Við kynnum
Philips Ambilight
9000 sjónvörpin
Engin venjuleg upplifun

SKOÐUN Guðmundur Andri
Thorsson skrifar um mannúðarmál
og fatlaða. 11

LÍFIÐ Fyrstu hljómsveitirnar sem
koma fram á Aldrei fór ég suður tilkynntar. 22

SPORT Chelsea er með sjö stiga
forystu í enska boltanum eftir að
Manchester-liðin misstigu sig bæði. 18
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Hvassviðri og flóð
Mjög hvasst var víðast hvar um
landið í gær og mælingar sýndu
vindhviður sem náðu 40 metrum á
sekúndu. Á Ísafirði ollu leysingar því
að flæddi inn á spítalann. 2
Segir tengsl ráða úrslitum Einn
eigenda Hópabílaleigunnar segir
ættartengsl skipta máli við útboð
sérleyfisaksturs. 4
Föst út af kynjakvóta Unnur Brá
Konráðsdóttir vill hætta sem varaformaður Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins en getur ekki losnað. 6
Friðarfundur Leiðtogar
fjögurra þjóða munu koma
saman í vikunni og
freista þess að koma á
friði í Úkraínu. 8

FRÁBÆR TÍMI Aníta bætti eigið Íslands- og Evrópumet um fjóra hundraðshluta úr sekúndu í nýju og glæsilegu frjálsíþróttahúsi FH-inga í Kaplakrika í Hafnarfirði í gær. Tvö

Íslandsmet til viðbótar féllu um helgina, bæði í hlaupagreinum.
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Efast um vilja til kaupa
10
Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík
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HVASSVIÐRI Suðvestan 10-23 m/s,
hvassast NV-til. Rigning eða slydda syðra
og éljagangur V-til, en þurrt að mestu
NA- og A-til. Kólnandi veður. 4
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Magnús

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

Eyjabakki 13 íb. 201 Sólheimar 23 íb.
0602
Opið hús þriðjud.
10. feb.
kl. 17:00-17:30

26,5 m

x Rúmgóð 4ra herbergja, 104,8 fm
x 3 svefnherbergi

Opið hús þriðjud. 10. feb.
kl. 18:00-18:30

26,9 m

x Falleg og björt eign
x STÓR 2j h b

Stjórnarandstöðuþingmenn efast um vilja fjármálaráðherra til að kaupa gögn um
skattaundanskot. Ráðherra sakar skattrannsóknarstjóra um að draga lappirnar.
Ætti að hætta að draga þjóð sína á asnaeyrunum, segir Birgitta Jónsdóttir.
STJÓRNSÝSLA Fulltrúar stjórnarandstöðunnar á Alþingi efast
um vilja Bjarna Benediktssonar,
fjármála- og efnahagsráðherra,
til þess að kaupa gögn um skattaundanskot.
Bjarni hefur látið hafa eftir
sér að ekki strandi á ráðuneyti
hans að kaupa gögn úr erlendum skattaskjólum sem gætu fært
sönnur á skattaundanskot Íslendinga. Boltinn sé alfarið hjá skattrannsóknarstjóra sem dregið
hefur lappirnar í þessu máli, að
hans sögn.
Fréttablaðið greindi fyrst frá
því þann 14. apríl 2014 að Íslendingum stæðu til boða kaup á
gögnum um skattaundanskot
Íslendinga. Í september sendi
skattrannsóknarstjóri greinargerð til fjármálaráðuneytisins.

Hún var til skoðunar í ráðuneytinu en enn hefur engin niðurstaða
fengist um kaup gagnanna.
Árni Páll Árnason, for maður
Samfylkingarinnar, er ósammála ráðherranum og telur hann
ekki vera að ýta málinu áfram.
„Síðustu viðbrögð hans benda til
þess að hann sé stöðugt að leita
að undankomuleið í þessu máli.
Málið er hans að leysa, hvort sem
það strandar á löggjöf eða fjárveitingum.“
„Ég tel ólíklegt að ráðherra vilji
kaupa umrædd gögn,“ segir Birgitta Jónsdóttir, þingmaður Pírata,
og bendir á að ekkert stöðvi ráðherra í að kaupa skjölin. „Svo
virðist sem íslenska frændhyglin
sé að þvælast fyrir fjármálaráðherra. Hann dregur þjóð sína á
asnaeyrunum.“

Svo virðist
sem íslenska
frændhyglin
sé að þvælast
fyrir fjármálaráðherra.
Birgitta Jónsdóttir,
þingmaður Pírata.

Steingrímur J. Sigfússon, fyrrverandi fjármálaráðherra, undrast orð fjármálaráðherra. „Hver
svo sem vilji ráðherrans er í
þessu máli þá hjálpar það ekki
málinu að senda skattrannsóknarstjóra tóninn í fjölmiðlum heldur
leysir hann málið með öðrum
leiðum, sé það hans vilji.“
- sa

Aníta Hinriksdóttir sigursæl:

Nýtt Íslands- og
Evrópumet
FRJÁLSÍÞRÓTTIR Aníta Hinriks-

dóttir bætti í gær eigið Íslandsog Evrópumet í 800 m hlaupi
innanhúss á Meistaramóti Íslands
í frjálsíþróttum sem fram fór í
Kaplakrika um helgina. Hljóp
hún á 2:01,77 mínútum. Evrópumetið átti hún sjálf en það er í
flokki nítján ára og yngri, þar
sem hún er ríkjandi Evrópumeistari í greininni utanhúss.
„Ég reyndi að vera skynsöm –
fara passlega hratt af stað, sem er
ákveðin kúnst, og það gekk bara
vel. Ég náði líka að halda einbeitingu allt hlaupið,“ segir Aníta sem
undirbýr sig nú af kappi fyrir EM
innanhúss í næsta mánuði en það
fer fram í Prag.
Stóra markmið hennar í ár er
að verja Evrópumeistaratitilinn í
sumar en hún vill einnig láta til sín
taka í fullorðinsflokki. „Það væri
rosalega gaman að fá boð um að
keppa á Demantamóti. Það væri í
raun algjör draumur fyrir mig,“
segir Aníta.
- esá / sjá síðu 19
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SPURNING DAGSINS

Myndbönd af íslenskum börnum að slást dreift á lokaðri Facebook-síðu:

Slagsmálamyndböndum dreift
Jón, lítur Landsvirkjun of stórt
á sig?
„Já þetta eru óttalegir stórlaxar.
Þeir eru allavega að keppa við
stórlaxana í Stóru-Laxá.“
Jón G. Valgeirsson, sveitarstjóri í Hrunamannahreppi, segir heimamenn ekki treysta
sér til að meta hvort virkjunarhugmyndir
Landsvirkjunar í Stóru-Laxá í Hreppum séu
raunhæfar.

SAMFÉLAGSMÁL Myndböndum af slagsmálum
íslenskra barna undir lögaldri er dreift á lokaðri síðu á Facebook. Í sumum tilfellum er síðan
notuð til að stofna til slagsmála. Málið er til
skoðunar hjá lögreglunni.
Myndböndin eru misjöfn en á mörgum þeirra
virðist sem slagsmálin hafi verið skipulögð
fyrir fram og þá jafnvel í gegnum síðuna sjálfa.
Þannig hafi ungmenni gert samkomulag um að
hittast í þeim tilgangi að slást og myndbönd af
slagsmálunum svo sett á síðuna.
Lögreglu bárust fyrst ábendingar vegna síðunnar fyrir helgi í tengslum við slagsmál sem
urðu á skólalóð. Hún skoðar nú málið.

Skólastjórnendur hafa áhyggjur af því að mál
sem þessi komi upp í auknum mæli. „Það eru
fleiri mál sem tengjast netinu sem koma inn í
skólastarfið. Sum eru náttúrulega mjög alvarlegs eðlis,“ sagði Guðlaug Erla Gunnarsdóttir,
formaður Félags skólastjórnenda í Reykjavík í
samtali við fréttir Stöðvar 2 í gær.
Hún sagði alvarlegustu málin vera tilkynnt
til lögreglunnar en að önnur mál séu unnin með
námsráðgjöfum, börnunum og foreldrum þeirra.
„Þá kemur til kasta okkar sem störfum í grunnskólunum og ekki síður foreldra að vera upplýstir um það hvað börnin þeirra eru að gera á
netinu,“ sagði Guðlaug Erla.
- lvp, fbj

ÓHUGNANLEGT Á síðunni má einnig sjá mynd-

bönd þar sem ráðist er á börn að því er virðist
þeim að fyrirvaralausu.
MYND/SKJÁSKOT

Hvassviðri, hlýindi
og flóð um helgina
SJALDGÆF SJÓN Margir hafa eflaust rekið upp stór augu þegar þeir sáu Boeing

757-vél Icelandair á Reykjavíkurflugvelli í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Veður í Keflavík var svo slæmt að ekki var hægt að lenda þar:

Þota Icelandair lenti í Reykjavík
SAMGÖNGUR Veður í Keflavík í gær varð til þess að ekki var hægt að

lenda flugvél Icelandair sem var á leið frá Kaupmannahöfn. Vélinni
var lent á Reykjavíkurflugvelli vegna þessa. Þetta segir Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Icelandair. Vélin er af gerðinni Boeing
757. „Það sem gerðist var að hún var að koma inn til lendingar frá
Kaupmannahöfn og varð frá að hverfa vegna veðursins,“ segir hann
um atvikið.
Vélin lenti klukkan 16.30 í gær og var stödd á Reykjavíkurflugvelli í
rúma klukkustund áður en hún flaug aftur til Keflavíkur.
Vonskuveður var á landinu öllu í gær og lá næstum allt innanlandsflug niðri í gær. Ekki á að draga úr veðrinu að neinu ráði fyrr en eftir
hádegi í dag. Samkvæmt Veðurstofu Íslands mun hvessa aftur af suðri
í kvöld og má vænta þess að veður verði mjög órólegt í vikunni.
- glp

Grand Budapest Hotel vann:

Norðurá orðin að stórfljóti:

Jóhann fékk
ekki BAFTA

Norðurá rauf í
sundur raflínur

MENNING Íslenski tónlistarmaðurinn Jóhann Jóhannsson fór
tómhentur heim af BAFTAverðlaunahátíðinni sem fór
fram í London í gær.
Jóhann var tilnefndur fyrir
tónlistina sem hann samdi fyrir
kvikmyndina The Theory of
Everything. Verðlaunin fékk
Alexandre Desplat fyrir tónlistina í The Grand Budapest Hotel.
Jóhann vann hins vegar á
Golden Globe-verðlaunahátíðinni í janúar og er tilnefndur til
Óskarsverðlauna fyrir tónlist
sína í myndinni en sú hátíð fer
fram í lok febrúar.

