símann
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

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

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

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

220 Hafnarfjörður

110 Reykjavík

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

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

190 Vogar

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

170 Seltjarnarnes

Naustabryggja

Brunnstígur

Leirdalur

Tjarnarból

Glæsileg eign til sölu á góðu verði
Fjárfestingartækifæri
3ja ára afar hagstæður leigusamningur
Góð áhvílandi lán

Bárujárnsklætt timburhús á steyptum kjallara
Húsið er þrílyft, kjallari, hæð og ris
kjallarinn 46,8 fm, íbúð á hæð 77,9 fm og
ris 39,8 fm. Samtals 164,5 fm.
Gróinn suður garður
Nánar: Heimir 893 1485
Verð 36,5 millj.

257 fm einbýlishús með stórum bílskúr
7 stór svefnherbergi, ásamt öðrum rýmum
Húsið er nánast fullbúið en lóð ófrágengin

Mjög góð 2ja herbergja íbúð á Seltjarnarnesi
22,6 fm bilskúr fylgir
Góðar svalir

Nánar: Halldór 897 4210

Verð

64,9 millj.

Nánar: Svan 697 9300

Verð

34,9 millj.

Nánar: Halldór 897 4210

Verð

25,8 millj.

107 Reykjavík

Álagrandi 27
4 svefnherbergi
Björt og falleg íbúð
Efsta hæðin í húsinu

105 Reykjavík

113 Reykjavík

Sólheimar

Marteinslaug

Mjög gott og vel uppgert raðhús á þremur hæðum
Tvennar svalir
Innbyggður bílskúr
Fjögur svefnherbergi

Falleg 130 fm 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð í
lyftuhúsi.
Gott skipulag og stórt alrými, bílastæði í bílakjallara
Flott staðsetning og stutt í skóla og útivist

Nánar: Halldór 897 4210

Verð

52,0 millj.

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 29. apríl

17:00 - 18:00

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

41,5 millj.

Nánar: Svan 697 9300

Verð

34,4 millj.

Við leitum að ...
Sumarhús

3ja – 5 herbergja íbúðir

Sumarhúsum á skrá vegna mikilla
eftirspurna

Rúmgóðri 3ja- 4ra herbergja íbúð með
rúmgóðu alrými og bílskúr í Kópavogi eða
Reykjavík.

-Nánari upplýsingar gefur Heimir s: 893-1485 eða heimir@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Sumarhúsi á Kirkjubæjarklaustri eða
austar.
-Nánari upplýsingar gefur Heimir s: 893-1485 eða heimir@miklaborg.is

Sérbýli og sérhæðir
Rúmgóðu einbýli í Seljahverfi eða Árbæ
helst með aukaíbúð. Eignin má þarfnast
viðgerða
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697 9300 eða svan@miklaborg

Rað- par- eða einbýlishús í Laugarásnum

2ja-3ja herbergja íbúð með sér inngangi í
Kópavogi eða Reykjavík
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2ja – 3ja herbergja íbúð í Seláshverfi í
Reykjavík.

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Davíð s.697-3080 eða david@miklaborg.is

4ra – 5 herbergja íbúð á jarðhæð helst með
hjólastólaaðgengi.

2ja herbergja íbúð í Engihjalla í Kópavogi.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð s.697-3080 eða david@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Halldór s:897 4210 eða halldor@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúð, helst í hverfum 108
Reykjavík eða 104 Reykjavík
-Nánari upplýsingar gefur Halldór s:897 4210 eða halldor@miklaborg.is

4ra herbergja sérhæð, rað-parhúsi í
vesturbæ Kópavogs.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð s.697-3080 eða david@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Rað,- eða parhúsi í Akrahverfinu Garðabæ

-Nánari upplýsingar gefur Davíð s.697-3080 eða david@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúð í Linda, Sala, Kóra
eða Hvörfunum í Kópavogi

-Nánari upplýsingar gefur Halldór s:897 4210 eða halldor@miklaborg.is

Rað-, par-, eða einbýlishúsi í Lindahverfinu
eða Salahverfi í kópavogi. Sterkar
greiðslur og rúmur afhendingartími.

2ja-3ja herbergja íbúð í 107 Reykjavík fyrir
ákveðna kaupendur.

2ja – 3ja herbergja íbúðir

2ja – 4ra herbergja íbúð sem þarfnast
standsetningar á höfuðborgarsvæðinu
-Nánari upplýsingar gefur Halldór s:897 4210 eða halldor@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Hólahverfi, má þarfnast
endurnýjunar. Aðrir staðir í Breiðholti koma
líka til greina
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697 9300 eða svan@miklaborg

3ja herbergja íbúð í Norðurmýri eða
nágrenni fyrir eldri hjón sem þegar hafa selt
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697 9300 eða svan@miklaborg

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Raðhúsi í Lindunum í Kópavogi.

2ja - 3ja herbergja íbúð í nágrenni við
Háskóla Íslands, sterkar greiðslur.

3-4ra herbergja íbúð í Hæðargarði eða
Hvassaleiti fyrir eldri borgara

-Nánari upplýsingar gefur Davíð s.697-3080 eða david@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Jason í síma 7751515 eða jassi@miklaborg.is
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Barðastaðir

Suðurhólar

Björt 4ra herb. íbúð á 3. hæð

2ja
j he
herbergja
herbe
rbergj
rgja
a

Frábært útsýni

83,5 fm

Lyftuhúsnæði

Rúmgóð íbúð

Stæði í bílageymslu

112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

111 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir

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

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

35,9 millj.

Álmholt

Verð

17,9 millj.

Öldugata

Glæsileg
Glæsil
Glæ
si eg 3ja
sil
3j he
herb.
rb
b ííb
íbúð á jarðhæð
Garður og endalóð

Skemmtileg 4-5 herbergja
risíbúð í fallegu húsi

Notaleg 88 fm eign

Sér þvottahús og geymsla á
stigapalli
Íbúð sem auðvelt er að breyta
skipulagi í
Laus við kaupsamning

270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar veitir

101 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir

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

Verð

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

24,2 millj.

Nesbali

Verð

32,5 millj.

Kleifarsel

202,0 fm að stærð
Glæsilegt raðhús 202
Auk sólstofu sem er ca 30 fm (ekki skráð)
Bílskúr / fallegur garður
Endurnýjað eldhús

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

170 Seltjarnarnes
Nánari upplýsingar veitir

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

Verð frá

112 Reykjavík

59,9 millj.

109 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir

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

Verð

110 Reykjavík

109 Reykjavík

59,5 millj.

203 Kópavogur

Hrísrimi

Árskógar

Laxakvísl

Ásakór

Fallegt íbúð samtals 105,6 fm
Stæði í bílageymslu 26,2 fm
Þrjú svefnherbergi
Gott flæði í íbúð
Falleg staðsetning innan hverfis
Nánar Jórunn s: 845-8958 Verð

Glæsileg íbúð á efstu hæð 76.1 að stærð
Húsvörður
Öll aðstaða til fyrirmyndar
Verslun í göngufæri

Falleg íbúð að stærð 156,5 fm
Bílskúr þar af 25,7 fm
Svefnherbergin eru fjögur
Bjartar stofur, rúmgott eldhús
Frábær staðsetning
Nánar Jórunn s: 845-8958 Verð

Glæsileg íbúð samtals 157,3 fm
Tvennar svalir, suður og vestur.
Stæði í bílakjallara
Glæsilegt opið eldhús
Leikskóli og grunnskóli í göngufæri
Nánar Jórunn s: 845-8958 Verð 42,5

28,9 millj.

Nánar Jórunn s: 845-8958

Verð

29,9 millj.

41,9 millj.

millj.

Laus strax

105 Reykjavík

190 Vogar

108 Reykjavík

104 Reykjavík

Kirkjuteigur

Traðarland

Hvammsgata

Súðarvogur - Iðnaðarhúsnæði

Vel skipulögð og falleg 81.3 fm 3ja herbergja
Möguleiki á 3ja svefnherberginu
Fallegt eldhús
Einstök staðsetning.
Barnaskóli og leikskóli beint á móti
Nánar Jórunn s: 845-8958 Verð 29,5 millj.

Einbýlishús á tveimur hæðum
Efri hæðin 141,7 fm, neðri hæðin 79,7 fm,
Bílskúrinn 38,3 fm Samtals 259,7 fm.
Gróin lóð

Glæsilegt 201,5 fm einbýli
íbúðin 164,2 fm og bílskúrinn 37,3 fm.
Vandaðar innréttingar.
Stór verönd, heitur pottur, útsýni
Skipti möguleg á eign á höfuðborgarsvæðinu.
Nánar Heimir s: 893 1485 Verð 43,9 millj.

241 fm húsnæði á jarðhæð.
Skiptist í gang, skrifstofu, kaffistofu,
WC og tvö stór rými
Góð innkeyrsluhurð ásamt gönguhurð
Góð áhvílandi lán
Nánar Heimir s: 893 1485 Verð 22,9

2/4

Nánar Heimir s: 893 1485

Verð

69,5 millj.

569 7000

millj.
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Bílskúr. Arinn í holi
Endurnýjað eldhús
Frábær staðsetning

OPIÐ HÚS
Mánudag 28. apríl

17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Verð

Glæsilegt og vel skipulagt 143,7 fm raðhús

Vesturás 23

37,0 millj.
110 Reykjavík

Bílskúr 24,5 fm
Glæsileg hönnun

Þriðjudag 29. apríl

17:00 - 18:00
Verð

210 Garðabær

Strandvegur 16
Falleg 120,6 fm íbúð,
4ra herbergja
Stæði í
bílastæðahúsi

Stór afgirt verönd

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 30. apríl 17:30 - 18:00
Nánari upplýsingar veitir

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

Verð

55,9 millj.

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Miðvikudag 30. apríl 17:15 - 18:00

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

201 Kópavogur

39,9 millj.
113 Reykjavík

Fífulind 11

Kristnibraut 16

130 fm íbúð á tveimur
hæðum

Rúmgóð 4
4ra
4r
a herbergja
herberg
gja
j íbúð
í úð
íbú

Stofa með útg. á
sólríkar svalir

Þrjú svefnherb. fallegt útsýni

Gott skipulag, góð alrými
Önnur hæð, sólríkar svalir

Gott sjónvarpshol á
efri hæð

Aðeins þrjár íbúðir í stigagangi

Svefnherbergin þrjú
eru rúmgóð

Laus strax

Eftirsóttur staður

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 29. apríl

Nánari upplýsingar veitir

18:00 - 18:30

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

34,9 millj.
112 Reykjavík

Laufrimi 1

49,9 millj.

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með innbyggðum bílskúr
Heildarstærð 119,3 fm - hús og sameign í góðu standi

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

18:00 - 18:30

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

29,9 millj.

17:00 - 17:30
Verð

Rúmgóð neðri sérhæð alls 189 fm.
Eftirsóttur staður í rólegu fallegu umhverfi
Góð alrými með útgengi út á lóð
3-4 svefnherbergi, sjónvarpshol
Eign með mikla möguleika

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 29. apríl

Þriðjudag 29. apríl

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

32,9 millj.
109 Reykjavík

Þverársel 10

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 29. apríl

19:00 - 19:30

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

101 Reykjavík

37,9 millj.
104 Reykjavík
k

Klapparstígur 14

Gnoðarvogur 76

Glæsileg þakíbúð (Penthouse) í
lyftuhúsi við Klapparstíg.
Íbúðin er 3 ja herbergja 117,5 fm

Mjög góð,110
góð,110fm,
0fm,
m 5
5herbergja
5herbergja
íbúð á jarðhæð

Vandaðar innréttingar.

Sérinngangur

Glæsilegar útsýnssvalir, heitur pottur.

Pallur sem snýr í suður
Frábær staðsetning í 104 Rvk

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Miðvikudag 30. apríl 17:30 - 18:00

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

MIKLABORG

66,0 millj.

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 29. apríl

17:15 - 17:45

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

34,5 millj.

3/4

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ

ÞRIÐJUDAGINN 29. APRÍL
milli 18:00 og 19:00

HEIMILI VIÐ HÖFNINA!

Mýrargata 26
Til sölu glæsilegar 2ja–5 herbergja
íbúðir við Reykjavíkurhöfn
Afhending sumar 2014
Nánar á

m26.is

Sýningaíbúðin er unnin í samvinnu við:
S

miklaborg.is

Með þér alla leið

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

Tröllakór 18-20 íbúð 306 - Kópavogur
4ra herb. endaíbúð á 3ju hæð í vönduðu nýlegu fjölbýli með lyftu.
Vandaðar eikar innréttingar. Þrjú rúmgóð herbergi. Stórar og bjartar
stofur. Svalir til suðvesturs. Útsýni. Stæði í bílakjallara. Mjög góð
sameign. Sérinngangur af yfirbyggðum svölum. Laus strax.
Verð 32,9 millj.

Erluás - Hafnarfjörður - Glæsilegt einbýli
Fallegt einbýlishús á einstökum útsýnisstað í eftirsóttu hverfi
í Hafnarfirði. Húsið er kráð 217 fm skv. FMR. en er töluvert
stærra þar sem óuppfyllt rými á neðri hæðinni er ekki skráð
inni í fermetratölu, fjögur svefnherb. Björt stofa og borðstofa
og fl. Glæsilegt óskert útsýni, seljendur skoða skipti á minni
eign í Rvk á sv. 101,105 og 107. Verð 74,9 millj.

Norðurbakki 17C íbúð 205 - Hafnarfjörður

Gullsmári 11 íbúð 903 – Eldri borgarar

Sérleg falleg íbúð í þessu 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.

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.

.

Aratún - Garðabær - Einbýli
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.

Suðurholt – Hafnarfjörður
– Sérhæð m. bílskúr
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

Burknavellir

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

Falleg þriggja 88,2 herb. íbúð á jarðhæð með palli, 2 svefnherb. björt stofa og eldhús, fallegt baðherbergi. Gott aðgengi,
eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu, Falleg eign,
Verð 23,9 millj.

Asparás - Garðabær - Sérinngangur
- Laus strax

Sævangur - Hafnarfjörður- Glæsilegt Einbýli

Kirkjuvellir - Hafnarfjörður - 3ja m. bílskýli

Sunnuflöt – Garðabær – Einbýli

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.