BORGARBYGGÐ Norðurá í Borgar-

- ak

Hvasst var víðast um landið í gær og mælingar Veðurstofunnar sýndu vindhviður
sem náðu 40 metrum á sekúndu. Vindinum fylgdi talsverður hiti með þeim afleiðingum að flóð mynduðust meðal annars á Ísafirði þar sem flæddi inn á spítalann.

firði leysti sig í gær með miklum
látum og flæddi yfir bakka sína
á stóru svæði. Sleit áin í sundur
raflínur með þeim afleiðingum
að rafmagn fór af á stóru svæði í
Norðurárdal.
Svo virðist sem stór jaki hafi
lent á rafmagnsstaur og brotið
hann niður í látunum. Starfsmenn
Rarik komust ekki að staurnum
sökum vatnavaxta og þurfti því
að sigla að staurnum. Unnið var
lengi fram eftir að viðgerðum við
afar erfiðar aðstæður.
Mikil hlýindi í gær auk úrkomu
sköpuðu flóð víðs vegar á landinu
í gær.
- sa

heimkaup.is

VEÐUR „Hæstu mælingar okkar

voru tæplega 40 metrar á sekúndu
í hviðum. Við gerðum ráð fyrir allt
að 55 metrum á sekúndu og kunnugir menn hafa sagt okkur að það
hafi verið mun hvassara en þeir
hafa áður séð á ákveðnum stöðum.
En það er auðvitað erfitt að meta
það,“ sagði Elín Björk Jónasdóttir,
vakthafandi veðurfræðingur á
Veðurstofu Íslands í gær.
Aftakaveður gerði um land allt
í gær með miklum vindi og talsverðum leysingum.
Elín segir veðrið hafa verið
verst á norðanverðu landinu, frá
Snæfellsnesi og svo austur eftir
allri norðurströndinni.
Elín segir mikinn hita fylgja
þessu hvassviðri. „Það hefur líka
verið mjög hlýtt á Austfjörðunum, hitinn fór upp í 16,6 gráður
í Neskaupstað. Loftið hlýnar mjög
mikið á leiðinni niður dalina.“
Elín segir mikil flóð hafa orðið á
Vestfjörðum í tengslum við þessa
hlýnun.
Þannig urðu töluverðar leysingar
á Ísafirði, þar sem slökkviliðið var
kallað út aðfaranótt sunnudags þar
sem vatn var byrjað að flæða inn
í sjúkrahús bæjarins. Víða annars
staðar flæddi inn í hús.
„Þetta gerist oft í svona miklum
leysingum. Þá liggur við að öll
hlíðin komi hérna niður í einum
vatnselg og það sem við köllum
Bæjarbrekku er núna eins og stórfljót. Það er svo mikill snjór í fjöllum og í byggð líka. Svo er mikil
asahláka og háflæði og mikið og
hátt í, svo að niðurföllin hafa ekki
við,“ sagði Þorbjörn Sveinsson,
slökkviliðsstjóri á Ísafirði.

FLÓÐ Mikill vatnselgur var á Ísafirði og flæddi víða inn í hús.

Slökkviliðið var með starfsmenn
að störfum víða um bæinn og
björgunarsveitarmenn voru einnig fengnir til hjálpar. „Við reynum
að fá sem flestar hendur til dæmis
til þess að setja sandpoka og reyna
að beina vatni frá húsum og þess
háttar,“ sagði Þorbjörn.
Vindstyrkurinn náði hámarki
milli sex og tíu í gærkvöldi og
varaði Veðurstofan við ferðum að
óþörfu.
Björgunarsveitir voru kallaðar út vegna veðurofsans víða
um land. Fyrsta útkallið barst
skömmu fyrir hádegi í gær á
Drangsnesi við Steingrímsfjörð.
Þar hafði bæjarlækurinn tekið að

FRÉTTABLAÐIÐ/HAFÞÓR

Við reynum að fá sem
flestar hendur til dæmis
til þess að setja sandpoka
og reyna að beina vatni frá
húsum og þess háttar.
Þorbjörn Sveinsson,
slökkviliðsstjóri á Ísafirði.

flæða yfir bakka sína eftir að ræsi
stíflaðist.
Minna var um útköll á Suðurlandi en þau voru þó einhver. Í
einu þeirra valt björgunarsveitarbíll á Sólheimaheiði en engan sakaði.
fanney@frettabladid.is

Hjálparlínu hefur verið komið á fót í Bretlandi fyrir fórnarlömb hefndarkláms:

Fórnarlömb í Bretlandi fá hjálp
BRETLAND Í Bretlandi hefur verið

Nú er Nike-úrvalið
á Heimkaup.is

20%

Kynningarafsláttur og prufutími
í World-Class í kaupbæti.

í einum smelli

sett á laggirnar svokölluð hjálparlína fyrir fórnarlömb hefndarkláms. Góðgerðarsamtökin South
West Grid for Learning standa að
hjálparlínunni.
Starfsfólk þjónustunnar veitir
fólki ráðleggingar
um hvernig það
geti fengið myndir
og myndbönd fjarlægð af netinu.
BJÖRT
Einnig mun starfsÓLAFSDÓTTIR
fólkið starfa með
lögreglu og öðrum samtökum sem
taka á slíkum málum. Þetta kemur
á vef The Guardian.
Ný bresk löggjöf kveður á um að
þeir sem dreifa hefndarklámi geta
átt yfir höfði sér allt að tveggja ára
fangelsi. Lögin banna dreifingu
myndefnis af kynferðislegum toga
án samþykkis.

Björt Ólafsdóttir, þingmaður
Bjartrar framtíðar, hefur tekið í
sama streng og Bretar. Hún hefur
lagt fram frumvarp um breytingu
á almennum hegningarlögum þess
efnis að bann verði lagt við svokölluðu hefndarklámi.
Í greinargerð með frumvarpinu
segir að síðustu misseri hafi mikil
umræða verið um hefndarklám,
bæði hér heima og erlendis. Í
apríl birtist til að mynda frétt þess
efnis að á erlendri spjallsíðu væru
íslenskir karlmenn að skiptast á
myndum af fáklæddum íslenskum stúlkum. Þær yngstu væru á
fjórtánda aldursári og fram kom
að hundruð mynda af íslenskum
stúlkum væru komin inn á spjallsíðuna.
Hundruð klámsíðna sérhæfa sig í
klámi án samþykkis en í Bretlandi
er talið að um 30 síður geri eingöngu út á hefndarklám.
- glp

AÐSTOÐA FÓRNARLÖMB Hundruð
klámsíða sérhæfa sig í klámi án
samþykkis í Bretlandi.
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SVONA ERUM VIÐ

Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins spurðu um ferðaþjónustu fatlaðra fyrir tæpum fjórum vikum:

Hafa enn engin svör fengið vegna Strætó
REYKJAVÍK Borgarfulltrúar Sjálf-

þessum spurningum okkar.
Auðvitað er forgangsmál að ná
tökum á því ófremdarástandi
sem ríkir í ferðaþjónusta fatlaðra, en við teljum að svör við
spurningum okkar gætu verið
liður í því að skilja vandann
betur,“ segir Halldór Halldórsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins
í Reykjavík.
Fyrirspurn Sjálfstæðismanna
er í átta liðum. Þeir spyrja hvaða
tölvukerfi hafi verið keypt og
hvort sú þjónusta hafi verið

boðin út, hver hafi veitt fyrirtækinu ráðgjöf varðandi kaupin
og hver kostnaðurinn hafi verið.
Einnig er spurt hvort of mörgu
fólki með reynslu af ferðaþjónustu fatlaðra hafi verið sagt upp
þannig að fyrirtækið hafi misst
unna þekkingu við breytingu á
þjónustunni.
Sigurður Björn Blöndal, formaður borgarráðs, á von á því að
svör liggi fyrir á næsta borgarráðsfundi.

Fjöldinn árið 1980 var um 827
þúsund.

stæðisflokksins hafa enn engin
svör fengið við spurningu um
ferðaþjónustu fatlaðra sem lögð
var fram þann 15. janúar síðastliðinn. Fyrirspurnin var í átta
liðum um undirbúning breytinga
á fyrirkomulagi ferðaþjónustu
fatlaðra og hvernig kaupum á
tölvukerfi var háttað.
„Það hefur gengið mjög illa að
fá svör við spurningum innan
kerfisins. Maður hefði haldið að
það hefði gefist tími til að svara

ÁRÁS Maður sem neitaði að borga

Segir tengsl Bjarna
hafa ráðið úrslitum

484.108

var fjöldi
sauðfjár á

Íslandi árið 2013.

leigubílstjóra réðst svo á lögreglumann.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Leigubílstjóri þurfti aðstoð:

Maður réðst á
lögreglumann
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu yfirbugaði um
tvöleytið í gær mann með gasi úr
varnarúða eftir að hann réðist
á lögreglumann. Árásarmaðurinn hafði verið farþegi í leigubíl
ásamt öðrum manni en leigubílstjórinn kallaði á aðstoð lögreglu
þegar þeir neituðu að borga fargjaldið.
Þetta kemur fram í tilkynningu
frá lögreglunni en þar segir að
árásarmaðurinn hafi verið handtekinn. Hann var færður í fangaklefa en kl. fimm var enn ekki
búið að ræða við hann. „Verður
rætt við hann er af honum bráir,“
segir í tilkynningu.
- ak

UJ hafna leit og vinnslu olíu:

Telja flokkinn
hafa gert mistök
UMHVERFISMÁL Ungir jafnaðar-

menn hafna öllum hugmyndum
um leit og vinnslu jarðefnaeldsneytis við Íslandsstrendur. Telja
þeir slíka vinnslu stórskaða
ímynd Íslands og auka útblástur
gróðurhúsalofttegunda.
Ungir jafnaðarmenn halda því
fram sömuleiðis að Samfylkingin
hafi gert mistök í málinu sem
flokkurinn þurfi að viðurkenna
og leiðrétta. „Loftslagsbreytingar
af mannavöldum er ein stærsta
ógn sem steðjar að mannkyninu í
dag,“ segir í ályktuninni og vonast
þau eftir að Drekasvæðinu verði
hlíft.
- sa

- sa

Áætlunarferðir Flugrútunnar eru undanþegnar virðisaukaskatti. Hópbílaleigan
fékk ekki sérleyfisakstur milli Leifsstöðvar og Reykjavíkur þrátt fyrir að vera með
lægsta boð. Einn eiganda Hópbílaleigunnar segir ættartengsl skipta máli.
VIÐSKIPTI „Undanþágan kemur

mér ekki á óvart og er klæðskerasniðin fyrir Kynnisferðir. Tengsl
þeirra við ríkisstjórnina eru augljós. Breytingin átti einnig að einfalda skattkerfið, en eftir breytinguna þá erum við starfandi á
þremur skattþrepum, það er öll
hagræðingin,“ segir Tyrfingur
Guðmundsson, einn eigenda Hópbílaleigunnar og framkvæmdastjóri Guðmundar Tyrfingssonar.
Þar vísar hann
til þess að þegar
Bja r n i Bene diktsson fjármálaráðherra
lagði til einföldun á virðisaukaskattskerfinu þá
hélt hann inni
BJARNI
undanþágu áætlBENEDIKTSSON
unarferða hópferðabifreiða. Þetta varð þrátt
fyrir að markmiðið hafi verið að
einfalda virðisaukaskattskerfið og
fækka undanþágum.
Langstærsta sérleiðin sem fellur undir áætlunarferð er Flugrútan milli Keflavíkurflugvallar og Reykjavíkur. Fyrirtækið
Kynnisferðir hefur einkaleyfi á
rekstri Flugrútunnar eftir mislukkað útboð Vegagerðarinnar
árið 2005.
Kynnisferðir eru stór aðili á
markaðnum. Stærstu eigendur
fyrirtækisins eru fyrirtæki í eigu
bræðranna Benedikts og Einars
Sveinssona. Sem kunnugt er er
Benedikt faðir Bjarna fjármálaráðherra og þá Einar föðurbróðir
hans. Eignarhaldsfélög bræðranna
og fjölskyldna þeirra fara með
meirihluta í félaginu. Þeir hafa um

Lyfjaauglýsing

FÆR ENGIN SVÖR Halldór Halldórsson, oddviti sjálfstæðismanna, segir
illa ganga að fá svör um ferðaþjónustu
fatlaðra.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

UMFERÐARSLYS Þriggja bíla árekstur
varð í Ártúnsbrekku.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þrír fluttir með sjúkrabíl:

Umferðarslys í
Ártúnsbrekku
SLYS Umferðaróhapp átti sér
stað í Ártúnsbrekku á laugardagskvöld. Þrír voru fluttir með
sjúkrabifreið og þrjár bifreiðar
dregnar með dráttarbifreið af
vettvangi.
Veginum var lokað um tíma en
vinna á vettvangi gekk greiðlega og fljótlega var opnað fyrir
umferð.
Slökkviliðið sendi tvo dælubíla
og fjóra sjúkrabíla á vettvang.
Þrír voru í bílunum og þurfti að
beita klippum til að ná einum
þeirra út úr bíl sínum.
Allir voru fluttir á slysadeild
en samkvæmt upplýsingum
slökkviliðsins er fólkið ekki alvarlega slasað.
- glp

Auglýsing Símans uppfærð:
KYNNISFERÐIR Eignarhald fyrirtækisins er að stórum hluta í eigu einstaklinga sem
eru tengdir fjármálaráðherra fjölskylduböndum.

árabil verið mjög umsvifamiklir í
íslensku efnahagslífi.
Jóhannes Karl Sveinsson, lögmaður Hópbílaleigunnar, segir
leiðina milli Keflavíkurflugvallar
og Reykjavíkur hafa verið langstærsta bitann þegar útboð á öllum
sérleyfisleiðunum fór fram 2005.
Hópbílaleigan hefur farið fram á
bætur vegna ólögmætra aðgerða
Vegagerðarinnar í útboði á sérleyfisakstri milli Keflavíkurflugvallar og Reykjavíkur. Áður hefur
ríkið greitt fyrirtækinu 250 milljónir í bætur vegna sama útboðs.
Hópbílaleigan var með lægsta tilboðið í útboðinu, sem haldið var
árið 2005, en Vegagerðin samdi
hins vegar við Kynnisferðir um

Þetta eru vinnubrögð
sem ég hef ekki séð áður.

Síminn birtir
auglýsinguna
VIÐSKIPTI Síminn birtir í dag nýja

aksturinn. Þá var fyrirtækið í eigu
FL Group.
„Umbjóðandi minn var með
lægsta boðið í þá leið. Honum
bauðst hins vegar að fá ferðir á
Suðurlandi ef hann skrifaði undir
plagg og félli frá skaðabótum og
kærumálum vegna þess að Flugrútan var tekin af honum, Þetta
eru vinnubrögð sem ég hef ekki
séð áður,“ segir Jóhannes.

auglýsingu um niðurstöður skoðanakönnunar um sjónvarpsþjónustu. Í henni kemur fram að sjö
af hverjum tíu aðspurðra telji
sjónvarpsþjónustu Símans standa
framar sjónvarpi Vodafone. Í
fyrri auglýsingu var sagt að 70
prósent landsmanna veldu Símann
en réttara er að vísa skýrt til þess
að um sé að ræða 70 % aðspurðra.
Síminn baðst afsökunar á framsetningu fyrri auglýsingar um
efnið. Vekja þeir athygli á að þriðjungur viðskiptavina Vodafone
telja að sjónvarp Símans standi
framar en sjónvarp Vodafone.

sveinn@frettabladid.is

- sa

Jóhannes Karl Sveinsson,
lögmaður Hópbílaleigunnar.
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Sjónvarp
Vodafone

70,6%

29,4%

ENNEMM / NM66324

70% velja
Sjónvarp Símans

Sjónvarp
Símans

Hvort telur þú að Sjónvarp Símans
eða Sjónvarp Vodafone standi almennt
framar í sjónvarpsþjónustu?

Ný könnun sýnir afgerandi niðurstöðu
Samkvæmt nýrri könnun velja 70,6% aðspurðra Sjónvarp Símans þegar spurt er hvort
Sjónvarp Símans eða Sjónvarp Vodafone standi framar.* Þetta er afgerandi niðurstaða.
Ert þú í þeim hópi sem á eftir að kveikja? Þú getur meira með Sjónvarpi Símans.
Komdu inn á siminn.is og skiptu yfir!

*Þjóðgátt Maskínu vann skoðanakönnunina á netinu fyrir Símann dagana 15.-22. desember síðastliðinn. Alls svöruðu 818 manns á aldrinum 15-75 ára og af öllu landinu. Þeir sem annaðhvort eru með Sjónvarp Símans eða Sjónvarp Vodafone voru spurðir:
Hvort telur þú að Sjónvarp Símans eða Sjónvarp Vodafone standi almennt framar í sjónvarpsþjónustu? 70,6% þeirra sem tóku afstöðu svöruðu Síminn. 29,4% Vodafone. Í fyrri auglýsingu Símans var vísað til 70,6% landsmanna, réttara er að vísa til 70,6%
þeirra sem tóku afstöðu til spurningarinnar.
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VEISTU SVARIÐ?

Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins segir úrræða- og kæruleysi í málefnum barna í fjölþættum vanda:

Segir meirihlutann uppvísan að afglöpum
REYKJAVÍK Kjartan Magnússon,

1. Hvar á landinu varð rafmagnslaust
síðastliðinn föstudag?
2. Um skipulag hvaða fjölsóttu náttúruperlu er deilt nú um stundir?
3. Læknar hófu sjálﬁr söfnun fyrir
nýju tæki á LSH. Hvaða tæki er það?
SVÖR

1. Á Suðurnesjum. 2. Landmannalauga.
3. Aðgerðaþjarki.

Jórdanar ætla að hefna sín:

Hafa gert yfir
56 loftárásir
JÓRDANÍA Mansour al-Jabour,
yfirmaður flughers Jórdaníu,
segir að gerðar hafi verið 56
loftárásir gegn Íslamska ríkinu
á síðustu dögum. Æðstu ráðamenn landsins segja að hefnd
þeirra verði hörð. ISIS brenndu
jórdanskan flugmann til bana
og birtu myndband af því fyrir
nokkrum dögum.
„Við náðum markmiði okkar,
að hefna fyrir Muath. Þetta er þó
ekki endirinn, þetta er bara byrjunin,“ segir al-Jabour. Embættismenn Jórdaníu hafa sagt að þeir
muni eyða hryðjuverkasamtökunum.
Bandaríkin og bandamenn
þeirra, þar á meðal Jórdanía,
hafa gert loftárásir gegn ISIS
í Sýrlandi og Írak frá því í lok
september í fyrra.
- skó

Opna fyrir umsóknir á ný:

Hafa aðstoðað
um 30 fyrirtæki
VIÐSKIPTI Klak Innovit nýsköp-

grunnskólum borgarinnar vegna
þessa.
Á fundinum var sviðsstjóra falið
að setja á fót teymi sem hafi það
hlutverk að auka stuðning við börn
og ungmenni á grunnskólaaldri
með fjölþættan vanda, þar með talinn vímuefnavanda.
Tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins var felld, en þar var lagt til að
komið yrði á fót sérúrræði til að
mæta þörfum nemenda sem eiga við
áfengis- og vímuefnavanda að stríða.
Áheyrnarfulltrúar kennara í

GRÍPA ÞARF INN Í Kjartan Magnússon
borgarfulltrúi hefur áhyggjur af ungmennum í vanda.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Unnur Brá Konráðsdóttir vill hætta sem varaformaður Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins. Brynjar Níelsson
mætir ávallt sem varamaður hennar. Einungis karlmenn hafa farið utan á vegum ráðsins allt árið 2014.
STJÓRNSÝSLA Unnur Brá Konráðs-

dóttir, varaformaður Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins, hefur ekki
getað sótt fundi ráðsins frá árinu
2013. Brynjar Níelsson, varamaður
hennar, hefur mætt á alla fundi
ráðsins á árinu 2014, auk Karls
Garðarssonar og Ögmundar Jónassonar. Unnur Brá vill losna undan
skyldum sínum sem varaformaður
og segist ekki geta sinnt þessu
sökum anna en getur ekki losnað
sökum reglna um kynjakvóta.
„Ég hef ekki getað sinnt þessu,
það er alveg ljóst,“ segir Unnur
Brá, sem jafnframt er formaður
allsherjarnefndar þingsins sem
og formaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins. „Ég get ekki komist yfir öll þessi störf. Ég hef óskað
eftir því að komast út úr varaformennsku Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins. Með því að vera sitjandi varaformaður og mæta ekki
lítur út fyrir að ég sé ekki að sinna
vinnu minni, sem er alrangt,“
segir Unnur Brá. „Ég kemst ekki
úr þessu embætti vegna þess að ég
er kona og við þurfum að uppfylla
reglur ráðsins um kynjakvóta.“
Aðal- og varamenn jafnréttháir
Karl Garðarsson segir ekki verið að
fara fram hjá reglum um kynjakvóta
ráðsins. Unnur Brá hafi verið önnum
kafin í öðrum verkefnum á árinu
og því ekki komist á fundi ráðsins.
„Það sem við verðum einnig að hafa
í huga er að varamenn og aðalmenn
eru jafn réttháir á Evrópuráðsþingunum. Sum ríki senda bæði aðalmenn og varamenn á fundina, en við
höfum ekki haft fjármagn til þess.
Það er ekki verið að fara fram hjá
reglum um kynjakvóta með þessari
skipan,“ segir Karl.

KARL
GARÐARSSON

UNNUR BRÁ
KONRÁÐSDÓTTIR

Formaður Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins

Varaformaður
Íslandsdeildar
Evrópuráðsþingsins

Brynhildur Pétursdóttir benti
á þetta undir liðnum störf þingsins. Að hennar mati er verið að
fara fram hjá reglunum. „Þessar
reglur eru settar til að tryggja að
bæði kynin eigi fulltrúa á vettvangi
Evrópuráðsþingsins. Að skipa konu
sem aðalmann sem sækir svo að
segja enga fundi er einhver fjallabaksleið sem mér finnst út í hött.
Ef okkur þykir á annað borð mikilvægt að taka þátt í þessu samstarfi
þá virðum við að sjálfsögðu þær
reglur sem um það gilda,“ segir
Brynhildur.
Barist um sætið
Ástæða þess að Unnur kemst ekki
úr varaformannsembættinu er sú
að ekki hefur náðst samkomulag
milli Framsóknarflokksins, VG og
Sjálfstæðisflokksins um skipan í
nefndina. Karl Garðarsson svaraði
því til þann 2. júlí 2013 í þingsal,
í fyrirspurn Ingibjargar Björnsdóttur, varaþingmanns Bjartrar
framtíðar, að ekki hafi náðst samkomulag um hver flokkanna ætti
að víkja sínum manni frá og koma
konu í nefndina til að uppfylla reglur ráðsins um að skipa ætti aðalmenn af báðum kynjum. Nú telja
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grunnskólum, skólastjóra og foreldra og fleiri, lögðu fram bókun
þar sem fram kom að þjónusta og
stuðningur við börn með hegðunarvanda, kvíða, tilfinningavanda, geðræn vandamál, málhömlun, vímuefnavanda og þroskahamlanir sé
engan veginn viðunandi. Grípa
þurfi inn í mál áður en vandinn
verði óyfirstíganlegur, auka sérfræðiþjónustu í skólum, styðja
betur við fjölskyldur og fjölga
meðferðarúrræðum fyrir börn í
miklum vanda.
- fbj

Föst sem varaformaður út
af reglum um kynjakvóta

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

unar- og frumkvöðlasetur og
Arion banki standa í sameiningu
fyrir viðskiptahraðlinum Startup
Reykjavík fjórða árið í röð nú í
sumar.
Startup Reykjavík hraðar ferlinu sem sprotafyrirtæki fara
í gegnum þannig að þau nái að
koma í verk á tíu vikum því sem
annars tæki mánuði eða jafnvel ár.
Tíu fyrirtæki taka þátt í Startup Reykjavík hverju sinni.
Arion banki leggur hverju og
einu fyrirtæki til tvær milljónir í
hlutafé gegn sex prósenta eignarhlut.
Hingað til hafa 30 fyrirtæki
tekið þátt í Startup Reykjavík og
yfir 630 milljónum hefur verið
fjárfest í fyrirtækjum Startup
Reykjavík.
- glp

borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, segir meirihlutann í borginni
hafa orðið uppvísan að miklu kæruleysi, úrræðaleysi og jafnvel afglöpum í málefnum barna í fjölþættum
vanda, einkum vímuefnavanda.
Á fundi skóla- og frístundaráðs
Reykjavíkur í síðustu viku var málefnið til umræðu og segir Kjartan
formann skóla- og frístundaráðs,
Skúla Helgason, hafa beitt þöggun
og ekki flutt upplýsingar um alvarleg vandamál sem við er að etja í