Nýkomið í sölu einbýli á einni hæð með innbyggðum tvöföldum
bílskúr samtals um 220 fermetrar vel staðsett við Sunnuflöt 25
í Garðabæ. Húsið er að mestu í upphaflegu ástandi þarfanast
lagfæringa við en býður upp á mikla möguleika.Eignin skiptist í
forstofu, gestasnyrtingu, geymslu, skála, hol, stofu, borðstofu,
eldhús, þvottahús, búr, gang, 5 herbergi, baðherbergi, bílskúr og
geymslur. Verð 65 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 51,9 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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4QNMHSSLN[VN]LS]PóOHSKPóLPUIûSPZOZmLPUUPO¤ómZHT[[]MSK\T
MTIxSZRYmMYmI¤Y\TZ[Hó/ZPóZ[LUK\Y]Pó}I`NN[Z]¤óP
}ZUVY[PóOYH\UVNMYPóZ¤S[Z]¤óPLYIHRH[PS]PóOZPómZHT[
NS¤ZPSLN\TNHYóPVNMHSSLNYPHóRVT\:[}YHY]LYHUKPYLY\]PóOZPóm
T}[PZ\óYPVN]LZ[YPVNZ[PTWSHZ[L`W[Z[t[[VNNUN\Z[xNHYTLóOP[H

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

(ZWHYS\UK\Y¶.I¤

=LYó!  T

Opið
hús
Herbergi: 6 Stærð: 196 fm Bílskúr

Herbergi: 5 Stærð: 218,8 fm

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUU HWYxSRS

670ð/Ø:TmU\KHNPUUHWYxSRS

-HSSLN[LPUIûSPZOZm[]LPT\YO¤ó\TTLó
PUUI`NNó\TIxSZRYPUUZ[xSP[S\TIV[USHUNHx
)VSSHNYó\T/ZPóLYI`NN[ mLPUZ[HRSLNH
N}óYPMTS}óZLTUû[\YNS¤ZPSLNZ[ZûUPZ`MPY
ZQ}PUUVN,ZQ\UH.HYó\YPUULYZRQ}SN}ó\YNY}PUU
VNMHSSLN\YTLóTQNZ[}YYP[PTI\Y]LYUKVN
OLP[\TWV[[PÐOZPU\LY\Z]LMUOLYILYNPZ[VMHVN
ZQ}U]HYWZOVS,PNUPULYxN}ó\mZ[HUKPVN[S\]LY[
LUK\YUûQ\ó

-HSSLN[ZxNPS[VNRSHZZxZR[LPUIûSPZOZ[LPRUHóHM
2QHY[HUP:]LPUZZ`UPmMYmI¤Y\TZ[HóULóZ[m
MS[\U\Tx.HYóHI¤/ZPóLYI`NN[mYPó 
ZRYmóMTVNôHYHMLYIxSZRYMT

<WWS)LYNSPUKSMZNZT! 

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

/]HZZHSLP[P¶9]R

Herb:75-6Stærð:249,2 fm
Herb.

(óRVTHUHóOZPU\LYMHSSLNVN[ZûUPLY`MPY
OYH\UPó.}ó[PTI\Y]LYUKTLóZRQ}S]LNNQ\TVN
NHYó\YLYNY}PUUVNMHSSLN\Y:]LMUOLYILYNPULY\
/ZPóOLM\YMLUNPóNV[[HSTLUU[]PóOHSK

=LYó!T

Opið
Opið
hús
hús

Herb:45-6Stærð: 112,6
Herb.
2,6 fm Bílskúr

4QNNV[[VNMHSSLN[LPUIûSPZOZmLPUUPO¤ómZHT[MTIxSZRYm
ôLZZ\TLM[PYZ}[[HZ[Hóx3\UK\U\T:]LMUOLYILYNP/ZPóOLM\Y
MLUNPóNV[[]PóOHSKTHLYIPóHóLUK\YUûQHôHRVNYHMTHNUOLM\Y
]LYPóLUK\YUûQHóHóOS\[H)xSHWSHULYZ[L`W[TLóOP[HxSNU\T:[}Y
NHYó\YTLó]LYUKZRQ}S]LNNQ\TVNOLP[\TWV[[P

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

:RPWHS}U¶/MQ

=LYó!  T

Opið
hús

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\UZ 

/YNZS\UK\Y¶.I¤

=LYó!  T

Opið
Opið
hús
hús

Herb:55-6Stærð: 133,2 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 179,4 fm Tvöfaldur bílskúr
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUHWYxSRS 

670ð/Ø:TmU\KHNPUUHWYxSRS

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

.S¤ZPSLNVNIQY[[ZûUPZxIómLMZ[\O¤óxN}ó\S`M[\OZPx:RPWHS}UPx
/HMUHYMPYóPÐIóPULYTLóZ]LMUOLYILYNQ\TVNZ[¤óPxIxSHNL`TZS\
0UUYt[[PUNHYVNLMUPZ]HSLYZHTY¤T[VNMHSSLN[VN[ZûUPZ[}YRVZ[SLN[
MYmxIóPUUP)YUmZZm\TZTxóPPUUYt[[PUNHVNNYHUx[LYmIVYó\TVNx
Z}SILRRQ\Tî]V[[HOZLYPUUHUxIóHY

9HóOZx.HYóHI¤mLPUUPO¤óTLó[]MSK\TIxSZRYZHT[HSZ 
MTôHIxSZRYPUUMT3H\Z[[PSHMOLUKPUNHY)QY[xIóZ]LMUO
ZHTSPNNQHUKPZ[VM\Y[PSZ\ó\YZOm[[[PSSVM[ZLUK\YUûQHóHYPUUYt[[PUNHYx
LSKOZPN}ó\YIVYóRY}R\Y)HóOLYILYNPLUK\YNLY[VNMxZHSHN[
Z[\Y[\RSLMPVNIHóRHY.LZ[HZU`Y[PUN]PóHUKK`YP

<WWS)LYNSPUKSMZNZT! 


<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

<WWSÍYUPSMZNZT! 

îY`TZHSPY¶2}WH]VN\Y

=LYó!;PSIVó

Herb. 5

Stærð: 404,3 fm

)}RPóZRVó\UxNZT! 
,PUZ[HR[[ZûUP;]LNNQHxIóHLPUIûSPxSVR\ó\TIV[USHUNH/ZPóLY]PóQHóHYI`NNóTLóZ\ó\Y]LYUKVN
Z\ó\YZ]S\TØ[ZûUP`MPY.2.NVSM]SSPUU/LPóTYR[PSMQHSSHVNZQm]HY,MYPO¤ó!MTYHOLYITLó
[]LPT\YIHóOLYIH\R MTPUUIIxSZRY5LóYPO¤ó!MTYHOLYIVN[]IHóOLYI

<WWS+}YV[OLHZS\MNZT! 

:WmUU¶:HU4PN\LSKL:HSPUHZ

=LYó!T

:[YHUK]LN\Y.I¤

=LYó!T

6WPó
OZ

Opið
hús

Herb. 8

9L`RQHTYR¶/]LYHN

ôZ,]Y\Y

(R\YO]HYMxI¶2}W

=LYó! T

Stærð: 175,4 fm

Herb. 4

Stærð: 119,4 fm

-¤Z[NLNU`MPY[R\RYTPSSQ}U

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\U 

,PUIûSPZOZxY}[NY}U\O]LYMPx/]LYHNLYóP.}ó\Y
IxSZRYZRYmó\YMTZ]LMUOLYILYNPIHóOLYILYNP
LSKOZô]V[[HOLYILYNPVNN}ó\TNHYóP5ûSLNH
]HYLSKOZVNIHóOLYILYNPóLUK\YUûQHó)HRNHYó\Y
TLóOLSS\SHNóYP]LYUKVNZ[L`W[YPZ\UKSH\N

4QNNS¤ZPSLNxIómM`YZ[\O¤óTLóZQm]HY[ZûUP
[PSUVYó\YZ`MPY9]R,ZQ\UH;PSZ\ó\YZLYZ]VZ[}Y
Z}SWHSS\Y\TMTHóZ[¤YóÐIóPULYTLóN}ó
Z]LMUOLYIIQHY[VNVWPóHóHSYûTPUm[[Y\Z[LPUUm
N}SMPVNLPRHYWHYRL[PVNNYHUx[mIVYó\T

<WWS:PN\Yó\YSMZNZT! 

<WWS:PN\Yó\YSMZNZT! 

/\SK\SHUK¶9]R

=LYó! T

(UK]HYH]LSSPYOLZ[OZ¶.I¤

=LYó!T

6WPó
OZ

Herb. 4

Stærð: 104 fm

)}RPóZRVó\UxZ

-HSSLN[LPUImO¤ó\TI`NN[x:HU
4PN\LSKL:HSPUHZm:WmUPJHRTMYm
;VYYL]PLQH:[}YMLUNSLN[[ZûUPZ[}Y]LYUKVN
Z]HSPY.HYó\YxRYPUN\TOZPóÐOZPU\LY\!
IHóOLYIZ]LMUOZ[VMHTLóHYUPVNIVYóZ[

<WWS:PNYUZS\MNZT!

Herb. 3

Stærð: 108,6 fm

670ð/Ø:TmU\KHWYxSRS!!

.}óIQY[xImO¤óTLóYTN}ó\TZZ]S\Tx
S`M[\OZPTLóZ[¤óPxSVRHóYPIxSHN)`NN[
-HSSLN[[ZûUPÐIóPULYUûTmS\ó
3H\Z[PSHMO]PóRH\WZHTUPUN

<WWS:PNYUZS\MNZT!

Herb. 4

Stærð: 195,1 fm

)}RPóZRVó\UxZ

.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

<WWS:PNYUZS\MNZT!

6 hesta hús

Stærð: 40 fm Eldhúsloft

3(<:;;03(-/,5+05.(9
)}RPóZRVó\UxZxTH

.V[[MTOLZ[HOLZ[OZm(UK]HYH]SS\Tm
2Q}H]SS\TYPóMYxHYZ[x\YZLTYTHOLZ[H
RHMMPZ[VMHOL`NL`TZSHOUHRRHNL`TZSHVN
ZHSLYUP/ZPóLYSH\Z[[PSHMOLUKPUNHYZ[YH_

<WWS:[LPUHYZS\MNZT!

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

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Verð: 42.500.000

Herbergi: 3

Stærð: 126,3 fm

Bílageymsla

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

,UNQHZLS¶ 9]R

=LYó!  T

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811
gardar@fasttorg.is

3H\NH]LN\Y¶9]R

=LYó!T

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

Opið
Opið
hús
hús

Opið
Opið
hús
hús

Herb:35-6Stærð: 125,2 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 83,7 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 63,5 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUHWYxSRS!!

670ð/Ø:TmU\KHNPUUHWYxSRS ! !

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUU HWYxSRS!!

,0.5Ð:i9-36220ÔOPUKYHóZQm]HY[ZûUP:tYSLNHNS¤ZPSLNIQY[VN
]UK\óMTQHOLYILYNQHxIómLMZ[\O¤óx]UK\ó\
MQSIûSPZOZPmZHT[Z[¤óPxIxSHNL`TZS\xN}ó\S`M[\OZPZQm]HYTLNPU
]Pó:[YHUK]LNPUUx:QmSHUKP.HYóHI¤(\RPUSVM[O¤óLYxxIóPUUPVN
Z[}YPYNS\NNHY

-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\(MOLU[]PóRH\WZHTUPUN

<WWS.HYóHYZS\MNZT!

<WWS.HYóHYZS\MNZT!





=LYó!T
=
=L

5ûOMU¶:1Í3(5+0.HYóHI¤

.S¤ZPSLNVNTPRPóLUK\YUûQ\óMTxIómQHYóO¤óm3H\NH]LNP
Yt[[]Pó/SLTTN}óOLYILYNPZ[VMHIHóOLYILYNPVNLSKOZ
)HóOLYILYNPN}SMLMUPLSKOZYHMSHNUPYZR}SWVMSLUK\YUûQHóZSmY
îHRVNNS\NNHYTmSHó4QNN}óxIóxTPóI¤9L`RQH]xR\YZLT
Ixó\Y\WWmTPRSHTN\SLPRHZZ[SLPN\

<WWS:[LPUHYZS\MNZT!

-Y}óHôPUN2}WH]VN\Y

=LYó!

NÝBYG

GING

Fjölbýlishús

:1Í=(9Ø;:ø50¶5ø)@..05.
/YPUNPóxNZT


Herbergi: 4

VNMmPóMYLRHYP\WWSûZPUNHY

Stærð: 123,2 - 152,6 fm
Bílageymsla

: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
ÐIóPYUHY]LYóHûTPZ[TLóN}ó\TZ]S\TLóHZ[}Y\T[PTI\Y]LYUK\T
:[¤óPxIxSHNL`TZS\M`SNQHSS\TxIó\T
<WWS:PNYxó\YZS\MNZT!



/YPUNPóVNI}RPóZRVó\UxNZT

Stærð: 257,8 fm



Bílskúr
Einbýlishús

Fallegt og vel hannað 257,8 fm einbýlishús á einni hæð að meðtöldum
42,6 fm. innbyggðum bílskúr. Húsið er á frábærum útsýnisstað í
nágrenni við Elliðavatnið. Húsið skiptist í 5 svefnherbergi, fataherbergi,tvö baðherbergi, stórt eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpsherbergi og þvottahús. Húsið skilast tilbúið til innréttinga.
<WWS:PNYxó\YZS\MNZT!

:PNYxó\Y

Herbergi: 6

,05)ø30:/Ø:Í,0550/ð5ø)@..05.


:PNYxó\Y

:S\M\SS[YP

:S\M\SS[YP









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

stakfell.is

VALLAKÓR - NÝBYGGING

• 3-4 herb. íbúðir á frábærum stað í Kópavogi.
• Gott skipulag og rúmgóð herbergi.
• Stórar skjólgóðar svalir með ﬂottu útsýni
og möguleika á svalalokun.
• Þvottaherbergi er innan íbúðar.
• Lokuð bílageymsla eða sérmerkt stæði.
• Allar innréttingar í íbúðum eru frá Brúnási
og einstaklega vandaðar.
• Borðplötur úr graníti og öll tæki í eldhúsi
og á baðherbergi af vandaðri gerð.
• Öllum íbúðum er skilað með viðarparketi úr eik
á gólfum, og ﬂísalögðu baðherbergi, þvottarými
og anddyri.
• Fyrstu afhendingar fara fram í sumar.
• Verð frá 28,6 millj.

OP

IÐ

OP

HÚ

S

IÐ

OP

HÚ

S

IÐ

HÚ

S

Njálsgata 37 - 101 Rvk

Skólastræti 5 - 101 Rvk

Eskihlíð 12b, íb. 201 - 103 Rvk

Urriðakvísl - 110 Rvk

Sunnuflöt - 210 Gbæ.

OPIÐ HÚS MÁN. 28. APRÍL FRÁ KL 17:00 - 17:30.
Glæsilegt einbýlishús í hjarta borgarinnar við
Njálsgötu. Mikið endurnýjað hús á stórri og fallegri
eignarlóð með aðgengi frá húsinu og út á lóð. Sér
bílastæði. Verð: 59 millj.