EVRÓPURÁÐSÞINGIÐ Svo virðist sem eftirsóknarvert sé að sitja fundi. Ekki hefur
náðst samkomulag um hvaða kona eigi að taka við af Unni Brá Konráðsdóttur í ráðinu.

sjálfstæðismenn komið að hinum
flokkunum tveimur að skipa konu
sem aðalmann því þeir hafi breytt
skipan sinni árið 2013.
Eftir Alþingiskosningar árið
2013 voru skipaðir þrír karlar í
Íslandsdeild Evrópuráðsins, þeir
Karl Garðarsson, Ögmundur Jónasson og Brynjar Níelsson. Sú skipan
braut reglur ráðsins um kynjakvóta
og því þurfti að skipta einhverjum
karlanna út fyrir konu. Unnur Brá
og Brynjar höfðu þar sætaskipti en
síðan þá hefur Unnur Brá aðeins
náð að komast á einn fund ráðsins,
í september 2013.
Eftir miklu að slægjast
Fjölmargar utanlandsferðir fylgja
því að vera í Íslandsdeild Evrópuráðsins. Fjórir fundir Evrópuráðs-

þingsins voru haldnir árið 2014
sem ná yfir fimm daga í hvert sinn.
Einnig voru tveir stjórnarnefndarfundir þingsins haldnir á árinu,
í Bakú og í Brussel, og sótti Karl
Garðarsson þá fundi fyrir hönd
Íslands sem formaður nefndarinnar. Einnig sótti Karl fundi utan
þinga, einn í mars, annan í maí, tvo
í septembermánuði, tvo í nóvember
og svo tvo í desember. Ögmundur
sat nefndarfundi utan þinga í mars,
september, nóvember og desember.
Til viðbótar við nefndarfundi
sinnti Karl Garðarsson eftirliti
með forsetakosningum í Úkraínu
25. maí 2014 og þeir Ögmundur
Jónasson sinntu báðir eftirliti með
þingkosningum í Úkraínu 26. október 2014.
sveinn@frettabladid.is
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Framsóknarmenn kjósa:

Hryðjuverkasamtökin Boko Haram gerðu harðar árásir á bæ við landamæri Níger á laugardag:

Ágúst er formaður ungra

Ekkert lát á árásum Boko Haram í Afríku

STJÓRNMÁL Ágúst Bjarni Garðars-

NÍGER, AP Hryðjuverkasamtökin

son var kjör inn formaður Sambands ungra framsóknarmanna á
sambandsþingi sem lauk í gær.
Ágúst Bjarni tek ur við formennsku af Helga Hauki Haukssyni. Ágúst Bjarni er stjórnmála fræðing ur og er að ljúka
meistaranámi í verkefnastjórnun
frá Há skól an um í Reykjavík.
Ágúst Bjarni er jafnframt oddviti
Framsóknar í Hafnarfirði og hefur setið í stjórn ungra framsóknarmanna undanfarið ár.
- fbj

Boko Haram eru sögð hafa gert
árás á bæ við landamæri í Níger
á laugardag. Þetta var önnur árás
samtakanna um helgina.
Árásin var gerð um nótt ásamt
því að kona framdi sjálfsmorðssprengjuárás við markað í sama
bæ nokkrum klukkustundum síðar.
Árásin hófst á laugardagskvöld
við bæinn Diffa. Her Nígeríu tókst
þó að verja bæinn og þurftu vígamennirnir að hörfa eftir nokkurra
klukkustunda bardaga.

Íbúi í bænum Diffa staðfesti að
árásin hefði átt sér stað en ekki
náðist í embættismenn á svæðinu.
Boko Haram hafa notað sjálfsmorðssprengjur í bílum sem og
vestum sem einstaklingar klæðast í mörgum banvænum árásum
á markaði og við samgönguæðar
sem hafa kostað hundruð lífið.
Þetta mun vera fyrsta slíka árásin
sem samtökin gera utan Nígeríu.
Afríkubandalagið funduðu í
Yaounde, höfuðborg Kamerún, á
laugardag þar sem ákveðið var að

➜ Afríkubandalagið hyggst
senda um 8.700 hermenn til
að berjast gegn Boko Haram.
senda fleiri hermenn til að berjast við Boko Haram. Alls er um
að ræða 8.700 hermenn frá Benín,
Kamerún, Níger, Nígeríu og Tsjad.
Á meðan fundurinn átti sér stað
gengu þúsundir um stræti Yaounde í kröfugöngu til að krefjast
þess að ekki verði unnið á nokkurn
hátt með Boko Haram.
- fbj

ÁRÁSIR HALDA ÁFRAM Hryðjuverka-

samtökin Boko Haram gerðu árás á bæ
við landamæri Níger um helgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Beltone First gengur með iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð) með iOS eða nýrra stýrikerfi.
Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

Í MÜNCHEN Petro Porosjenkó, Angela Merkel og Joe Biden.

Minsk staður
friðarfundar
Leiðtogar fjögurra þjóða munu koma saman í höfuðborg Hvíta-Rússlands í vikunni og freista þess að koma
á friði í Úkraínu. Forsetar stríðandi fylkinga segjast
bjartsýnir á að niðurstaða fundarins verði jákvæð.
ÚKRAÍNA Leiðtogar Úkraínu, Rúss-

HVER ERU ÁHRIF
BORGARUMHVERFIS
Á HAMINGJU?
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar stendur fyrir fundaröðinni
Heimkynni okkar, borgin um þróun og mótun
borgarinnar á Kjarvalsstöðum á Klambratúni,
þriðjudaginn 10. febrúar 2015 kl. 20:00
þar sem spurt verður:
Hver eru áhrif borgarumhverfis á hamingju?
Frummælendur eru Hjálmar Sveinsson
borgarfulltrúi, Anna María Bogadóttir
arkitekt, Sigrún Helga Lund doktor í tölfræði
og Páll Jakob Líndal doktor í umhverfissálfræði og verða þau með áhugaverðar
og skemmtilegar framsögur.
Spurt verður: Eykur skipulag og umhverfi
Reykjavíkur líkur á því að íbúarnir
verði hamingjusamir?

Veldur vinsamlegt umhverfi hamingju,
fallegar hjólaleiðir, gönguleiðir og fjölbreytt
útivist fyrir ólík áhugamál? Hvaða máli skiptir
gott aðgengi að grænum svæðum?
Stuðlar nálægð við sundin, fjöllin og náttúruna
að hamingju? Dregur það úr sjúkdómum,
hjónaskilnuðum? Hvetur það til samverustunda fjölskyldunnar? Sýnileg menning
og listaverk, skemmtileg torg og garðar?
Allir velkomnir – kaffi á könnunni.

Hjálmar Sveinsson Anna M. Bogadóttir Sigrún Helga Lund Páll Jakob Líndal

Reykjavíkurborg

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

lands, Frakklands og Þýskalands
munu hittast á fundi í Minsk,
höfuðborg Hvíta-Rússlands, næstkomandi miðvikudag. Engan þarf
að undra að umræðuefnið verður
ástandið í austurhluta Úkraínu.
Fundurinn var ákveðinn í kjölfar þess að fjórmenningarnir
ræddu saman í síma í gær. Petro
Porosjenkó, forseti Úkraínu, sagði
eftir símafundinn að hann vonaðist til þess að vopnahléi yrði komið
á sem fyrst. Angela Merkel og
Francois Hollande höfðu tveimur
dögum áður ferðast til Moskvu
og rætt við Vladimír Pútín um
ástandið án þess að komast að
niðurstöðu.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
fundað verður um málefni stríðandi fylkinga í Minsk. Í september í fyrra undirrituðu aðilar
samkomulag um vopnahlé, skipti
á föngum, aukna sjálfstjórn héraðanna Dónetsk og Lúhansk og
að kosningum þar yrði flýtt. Þrátt
fyrir vopnahléið héldu menn
áfram að skjóta hverjir á aðra og
kenndu hverjir öðrum um.
Sem stendur geisa harðir bardagar kringum lestarstöðina í
Debaltseve. Rúmlega 5.300 manns
hafa fallið í bardögum síðan í apríl
á síðasta ári og látnum fjölgar dag
frá degi.
Leiðtogar fjölmargra ríkja, en
þó ekki Rússlands, funduðu um
helgina í München. Aðspurð sagði
Angela Merkel að mikilvægt væri
að leita allra leiða til að koma í veg
fyrir að deilan yrði útkljáð með
vopnum. Sú yfirlýsing vakti upp
blendnar tilfinningar vestan hafs.
„Úkraínumenn eru að falla fyrir

Úkraínumenn eru að
falla fyrir rússneskum
byssukúlum og við
sendum þeim mat og
teppi. Matur og teppi
veita litla vörn gegn
skriðdrekum.
John McCain, bandarískur
öldungadeildarþingmaður.

rússneskum byssukúlum og við
sendum þeim mat og teppi. Matur
og teppi veita litla vörn gegn skriðdrekum,“ segir öldungadeildarþingmaðurinn og repúblikaninn
John McCain. Utanríkisráðherrann John Kerry segir að ekki
standi til að Bandaríkin sendi hermenn eða hergögn til landsins.
Enn hafa ekki borist neinar
fregnir af innihaldi mögulegs samkomulags en getgátur eru uppi um
að núverandi víglína verði hlutlaust svæði. Í fyrra Minsk-samkomulaginu var gert ráð fyrir því
að báðar fylkingar myndu draga
vígvélar sínar aftur um fimmtán kílómetra en heimildir herma
að ætlunin sé að gera fimmtíu
kílómetra breitt svæði algerlega
vopnalaust.
Þjóðarleiðtogarnir fjórir munu
ekki vera einu aðilarnir sem koma
til með að funda í Minsk að tveimur dögum liðnum. Fulltrúar uppreisnarmanna, Úkraínu, Rússlands
og Öryggis- og eftirlitsstofnunar
Evrópu munu einnig hittast og
ræða málin.
johannoli@frettabladid.is
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Starfsmenn Alþingis upplýstu lögreglu um orð og athafnir alþingismanna við mótmælin 2008 til 2011. Þingmaður vill svör:

Vill skýrari reglur um trúnaðarskyldu starfsmanna
STJÓRNMÁL Jón Þór Ólafsson, þingmaður

Pírata, hefur lagt fram fyrirspurn á Alþingi
til forseta þingsins um orð og athafnir þingmanna.
Í fyrirspurninni spyr Jón Þór hvort
þagnarskylda og trúnaður starfsmanna
þingsins nái ekki til alls þess sem alþingismenn segja og gera á Alþingi og þess sem
starfsmenn geta orðið vitni að.
Vísar hann í minnisblað frá lagaskrifstofu þingsins til forsætisnefndar upp úr
skýrslu Geirs Jóns Þórissonar, fyrrverandi
lögreglustjóra, um skipulag lögreglu við
mótmælin 2008 til 2011. Þar komi fram að
starfsmenn þingsins hafi upplýst lögreglu

um orð og athafnir þingmanna sem
spurt starfsmenn spurninga um
voru í húsakynnum þingsins.
ákveðna þingmenn og eins að
Niðurstaða minnisblaðsins sé sú
lögreglan hafi heyrt starfsmenn
að „ekki verði séð að þagnarskylduræða sín á milli um ákveðna
ákvæði starfsmannalaga taki til
þingmenn. Ég vil vita hvort þingþess“ og að ekki sé „tilefni til frekari
mönnum og starfsmönnum sé
athugana af hálfu skrifstofu þingsskylt að svara lögreglunni um orð
ins“.
þingmanna og athafnir. Og eins
„Mér finnst það óljóst hverjar
hvort lögreglan hafi heimildir
JÓN ÞÓR
skyldurnar eru, bæði fyrir starfstil að spyrja þessa aðila og hvort
ÓLAFSSON
fólkið og eins fyrir þingmenn, hvernþeim beri þá skylda til að svara.
ig trúnaðarsambandi á milli þeirra er háttVerður lögreglan að vera í einhverjum
að. Þetta þarf að vera á hreinu,“ segir Jón
sérstökum erindagjörðum til að svo sé,
Þór í samtali við Fréttablaðið.
það er að rannsaka eitthvað ákveðið mál
eða brot.“
„Það kemur fram að lögreglan hafi
- fbj

MÓTMÆLI
Jón Þór
Ólafsson,
þingmaður
Pírata, vill fá
svör um trúnaðarskyldu
starfsmanna
Alþingis
í kjölfar
skýrslu lögreglunnar um
búsáhaldabyltinguna.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON

SPRENGT Gangagröftur í Vaðlaheiði
hefur gengið illa.
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Gangagröftur gengur illa:

Vaðlaheiðargöng hálfnuð
SAMGÖNGUR Búið er að sprengja

helming Vaðlaheiðarganga, milli
Fnjóskadals og Eyjafjarðar.
Um helgina náði verktaki þeim
áfanga að komast 3.600 metra,
sem er helmingur af áætlaðri
heildarlengd ganganna.
Gangagröftur hefur gengið
mjög erfiðlega síðustu mánuði og
hvert áfallið dunið yfir á fætur
öðru. Vatnselgur hefur sett mark
sitt á gangagröftinn og hefur
aðeins verið unnið Fnjóskadalsmegin síðustu vikur að gangagreftri. Nú eru einnig hafnar
bergþéttingar Fnjóskadalsmegin
sem hefur ekki þurft áður.
Af þessum sökum hafa áætluð
verklok tafist um sex mánuði. - sa

BSRB bregst við dómi:

Fólk verður veikara en áður:

Inflúensan
skæðari í ár
HEILBRIGÐISMÁL Flensan er skæð-

ari nú en síðustu tvö ár, sjúklingarnir verða veikari en áður og
sumir liggja í rúminu á aðra viku.
Inflúensan breiðist nú hratt
út í samfélaginu. Fjöldi tilkynninga um flensuna til Landlæknisembættisins hefur aukist mikið
síðustu vikuna, enda hafa margir
leitað til lækna vegna flensunnar.
„Hún er skæðari en síðustu tvö
ár. Fólk verður veikara, er jafnvel lengur veikt, margir eru veikir á aðra viku. Svo er alltaf einn
og einn sem fær berkjubólgu eða
lungnabólgu upp úr flensunni,“
segir Gunnlaugur Sigurjónsson, lækningaframkvæmdastjóri
Læknavaktarinnar. Þá segir hann
flensuna heldur leggjast á yngra
fólk en eldra nú.
- lvp

Þú kemst hærra
í góðum félagsskap
Þúsundir Íslendinga ávaxta fé sitt í Lífeyrisauka
Lífeyrisauki er stærsti sjóður landsins sem býður
eingöngu viðbótarlífeyrissparnað.
Sjö fjárfestingarleiðir tryggja að þú finnur þá réttu fyrir
þinn lífeyrissparnað og leggur grunn að varasjóði til að
skapa þér betri lífskjör eftir starfslok.
Skoðaðu leiðirnar á www.arionbanki.is/lifeyrisauki, með
því að senda fyrirspurn á lifeyristhjonusta@arionbanki.is
eða hafðu samband við ráðgjafa í síma 444 7000 og
leggðu grunn að góðri framtíð.

ÁVÖXTUN LÍFEYRISAUKA
Lífeyrisauki 1

10,3%
7,1%

Lífeyrisauki 2

8,3%
8,1%

Lífeyrisauki 3

8,0%

5,4%
3,4%

Lífeyrisauki 4

7,8%
3,1%

Lífeyrisauki 5

6,0%
9,9%

Lífeyrisauki
Erl. verðbr.

3,9%

Lífeyrisauki
Innl. skuldabr.

1,9%
7,0%

Nafnávöxtun 2014
5 ára meðalnafnávöxtun 2009–2014
Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega
vísbendingu um ávöxtun í framtíð. Fimm ára
ávöxtunartölurnar sýna meðalnafnávöxtun frá
2009–2014 en ávöxtunin er mismunandi á milli
ára. Frekari upplýsingar um Lífeyrisauka, þ.á.m.
um ávöxtun hvers árs, reglur sjóðsins o.fl., má
nálgast á arionbanki.is/lifeyrisauki.
/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (  ¶       

KJARAMÁL BSRB vill brýna fyrir
forsvarsmönnum Isavia að virða
kjarasamningsbundin réttindi
starfsmanna sinna í ljósi dóma
sem fallið hafa gegn fyrirtækinu. Fyrirtækinu var með dómi
gert að greiða fyrrverandi starfsmanni sjö milljónir króna vegna
ólöglegrar uppsagnar.
„Isavia er opinbert hlutafélag
sem er alfarið í eigu ríkisins og
eini atvinnurekandi landsins í
fjölmörgum sérhæfðum störfum. Í ljósi stöðu sinnar á vinnumarkaði hvílir enn ríkari skylda
á félaginu að gæta þess að farið
sé að lögum í samskiptum við
starfsfólk,“ segir á vef BSRB. - skó
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Isavia virði
kjarasamninga

SKOÐUN
Framkoma við eldra fólk er okkur til minnkunar:

Samfélagið bregst

Þ

að tók á að lesa vandaða og umfangsmikla fréttaúttekt í helgarblaði Fréttablaðsins, um aðstöðu og
aðbúnað eldra fólks. Sögurnar sem sagðar voru
eru þess eðlis að þær virka sem hryllingssögur í
íslenskum samtíma. Staðreyndirnar eru hrikalegar og öllum til mikillar minnkunar. Hér verður að gera
betur.
„Það var hreytt í hana og talað niður til hennar. Það var
eins og hún færi í taugarnar á þeim. Hún var sett í rimlarúm
og í hjólastól með belti, líklega til að einfalda vinnu þeirra,
og eftir það gekk hún ekki
meir. Það var örugglega ekki
tími til að ganga með henni í
göngugrindinni. Ég kom oft að
henni að reyna að skera belti
Sigurjón Magnús
með skærum eða hníf. Stærsta
Egilsson
vandamál mömmu var tíðar
klósettferðir, eins og er gjarnsme@frettabladid.is
an hjá eldra fólki. Hún var
alltaf látin bíða svo lengi eftir aðstoð að yfirleitt pissaði hún
á sig. Ég trúði þessu varla en svo varð ég vitni að þessu. Hún
kallaði á korters fresti fram en fékk þau svör að hún þyrfti
að bíða aðeins. Að þær væru í rapporti. Svo eftir þrjú korter
kemur starfskona inn í herbergið á fleygiferð, rífur af henni
sængina og segir: „Hvað! Ertu ekki með þykkt stykki á þér?“
Hún mátti sem sagt bara pissa á sig.“
Þessi lýsing konu á meðferð móður sinnar er ótrúleg, ótrúlega vond og hún ein á að duga til að við tökum okkur tak og
gerum eitthvað róttækt í málinu. Öll eigum við eitt sameiginlegt. Það er að vilja verða gömul, og þá heilsuhraust. Fjarri
er að öllum takist það. Það er alvarlegt að verða gamall og
öðrum háður. Við höfum, sem samfélag, sett okkur markmið,
eða viðmið. Þar var ætlunin að hafa fleiri hjúkrunarfræðinga
við störf. Raunin er á hinn veginn, hjúkrunarfræðingum
hefur fækkað hlutfallslega. Byggingar leysa einar og sér
engan vanda. En það munar um þær. Áður hefur Fréttablaðið
fjallað um hversu illa stjórnvöld hafa á löngum tíma tekið
meginhluta þeirra peninga sem safnast í Framkvæmdasjóð
aldraðra og notað peningana til annarra hluta. Á meðan eykst
vandinn stöðugt með hækkandi aldri þjóðarinnar. Hann á enn
eftir að aukast á mörgum komandi árum.
Á árunum 2010 til 2014 hafa 8,2 milljarðar króna runnið
í sjóðinn. Um sex og hálfur milljarður af þeim peningum
hafa verið teknir í annað en til var ætlast. Svo sem rekstur
stofnanaþjónustu, leigugreiðslur vegna hjúkrunarheimila og
viðhalds öldrunarstofnana. En hvað veldur svona illri meðferð? Mannvonska? Já, að hluta. Þá ekki bara mannvonska
þeirra sem starfa við að þjónusta gamla fólkið. Líka þeirra
sem skammta fjárveitingarnar alltof smátt sem fara til að
laga það sem miður hefur farið. Og ekki er minni ábyrgðin
þeirra sem vita hvert ástandið er en segja ekkert eða gera
ekkert til að bæta úr.
Nú má ekki lengur stinga höfðinu í sandinn. Það þarf að
standa rétt að þessu, hætta öllu svindli og afneitun. Ekkert
okkar vill enda ævina á þann hátt sem komið var inn á í
frásögn dóttur öldruðu konunnar.
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Sátt um sátt gagnvart sátt
Kvótamálin eru aftur komin í
umræðuna og margir hafa vaknað
upp við þann vonda draum að það
eru 37 fundardagar eftir á Alþingi og
sjávarútvegsráðherra hefur ekki enn
fengið málið samþykkt fyrir ríkisstjórn. Ráðherra tjáði sig um málið
og kallaði eftir víðtækri sátt, slíkt væri
nauðsynlegt um jafn mikilvægt mál.
Það er nokkuð til í því. Það er hins
vegar holur hljómi í ákalli um sátt um
frumvarp sem svo lítil sátt ríkir um
hjá þeim sem þó hafa séð að ekki
hefur enn tekist að afgreiða það um
ríkisstjórn. Sennilega er bara sátt um
að það verði að ná sátt um að sátt
náist gagnvart sátt um fiskveiðistjórnunarfrumvarpið sem
ekki hefur þó enn komið
fram.

EFNAHAGSMÁL

formaður Samtaka
iðnaðarins

Kynningarafsláttur og prufutími
í World-Class í kaupbæti.