OPIÐ HÚS MÁN. 28. APRÍL FRÁ KL 18:30 - 19:00.
Falleg & nýuppgerð 151,7 fm. efri hæð og ris í
einu elsta og glæsilegasta íbúðarhúsi Reykjavíkur,
sem staðsett er við Bernhöftstorfuna. Eignaskipti
möguleg. Verð: 57 millj.

OPIÐ HÚS MÁN. 28. APRÍL FRÁ KL 17:30 - 18:00.
Falleg 74.3 fm 3ja herb. íbúð á annarri hæð.
Íbúðin er sunnan megin í húsinu og eru 2. svefnh,
stofa með s.svölum. Baðh., gott hol og eldhús með
borðkrók. Verð 26.9 millj.

Fallegt og vel staðsett einbýlishús sem skiptist í
kjallara með sér íbúð, hæð og efri hæð. Tvöfaldur
bílskúr. Garðurinn er snyrtilegur og er sólpallur útaf
garðskála. Lóðin liggur við opið svæði og fallega
göngustíga.

Stórglæsilegt og mikið endurnýjað vel skipulagt
462,4 fm. einbýlishús auk ca. 40 fm. sólstofu á einstökum stað neðst við hraunið í Garðabæ. Vandaðar
innréttingar. Vel skipulagður garður með sólveröndum
og heitum potti. Aukaíbúð á jarðhæð. Fallegt útsýni.

Stuðlasel - 109 Rvk

Bláskógar - 109 Rvk

Borgartún - 105 Rvk

Boðagrandi - 107 Rvk

Kárastígur - 101 Rvk

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

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.

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

Falleg, 121,7 fermetra, 3ja herb. íbúð á jarðhæð.
Íbúðin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi, stofu/
borðstofu og samliggjandi eldhús, baðherbergi og
þvottahús. Rúmgóð sérgeymsla í sameign og sérstæði í bílskýli. Verð: 37,9 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.

Vatnsstígur - 101 Reykjavík

Miðvangur - 220 Hfj.

Efstasund - 104 Rvk

Frjóakur - 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.

Falleg eign á góðum stað við Efstasund. Eignin
skiptist í 4ra herbergja íbúð, 3ja herbergja íbúð í
bílskúr og studio íbúð í kjallara. Lóðin er falleg og vel
hirt. Laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi. Nánari
upplýsingar veittar á skrifstofu Stakfells 535-1000

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

Hamrabyggð - 220 Hfj.

Lindasmári - 201 kóp

Neðstaleiti - 103 Rvk

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.

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.

Stór og glæsileg 5 herbergja endaíbúð á 1. hæð
ásamt stæði í bílakjallara, samtals 200 fm. á þessum
vinsæla stað miðsvæðis í borginni. Vandaðar innréttingar, gott skipulag. Tvennar svalir. Hringið í síma
535-1000 og bókið skoðun.

Nýhöfn - 210 Gbæ.

Ólafsgeisli - 113 Rvk

Sogavegur - 108 Rvk

Glæsileg 3ja - 4ra herbergja íbúð með sér bílskúr
við Nýhöfn í Garðabæ. Mikil lofthæð og glæsilegt
óhindrað útsýni yﬁr Arnarnesvoginn. Íbúðin selst
fullbúin með gólfefnum. Rúmgóðar svalir til suðurs.
Verð 59.9 millj.

232,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í anddyri, stóra stofu
og borðstofu, eldhús, 4 svefnherbergi og 2 baðherbergi, þvottahús með innangengt í tvöfaldan bílskúr.
Eignin er laus við kaupsamning. Verð: 68,3 millj.

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

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

Í fasteignaviðskiptum
skiptir traust öllu máli
Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 • www.fold.is • fold@fold.is
Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Kristín Pétursdóttir löggiltur fasteignasali • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfræðingur
Anna Kristín Samúelsdóttir viðskiptafræðingur • Einar Ágúst Magnússon • Magni Ómarsson • Dröfn Nikulásdóttir

EIGNIR VIKUNNAR

Eldri borgara

4ra herbergja

Engihlíð - Einbýlishús á 3 hæðum m. bílskúr.

Eyrarskógur skipti möguleg á bíl
Eyrarskógur, Hvalfjarðarsveit: ,Sumarhús á fallegum
stað nálægt Reykjavík á viðráðanlegu verði. Stofa,
eldhús, bað og 2 svefnh. Auk þess geymsluskúr.
Skipti möguleg á bíl. Verð 6,9 mill.

Hrísrimi -2.hæð
Hrísrimi 2. hæð. Falleg vel skipulögð 4ra herbergja
íbúð ásamt stæði í bílskýli. Skiptist í 3 svefnherbergi,
rúmgóða stofu, eldhús, endurnýjað baðherbergi og
þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 27,9 millj

Snorrabraut- ÚTSÝNISEIGN Á 5.HÆÐ
Rúmlega 90 fm. 3ja herbergja íbúð á 5.hæð í
vönduðuð lyftuhúsi á frábærum stað við miðbæ
Reykjavíkur. Parket á gólfum, 2 svefnherbergi, björt
stofa. Útsýnissvalir í austur, þvottaherbergi innan
íbúðar. Eignin er mjög vel staðsett við Sundhöll
Reykjavíkur og við Droplaugarstaði. Laus við
kaupsamning. Verð 33,9 millj.

Glæsilegt einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr á vinsælum stað í Reykjavík. 5 svefnfnherbergi, 4 stofur, 3 baðherbergi og þvottaherbergi. Snyrilegur garður sem snýr í suður með heitum
potti. Bílskúrinn er ca. 40 fm og er hiti og lýsing er í aðkeyrslu. Mikið endurnýjuð árið 2007 og
engu sparað! Verð. 129.millj.
Sumarhús v. golfvöll í Öndverðanesi
Fallegt sumarhús á frábærum stað við golfvöllinn í
Öndverðarnesi. Vel séð um allt svæðið og aðgangur
er að sameiginlegri sundlaug. Paradís golfarans.

Sumarhús
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Goðheimar 26, 1. hæð

O OPIÐ HÚS MÁNUD. 28.4 FRÁ KL 17:30-18.00

Gullengi 2, 3.H., Nýleg íb.
Gullengi 2, 3.h. Ca. 119 fm. falleg íbúð á 3.
hæð. Sérinngangur, þvottaherb. innan íbúðar, 3
svefnherbergi. Opið eldhús og stórar suðursvalir frá
stofu. Stutt í alla þjónustu og skóla. Vönduð eign á
góðum stað.

2ja herbergja

Eignarlóðir við Apavatn-GOTT VERÐ
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi Vatnsholts
suð-austan við Apavatn eru til sölu. Þær eru í skipulögðu frístundahverfi. Virk samtök lóðareigenda.
Lóðirnar eru í grónum móum og er útsýni yfir
Apavatnið og til fjalla mjög fallegt. Vegur og vatn
eru við lóðarmörk. Stærð hvorrar lóðar er 5.700 fm.
Verð er 1.800.000.- á lóð. AFSLÁTTUR EF BÁÐAR
ERU KEYPTAR SAMAN!

Sumarhús Grímsnesi á 1 ha. eignarlóðGÓÐ LÁN-ÞÆGILEG KAUP
Mjög vandað nýlegt sumarhús í landi Hallkelshóla
Grímsnesi. Bústaðurinn sem er á 1 ha.- eignarlóð
selst með öllu innbúi. Góð eign í þægilegri akstursfjarlægð frá borginni. Verð 15,9 millj. Áhvílandi
ca. 10,5 mill.

Goðheimar 26, glæsileg ca. 170 fm. sérhæð í nýlega steinuðu, fallegu húsi á góðum stað í Heimunum. Íbúðin skiptist í stórar stofur með útgengi á vinkilsvalir í suður og vestur, 3-4 svefnherbergi,
hol, baðherbergi, o.fl. Góður ca. 30 fm. bílskúr fylgir, þannig að heildareignin er um 200 fm.
Anna , gsm. 770-0862, sýnir í opnu húsi þriðjud. OPIÐ HÚS MÁNUD. Þ 28.4 FRÁ KL 17:3018. VERIÐ VELKOMIN

Atvinnuhúsnæði

Fannarfell, 3. hæð, laus.
Ca. 68 fm. tveggja herbergja íbúð á 3. hæð í ágætu
fjölbýlishúsi við Fannarfell í Reykjavík. Íbúðin er laus
til afhendingar. Ásett verð 16,7. GERIÐ TILBOÐ!

Vandað sumarhús í Vaðnesi,
Ca. 95 fm. nýtt vandað sumarhús á eignarlóð á fallegum stað í Vaðnesi, Grímsnes og Grafningshreppi.
Húsið er fullbúið utan en óinnréttað. Hitaveita er
í húsinu, steyptur grunnur og stór verönd er við
húsið. Sanngjarnt verð 17,9 millj.

Möðruvellir , Kjós-SVEITASETUR!
Möðruvellir , sveitasetur á stóru eignarlandi í
Kjósinni. Rúmgott hús, sem skiptist í 3 svefnherbergi, svefnloft, baðherbergi, stóra stofu og opið
eldhús á fallegum stað með útsýni yfir Laxá , nálægt
Meðalfellsvatni í Kjós. Húsið stendur á ca. 3,4 ha.
eignarlandi sem býður upp á mikla möguleika.
Vandað, vel viðhaldið hús á góðum stað, nálægt
borginni.

Dragháls-til sölu eða leigu
Ca. 721 fm. gott iðnaðar og skrifstofuhúsnæði við
Dragháls. Malbikað plan, stórar innkeyrsludyr og
mikil lofthæð. Vörulyfta milli hæða. Til sölu eða
leigu. Hafið samband og gerið tilboð.
Síðumúli-skrifsofuhúsnæði
Ca. 194 fm. bjart og fallegt skrifstofuhúsnæði á
annari hæð við Síðumúla. Húsnæðið hefur ýmsa
möguleika í skipulagi. Verð 29,9 millj.

Hringbraut-með suðursvölum
Ca. 75 fm. falleg íbúð á 2 efstu hæðum í lyftublokk
í vesturborginni. Neðri hæð er stofa, eldhús og bað
og svefnloft á efri. Íbúð er laus. Verð 24,9 millj.
GERIÐ TILBOÐ.

Eyrarskógur 97,
Eyrarskógur , Hvalfjarðarsveit . Ca. 70 fm. nýlegur
bústaður á mjög góðum stað í Eyrarskógi við
Hvalfjörð. Eignarlóð , mikið útsýni. gott umhverfi.
Heitur pottur, vandað hús. Verð 17,3 millj.

Sumarhús Borgarfirði.-GOTT VERÐ.
Ca. 54 fm. góður bústaður í Kálfhólabyggð í landi
stóra Fjalls. Hagstæður lóðarleigusamningur til
50 ára. GOTT VERÐ 8,5 millj.

Kjalarnes-iðnaðarhúsnæði
Ca. 200 fm. iðnaðarhúsnæði á eignarlóð á Kjalarnesi. Húsið býður uppá mikla framtíðarmöguleika.
Ýmis skipti möguleg. Verð 19,9 millj.

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum
sem greidd eru til Foldarfasteignasölu fer til styrktar
ABC hjálparstarfi.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Óskum eftir:
Kynnið ykkur nýja
heimasíðu Foldar:
fold.is

2ja og 3ja
herbergja íbúðum

3ja og 4ra herb.
íbúðum

í vesturbænum, miðbænum,
hlíðum, teigum, Grafarvogi,
Grafarholti, Breiðholti og
Kópavogi.

í Bryggjuhverfi Grafarvogs,
Garðabæ, Hólum, Bökkum,
Seljahverfi, Grafarvogi,
Engihjalla og víðar í Kópavogi.
Verðbil 20-30 millj.

Sumarhúsum
á suður og vesturlandi
Á Þingvöllum, Grímsnesi,
Laugavatni, Apavatni og fleiri
stöðum á Suðurlandi, Húsafelli,
Hreðavatni og víðar í Borgarfirði.
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Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

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

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

LUNDUR 2 - 4 - 6

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

210 Sjáland Gbæ.
• Glæsilegar nýjar íbúðir.
• Sjávarútsýni.
• 4ra herb. 123 fm.
til 153 fm.
• Stæði í bílageymslu.
• Nýbygging
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IN

Stórglæsilegar íbúðir við
Lund í Kópavogi

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

NÝHÖFN 2-6
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Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

G

SÖRLASKJÓL
107 Rvk.
• Einbýli.
• 2 samþykktar íbúðir.
• Sjávarútsýni.
• Frábær staðsetning.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is
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ÁRSKÓGAR
109 Rvk. Efsta hæð. Fallegt útsýni.
Góð lofthæð. Mikil þjónusta fyrir eldri
borgara. Verð 29,9 millj.

ASPARHVARF
203 Kóp. 213 fm. Raðhús. Góðar
innréttingar. Stutt í skóla og leikskóla.
Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

PI

60

110 Rvk.
• 110 fm 3ja. herb. íbúð.
• Mikið útsýni.
• Góður bílskúr.
• Verð 29,9 millj.

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 2-4-6 í Fossvogsdal. Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar
stærðir í boði allt frá 100 fm. til 245 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.
Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Glæsileg hönnun að innan sem utan.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
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GRETTISGATA
101 Rvk. 2ja herb. 47,2 fm. Nýtt parket.
Vel skipulögð. Sérinngangur.
Verð 18,9 millj.

REYKÁS

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

FJÖRUGRANDI 16
107 Rvk. 200 fm raðhús
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Frábær
staðsetning við KR völlinn.
Verð 69.9 millj.

PIÐ

LUNDUR 3
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200 Kóp. 160 fm. Efsta
hæð. Ca. 95 fm. þaksvalir.
2 stæði í bílgeymslu.
Vandaðar innréttingar.
Innfelld lýsing. Aukin
lofthæð. Frábært útsýni.
Opið hús þri. 29. apríl
á milli kl. 17:00 og 17:30.

O

Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 16:30 og 17:00.

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

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

Kári
Halldórsson
lögg. fasteignasali

Jónas
Hólmgeirsson
sölustjóri

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali

Aron Freyr
Eiríksson
sölufulltrúi
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SKIPALÓN 10-16 - HAFNARFJÖRÐUR
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Melkorka
Guðmundsdóttir
skjalagerð
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Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir
ásamt stæðum í bílgeymslu í
nýju lyftuhúsi fyrir 50 ára og
eldri. 121 - 167 fm. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar án gólfefna
nema á baðherb. og þvottahúsi
verða flísar. Innréttingar frá
Parka og AEG tæki. Golfvöllur í
göngufæri.
Verð 34,4 - 43,9 millj.

Birna
Benediktsdóttir
skjalagerð

LA

DREKAVELLIR - HAFNARFJÖRÐUR
Nýleg og falleg 109,1 fm 3ja til 4ra herbergja
neðri sérhæð í snyrtilegu og góðu fjórbýli á
Völlunum í Hafnarfirði. Stór hellulögð verönd
í suður og afgirt sér lóð. Falleg eign á góðum
stað - mjög stutt í skóla og leikskóla. Frábærar
gönguleiðir í hrauninu í kring. Verð 28,9 millj.

HÓLABRAUT - HAFNARFJÖRÐUR
Falleg björt 109,2 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ,
á 2.hæð í góðu 3ja hæða fjölbýli, ásamt
31,7 fm bílskúr, samtals 140,9 fm. á GÓÐUM
ÚTSÝNISSTAÐ. Húsið stendur innst í lokuðum
botnlanga. Verð 33,9 millj.
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NORÐURBAKKI 1-3 - HAFNARFJÖRÐUR
Glæsilegar 3ja - 4ra herb.
íbúðir ásamt sér stæði í
bílgeymslu í nýju lyftuhúsi við
hafnarbakkann. 101 - 127 fm
íbúðir á verði frá 29,4 - 65,0
millj.
Fáðu nánari upplýsingar og
bókaðu skoðun hjá skrifstofu
Ás fasteignasölu í s.520-2600
eða utan skrifstofutíma hjá
Eiríki s.862-3377
og Aroni s.772-7376.

MIÐVANGUR - HAFNARFJÖRÐUR
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb. 78,6 fm
endaíbúð í góðu lyftuhúsi á 7.hæð við Miðvang í
Norðurbænum. Glæsilegt útsýni. Verð 21,9 millj.

SMÁRABARÐ - HAFNARFJÖRÐUR
117,4 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð með góðu
útsýni við Smárabarð í Hafnarfirði. Tvennar
svalir. Baðherbergi nýlega tekið í gegn, hornbaðkar. Verð 29,9 millj.

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

KRÍUÁS - HAFNARFJÖRÐUR
Góð 2ja herb. íbúð á jarðhæð sem hægt er að
nýta sem 3ja. Eignin er alls 75 fm að stærð.
Húsið er klætt og því lítið viðhald að utan.
Hellulögð verönd. Verð 21,8 millj.

STUÐLABERG - HAFNARFJÖRÐUR
Mikið endurnýjað 160,2 fm raðhús á tveimur
hæðum við Stuðlaberg í Hafnarfirði, þar af er
18,0 fm bílskúr. Gólfhiti er á jarðhæðinni.
Innréttingar eru sérsmíðaðar úr rauðri láréttri
Eik. Verð 42,9 millj.
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| SMÁAUGLÝSINGAR |

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

500-999 þús.

BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Yaris Sol Disel. 12/2011,
ekinn 28 Þ.KM, sjálfskiptur,
bakkmyndavél, Bluetooth. Verð
2.690.000. Rnr.151438.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
www.bilalind.is
Nýjir NISSAN Leaf til afhendingar
. Árg ‚14,, rafmagn, sskj. Verð
4.170.000. Rnr.200970.Nýr bíl með
miklum aukabúnaði t.d álfelgur og
hraðastillir,Möguleiki á allt að 100%
fjármögnun.

Vinnuvélar

Bílaþjónusta

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

Viðgerðir
AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI

SJÁLFSKIPTUR-100%
VÍSALÁN !
NISSAN PRIMERA ACENTA 2004
ek.151 þús, sjálfskiptur, ný skoðaður
15, bakkmyndavél, magazine, ofl. mjög
góður akstursbíll, ásett verð 950 þús
TILBOÐ 690 ÞÚS möguleiki á 100%
visaláni s.841 8955

Bílar óskast

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

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

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

ÞJÓNUSTA

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

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

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500
ÞÚS!

SKODA Octavia. Árgerð 2005, ekinn
103 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.190.000. Rnr.111052.

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

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

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260
Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

Bílar til sölu

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.

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

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

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

Bátar

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

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

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA.
KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.
Nissan, Ford, Skoda, Subaru, Toyota,
Mitsubishi, Opel. Hyundai AccentTrajet, Dodge Caravan, Peugeot. Kia,
Renault, Volvo S40-S70, Mazda 323.
Bílar&Partar 421-7979 bilarogpartar.is

Fellihýsi
til sölu

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér
reynslu annarra viðskiptavina okkar á
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús.
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum,
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

Renault Master m.palli VSK bíll
Ekinn 66.500 km Árg. 2008 Verð
með vsk: 2.890.000.-kr Nánar á www.
velamidstodin.is S:577-5757/6949999
magnusr@velamidstodin.is

til sölu

TOYOTA Avensis S/D Sol 1800.
11/2012, ekinn 28 Þ.km, bensín,
sjálfskiptur, álfelgur, bakkmyndavél,
Bluetooth ofl. Verð 4.290.000.
Rnr.151437.

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Chrysler Grand Voyager 3,6 Pentastar
Stow‘n go.06/2012, ekinn 43 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur, 7 manna, innfl.
nýr. Verð 5.290.000. Stgr. Ath skipti á
ódýrari. Rnr.400169.

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

DAF 55.230 Krókheysisbíll ÁRg 1999
Ek: 292 þús Verð: 2,3 + vsk Nánari
uppl: hh@velafl.is / 575-2400

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

Suzuki Swift GL 1500. 05/2007, ekinn
117 Þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.190.000 - Tilboðsverð 990.000.
Bíllinn er á staðnum. Rnr.400435.

Varahlutir

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Sendibílar

FORD F350 4x4 King Ranch DIESEL,
01/2005, ekinn 148 Þ.KM, sjálfskiptur,
búið að skipta um heddpakkningar,
palllok, krókur. Verð 2.590.000.
Rnr.400209.

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

Hreingerningar

VILTU SELJA BÍLINN?
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

KIA Rio ex 1.4 disel. Árgerð 2012,
ekinn 32 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
2.490.000. Rnr.140910. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

Uppl. í s. 663 5315
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TOPPÞRIF EHF. S. 778 0330
Ræstingar og þrif fyrir fyrirtæki
og húsfélög. Gerum verðtilboð.
toppthrif@toppthrif.is

Garðyrkja
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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.

Ertu að framkvæma og vantar þig
gáma, vinnuskúra eða salerni? Nánari
upplýsingar fást í síma 5775757 eða
með því að send tölvupóst á gamur@
gamur.is

PARKETSLÍPUN ÍSLANDS
Parket og sólpallaslípun um allt land.
7728100.

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

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

KEYPT
& SELT

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

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

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

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

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Geymsluhúsnæði

SKATTFRAMTAL 2014

Búslóðaflutningar

HEILSA

Til sölu

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

Málarar

Stúdío íbúð til leigu í 108 Rvk. Laus
strax. V. 100 þús. á mán. Uppl. í s. 777
4439 / brynjaskula@gmail.com.

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

Bókhald

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

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

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

S. 896-5778.

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

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

Nudd

Spádómar

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

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

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

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

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

ATVINNA

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

Húsaviðhald

Atvinna í boði
MARKMIÐ VERKTAKAR
óskar eftir að ráða vana menn í
hellulagnir. Einnig vantar múrara
og smið.
Uppl. sendist á:
markmid@markmid-ehf.is

Óskast keypt

tilkynningar

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

$èDOIXQGXU)DUIXJOD
Aðalfundur Bandalags íslenskra Farfugla
verður haldinn þriðjudaginn
29. apríl n.k. kl. 20.00 í
Farfuglaheimilinu í Laugardal,
Sundlaugavegi 34.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin.

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

s. 552-4910.

VERSLUNIN KVOSIN,
AÐALSTRÆTI.

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

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

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á
ﬁskveiðiárinu 2013/2014 sbr. reglugerð um úthlutun
byggðakvóta til ﬁskiskipa nr. 665, 10. júlí 2013

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

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

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

Önnur þjónusta
Sjónvarp

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2014.
Fiskistofa, 25. apríl 2014.

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.

KAUPI GULL !

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til
ﬁskiskipa fyrir eftirtalið byggðarlag

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að ﬁnna á heimasíðu
stofnunarinnar (ﬁskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur
einnig aðgengilegar.

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

Viðgerðir

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 382/2014 í
Stjórnartíðindum

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

CAFÉ ROSENBERG
Óskum eftir starfsfólki í sal og
á bar. Íslensku kunnátta skilyrði.
Áhugasamir mæti á staðinn á
milli 15 - 18 mánudag, þriðjudag
og miðvikudag.
Þórður S. 551 2442.

HÚSNÆÐI

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Leitar að framtíðarstarfsfólki á fastar
vaktir. Viðkomandi þarf að hafa ríka
þjónustulund, dugleg(ur) til verka, 18
ára eða eldri og með góða íslensku og
ensku kunnáttu. Vinsamlegast sendið
ferilskrá og uppl. um meðmælendur á
telma@kvosin.is fyrir 1. maí

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

FREDERIKSEN ALE HOUSE
ÓSKAR EFTIR KOKKUM OG
ÞJÓNUM
WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík

Óskum eftir fólki bæði í fullt starf
og hluta starf. Staðurinn opnar
um mánaðarmótin Maí/Júní
Áhugasamir sendið umsókn með
mynd á helgitomas@gmail.com

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

Bakarí í Kópavogi auglýsir eftir
starfsmanni í verslun á tvískiptar
vaktir alla virka daga. Einnig vantar
fólk í helgarstörf. 18 ára og eldri.
Íslensku kunnátta skilyrði. Áhugasamir
hafið samband á netfangið
kokuhornid@kokuhornid.is
Starfskraft vantar í Sauðburð sem
fyrst. Uppl. í s. 487 4791 og 864 2146.

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047 Bollagata - Mjög vel staðsett sérhæð í vinsælu hverﬁ.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali 123,7 fm. auk 35 fm. bílskúrs, samatals; 158,7 fm. Upprunalegar innréttingar, nýlegt þak. Stór garður. laus ﬂótlega.
V. 39.5 m. 8658
Petur@berg.is

Hofslundur í Garðabæ.
Vel staðsett 273 fm. einbýli sem skiptist í 138 fm. hæð, 69 fm. kjallara og 66 fm. bílskúr. Húsið stendur á fallegri eignarlóð á
vinsælum stað. V. 68,5 m. 1756

Skeljatangi.

Sumarhús við Sog.

Stórikriki.

Þingás.

Dúfnahólar.

Falleg 85 fm. íbúð á efri hæð í góðu fjölbýli við Skeljatanga
í Mosfellsbæ. Sér inngangur. Snyrtileg eign. Fallegur garður.
Hornbaðkar og ﬂottar ﬂísalagnir. Fallegt parket. Stutt í skóla,
íþróttaaðstöðu,sundlaug og leikskóla. V. 26,5 m. 8548

Glæsilegt 98 fm. sumarhús með gestahúsi á glæsilegum
stað austanmegin við Sogið. Upptekin loft. Stórir sólpallar
umhverﬁs hús. Harðviðar gólfklæðning í pöllum. Heitur
pottur og hitaveita. Kjarrivaxið land. V. 29 m. 8575

Mjög vandað 250 fm einbýli auk 53 fm. bílskúrs, samt.
303 fm. við Stórakrika í Mosfelsbæ. Góðar innréttingar.
el skipulagt hús. Sér íbúð í bílskúr. V. 65 m. 8509

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

Mjög falleg og i góðu viðhaldi. 3 svefnherbergi. Góð
gólfefni. Gott skipulag. Íbúðin er á 4. hæð með útsýni yﬁr
borgina og Sundin. Getur losnað ﬂjótlega.
14 millj. áhvílandi. 86910

Valhöll fasteignasala s 588-4477,
kynnir nýkomnar til starfa
Sigurður O. Sigurðsson, sölustjóri.
Viðar Marínósson, löggildur fasteignasali.

Hjallabraut 33 Hafnarfirði.
Opið hús mánudag 28/04 2014 kl 17.00 – 17.30

ÚS

Austurströnd Seltj. 2ja herb.
2ja herb. vel skipulögð 67,2 fm
útsýnisíbúð á 7. hæð í lyftublokk
ásamt bílskýli. Verð 25 millj. Uppl.
Guðmundur Valtýsson s. 865 3022

Hörðukór - efsta hæð
Í sölu glæsileg PENTHOSE 126 fm.
4 herb. íbúð á 10. hæð með stæði í
bílageymslu. Stórbrotnið útsýni að
Hörðukór 5 í Kópavogi. V. 35,9m.
ÍBÚÐIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR.
Uppl. Ísak S 822-5588 isak@tingholt.is

Lautasmári 39 Kóp. 4ra herb.
4ra herbergja 98,6 fm endaíbúð í litlu
fjölbýli á þriðju hæð. V. 28 millj.
Nánari upplýs. gefur Guðmundur
Valtýsson s. 865 3022

Stórihjalli Kóp. Raðhús.
275,9 fm raðhús á tveimur hæðum
og tvöföldum bílskúr við Stórahjalla
í Kópavogi. V. 54,9 mill. Nánari
upplýs. gefur Guðmundur Valtýsson
s. 865 3022

Spóahólar 3ja - Útsýni
Björt og falleg og útsýnisíbúð í góðu
húsi Íbúðin er 77,2 fm svalir með
glæsilegu útsýni, eldhús með nýlegri
innréttingu. V 22.5 millj áhvílandi 19
millj. Uppl Sigurður s 512 3606

Skipastígur 16 Grindavík
Raðhús með bílskúr á góðum stað
í Grindavík. Húsið er 103.8 fm og
bílskúrinn 23.2 fm Þrjú góð svefnherbergi, Verð 26.8 millj. Uppl Sigurður
s 616 8880

Geymsluhúsnæði - Tækifæri
Vorum að fá í einkasölu geymsluhúsnæði fyrir tjaldvagna, bíla, húsbíla og
búslóðir. Húsin eru samtals samtals
3000 fermetrar og einnig 43 fm
sumarhús. Uppl Jonni síma 772 1757

Hesthús - Íbúð
18 hesta hús 161 fm og 103,5 fm
nýinnréttuð 3ja herb,ósamþ. glæsileg
íbúð. Samtals 264,5 fm . Glæsilegt
hesthús á framtíðar stað. V 44,6 m.
Skipti á fasteign kemur til greina.
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Vilborg Gunnarsdóttir

Þórunn Pálsdóttir

Viðskiptafræðingur. M.sc. Alþj. Fjármál.
Löggildur fasteignasali.
S-891-8660

Byggingaverkfræðingur,
MBA, er í löggildingarnámi.
S-773-6000

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

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI Í HAFNARFIRÐI
LAUS VIÐ KAUPSAMNING
Fasteignasalan Þingholt kynnir fallega 3ja herbergja 93,3 fm. íbúð á jarðhæð í
glæsilegu húsi. Íbúðin er laus við kaupsamning. Inngangur í íbúðina úr björtum
stigagangi. Í sameign er eldhús, matsalur, samkomusalur, þvottahús, þurrkherbergi og íbúð sem ættingar og vinir geta leigt í skammtímaleigu.
Verð 31m Uppl. Ísak S 822-5588
Sæbólsbraut 41 Kóp. Raðhús
Opið hús mánudaginn 28. Apríl kl. 18:00 til 18:45.