í einum smelli

Sátt um sátt annarra
Helgi Hjörvar, formaður þingflokks
Samfylkingarinnar, talaði um það í
Fréttablaðinu á föstudag að ná þyrfti
sátt um málið. Það gerði Kolbeinn
Árnason hjá Samtökum fyrirtækja
í sjávarútvegi líka. Það er nefnilega
mikil sátt um það að aðrir nái sátt um
málið. Eiginlega víðtæk sátt um víðtæka sátt annarra. Helgi er til dæmis
sáttur við að ríkisstjórnin leggi fram
jafn stórt og viðamikið frumvarp á
haustdögum, enda þurfi að ræða
það í þaula. Hann hefur þá verið
ósáttur við fyrri ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna, en fyrir
kom hjá henni að stór mál, eins
og um fiskveiðistjórnun, kæmu
ekki fram á fyrstu dögum
þingsins, svo ekki sé meira
sagt.
kolbeinn@frettabladid.is

Höft hefta

Guðrún
Hafsteinsdóttir

Nú er Nike-úrvalið
á Heimkaup.is

Sátt um sátt hinna
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra
var einn þeirra sem tjáðu sig um
málið um helgina. Hann var, eins og
samráðherra hans, áfram um að sátt
yrði að nást um málið. Bjarni taldi
æskilegt að sú sátt yrði ekki aðeins
innan stjórnarflokkanna, heldur næði
einnig inn fyrir raðir stjórnarandstöðuflokkanna. Allt satt og rétt hjá Bjarna.
Það ríkir greinilega mikil sátt í ríkisstjórninni um að það verði sátt
hjá stjórnarandstöðunni
um sáttarfrumvarpið sem
ekki enn er komið fram.
Ef sátt næst hjá stjórnarandstöðunni um sátt við
frumvarpið, verður
kannski hægt
að leggja það
fram.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Undanfarna daga hefur mikið verið rætt
um gjaldeyrishöft og þann skaða sem þau
valda íslenskum fyrirtækjum. Tilefnið var
sala á einu myndarlegasta iðnfyrirtæki
landsins til erlendra eigenda og flutningur
höfuðstöðva fyrirtækisins frá Íslandi. Þó
að framleiðsla fyrirtækisins verði áfram
hér á landi eru þetta sorgleg tíðindi fyrir
íslenskan iðnað. Margoft hefur verið bent
á skaðsemi gjaldeyrishafta fyrir íslenskt
efnahagslíf og er þetta því miður dæmi um
að það er ekki að ástæðulausu.
Líklega var það skynsöm ráðstöfun að
setja gjaldeyrishöftin á, enda var þeim
ætlað að bregðast við fyrirsjáanlegum
bráðavanda og frekara hruni krónunnar.
Nú eru sex árin liðin og þrátt fyrir fögur
fyrirheit stjórnvalda bólar ekkert á raunverulegri áætlun um afnám þeirra. Íslensk
fyrirtæki hafa sýnt mikla seiglu en á einhverjum tímapunkti þrýtur þolinmæðina.
Þann punkt nálgumst við óðfluga. Fyrirtæki sem þurfa að vaxa geta það einfaldlega ekki í lokuðu haftahagkerfi. Gjaldeyrishöftin koma í veg fyrir nauðsynlegan
efnahagsbata og gera okkur ókleift að nýta
fjármagn til framþróunar. Vegna haftanna
er framleiðni fjármagns alltof lítil.
Það er ljóst að mörg fyrirtæki finna ekki
svo gjörla fyrir höftum í daglegum rekstri.
Á það einkum við um fyrirtæki sem starfa

➜ Íslensk fyrirtæki hafa sýnt mikla

seiglu en á einhverjum tímapunkti
þrýtur þolinmæðina. Þann punkt nálgumst við óðﬂuga. Viðskiptalíf í höftum
getur aldrei blómstrað til lengdar
enda fela þau í sér skert samkeppnisumhverﬁ fyrirtækja okkar.
á heimamarkaði. Önnur fyrirtæki, sérstaklega þau sem eru í sérhæfðri starfsemi svo
sem tækni og hugviti, þurfa að horfa út
fyrir túngarðinn til að geta vaxið og dafnað. Þetta eru oft og tíðum vaxtarsprotar
framtíðarinnar.
Höftin hafa ekki bara hamlandi áhrif á
nýsköpun og sprotafyrirtæki heldur einnig
á fyrirtæki í hefðbundnum iðnaði eins og
dæmin sanna. Viðskiptalíf í höftum getur
aldrei blómstrað til lengdar enda fela þau í
sér skert samkeppnisumhverfi fyrirtækja
okkar. Ísland er að missa af vaxtartækifærum og tapa frá landinu ungu og hæfileikaríku fólki sem hér vill starfa og lifa.
Því verðum við sem þjóð að skapa ungu, vel
menntuðu fólki vaxtarskilyrði sambærileg
þeim sem eru í löndunum í kringum okkur.
Það er löngu tímabært að bregðast við.
Látum ekki höftin hefta vöxt iðnaðar á
Íslandi.
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AF NETINU

Lægstbjóðandi mannúðar
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Ekki er heppilegt fyrirkomulag
við flutninga á fötluðu fólki að
skipta oft um bílstjóra þannig að
þeir þekki ekki þarfir og venjur
þeirra sem þjónustunnar njóta.
Það er ekki gáfulegt gagnvart fólki
sem á mjög mikið undir vanafestu
og á erfiðara með að takast á við
breytingar en aðrir, að mikið og
óskiljan legt rask sé á daglegum
flutningum þess, eða óvissa um
það sem morgundagurinn ber í
skauti sér. Þegar um er að ræða lifandi manneskjur af holdi og blóði –
viðkvæmar, öðrum háðar, jafnvel
varnarlausar – er ekki mannúðlegt
að taka að sér verk sem þær varðar án þess að meta áður umfang
þess og eigin getu til að takast það
á hendur en hefjast handa í þeirri
von og vissu að maður hljóti að
finna bara út úr þessu.
Það þarf ekki MBA-gráðu í
stjórnunarfræðum til að sjá þetta
allt saman. En þarf kannski MBAgráðu í stjórnunarfræðum til að
sjá þetta ekki?
Þau hlustuðu ekki
Það var augljóslega misráðið að
fela Strætó að annast ferðaþjónustu fyrir fatlaða. Fólkið sem
fyrir þessu stóð hafði að engu
varnaðarorð fatlaðra og annarra
sem þjónustunni tengdust. Þegar
maður hlustar ekki á einhvern er

það vegna þess að maður telur að
viðkomandi hafi ekkert að segja
manni. Maður virðir ekki viðkomandi; maður telur sig vita
betur. Fólkið sem stýrir Strætó
virðist hafa talið það létt verk
og löðurmannlegt að bæta á sig
þessum flutningum; það vanmat
hrapallega umfang verksins, virðist hreinlega ekki hafa haft fyrir
því að setja sig inn í það áður en
hafist var handa. Virðist ekki einu
sinni hafa ómakað sig við að lesa
skýrslur þar sem varað var við því
sem seinna kom á daginn. Þetta
sýnir ákveðið viðhorf til þeirra
sem þjónustunnar eiga að njóta –
og þess úrlausnarefnis sem fyrir
liggur.
Engu er líkara en að forsvarsmenn Strætó hafi litið á
þetta eingöngu sem tæknilegt
úrlausnarefni fremur en þátt í
umönnunarstörfum þar sem reynir á hæfni í mannlegum samskiptum við ólíkt fólk með ólíkar þarfir; fólk sem á það sameiginlegt að
eiga vegna fötlunar erfitt með að
fara ferða sinna en er að öðru leyti
ýmislegt og alls konar.
Þegar kvartanir tóku að berast
frá notendum þjónustunnar og
aðstandendum þeirra fötluðu einstaklinga sem ekki gátu tjáð sig
sjálfir var eins og forsvarsmenn
Strætó tækju þetta ekki fyllilega
alvarlega, litu ekki á notendur
þjónustunnar sem fullgilda borgara samfélagsins; það var eins og
þeir ypptu öxlum og segðu með
ögn pirruðu brosi: Við erum að
ná tökum á þessu, þetta er allt að
koma. Svona-svona.
Kvarta nirnar snerust um
óstundvísi, viðmót, klunnaskap og
kunnáttuleysi; farið var með fólk á

Off-takkinn

ranga staði og það skilið eftir; fólk
var ekki sótt; fólk var látið bíða;
allir sem tjá sig virðast sammála
um rándýrt og óskilvirkt tölvukerfi sem leysti af skilvirkt tölvukerfi; að sögn sérhannað til pakkaflutninga.
Arfurinn
Ráðdeildin var hins vegar öllu
meiri þegar kom að sjálfum flutningunum: þá var verkið boðið
út og svo fengið lægstbjóðanda.
Undirverktakar undirverktaka.
Slíkt kann að eiga við stundum,
til dæmis þegar kemur að því að
flytja pakka eða standa í einföldum verklegum framkvæmdum þar
sem ekki reynir endilega á vandvirkni – en ekki í umönnunarstörfum þar sem jafnvel reynir á vissa
sérhæfni.
Lægstbjóðendur eiga aldrei að
koma nærri þjónustu við lifandi
manneskjur. Sé eitthvað sem við
Íslendingar eigum að geta lært af
sögunni er það þetta. Og það gildir um heilbrigðismál, menntamál,
umönnunarstörf – og þrif á spítölum.
Um aldir viðgekkst hér það
fyrirkomulag að framfærsla á
eignalausu og umkomulausu fólki
– hreppsómögunum svonefndu –
var boðin upp innan sveitarinnar
og fengin þeim sem bauðst til að
sjá fyrir viðkomandi fyrir lægstu
upphæðina, sem svo var reidd
fram úr sameiginlegum sjóðum.
Ýmsar átakanlegar frásagnir
eigum við af hlutskipti þeirra sem
í þessu lentu og fengu fært í orð,
þó að auðvitað séu líka til undantekningar í þessu eins og öðru,
og gott fólk til á öllum tímum. En
þetta var lægstbjóðandakerfi og

➜ Lægstbjóðendur eiga
aldrei að koma nærri þjónustu við lifandi manneskjur.
Sé eitthvað sem við Íslendingar eigum að geta lært af
sögunni er það þetta. Og það
gildir um heilbrigðismál,
menntamál, umönnunarstörf – og þrif á spítölum.
ýtti undir vanrækslu og nísku.
Því fylgdi viss sýn á það fólk sem
stóð höllum fæti, var ekki „sjálfs
sín“; og í íslensku bændasamfélagi
voru þau reyndar æði mörg sem
ekki fengu að njóta sín og gáfna
sinna út af vistarbandi og öðrum
aðferðum til að hamla því að hægt
væri að flytja í þéttbýli og hefja
þar nýtt líf.
Þetta er líka arfur okkar Íslendinga; ekki bara víkingar sem stóðu
í stafni og valkyrjur sem flugu um
nætur í svanalíki að kjósa mönnum örlög. Ekki bara duglegir sjósóknarar sem höfðu ráð undir rifi
hverju og sjálfstæðar og sterkar
konur sem öllu stjórnuðu heima.
Líka þetta. Og stundum er eins og
eimi eftir af einhverjum hugsunarhætti þegar kemur að umönnun við aldna og sjúka. Við höfum
fyrst og fremst falið einkaaðilum,
sjálfseignarstofnunum, að annast
um aldrað fólk og nú er Fréttablaðið farið að segja okkur sögur
af því hvernig til tekst sums staðar í þeim efnum, og eru skelfilegar
margar. Þær vitna um afleiðingar
lægstbjóðandastefnunnar í mannúðarmálum.

Það mætti stundum
halda að off-takkann
vantaði á sjónvörp
sumra. Til hvers
annars ætti að setja
endalausar reglur um
hvað má og hvað má ekki sýna
hvenær? Getur fólk ekki bara slökkt
á sjónvarpinu eða horft á eitthvað
annað? Nýlega komst það í hámæli
að Ríkissjónvarpið hafi sýnt, og
gelti nú allir heimsins mjóhundar,
Bond-mynd kl. 20.55. Klukkutíma
fyrr en lög heimila. Í sjálfu sér væri
mér kannski sama ef ríkisvaldið
léti nægja að setja reglur um hvað
það sýndi á sinni stöð. En neeei.
Ríkisvaldinu nægir ekki að fitla við
sjálft sig heldur þarf það að þukla á
öðrum í leiðinni.

http://www.deiglan.is
Pawel Bartoszek

„Engar málfundaræﬁngar, takk“
Hvað er heimilt í
baráttunni gegn
skattsvikum? Ruglar
það kannski myndina
að mörgum er ekkert
sérlega tamt að líta á
skattsvik sem glæpi, heldur fremur sem einhvers konar ófyrirleitni,
bíræfni–sem þeir myndu jafnvel
sjálfir stunda ef þeir kæmust upp
með það. […] Bjarni Benediktsson
er kominn í hnút vegna upplýsinga um skattsvik sem íslenska
ríkinu býðst að kaupa. Hann talar
um töskur með peningum og er
allt í einu mjög þungorður í garð
skattrannsóknarstjóra.
http://www.eyjan.is/silfuregils
Egill Helgason

Snjór. Frost. Ís.
Skiptir engu!
Audi Q5. Fullkominn
fyrir íslenskar
aðstæður.