ÚS
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209.9 fm endaraðhús á eftirsóttum stað við Sæbólsbraut í Kópavogi. Húsið
er tvær hæðir. Verð 58,9 millj. Guðmundur Valtýsson sölufulltrúi verður á
staðnum og tekur á móti áhugasömum s. 865 3022.

1 1 0
Reykjavík

Þingvað 61-81 - 11 raðhús á byggingarstigi

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

Allar nánari upplýsingar veitir

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

Höfum fengið í sölu skemmtilega hönnuð raðhús á tveimur hæðum
Stærð húsanna er frá 200-227 fm og er heildarstærð allra húsanna 2.320,7 fm
Húsin eru uppsteypt og að mestu glerjuð og á byggingarstigi 1
Húsin seljast saman í núverandi ástandi og leggur seljandi ríka áherslu á að væntanlegir
kaupendur kynni sér vel ástand þeirra og skoðunarskyldu, þar sem hann þekkir ekki
ástand eignanna

Óskað eftir tilboðum allar eigninar saman í einum pakka
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

...góðar
óðð ffréttir
étti ffyriri umhverfið

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

TILBOÐ
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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
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Rangt!
Það
var það
ekki!

Var þetta
sniðugt?

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Oh, frábært.
Einmitt þarf síminn
að hringja, akkúrat
þegar ég er á fullu
að baða köttinn.
BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað er
í sjónvarpnu?

Um Sko, þessi frétt er um áhrif
hvað er fall fjármálakerfisins á
aþjóðlega gjaldmynt.
það?

Fréttir.

Gunnar Björnsson

Munurinn á mér og andlega veikum manni er að ég er ekki
andlega veikur.
- Salvador Dali
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4

10
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13

14
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16

21

19

KROSSGÁTA

LÓÐRÉTT
1. tusku, 3. ógrynni, 4. sígild list, 5.
dreift, 7. frumefni, 10. rangl, 13. sjón,
15. sjá eftir, 16. skordýr, 19. horfði.
LAUSN

17

20

Sóley Lind Pálsdóttir (1449) átti skák
mótsins á NM stúlkna sem fram fór í
Bifröst um helgina. Andstæðingurinn
var Svíinn Brandy Paltzer (1553)
Hvítur á leik

LÁRÉTT
2. að lokum, 6. eftir hádegi, 8. hamfletta, 9. samstæða, 11. til, 12. rými,
14. tregða, 16. skóli, 17. óhróður, 18.
lærir, 20. gjaldmiðill, 21. Truflun.

8

12

18

5

LÁRÉTT: 2. loks, 6. eh, 8. flá, 9. par,
11. að, 12. pláss, 14. ófýsi, 16. fg, 17.
níð, 18. les, 20. kr, 21. ónáð.
LÓÐRÉTT: 1. lepp, 3. of, 4. klassík, 5.
sáð, 7. halógen, 10. ráf, 13. sýn, 15.
iðra, 16. fló, 19. sá.

2

Sagði þér
það.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

1

Svo það eru til
hlutir sem eru
leiðinlegri en
heimalærdómur

Í alvörunni?

22. Hxh5! Bxh5 23. Rf6+! exf6 24.
gxf6 Hxc2+ 25. Kb1! Hc1+ 26. Hxc1
De8 27. Dg7# Glæsilega teflt hjá
Sóleyju sem krækti sér í brons í bflokki. Nansý Davíðsdóttir náði þeim
frábæra árangri að vera Norðurlandameistari stúlkna annað árið í röð!
www.skak.is Wow air mótið í kvöld.

0!2X

(ORFÜU
H
HEILD
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YNDINA
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Hvort sem þú vilt sparneytni, rými og þægindi í golfið eða skynvættt fjórhjóladrif
í snjóinn þá er Honda CR-V fyrir þig. Bættu við hagstæðu verði og 5-stjörnu
öryggi og þú sérð heilda
l rmynd hagkvæma borgarjeppans sem heffur rak
akað
að sér verðlaun
a um í öllum heimsál
s fum. Heildar
darmyndin endurspegla
gl st í háu
endursölu
öluver
v ði og
g verrðla
ðlaunu
n m ssem
em áreiðaanle
nlegas
gastit bílaframleið
ðandi heim
eimss
áttund
átt
undaa árið
árið í röð
röð. Keyr
eyrðu
ðu Hon
Honda
da CRCR V,
V bet
be ri 4x4 þe
egar á all
alltt er
er liti
l tið..

K QG
KR
QGD
D LV
LVF
FU
UY
Y

Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800, Bílver, Akranesi, sími 431 1985
Höldur, Akureyri, sími 461 6020, Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535
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MENNING
Heimskan nærir illskuna
LEIKLIST

★★★★★

Eldraunin
Þjóðleikhúsið - Stóra svið
HÖFUNDUR ARTHUR MILLER
LEIKSTJÓRI STEFAN METZ
HLJÓÐMYND HALLDÓR SNÆR BJARNASON
LEIKMYND OG BÚNINGAR SEAN MACKAOUI
LÝSING ÓLAFUR ÁGÚST STEFÁNSSON
ÞÝÐING KRISTJÁN ÞÓRÐUR HRAFNSSON

Þar sem frumsýning Þjóðleikhússins síðastliðið föstudagskvöld var óður til sannleikans er réttast að tala hreint út:
Nú er öld heimskunnar. Lýðræðið hefur keyrt inn blindgötu; allar skoðanir eru metnar jafngildar burtséð frá því
hvort þær byggja á þekkingu eða ekki. Afsprengi þessa er
til að mynda sú einkennilega hugmynd, sem nú er viðtekin,
að á löggjafarþingi eigi að sitja þverskurður þjóðarinnar
en ekki þeir sem hæfastir eru til þess. Skynsemi má sín lítils. Kæfandi pólitískur rétttrúnaður er ríkjandi, gagnrýnin
hugsun má víkja, tilgangurinn helgar meðalið og við slíkar
aðstæður nær bókstafstrú og ofstæki máli. Þetta eru hættulegir tímar því heimskan nærir illskuna. Þá er kölski í essinu
sínu og tekur sér bólstað þar sem síst skyldi – kannski jafnvel í brjóstum „góða fólksins“. Lærðir menn láta múgsefjun
kengbeygja sig – því það þjónar persónulegum hagsmunum
þeirra til skamms tíma.
Sérhagsmunir vatn á myllu kölska
Þjóðleikhúsið hittir beint í mark með verkefnavali sínu;
sinnir þeirri skyldu sinni að kynna áhorfendum sínum klassískt verk sem jafnframt á brýnt erindi við íslenskan samtíma. Þegar slíkt heppnast er leikhús eins og leikhús á að
vera. The Crucible, eða Eldraunin, eftir Arthur Miller er
snilldar vel skrifað – „well made play“ – sem byggir á sannsögulegum atburðum sem eru galdramál í þorpinu Salem í
Massachussets árið 1692. Verkið var ekki síður talið fjalla
um ritunartíma sinn, snemma á 6. áratug síðustu aldar
þegar McCarthyisminn óð hindrunarlaust uppi; óameríska
nefndin hundelti alla sem grunaðir voru um kommúnisma og
var Miller sjálfur einn þeirra sem kallaður var fyrir nefndina. Í Eldrauninni eru nokkrar ungar stúlkur staðnar að því
að dansa trylltar úti í skógi, í kjölfarið leggjast tvær veikar
og samstundis rísa raddir þess efnis að sá svarti hafi sent

útsendara sína á staðinn og vonlaust reynist að kveða þann
kvitt í kútinn. Stúlkurnar bregðast við með því að saka aðra
um að vera andsetnir. Góður jarðvegur er fyrir slíkar ásakanir og það sem gerir verkið að klassík er að fáviskan er
hvött áfram og helst í hendur við ýmsa sérhagsmuni – skynsemin má sín lítils gegn því þá er menn vilja verja stöðu sína
og sjá sér ekki hag í því að rísa upp gegn einhverju því sem
ekki stenst. Lítilmennska en hljómar því miður alltof kunnuglega.
Tímaleysi til grundvallar
Uppsetning Stefans Metz leikstjóra miðar að því að undirstrika tímaleysi og að textinn fái notið sín í flutningi leikaranna. Leikmyndin er fremur einföld en áhrifarík og búningar eru hlutlausir. Þó sá sem þetta ritar hefði gjarnan viljað
sjá tilraunir gerðar með að stíga skref í átt til nútímans þá
geta slíkar æfingar vitaskuld endað með ósköpum. Verkið
er kyrfilega skrifað inn í tiltekinn tíma. Lögnin er hugsuð þannig að áhorfandans er að setja verkið í samhengi og
uppsetningin fremur hefðbundin. Kristján Þórður Hrafnsson þýðir verkið, sem áður hefur verið sett upp á Íslandi í
þýðingu Jakobs Benediktssonar. Hin nýja þýðingin er furðu
fornleg og mér liggur við að segja óþjál – ekki til þess fallin
að tengja við nútímann. Hún stendur nær ritmáli en talmáli
og gerir leikurum ekki auðvelt að ná hinni æskilegu tengingu við Ísland dagsins í dag. Stundum fannst manni eins
og það vantaði bara þéringarnar. Þetta er nokkuð sem erfitt
hlýtur að vera fyrir erlendan leikstjóra að átta sig á. Þeim
mun meira afrek verður þá að teljast að hafa náð að kalla
fram það besta í sterkum leikhópi Þjóðleikhússins.
Leikarar fara á kostum
Þetta er fremur mannmörg sýning, átján leikarar taka þátt
og erfitt að taka einhvern sérstaklega út úr; allir áttu góðan
dag. Hilmir Snær Guðnason fer með hlutverk Johns Proctor
– hans síðasta hlutverk hjá Þjóðleikhúsinu að sinni. Hilmir
Snær hefur auðvitað sýnt á löngum og farsælum ferli að
hann er einn okkar allra bestu leikara. Hann fer sérlega vel
með hlutverk Proctors sem stendur frammi fyrir erfiðum
siðferðilegum spurningum. Samleikur hans og Margrétar
Vilhjálmsdóttur, sem fer með hlutverk konu Proctors, er
frábær en samband þeirra er langt í frá einfalt. Margrét fór
vel með sitt, lék á hófstilltum nótum og datt ekki í þá gryfju
að yfirdramatísera en sú hætta blasir við. Þjóðleikhúsið
hefur veðjað á Elmu Stefaníu Ágústsdóttur og ljóst að þar

ELDRAUNIN „Það ætti að skylda alla landsmenn til að sjá þessa
mjög svo góðu sýningu.“
MYND/ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

fer mikið efni. Hún sýndi fyrr á þessu leikári mikinn styrk í
Harmsögu og er sem teiknuð í hlutverk Abigail – stúlkunnar
sem svífst einskis og steypir fólki í glötun ef það hentar. Það
gerir Elma Stefanía á snaggaralegan og sannfærandi hátt.
Ekki verður hjá því komist að nefna þann fjársjóð sem Þjóðleikhúsið á í fólki eins og Arnari Jónssyni, Guðrúnu Gísladóttur og Sigurði Skúlasyni. Þau léku við hvurn sinn fingur
í þessu sterka verki og sköpuðu eftirtektarverðar persónur.
Það gerðu einnig Vigdís Hrefna Pálsdóttir og Stefán Hallur
Stefánsson – svo einhver séu nefnd.
Jakob Bjarnar Grétarsson

NIÐURSTAÐA: Skoðun þess sem hér heldur um penna er sú að það
ætti að skylda alla landsmenn til að sjá þessa mjög svo góðu sýningu;
svo brýnt erindi á hún við íslenskan samtíma.

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

Lægsta verð frá Evrópu & USA

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

Sparaðu 2 milljónir! - 100% łármögnun og Íslensk ábyrgð í boði.
www.islandus.is
www
islandus is — facebook.com/islandusbilar
facebook com/islandusbilar — Sími: 552 2000
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HAGSTÆÐASTA 10“ DUAL
CORE SPJALDTÖLVA Í
SÖGU TÖLVULISTANS !
Vegna mikilla vinsælda 5.000 króna
aukaafsláttarins á vinsælustu
spjaldtölvunni okkar höfum við ákveðið
að framlengja tilboðið sem slegið hefur í
gegn. 10“ skjár og sprækur A20 Allwinner
Dual Core örgjörvi ásamt nýja Android 4.2
stýrikerƭnu. Langlægsta verð sem við
höfum náð á sambærilegri spjaldtölvu.

SÉRSTAKT
TILBOÐSVERÐ

14.990
FULLT VERÐ 19.990

AÐEINS 1 STK. Á MANN

Android 4.2
Jelly Bean

United TAB 1023
Ný og endurhönnuð 10“ United spjaldtölva með nýja A20 Dual Core örgjörvanum og
Mali 400MP2 grafíkkjarna. 1GB DDR3 vinnsluminni og 8GB Flash minni sem hægt
er að stækka um 32GB með SD minniskorti. Android 4.2 Jell\ Bean stýrikerƭð
myndavél að aftan og framan og HDMI tengi fyrir sjónvarpið.

Leiktæki fyrir börn og fullorðna

8GB minni stækkanlegt í 40GB

Capacative fjölsnertiskjár

Spjaldtölvur eru einfaldar og þægilegar í notkun fyrir bæði
börn og fullorðna. Hægt er að nálgast tugþúsundir ókeypis
leikja og smáforrita fara á netið horfa á bíómyndir hlusta á
tónlist og lesa rafbækur.

Kemur með 8GB innbyggðu Flash minni sem hægt er að
stækka í 40GB með 32GB MicroSD minniskorti.

Næmur og hraðvirkur skjár með 1024x600 punkta
upplausn. 16:9 skjáhlutföll.

Myndavél að framan og aftan

2 ára traust ábyrgð

Tvær myndavélar til að taka ljósmyndir eða myndbönd.
2MP að aftan og VGA upplausn að framan.

Tölvulistinn hefur rekið sitt eigið
þjónustuverkstæði og veitt ábyrgðarþjónustu sem
hægt er að treysta í 20 ár.

Android 4.2
Nýleg uppfærsla Android stýrikerƭsins sem býður upp á
nýja möguleika og skemmtilegri valmyndir. Nú er hægt að
stofna Ưeiri notendur inn á eina tölvu þar sem hver getur
búið til sitt svæði.

Google Play

HDMI og USB

Létt og meðfærileg

Með HDMI er hægt að tengja spjaldtölvuna í bestu
gæðum við sjónvarp eða hljómtæki og USB tengi fyrir
gagnamiðlun.

Skemmtilega hönnuð með grárri bakhlíf og svartri
framhlið. Þunn og vegur lítið þannig að auðvelt er
að taka hana með sér hvert sem er á ferðina.