Verð frá kr. 7.990.000,-

2.0 TDI quattro, sjálfskiptur

11

+(./$Ã/DXJDYHJLÃ5H\NMDYtNÃVtPLÃZZZDXGLLV

12 | TÍMAMÓT |

9. febrúar 2015 MÁNUDAGUR

TÍMAMÓT
MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST 9. FEBRÚAR 1825

1788 Jósef II lýsir stríði á hendur Tyrklandi fyrir hönd Austurríkis.

Kjörinn forseti með minnihluta atkvæða

1822 Haítí ræðst inn í Dóminíska lýðveldið.
1849 Lýst er yfir stofnun lýðveldisins Rómar undir stjórn Giuseppes Mazzini.
1885 Fyrstu Japanirnir koma til Havaí.
1916 Félag íslenskra botnvörpuskipa er stofnað.
1959 Togarinn Júlí ferst við Nýfundnaland og með honum þrjátíu manna áhöfn.
1962 Jamaíka verður sjálfstæð þjóð innan breska samveldisins.
1964 Bítlarnir koma fram í fyrsta sinn í beinni útsendingu í
bandarísku sjónvarpi í skemmtiþætti Eds Sullivan.
1971 Jarðskjálfti í grennd við Los Angeles í Bandaríkjunum
verður a.m.k. 64 að bana.
1984 Maður með lambhúshettu rænir útibú Iðnaðarbankans í
Breiðholti og kemst undan með 400 þúsund krónur.
1991 Um það bil 90 prósent kjósenda í Litháen kjósa að rjúfa
tengslin við Sovétríkin.

Á þessum degi árið 1825 var John
Quincy Adams kjörinn forseti Bandaríkjanna þrátt fyrir að hafa fengið
færri atkvæði en Andrew Jackson,
mótframbjóðandi hans, í forsetakosningunum árið áður. Hvorugur
frambjóðendanna tryggði sér hins
vegar hreinan meirihluta kjörmanna
í kosningunum og því skar fulltrúadeildin úr um hver hreppti hnossið.
Fjórir gáfu kost á sér í embætti
Bandaríkjaforseta árið 1824 en til að
tryggja sér sigur þurfti frambjóðandi
að hljóta 131 af 261 kjörmanni.
Andrew Jackson fékk 99 kjörmenn
og 153.544 atkvæði en John Quincy
Adams hlaut 84 kjörmenn og 108.740
atkvæði en hinir frambjóðendurnir
tveir fengu afganginn. Eins og kveðið
er á um í stjórnarskrá Bandaríkjanna

var fulltrúadeildinni því falið að kjósa
forseta en deildin má þó aðeins kjósa
um þrjá efstu frambjóðendurna. Fulltrúadeildarþingmaðurinn Henry Clay
lenti í fjórða sæti í kosningunum og
var því dæmdur úr leik. Hann samþykkti hins vegar að beita áhrifum
sínum á þinginu í þágu Adams.
Báðir voru þeir hluti af lausbeisluðu
bandalagi sem árið 1828 varð að
Repúblikanaflokknum en stuðningsmenn Jacksons áttu eftir að stofna
flokk demókrata.
John Quincy Adams var sjötti forseti
Bandaríkjanna. Hann var sonur Johns
Adams, sem sjálfur var annar forseti
landsins. John Quincy var 58 ára þegar
hann varð forseti. Hann fæddist 1767
en lést 1848. Hann eignaðist fjögur
börn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi, langafi og langalangafi,

INGIBERG ÞÓRARINN HALLDÓRSSON
Linnetsstíg 2, Hafnarfirði,

sem lést mánudaginn 2. febrúar 2015,
verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju,
þriðjudaginn 10. febrúar kl. 15.00.
Katrín Ingibergsdóttir
Bergþór Ingibergsson
Egill Ingibergsson
Guðbjörg Ingibergsdóttir
Halldór Ingibergsson
barnabörn, barnabarnabörn og

Kristín Guðnadóttir
Jóhann A. Guðmundsson
Sirivan Khongjamroen
Móeiður Helgadóttir
Ólafur Haukdal Bergsson
barnabarnabarnabörn.

Yndisleg móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

GUÐMUNDA DANÍELA
VETURLIÐADÓTTIR
lést á Hrafnistu í Hafnarfirði þriðjudaginn
3. febrúar. Útförin fer fram frá Garðakirkju
miðvikudaginn 11. febrúar kl. 15.00.
Þórður Kristjánsson
Veturliði Rúnar Kristjánsson
Gunnar Watanabe Kristjánsson
Guðrún Helga Kristjánsdóttir
Ingibjörg Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ásta Einarsdóttir
Ragnheiður Haraldsdóttir
Mizuho Watanabe
Arnar Þorsteinsson
Ólafur Ólafsson

Ástkær sambýliskona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

JÓNÍNA JÓNSDÓTTIR
Lindasíðu 2, Akureyri,

lést 31. janúar á Dvalarheimilinu Hlíð. Útförin
mun fara fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Þökkum samúð og hlýhug okkur til handa
vegna fráfalls hennar.
Gunnar Lúðvíksson
Hrefna Svanlaugsdóttir
Hallur Guðmundsson
Garðar Svanlaugsson
Tordis Albinus
Halla Svanlaugsdóttir
Aðalgeir M. Jónasson
Margrét Svanlaugsdóttir
Guðmundur V. Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

VAGGAN AFHENT Þórunn Pálsdóttir (t.v.) og Anna Lísa Björnsdóttir (t.h.) frá styrktarfélaginu Gleym mér ei athuga búnaðinn sem fylgir

kælivöggunni. Helga Sigurðardóttir, yfirljósmóðir meðgöngu- og sængurlegudeildar, fylgist með.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fá lengri tíma með
börnum eftir andlát
Styrktarfélagið Gleym mér ei gaf Landspítalanum kælivöggu í síðustu viku. Hún gefur
foreldrum barna sem andast á meðgöngu eða í fæðingu meiri tíma til að syrgja og kveðja.
Umræðan um þetta erfiða málefni hefur opnast mikið undanfarin misseri.
„Við erum að gefa fólki tíma,“ segir
Anna Lísa Björnsdóttir, félagi í
styrktarfélaginu Gleym mér ei, um
kælivöggu sem félagið afhenti Landspítalanum í síðustu viku.
Félagið styrkir ýmis verkefni í
tengslum við missi barns á meðgöngu
eða í fæðingu. Kælivaggan gefur foreldrum barna sem hafa látist við
fæðingu meiri tíma til að vera með
barninu.
Vaggan heldur líkama barnsins hæfilega köldum og því geta foreldrar haft
barnið hjá sér í allt að tvo sólarhringa,
í stað örfárra klukkutíma eins og áður.
Að sögn Önnu Lísu, sem tók þátt í
að safna fyrir vöggunni, er þetta afar
mikilvægt fyrir foreldra á þessum viðkvæma tíma.
„Þetta er algjör bylting,“ segir Anna.
Hún útskýrir að hingað til hafi foreldrar haft afar lítinn tíma til að kveðja.
Það sé mikilvægt í sorgarferlinu að
leyfa sér og nánustu aðstandendum að
skapa minningar. Með tilkomu kælivöggunnar sé það nú mögulegt. Sumir

foreldrar vilja baða barnið sitt. Aðrir
vilja klæða það. Enn aðrir vilja leyfa
systkinum að kveðja. Allt eru þetta
mikilvægir þættir að sögn Önnu í því
ferli sem barnsmissir hefur í för með
sér.
Styrkjarfélagið gefur tvær kælivöggur. Ein verður á sjúkrahúsinu á
Akureyri og hin verður hluti af búnaði
Kristínarherbergisins á kvennadeildinni við Hringbraut í Reykjavík, sem
nefnt er eftir Kristínu Guðmundsdóttur
handboltakonu. Kristín ræddi opinskátt
um þessi málefni í Íslandi í dag fyrir
fáeinum misserum.
Anna Lísa segir að Kristín hafi haft
mikil áhrif og opnað umræðuna mikið.
„Við höfum fundið fyrir miklum stuðningi í samfélaginu,“ segir Anna Lísa.
Hún segir það birtast meðal annars
í auknum áhuga á málefninu og það
hvernig fólk eigi auðveldara með að
tala um hlutina en áður. „Það er meira
að segja þannig að fólk sem missti barn
fyrir áratugum er farið að stíga fram
og tala um reynslu sína. Eitthvað sem

það hafði ekki getað áður,“ segir hún
og nefnir dæmi um að kona ein hafi
nýlega nefnt barn sem hún missti í fæðingu fyrir meira en 50 árum. Missirinn
hafi markað djúp spor sem aldrei var
almennilega tekist á við.
Anna Lísa segir það hafa gengið vel
að safna fyrir kælivöggunum tveimur,
en þær kostuðu um hálfa milljón króna
hvor. Fjöldi fólks lagði málefninu lið og
má til dæmis nefna mikilvægt framlag
úr minningarsjóði Magnúsar Brynjars
Guðjónssonar.
Félagar í Gleym mér ei styrktarfélaginu eru þegar farnir að beina sjónum sínum að næsta söfnunarverkefni.
Það er aðstaðan við duftgarðinn í Fossvogi. Þar er reitur sem ætlaður er fyrir
börn sem látist hafa á meðgöngu eða í
fæðingu. Gleym mér ei ætlar að beita
sér fyrir ýmiss konar endurbótum þar;
koma fyrir bekkjum, skiltum og fleiru.
Til að fræðast meira um málefnið og
starfsemi styrktarfélagsins má fara á
gleymmerei-styrktarfelag.is.
andri@frettabladid.is

HANDHÆGUR SLEÐI
Hönnuðirnir Max Frommeld og Arno Mathies hafa kynnt nýjan og frumlegan sleða.
Útlitið er í raun gamalt en þennan sleða má
hins vegar brjóta saman, sem er afar þægilegt í geymslum og þegar ekið er með hann
milli staða.
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EYKUR BRENNSLU
OG BÆTIR SKAP
SÖLUAFL KYNNIR Leanbody Fatburner-fæðubótarefnið flýtir efnaskiptum
líkamans og minnkar matarlystina. Það gefur aukna orku og skerpir athygli.

L

eanbody Fatburner inniheldur
mikilvæga samsetningu efna sem
auka brennslu yfir daginn og gefa
aukna orku. Leanbody Fatburner flýtir
efnaskiptum líkamans og bætir skapið
um leið. Varan hentar öllum sem vilja
brenna aukakílóum hvort sem þeir
stunda æfingar eða ekki og þeim sem
vilja auka orkuna, bæta skapið og
minnka matarlystina.
„Ég tek Fatburner á morgnana eða í
vinnunni rétt fyrir hádegi. Hann keyrir
upp orkuna og skerpir hressilega á
athyglinni yfir daginn. Tek hann alltaf á
þeim dögum þegar ég hvíli mig frá æfingum því hann eykur brennslu svo um
munar allan daginn. Það hjálpar mér að
viðhalda sem bestu líkamlegu formi. Ég
mæli eindregið með þessari vöru fyrir
þá sem vilja auka brennslu og skerpa
á athyglinni í daglegu amstri,“ segir
Gunnar Sigurðsson, IFBB Classic Body
building.

KEYRIR
UPP
ORKUNA
Gunnar
Sigurðsson,
IFFB Classic
Body Building, tekur
Fatburner
þá daga
sem hann
æfir ekki.

LEANBODY FATBURNER
STYÐUR:
■ Aukna brennslu
■ Aukna orku
■ Betra geð
■ Þyngdarstjórnun
■ Minni matarlyst
■ Efnaskipti líkamans

NOTKUN
Best er að taka vöruna á morgnana
og blanda saman við vatn. Varan fæst
í einni bragtegund, Fruit Punch. Ekki
skyldi taka meira en einn skammt á dag
og ekki er ráðlegt að taka vöruna inn
nokkrum klukkustundum fyrir svefn.

LEANBODY FATBURNER INNIHELDUR MEÐAL ANNARS:
■ Hátt hlutfall B5-vítamíns
■ L-Tyrosine
■ L- Carnitine
■ Naringin
■ L-Theanine
■ Raspberry Ketones
■ Advana Z
■ Natural Astaxanthin extract
■ Koffín anhydrous

SÖLUSTAÐIR
NOTAR VÖRUR LEANBODY
Jamie Eason fitnessmódel
notar vörurnar frá Leanbody.