Aðgangur að þúsundum ókeypis og hagkvæmra smáforrita
opnast með Google Play. Og með Android 4.2 þá fæst
aðgangur að kröfuhörðustu smáforritunum.

FRÁBÆR SPJALDTÖLV
A FYRIR SUMARIÐ !

OPIÐ
Virka daga 10-18
Laugardaga 11-16
REYKJAVÍK

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

HÚSAVÍK

GARÐARSBRAUT 18A
Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

SELFOSS

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

AKRANES HAFNARFJÖRÐUR
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 333

REYKJAVÍKURVEGI 66
Sími 414 1750
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George Clooney
kemur á óvart
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THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3DLÚXUS
THE AMAZING SPIDERMAN 2 2D
RIO 2 2D ÍÍSL. TAL
RIO 2 3DÍ
D ÍSL. TAL
OCULUS
HARRÝÝ OG HEIMIR

KL. 5 - 8 - 10.50
KL. 5 - 8 - 10.50
KL. 5 - 8 - 10.50
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30
KL. 8 - 10.20
KL. 6 - 8 - 10


THE WINTERS TALE (BALLET)
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D
RIO 2 2DÍ
D ÍSL. TAL
HARRÝ OG HEIMIR
GRAND BUDAPEST HOTEL

KL. 6.15
KL. 6 - 9 - 10
KL. 5.45
KL. 6 - 8 - 10.20
KL. 8 - 10.15

Miðasala á:

Bandaríski leikarinn og hjartaknúsarinn George Clooney fór á
skeljarnar fyrir skömmu, ef marka
má erlenda
miðla. Samkvæmt People
Magazine hefur
hann trúlofast
breska lögfræðingnum Amal
Alamuddin.
Clooney, sem
GEORGE CLOONEY er 52 ára gamall
hefur löngum verið þekktur fyrir
að vera einn heitasti piparsveinn
heimsins en hann og Alamuddin
sem er 36 ára gömul byrjuðu að
stinga saman nefjum í októbermánuði.
Til þeirra sást á veitingastað
í Los Angeles fyrir skömmu og
samkvæmt erlendum miðlum bar
Alamuddin þar stærðarinnar hring
á fingri.
Clooney hefur einu sinni gengið í
það heilaga, en eftir að hann skildi
árið 1993 hefur hann verið einn vinsælasti piparsveinn heims.

Örlagaríkur Dagur
BAKÞANKAR
Hauks Viðars
Alfreðssonar

É

g fór í afmælisveislu á dögunum og
varð mér til háborinnar skammar. Ég
get varla hugsað um það sem gerðist öðruvísi en að maginn fari á hvolf, svo hryllilega aulalegt var það. Einn veislugesta
var hinn skeleggi og skeggjaði þingmaður,
Guðmundur Steingrímsson, og gaf hann
sig á tal við mig. Ég hef aldrei hitt hann
áður, og eftir samskipti okkar í veislunni vill hann eflaust aldrei hitta mig
aftur. Það var nefnilega þannig að í
örskamma stund, eftir tvo eða þrjá
bjóra, ákvað heilinn minn, algjörlega
að eigin frumkvæði, að Guðmundur og
Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi
væru einn og sami maðurinn.

TIL að gera langa sögu stutta
þá greip Guðmundur mig glóðvolgan við að kalla sig Dag
og ég átti aldrei möguleika á
að ljúga mig út úr þessu. Ég
reyndi að vísu, en tilraunin
var aumkunarverð. „Ekki
reyna þetta. Þú ert búinn að
klúðra þessu,“ sagði þingmaðurinn glottandi og sneri
sér að viðmælendum sem

meira vit var í. Skömmin var óbærileg og
ég fann hvernig andlit mitt snögghitnaði.

ÉG á mér litlar málsbætur. Ég hef að vísu
ekki verið fréttamaður nema í eitt og
hálft ár en ég hef talað við bæði Guðmund
og Dag í síma með reglulegu millibili
vegna vinnunnar. Og þrátt fyrir að vera
enginn stjórnmálafræðingur þá þekki ég
núorðið flesta þingmenn og borgarfulltrúa með nafni. Ég veit meira að segja
muninn á vinstri og hægri. Nokkuð gott
bara.
ÆTLI ég neyðist ekki til að skella skuldinni á barnslega afstöðu mína til stjórnmála. Það skiptir mig engu máli hvaða
flokkum fólk tilheyrir, ég skipti því bara
í tvær fylkingar. Annars vegar eru það
„góðir“ og hins vegar „vondir“. Það vill
svo til að Guðmundur og Dagur eru báðir
góðir þó þeir séu ekki í sama flokknum. Reyndar eru bæði góðir og vondir í
hverjum einasta flokki. Því spyr ég: Er
ekki kominn tími á að leggja niður alla
flokka og kjósa þess í stað á milli góðra
og vondra? Það myndi allavega einfalda
málin í maí.

Þekkt andlit á frumsýningunni
Leikritið Eldraunin var frumsýnt um helgina í Þjóðleikhúsinu og voru mörg kunnugleg andlit mætt á svæðið.
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Sýningartímar

SPIDERMAN 2

5, 8, 10, 10:50 POWER

TVEIR HRESSIR Ari Matthíasson og

RIO 2D

5

A HAUNTED HOUSE 2

8, 11

Benedikt Erlingsson skemmtu sér
konunglega.

HARRY OG HEIMIR

5, 7, 9

TVÆR FLOTTAR Sigrún Halla
Halldórsdóttir og Kolbrún Halldórsdóttir
voru glæsilegar að vanda.

GLÆSILEG Alexía Björg Jóhannesdóttir
og Guðmundur Steingrímsson voru svo
sannarlega mætt á frumsýninguna.
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LEIKKONAN OG LEIKSTJÓRINN Birna

Hafstein og Rúnar Guðbrandsson áttu
ekki í vandræðum með að stilla sér upp
fyrir ljósmyndara Fréttablaðsins.


EMPIRE


TOTAL FILM
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SÆL Á SVIP Guðrún Sesselja Arnardóttir
og Jóhann Sigurðarson nutu sín í botn.
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SÆT SAMAN Sigrún Eyjólfsdóttir og
þingmaðurinn Árni Páll Árnason áttu
góða stund í Þjóðleikhúsinu.
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FÁGUÐ OG FLOTT Stórsöngvarinn
Kristján Jóhannsson og eiginkona hans,
Sigurjóna Sverrisdóttir létu sig ekki
vanta í Þjóðleikhúsið. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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MÁNUDAGUR 28. apríl 2014
TEKUR FULLA
ÁBYRGÐ Á
VERKINU Snorri

segir ádeilu í
verkinu, en segir
þó gleðina ráða
ríkjum.

FRJÁLSI
LÍFEYRISSJÓÐURINN

MYND/SPESSI

Ársfundur
Ársfundur Frjálsa lífeyrissjóðsins verður haldinn
á morgun, 29. apríl kl. 17.15, í höfuðstöðvum
Arion banka, Borgartúni 19.

Dagskrá

Gyðingar og
dragdrottning

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

Á sumardaginn fyrsta fóru fram
tökur á nýju vídeóverki Snorra
Ásmundssonar, „Hatikva“.
„Tökur tókust glimrandi vel en
ég var með eintóma snillinga með
mér í öllum hlutverkum. Ég fékk
tildæmis Birgi Gíslason sem hefur
áður verið með í gjörningi með mér
og vin hans, Björgvin, til að leika
rétttrúnaðargyðinga,“ segir Snorri,
en Birgir hefur starfað mikið með
Snorra. „Svo kemur Auður Ómarsdóttir fram í gervi múslima og
Rebekka Moran í gervi kúrekastelpu. Svo er Árni Grétar íklæddur
leðurfrakka og með Davíðsstjörnuna um arminn,“ segir Snorri um
verkið.
Hatikva er nafn á þjóðsöng Ísraels. „Ég syng dansútgáfu af laginu á
hebresku í gervi Dönu International
sem vann Eurovision-keppnina 1998
fyrir hönd Ísraels,“ útskýrir Snorri.

Marteinn Thorsson sá um myndatöku og tónlistina útsetti Árni
Grétar, betur þekktur sem Futuregrapher. „Ég er búinn að vera með
þetta verk í maganum í tvö ár svo
það varð spennufall þegar ég lauk
því loksins í gær. Ég frumsýni verkið í lok maí í 21der Haus, nútímalistasafni Vínarborgar,“ segir
Snorri jafnframt, en hann fékk
styrk úr Myndlistarsjóði fyrir verkinu.
Enn hafa ekki verið ákveðnar sýningar á verkinu hér á landi.
„Verkið hefur þegar vakið umtal
og áhugi er víða og verður tónlistin meðal annars gefin út á vinýl í
Belgíu. En ég tek fulla ábyrgð á
þessu verki og geri mér grein fyrir
að það á eftir að hreyfa við mörgum
enda má sjá ádeilu í því þótt gleðin
ráði ríkjum.“

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (  ¶       

Snorri Ásmundsson syngur dansútgáfu af þjóðsöng
Ísraela á hebresku í nýju vídjóverki.

Á fundinum verður kosið um tvo stjórnarmenn til tveggja
ára og tvo varamenn til eins árs. Tillögur um breytingar á
samþykktum sjóðsins má nálgast á frjalsilif.is.
Stjórn sjóðsins hvetur sjóðfélaga til að mæta á fundinn.

olof@frettabladid.is
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BEINSKIPTUR FRÁ 4.490.000 KR.
SJÁLFSKIPTUR FRÁ 4.790.000 KR.

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

MAZDA. DEFY CONVENTION.

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Vissir þú að Mazda6 hefur þennan staðalbúnað?
Snjallhemlunarkerﬁ (Smart City Break Support), blindpunktsaðvörunarkerﬁ (Rear Vehicle Monitoring), i-stop spartækni, Bluetooth síma- og tónhlöðutengi,
17” álfelgur, nálægðarskynjara, upplýsingasnertiskjá í mælaborði, hraðastilli (cruise) og regnskynjara í framrúðu. Komdu í reynsluakstur og gerðu samanburð.
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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➜ EINKUNNASPJALDIÐ
SPÁ FRÉTTABLAÐSINS

HEFST 4. MAÍ

1. sæti
2. sæti
3. sæti
4. sæti
5. sæti

???
???
???
???
???

8. sæti ÍBV
8. sæti
8. sæti
9. sæti
10. sæti
11. sæti
12. sæti

Þór
Fram
Keflavík
Víkingur
Fylkir
Fjölnir

VÖRNIN ★★★★★ SÓKNIN ★★★★★ ÞJÁLFARINN ★★★★★ BREIDDIN ★★★★★ LIÐSTYRKURINN ★★★★★ HEFÐIN ★★★★★

ÍBV hafnar í 6. sæti

➜ Lykilmaðurinn

➜ Þjálfarinn

➜ Nýju andlitin

Eftir vissan stöðugleika og mikinn uppgang undir
stjórn Heimis Hallgrímssonar mæta Eyjamenn til leiks
með nýjan þjálfara í brúnni annað árið í röð eftir
að Hermann Hreiðarsson ákvað að halda ekki
áfram með uppeldisklúbbinn. Þá er David James
einnig farinn.
Sigurður Ragnar Eyjólfsson, fyrrverandi þjálfari kvennalandsliðsins, er tekinn við ÍBV og spreytir sig nú í fyrsta skipti
í meistaraflokksþjálfun með karlmenn.
Það verður mjög forvitnilegt að sjá hvernig þessum flotta
þjálfara tekst að taka skrefið yfir og hvað hann gerir með
Eyjaliðið.

Einn af bestu, ef ekki einfaldlega besti
miðvörður deildarinnar. Af hverju hann
hefur ekki fengið sanngjarnt tækifæri
í atvinnumennsku skilja fáir enda verið
frábær í Pepsi-deildinni í nokkur ár núna
þótt kornungur sé, fæddur 1994.
Eiður er eins traustur varnarmaður
og þeir gerast. Góður í loftinu, sterkur í
návígi, með mikinn leikskilning og fullur
af baráttuvilja. Það myndu öll liðin í
deildinni vilja hafa hann innan sinna
raða.

Sigurður Ragnar
Eyjólfsson er
41 árs og á sínu
fyrsta ári með
Eyjaliðið. Hann stýrði
áður kvennalandsliðinu með
frábærum árangri.

Abel Dhaira (Tansaníu)
Jökull I. Elísabetarson (Breiðabl.)
Atli Fannar Jónsson (Breiðabliki)
Dominic Adams (Trínidad)
Jonathan Glenn (Trínidad)

GENGIÐ SÍÐUSTU SEX TÍMABIL >

2008 (B-deild, 1. sæti) - 2009 (10. sæti) - 2010 (3. sæti) - 2011 (3. sæti) - 2012 (3. sæti) - 2013 (6. sæti)

Stjörnustúlkur
höfðu betur
FÓTBOLTI Íslandsmeistarar

BIKAR Á LOFT Baldur Sigurðsson lyftir

bikarnum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Fimmti meistarabikar KR
FÓTBOLTI Íslandsmeistarar KR

fögnuðu sigri í Meistarakeppni
KSÍ í gær þegar þeir lögðu bikarmeistara Fram, 2-0, á gervigrasinu í Laugardal þar sem
Framarar byrja væntanlega
Íslandsmótið.
Kjartan Henry Finnbogason
skoraði fyrra mark KR úr vítaspyrnu en Emil Atlason það síðara í seinni hálfleik.
Þetta er fimmti sigur KR-inga í
Meistarakeppni KSÍ.
- tom

Stjörnunnar unnu bikarmeistara Breiðabliks, 3-0, í úrslitum
A-deildar Lengjubikars kvenna í
gærkvöldi. Danka Podovac kom
Stjörnunni í 1-0 í fyrri hálfleik
og markadrottning síðasta árs,
Harpa Þorsteinsdóttir, bætti við
tveimur í þeim síðari. Liðin mætast aftur í Meistarakeppni KSÍ á
föstudag.
- tom

Fæst FIS-stig
SKÍÐI Helga María Vilhjálms-

dóttir, landsliðskona í alpagreinum, hafnaði í 8. sæti á svigmóti
í Hemsedal í Noregi í gær. Fyrir
árangurinn fékk Helga 37,76 FISpunkta sem er hennar þriðji besti
árangur á ferlinum. Hún gerði
enn betur á öðru svigmóti í Ål á
laugardaginn. Þar hafnaði Helga
einnig í 8. sæti og fékk fyrir það
32,42 FIS-punkta sem er hennar
allra besti árangur.
- tom
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TÖLURNAR Í FYRRA
Mörk skoruð
Mörk á sig
Stig heimavelli
Stig á útivelli

10. sæti (1,18 í leik)
5. sæti (1,27 í leik)
5. sæti (17 af 51,5%)
8. sæti (112 af 36,4%)

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM
Abel Dhaira: Markvörðurinn öflugi
er mættur aftur til Eyja. Hann fær
stundum gagnrýni fyrir að fara í
skógarhlaup en tölurnar tala sínu
máli. Síðast þegar hann spilaði
með ÍBV árið 2012 fékk ekkert
lið í deildinni á sig færri mörk.
Afskaplega góður markvörður.

Íslandsmeistarar: 3 sinnum (síðast 1998) / Bikarmeistarar: 4 sinnum (síðast 1998)

Segi hlutina hreint út
Elsa Sæný Valgeirsdóttir er búin að vinna þrennuna með karlalið HK í blaki á
fyrstu tveimur árum sínum í þjálfun. Heldur að hún geti ekki þjálfað stelpur.
BLAK „Þetta var magnað og alveg

ólýsanlegt,“ segir Elsa Sæný Valgeirsdóttir, þjálfari karlaliðs HK í
blaki, sem fagnaði þriðja Íslandsmeistaratitlinum í röð eftir sigur á
Stjörnunni í oddaleik, 3-0, á heimavelli sínum í Fagralundi í Kópavogi.
HK-liðið upplifði hálfpartinn að
vinna leikinn tvisvar því þegar
það hélt sig hafa skorað sigurstigið
dæmdi dómarinn Stjörnunni í hag
og þurftu HK-menn að ná áttum
aftur og koma sér niður á jörðina
hið snarasta.
„Þetta var alveg ótrúlegt. Það
var eins og kippt væri undan
manni fótunum en strákarnir
sýndu ótrúlega sterkan karakter.
Ég tók leikhlé eftir úrskurð dómarans og sá það í augum strákanna
að þetta myndi ekki slá okkur út af
laginu. Þetta var alveg hryllilegt
samt. Spennan var rosaleg,“ segir
Elsa Sæný.
Eftir fjóra rafmagnaða leiki
var HK-liðið einfaldlega sterkara
í oddaleiknum. „Við mættum mjög
ákveðin til leiks og settum tóninn í
fyrstu hrinu. Allar hrinurnar voru
rosalega spennandi eins og einvígið er búið að vera en móttökur og
uppgjafir voru góðar hjá okkur.“
Tvær þrennur
Elsa Sæný, sem sjálf er margreyndur leikmaður og meistari,
tók þá ákvörðun fyrir tveimur
árum að þjálfa karlalið HK sem þá
var ríkjandi Íslandsmeistari. Gengið gæti ekki mögulega verið betra
því hún er búin að vinna þrennuna (deildarbikarinn, bikarinn og
Íslandsmeistaratitilinn) bæði árin
með liðið.
„Þetta er búið að ganga eins og í
ævintýri og nú fengum við bikarinn til eignar. Hann er bara okkar,“
segir Elsa Sæný sem hugsaði sig
tvisvar um áður en hún tók að þjálfa
karlalið en slíkt er ekki algengt hér
á landi frekar en annars staðar.

DROTTNINGIN Í FAGRALUNDI Elsa Sæný Valgeirsdóttir er búin að gera HK að

þreföldum meisturum tvö ár í röð.

„Að taka starfið var ekkert það
fyrsta sem mér datt í hug þegar
mér bauðst það. Ég bjóst við að
þetta yrði erfitt og ég myndi upplifa eitthvað mótlæti en mér var
strax tekið rosalega vel. Þetta
getur auðvitað verið svolítið skrítið en núna held ég að ég gæti ekki
þjálfað stelpur. Með strákana get
ég bara sagt hlutina hreint út og
þarf ekkert að fara í kringum hlutina. Það hentar mér mjög vel. Svo
fæ ég rosalega mikinn stuðning
frá HK sem er frábært,“ segir hún.
Ekki í frí strax
Árangur karlaliðs HK í ár er
merkilegur í ljósi þeirrar uppbyggingar sem Elsa Sæný þurfti að
gera á liðinu eftir síðasta tímabili.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

„Ég missti nánast allt byrjunarliðið frá því í fyrra. En sem betur
fer eigum við mikið af ungum og
efnilegum strákum og vonandi
halda þeir áfram að koma upp,“
segir hún.
Elsa fær ekki sumarfrí frá blakinu alveg strax því hún var fyrr á
árinu ráðin aðstoðarþjálfari karlalandsliðsins. „Ég er bara að fara
að byrja á því verkefni núna. HKsamningurinn minn rennur út í
apríl og ég veit ekki hvað verður. Það er bara samið til eins árs
í einu. En það taka við landsliðsverkefni áður en maður fær smá
blak-sumarfrí,“ segir Elsa Sæný
Valgeirsdóttir, blakdrottningin í
Fagralundi.
tom@frettabladid.is

Fyrsta deildartap ársins rándýrt
+++
ALTO LIDO MADEIRA
Tvíbýli með hliðarsjávarsýn og
morgunverði.

8 nætur frá 149.900 ++++
kr.
+++
XAINE
PARK
OLYMPIC
PARK
á mann
miðað við tvo fullorðna
dagana
Tvíbýli með hálfu fæði.
Tvíbýli með hálfu fæði.
22.–30. apríl.
7 nætur á
85.900 kr.

7 nætur á
95.500 kr.

á mann miðað við tvo fullorðna
og tvö börn dagana 16.–23. júní.

á mann miðað við tvo fullorðna
og tvö börn dagana 4.–11. júlí.

.\QQWXÙÄU&RVWD%UDYD¼XXLV
Úrval Útsýn er í Hlíðasmára 19, Kópavogi.
Sími 535 4000 www.uu.is

Manchester City í fínni stöðu eftir tap Liverpool fyrir Chelsea á Anﬁeld.
FÓTBOLTI Liverpool hleypti miklu

lífi í titilvonir Manchester City
þegar liðið tapaði fyrir Chelsea,
2-0, á Anfield í 36. umferð ensku
úrvalsdeildarinnar í fótbolta í gær
en tveimur tímum eftir að Mourinho og lærisveinar hans höfðu
tryggt sér sigurinn á Anfield vann
City 2-0 sigur á Crystal Palace.
Liverpool er búið að vera á ótrúlegum skriði í deildinni á árinu
og var fyrir leikinn í gær búið að
vinna fjórtán leiki, gera tvö jafntefli og tapa engum af þeim sextán
sem það hafði spilað á árinu. Síðasta liðið til að vinna Liverpool
áður en það tók á þennan sprett
var einmitt Chelsea sem hafði
betur í leik liðanna 29. desember
á síðasta ári.
Fyrra mark leiksins skoraði
Demba Ba eftir að Steven Gerrard
hrasaði með boltann í öftustu línu.
Willian skoraði það síðara eftir að
hann og Torres sluppu einir í gegn

frá miðju en Torres gaf Willian
markið í stað þess að skora sjálfur.
„Nú getum við sagst hafa unnið
báða leikina gegn meisturunum.
Hvort sem City eða Liverpool
vinnur titilinn þá unnum við báða
leikina gegn báðum liðum. Þessi
lið verða meistarar þannig að
við höfum engu að fagna,“ sagði
José Mourinho, knattspyrnustjóri
Chelsea, eftir sigurinn á Anfield.
Staðan er nú þannig í deildinni að Liverpool er með 80 stig
og á tvo leiki eftir, Chelsea er
með 78 stig og á tvo leiki eftir en
Manchester City er með 77 stig og
á þrjá leiki eftir.
Vinni Liverpool og Chelsea rest
enda bæði lið með 86 stig og ræðst
titillinn þá á markatölu. Sem stendur er City átta mörkum á undan
Liverpool sem mætir Palace og
Newcastle í síðustu leikjum sínum.
City á eftir leiki gegn Everton,
Aston Villa og West Ham.
- tom

SJALDGÆFT Steven Gerrard gerir vana-

lega ekki mikil mistök.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

PIZZUTILBOÐ

54

398

STK.

CHICAGO TOWN
PIZZUR

PIPAR \ TBWA • SÍA • 140187

THIN & CRISPY OG DEEP PAN
PIZZUR

F YRIR

398

STK.

998

STK.

898

COCA-COLA 4stk

STK.

CHICAGO TOWN
PIZZUR

Glæsilegt úrval af pizzum fyrir kvöldið

498
Italian Stonebaked
Garlic Chicken Pizza

498
Italian Stonebaked
Carbonara Pizza

498
Italian Stonebaked
Speciale Pizza

498
Italian Stonebaked
Spicy Double Pepperoni Pizza

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA

498
Italian Stonebaked
Mediterranean Pizza

498
Extra Thin
The Hot One Pizza

Verð birt með fyrirvara um prentvillur og gildir á meðan birgðir endast. Í tilboðinu 5 fyrir 4 er ódýrasta pizzan frí.

Í Iceland færǈu úrval af l júffengum pizzum.
Kauptu 5 pizzur aǈ eigin vali en borgaǈu fyrir 4.
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 19.20
Stóru málin

Bylgjan kl. 06.50
Í bítið

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

Í bítið er alla virka daga á Bylgjunni.
Heimir Karlsson, Hulda Bjarna og
Gunnlaugur Helgason vakna eldsnemma og koma þér af stað alla
morgna. Fylgstu með fréttum og
taktu púlsinn á
þjóðmálunum,
færðinni, veðrinu og íþróttunum strax
í bítið.

Spilaborg

KR - Grindavík

Eldsnöggt með Jóa Fel

SJÓNVARPIÐ KL. 21.00 House of
Cards II er bandarísk þáttaröð um
klækjastjórnmál og pólitíska refskák þar
sem einskis er sviﬁst í baráttunni.

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.00 Bein útsending frá leik KR og Grindavíkur í úrslitum
Dominos-deildar karla í körfubolta.

STÖÐ 2 GULL KL. 20.30 Jói Fel er í
jólaskapi og í þessum sérstaka hátíðarþætti ætlar hann að bjóða upp á humar,
risarækju og hörpudisk, grillað saman á
teini og borið fram með hvítvínssaffransósu í forrétt.

STÖÐ 2
129(%+
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06.05
07.00
07.01
07.20
07.40
08.05
08.25
09.15
09.35
10.15
10.55
11.20
11.45
12.35
13.00
15.15
16.00
16.25
16.45
17.10
17.32
17.57
18.23
18.30
18.47
18.54
19.11
19.20
19.50
20.10
20.30
21.15
22.10
23.00
23.30
23.55
00.40
01.25
02.10
03.05
03.45
04.30
05.10
05.50

STÖÐ 3

Íslenskir ástríðuglæpir
Barnatími Stöðvar 2
Waybuloo
Kalli litli kanína og vinir
Ofurhetjusérsveitin
Malcolm In The Middle
One Born Every Minute
Bold and the Beautiful
Doctors
Smash
Perfect Couples
I Hate My Teenage Daughter
Falcon Crest
Nágrannar
The X-Factor US
ET Weekend
Ofurhetjusérsveitin
Mike and Molly
How I Met Your Mother
Bold and the Beautiful
Nágrannar
Simpson-fjölskyldan
Veður
Fréttir
Íþróttir
Ísland í dag
Veður
Stóru málin
The Goldbergs (1:23)
Höfðingjar heim að sækja
Suits (13:16)
Game Of Thrones (4:10)
The Americans (8:13)
Vice
The Big Bang Theory
The Mentalist
The Smoke
Rake
Boss
American Horror Story
Eastwick
Hellcats
Suits
Fréttir og Ísland í dag

07.00 Valencia - Atletico Madrid

16.40 Herstöðvarlíf (10:23)

14.25 Friends

17.20 Kóalabræður

14.50 Glee

17.30 Engilbert ræður

15.35 Hart of Dixie

17.38 Grettir

16.15 Pretty Little Liars

17.51 Hrúturinn Hreinn

17.00 Extreme Makeover. Home Edition

18.00 Táknmálsfréttir

18.15 Hart Of Dixie

18.10 Ferðastiklur (3:8) (Þingeyjarsýslur)

19.00 Amazing Race

19.00 Fréttir

19.45 Bleep My Dad Says (2:18)

19.25 Veðurfréttir

20.05 Lying Game (7:10) Önnur þátta-

röðin um eineggja tvíburasystur sem
voru aðskildar við fæðingu.
20.55 Glee 5 (13:20)
21.40 The Vampire Diaries (12:22)
Þriðja þáttaröðin um unglingsstúlku sem
fellur fyrir strák sem er í raun vampíra.
22.20 Men of a Certain Age (11:12)
23.05 Pretty Little Liars
23.50 Nikita
00.30 Southland
01.10 Amazing Race
01.55 Bleep My Dad Says
02.15 Lying Game
03.00 Glee 5
03.40 The Vampire Diaries
04.25 Men of a Certain Age
05.05 Tónlistarmyndbönd

07.00 Ævintýri Tinna 07.25 Ljóti andarunginn 07.47
Tommi og Jenni 07.55 Rasmus Klumpur 08.00
Brunabílarnir 08.23 Latibær 08.47 Ævintýraferðin
09.00 Dóra könnuður 09.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 09.45 Doddi litli 09.55 Leyndarmál vísindanna 10.00 Áfram Diego, áfram! 10.24 Svampur
Sveinsson 10.45 Hvellur keppnisbíll 10.55 UKI
11.00 Ævintýri Tinna 11.25 Ljóti andarunginn 11.47
Tommi og Jenni 11.56 Rasmus Klumpur 12.00
Brunabílarnir 12.23 Latibær 12.47 Ævintýraferðin
13.00 Dóra könnuður 13.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 13.45 Doddi litli 13.55 Leyndarmál vísindanna 14.00 Áfram Diego, áfram! 14.24 Svampur
Sveinsson 14.45 Hvellur keppnisbíll 14.55 UKI
15.00 Ævintýri Tinna 15.25 Ljóti andarunginn 15.47
Tommi og Jenni 15.56 Rasmus Klumpur 16.00
Brunabílarnir 16.23 Latibær 16.47 Ævintýraferðin
17.00 Dóra könnuður 17.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 17.45 Doddi litli 17.55 Leyndarmál vísindanna 18.00 Áfram Diego, áfram! 18.24 Svampur
Sveinsson 18.45 Hvellur keppnisbíll 18.55 UKI
19.00 The Lorax 20.25 Sögur fyrir svefninn

14.40 Meistaradeild Evrópu. Atletico

Madrid - Chelsea
16.25 3. liðið Fjögurra þátta sería sem
fjallar um knattspyrnu frá sjónarhorni
dómaranna.
16.50 Real Madrid - Osasuna
18.30 Spænsku mörkin 2013/14
19.00 KR - Grindavík BEINT
21.00 Villarreal - Barcelona
22.40 Valencia - Atletico Madrid
00.20 UFC Now 2014
01.05 KR - Grindavík

17.55 Strákarnir
18.25 Friends
18.50 Seinfeld
19.15 Modern Family (2:24)
19.40 Two and a Half Men (7:19)
20.00 Sjálfstætt fólk
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (11:12)
21.00 Twenty Four (11:24)
21.45 Sisters (4:7)
22.35 Anna Pihl
23.15 Lærkevej
00.00 Sjálfstætt fólk

11.40 Stoke - Tottenham

00.25 Eldsnöggt með Jóa Fel

13.20 WBA - West Ham

00.55 Sisters

15.00 Southampton - Everton

01.45 Tónlistarmyndbönd

19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.10 Martin Clunes: Hestöflin

hamin (Martin Clunes: Heavy Horse
Power) Martin læknir bregður sér hér
í heldur glaðlegra hlutverk í breskri
heimildamynd þar sem hann kynnir sér tamningu vinnuhesta í Evrópu og
Bandaríkjunum.
21.00 Spilaborg (11:13) Atriði í þáttunum er ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Þrumusál (Thunder Soul) Heimildamynd um 92 ára gamlan tónlistarsnilling sem með eldmóði sínum og ævintýramennsku tókst að gjörbylta stöðu
skólahljómsveitar á áttunda áratugnum.
23.40 Skylduverk (1:5) (Line of Duty I)
00.40 Kastljós
01.05 Fréttir
01.15 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers (24.26)
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.05 Titanic - Blood & Steel
16.55 Judging Amy
17.40 Dr. Phil
18.20 Top Gear
19.10 Rules of Engagement
19.35 Cheers (25:26)
20.00 Trophy Wife (16:22)
20.25 Top Chef (5:15) Það er komið að

sjöundu seríunni í þessum stórskemmtilega bandaríska raunveruleikaþætti. Þau
Tom Colicchio og Padma Lakshmi fá til
sín 17 efnilega matreiðslumenn sem
þurfa að sanna hæfni sína og getu í
eldshúsinu
21.10 Hawaii Five-0 (18:22) Steve
McGarrett og félagar handsama hættulega glæpamenn í skugga eldfjallanna á
Havaí í þessum vinsælu þáttum. Dóttir viðskiptajöfurs er myrt á endurfundamóti hjá Chin og sérsveitin rannsakar
málið.
22.00 CSI
22.50 The Tonight Show
23.35 Law & Order
00.20 Agents of S.H.I.E.L.D.
01.10 Hawaii Five-0
02.00 The Tonight Show
02.50 Pepsi MAX tónlist

16.40 PL Classic Matches. Liverpool

- Newcastle, 2000
17.10 Liverpool - Chelsea
18.50 Arsenal - Newcastle BEINT
21.00 Messan
22.20 Football League Show
22.50 Arsenal - Newcastle
00.30 Messan

10.50 The Three Stooges
12.20 Trouble With the Curve
14.10 Bridges of Madison County
16.25 The Three Stooges

06.00 Motors TV 14.00 Heracles Almelo AFC Ajax 16.00 Bayer Leverkusen - Borussia
Dortmund 18.00 Heracles Almelo - AFC Ajax
20.00 Bundesliga Highlights Show
20.50
Bundesliga Highlights Show 21.40 Bundesliga
Highlights Show 22.30 Motors TV

17.55 Trouble With the Curve
19.45 Bridges of Madison County

+UHIQX6§WUDQ*®VOD0DUWHLQQQX6Y·YX6YDYDUUQ
RJ'DQ®HOUQ+LQULNVVRQ

14.05 Simpson-fjölskyldan

22.00 Me, Myself and Irene
20.00 Frumkvöðlar 20.30 Eldhús meistaranna
21.00 Vafrað um Vesturland 21.30 Stormað um
Hafnarfjörð

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

23.55 El Cantante
01.50 Predator
03.35 Me, Myself and Irene

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

08.00 PGA Tour 2014 13.00 Golfing World 2014
13.50 LPGA Tour 2014 16.50 PGA Tour 2014
- Highlight 17.45 Golfing World 2014 18.35
Inside The PGA Tour 2014 19.00 PGA Tour 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

SNJALLSJÓNVARP FRÁ

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

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

Panasonic TXL39E6
L39E6

Panasonic TXL42E6
L42E6

119.990

129.990

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

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

VERÐ ÁÐUR
Á
169.990

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

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

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS
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Færir fótboltamenn úr búningunum
Rakel McMahon opnar einkasýningu á verkum sínum í Stokkhólmi á morgun.
„Ég er að skoða fótbolta sem félagslega athöfn og vettvang til samskipta,“ segir Rakel McMahon
myndlistarkona, en hún heldur
einkasýningu í Stokkhólmi sem
verður opnuð á morgun. „Þetta er
málverkasería þar sem leikurinn,
leikmenn og áhorfendur verða að
myndlíkingu fyrir mun víðara
samhengi: kynímyndir, kynhneigð
og staðalímyndir. Ég nýti ljósmyndir frá fótboltaleikjum og rýni
í líkamstjáningu og samskipti leikmanna. Ég fjarlægi svo leikvöllinn,
búningana og boltann. Þessi smá-

Love Hangover með Díönu Ross.
Það er svo seiðandi í byrjun en endar á
stuðkafla sem kemur manni í gott skap út
alla vikuna segir Sunna Margrét söngkona.

vægilega breyting kúvendir upprunalegri ímynd leikmannsins sem
breytir samtímis ímynd og hlutverki áhorfandans,“ útskýrir Rakel.
Hún hefur haldið fjölda sýninga hér
á landi en þetta er hennar fyrsta
einkasýning í útlöndum. „Ég hef
verið að vinna að þessu í um það bil
ár. Það sem vakti áhuga minn voru
samskipti og hegðun karlmanna
fyrst og fremst í tengslum við fótbolta. Fótboltinn og menningin í
kringum leikinn virðist vera vettvangur til þess að vekja upp og/eða
leysa úr læðingi allan tilfinninga-

Ég nýti ljósmyndir frá
fótboltaleikjum og rýni í
líkamstjáningu og samskipti leikmanna. Ég
fjarlægi svo leikvöllinn,
búningana og boltann.
skalann,“ segir Rakel og segir að
verkin beini sjónum að viðkvæmum
hvötum og mannlegum tilfinningum.
Sýningin ber heitið „View of Motivation“ og mun standa yfir í Nau Gallery í Stokkhólmi til 22. maí.
- ósk

VARPAR NÝJU LJÓSI Á FÓTBOLTA

Rakel McMahon færir fótboltakappa í
annað samhengi sem verður stundum
tvírætt.
MYND/ÚR EINKASAFNI
LIFIR FYRIR
TÓNLISTINA

Rannveig
Marta Sarc er
hæfileikarík
tónlistarkona.
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

FLOTTIR Hljómsveitin Skálmöld komst í myndaalbúm á hinni virtu síðu Rolling

Stone undir yfirskriftinni, Flottustu tónleikamyndir ársins.

Flottustu tónleikamyndir ársins
Hljómsveitin Skálmöld komst í myndaalbúm Rolling
Stone á dögunum en í albúminu er að ﬁnna ﬂottustu tónleikamyndir ársins að mati tímaritsins.
„Þetta er gríðarlega hressandi
og það er ekki leiðinlegt að vera
í svona flottum hópi listamanna,“
segir Baldur Ragnarsson, gítarleikari Skálmaldar, en hljómsveitin minnti heldur betur á sig
á vefsíðu bandaríska tímaritsins
The Rolling Stone fyrir skömmu,
þegar tímaritið birti myndaalbúm
á vefsíðu sinni undir yfirskriftinni
Flottustu tónleikamyndir ársins
en þar á meðal voru okkar menn
í Skálmöld.
Að vísu er Baldur aðalpersóna
myndarinnar – eru hinir meðlimirnir ekkert öfundsjúkir? „Nei, nei,
Þeir hljóta að fagna því að geta
djöflast aðeins í mér,“ segir Baldur léttur í lundu.
Myndin er tekin í Borgarleikhúsinu í Reykjavík þann 23. apríl
síðastliðinn en þar hefur sveit-

in komið fram að undanförnu í
sýningunni Baldri en sýningin
er byggð á plötunni Baldri sem
Skálmöld sendi frá sér árið 2010.
Í sama myndaalbúmi má finna
marga af þekktustu tónlistarmönnum heimsins eins og Damon
Albarn, Boy George, Kings of
Leon, Shakiru, Arcade Fire og
marga fleiri. „Það er gaman að
sjá að sýningin vekur athygli utan
landsteinanna.“
Vissu meðlimir Skálmaldar af
þessu? „Ljósmyndarinn, Matthew
Eisman sem tók myndina sagðist
vera að taka myndir fyrir erlent
tímarit en sagði okkur ekki nafnið. Hann var fínn náungi og mikill
fagmaður en hann hvarf svo bara
og við vissum ekki meira fyrr en
við sáum þetta á netinu,“ bætir
Baldur við.
- glp
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Slógust um Rannveigu
Rannveig Marta Sarc er 18 ára ﬁðluleikari en hún komst inn í sex mismunandi
tónlistarháskóla í Bandaríkjunum og valdi Juilliard, sem bauð henni fullan styrk.
„Þetta var alveg það skemmtilegasta sem ég hef gert á ævinni,“
segir Rannveig Marta Sarc en
hún sótti um í sex tónlistarháskóla í Bandaríkjunum og fékk
inngöngu í þá alla. „Ég ákvað að
fara í Juilliard eftir að þeir buðu
mér fullan skólastyrk,“ segir
Rannveig en skólarnir þurftu að
bjóða sín á milli í unga fiðluleikarann. „Ég fékk tilboð frá Juilliard
og síðan annað betra frá Oberlin
Conservatory þannig að þegar ég
sagði þeim frá því tilboði þá buðu
þeir mér bara hærra,“ segir Rannveig en hún þarf þá ekki að borga
nein skólagjöld alla sína skólagöngu í Juilliard. „Ég skil ekki
alveg hvernig það gerðist,“ segir
fiðluleikarinn og hlær.
„Það var samt ótrúlega erfið
ákvörðun að velja skóla því þeir
eru allir frábærir og hafa sína

kosti og galla,“ segir Rannveig
en hún vildi velja skóla á réttum
forsendum. „Ég valdi Juilliard en
ekki bara út af nafninu, þar var
kennari sem mér leist á og svo
buðu þeir mér þennan styrk og
þá lá þetta bara fyrir.“ Rannveig
hefur spilað á fiðlu síðan hún var
fjögurra ára en Guðný Guðmundsdóttir hefur kennt henni í Tónlistarskólanum í Reykjavík undanfarin sex ár. Rannveig segist samt
ekki hafa verið mjög áhugasöm
um tónlist í byrjun. „Báðir foreldrar mínir eru tónlistarmenn og
mér fannst stundum eins og það
væri verið að ýta mér út í þetta
og þá streittist ég á móti,“ segir
Rannveig. „Síðan fyrir svona
þremur árum kviknaði áhuginn
fyrir alvöru og þá gat ég ekki
hugsað mér lífið án tónlistar.“
Ferðalag Rannveigar á milli

Maður þarf að spila
eins vel og maður getur
við mjög stressandi
kringumstæður.
háskólanna segir hún hafa stundum geta tekið á. „Að ferðast einn
allan tímann og hugsa um alla
þessa hluti en samt að þurfa að
halda einbeitingunni getur tekið
á,“ segir Rannveig. „Maður þarf
að spila eins vel og maður getur
við mjög stressandi kringumstæður.“ Ungi fiðluleikarinn byrjar í
Juill iard í haust og segist Rannveig vera mjög spennt fyrir að
flytja út til New York. „Fyrsta
árið bý ég á heimavistinni, síðan
flytur maður kannski í miðbæinn,“ segir Rannveig Marta og
hlær.
baldvin@frettabladid.is
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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.

FLJÓTLEGT
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50%
AFSLÁTTUR

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Sigraði í stóru móti
í Austurríki
Módelfitness-keppandinn Katrín Edda
Þorsteinsdóttir gerði sér lítið fyrir og
sigraði í fitnessmótinu Austrian Championship, sem fram fór í Austurríki á
dögunum. Mótið er stórt og sigurinn
því sérstaklega sætur.
„Ég er að springa úr stolti, hún á eftir
að ná langt í sportinu ef hún heldur
áfram á þessari braut,“ segir Konráð
Valur Gíslason, þjálfari Katrínar Eddu.
Hún sigraði ekki aðeins í sínum
hæðarflokki, því hún var einnig heildarsigurvegari á mótinu. Eftir mótið í
Austurríki hélt hún af stað til Ungverjalands og keppir þar á öðru móti sem
heitir Hungarian Cup.
Katrín Edda, sem
búsett er í Þýskalandi,
varð í öðru sæti á
Íslandsmótinu í
módelfitness
sem fram
fór í Háskólabíói
18. apríl.

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

3 DAGAR

EFTIR!

- glp

Mikið um dýrðir
í Ljónagryfjunni
Mikið var um að vera í Ljónagryfju
Reykjavíkurdætra, sem er nafn á
listahátíðinni sem fram fór á Celtic
Cross um helgina. Um er að ræða
listahátíð sem stúlknarappsveitin
Reykjavíkurdætur sá um.
Margir þjóðþekktir einstaklingar lyftu
sér upp á hátíðinni en einstaklingar á
borð við bræðurna Unnstein Manuel
og Loga Pedro Stefánssyni, Unni
Eggertsdóttur, Alexander
Briem og Árna Vilhjálmsson létu sig ekki
vanta. Þá flutti Steinunn
Ása Þorvaldsdóttir ljóð
á hátíðinni sem vakti
mikla lukku.
Mikil aðsókn var á
hátíðina og komust
færri að en vildu
og má því segja að
hátíðin hafi gengið
vonum framar. - glp

LÝKUR Á MIÐVIKUDAG
Á HVERJUM DEGI VELJUM
VIÐ EINA TEGUND AF RÚMI OG
SELJUM MEÐ 50% AFSLÆTTI
Í DAG ER ÞAÐ CELESTIAL DIAMOND

Mest lesið
1 Ómar ósáttur við starfsmenn tollstjóra sem opnuðu einkabréf
2 Alvarlega slasaður eftir umferðarslys
á Hellisheiði
3 „Svo mikil fyrirlitning á skoðunum
annarra að ég get ekki samsamað
mig með slíku fólki“
4 Barnaníðingar munu fá sömu
meðferð og hryðjuverkamenn

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

FULLT VERÐ 331.233 Kr.

NÚ 165.615 Kr.

CELESTIAL DIAMOND
King size (193X203 cm)

MEÐ 50% AFSLÆTTI

LG
BOGIÐ OLED
SJÓNVARP

TILBOÐIÐ GILDIR MEÐAN BYRGÐIR ENDAST

Heimsins fyrsta bogna
OLED sjónvarpið
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50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
ROYAL TEXTILE LÖKUM
SÍÐUMÚLA 2 • WWW.SM.IS
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