Leanbody Fatburner fæst í Hagkaupi, Iceland og á vefversluninni
www.leanbody.is.

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: Svanur Valgeirsson | Hönnun: Silja
Ástþórsdóttir Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

PABBI, ÁTT ÞÚ UPPSKRIFT?
Smári Jónsson gaf út matreiðslubók með einföldum
heimilismat eftir að dæturnar
hringdu stöðugt til að biðja um
leiðbeiningar og uppskriftir eftir
að þær fluttu að heiman.

Plokkfiskur
KROOXUNRVWXUiPtQ

MYND/SMÁRI JÓNSSON

BJARGAÐI UPPELDINU FYRIR HORN
Fæst í öllum apótekum – Hagkaup – Fjarðarkaup
– Heimkaup – Heilsuver – Heilsulausn.is

MATUR Smári Jónsson gaf nýlega út matreiðslubókina Pabbi, átt þú uppskrift?
Kveikjan að bókinni voru stöðugar hringingar dætranna þegar þær fluttu að
heiman og Smári sá að þörf var á uppskriftahefti með einföldum heimilismat.

D

ætur mínar hringdu mikið til að biðja um uppskriftir og yfirleitt voru þetta réttir sem þær
höfðu alist upp við. Sú yngsta hringdi oftast.
Hún flutti að heiman síðasta haust og ég fann að
þar hafði eitthvað klikkað verulega í uppeldinu því
hún kunni ekkert í eldamennsku. Þá sáum við að ég
yrði að koma þessu í bók,“ segir Smári Jónsson matreiðslumaður hress en hann gaf út bókina Pabbi átt
þú uppskrift? nú fyrir jólin.
Bókin inniheldur einfaldar uppskriftir að heimilismat, allt frá soðnum fiski og upp í lambafillet. Bókin
er nú í þriðju prentun og komu vinsældir hennar
Smára á óvart.
„Ég gerði mér enga grein fyrir því hversu mikil
eftirspurnin yrði. Fólk hefur greinilega verið farið að
svengja eftir uppskriftum að venjulegum heimilismat,“ segir Smári. „Ég forvitnaðist í kringum dætur
mínar um hvað það væri sem krakka langaði að læra
að elda og setti bókina upp fyrir byrjendur í eldhúsinu en uppskriftirnar gagnast einnig lengra komnum. Ég legg mikla áherslu á að nýta vel það hráefni
sem keypt er inn. Til dæmis er í bókinni ísskáps-

hreinsunarsúpa! Ég fer einnig inn á grunnþættina í
matreiðslu, hvernig sjóða á kartöflur og hrísgrjón,
hvernig rasp er sett á kjöt eða fisk og hvernig reikna á
út hversu mikið magn þarf af hverju á mann. Í augnablikinu er bókin uppseld en ég er að láta prenta hana
í þriðja sinn og hún fer í verslanir Eymundsson.“
Smári segir fjölskylduna alla hafa hjálpast að við
gerð bókarinnar og að hann sé þegar farinn að huga
að næstu bók.
„Konan mín á titilinn og ýtti á mig að koma henni
í verk. Dóttir mín hannaði bókina og tók myndir og
réttina í bókina völdu dæturnar að miklu leyti. Það
var ótrúlega skemmtilegt að vinna þetta og ég er
enn í skýjunum. Ég hætti fyrir tíu árum að starfa sem
matreiðslumaður, af heilsufarsástæðum, en ég lít á
þetta sem nýtt upphaf í matreiðslunni. Það verður
örugglega framhald.“
Og hefur bókin gagnast dætrunum?
„Já, já, nú hringir sú yngsta og segir: „Pabbi, ég var
að elda úr bókinni og það tókst æðislega vel.“ Ég hef
því náð að bjarga uppeldinu fyrir horn.“
■

heida@365.is

FISKUR Í RJÓMASÓSU – FYRIR FJÓRA

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

800 g fiskflök (ýsa, þorskur, skötuselur eða annar
fiskur)
½-1 bolli hveiti
½ tsk. nýmalaður pipar
1 tsk. salt
2-3 msk. olía og góð klípa
af smjöri til steikingar
1 tsk. karrí
1 bolli púrrulaukur eða
vorlaukur, saxaðir frekar smátt
½ box sveppir, saxaðir
frekar smátt (má sleppa)
½ l rjómi

AÐFERÐ
Hveiti kryddað með salti
og pipar, fiskinum velt
upp úr hveitinu.
Hitið pönnuna og setjið olíu og smjör á hana,
varist að nota fullan hita
vegna þess að þá brennur smjörið.
Setjið fiskinn á pönnuna.
Þegar fiskinum er snúið
við, stráið þá karrýinu
yfir og bætið lauk og
sveppum út á.

Hristið pönnuna aðeins
til þess svo að að laukurinn og sveppirnir fari
í fituna.
Látið krauma í smá
stund.
Hellið rjómanum yfir og
látið malla á lágum hita
í 3-4 mínútur.
Borið fram með fersku
salati, hrísgrjónum og/
eða kartöflum.

FASTEIGNIR.IS
6. TBL.

9. FEBRÚAR 2015

Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig heim!

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Rúnar
Óskarsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Bylgja Bára
Bragadóttir

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

sölufulltrúi
Sími 896 0247

Nadia Katrín
sölufulltrúi
Sími 692 5002

100% þjónusta = árangur*

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

Stórkostlegt útsýni
Elín Viðarsdóƫr Lögg. fasteignasali

Eyjabakki 13 íb. 201 Sólheimar 23 íb. 0602
Opið hús þriðjud. 10. feb.
kl. 18:00-18:30

Opið hús þriðjud. 10. feb.
kl. 17:00-17:30

26,5 m

x Rúmgóð 4ra herbergja, 104,8 fm
x 3 svefnherbergi
x ÞvoƩahús og búr/geymsla innan íbúðar
x 16,2 fm geymsla í sameign með gluggum
x Suðursvalir
x Góður vel umgenginn sƟgagangur
x Húsi vel viðhaldið

26,9 m

x Falleg og björt eign
x STÓR 2ja herbergja, 72 fm
x LyŌublokk (2 lyŌur)
x 6.hæð, útsýni
x Rúmgóð stofa
x Húsvörður
x Laus við kaupsamning

elin@fasteignasalan.is

Sími: 695 8905
Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 •
berg@berg.is w w w.berg.is •
GSM 897 0047
Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
3HWXU#EHUJLV

Valhöll fasteignasala kynnir:
Austurkór 102, íbúð 0002 . Ný
fullbúin 140,9 fm 4ra herbergja
íbúð með sérinngangi neðst
í húsinu auk 25,8 fm bílskúrs
í glæsilegu nýju 6 íbúða
húsi. Íbúðinni fylgir 34,3 fm
hellulögð verönd.
Útsýnið er stórbrotið til sjávar,
Bessastaða og yfir borgina. Hér
verður enginn svikinn af sólarlaginu. Gengið er inn í anddyri
með þreföldum forstofuskáp. Á
hægri hönd úr forstofu er komið
inn í bjarta, glæsilega samliggjandi borðstofu, stofu og eldhús.
Inn af eldhúsi er geymsla. Úr
stofu er gengið út á 34,3 fm hellulagða verönd. Stórglæsilegt útsýni er bæði úr stofu og frá veröndinni. Á vinstri hönd úr forstofu
eru tvö góð barnaherbergi með
innbyggðum skápum og hjónasvíta með glæsilegu fataherbergi
og rúmgóðu baðherbergi inn af. Á

Íbúðin er ný og glæsileg.

móti herbergjunum er þvottaherbergi og minna baðherbergi. Baðherbergin eru með ljósum flísum
á veggjum upp í hurðarhæð, sérsmíðuðum innréttingum, vegghengdu salerni og flísalögðum
sturtubotnum. Í þvottaherbergi er
tengimöguleiki fyrir þvottavél og
þurrkara með rakaþétti. Glæsilegt
einstafa eikarparket er á öllum
gólfum nema baðherbergjum og
þvottaherbergi þar sem eru flísar.
Innréttingar eru sérsmíðaðar
frá Brúnási, hvítlakkaðar og með
ljósri steinplötu frá Rein. Innihurðir eru spónlagðar eikarhurðir

Álfkonuhvarf 21 - 201 Kópavogur

Eldshöfði 1 - 110 Reykjavík

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

Flúðasel 52 - 109 Reykjavík

Laus strax

154,6 m2 endaraðhús á tveimur
hæðum, ásamt bílastæði í
bílageymslu við Flúðasel í Reykjavík. Neðri hæðin skiptist í Stofu,
borðstofu, eldhús, forstofu, gestasnyrtingu, þvottahús og geymslu.
Efri hæð: Þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi. V. 41,3 m.

án þröskulds. Keramikhelluborð
með fjórum hellum, blástursofn
og gufugleypir með kolasíu verða
af gerðinni AEG. Gólfhiti er í íbúðinni. Snjóbræðsla er í tröppum og
stéttum að inngöngudyrum.
Einnig er til sölu alveg eins íbúð
í Austurkór 100 á 52,9 milljónir,
henni er skilað án megingólfefna
og bílskúr fylgir ekki. Opið hús
verður þriðjudaginn 10. febrúar
milli kl. 17.30 og 18.
Allar upplýsingar veitir Þórunn
Pálsdóttir, sölufulltrúi/verkfræðingur, MBA í síma773-6000 eða
thorunn@valholl.is

Björt og falleg 128,5 m2, 4ra herbergja endaíbúð
á 2. hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara í lyftuhúsi
við Álfkonuhvarf 21 í Kópavogi. Íbúðin skiptist í
þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. Sérgeymsla í
kjallara. V. 35,9 m.

Heiðargerði 15 - 108 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði við Eldshöfða 1. Húsnæðið
er á þremur hæðum. Í húsnæðinu er vinnulyfta sem gengur á milli hæða. Húsnæðið
er skráð 247,5 m2 samkvæmt skráningu
Þjóðskrár Íslands en er ca. 600 m2. V. 77,0 m.

Kvíslartunga 54 - 270 Mos.

Fallegt raðhús á tveimur hæðum, með bílskúr.
Á jarðhæð er forstofa, gangur, eldhús með
borðkrók, þvottahús, salerni og stofa. Á 2. hæð
er hol, hjónaherbergi, tvö samliggjandi barnaherbergi, baðherbergi og sólstofa. Eignin hefur
verið talsvert endurnýjuð. V. 48,9 m.

Laus strax
Uglugata 54 - 270 Mosfellsbær
Ný 150,8 m2, 4ra herbergja íbúð með sér inngangi á 2. hæð í nýju fjórbýlishús sem er í byggingu.
Íbúðin afhendast fullbúin með innréttingum.
Gólfefni eru harðparket og flísar. V. 41,8 m.

Efstaleiti 14 - 103 Reykjavík

Laus strax

132,6 m2 4ra herbergja íbúð
á jarðhæð, ásamt bílastæði í
bílakjallara í glæsilegu lyftuhúsi við
Efstaleiti 14 í Reykjavík. Húsvörður
er búsettur í húsinu. Stór sameign
m.a. eru sundlaug, heitir pottar,
gufubað og líkamsræktarsalur.
V. 49,1 m.

241,5 m2 fokhelt endaraðhús í byggingu, á
tveimur hæðum. Tvennar svalir eru á húsinu
og er fallegt útsýni af efri hæðinni. V. 29,9 m.

Þrastarhöfði 29 - 270 Mosfellsbær

Breiðavík 17 - 112 Reykjavík

TIL LEIGU
Hraunbær 44 - 110 Reykjavík

Laus strax

Falleg 112,6 m2, 5 herbergja íbúð á
2. hæð við Hraunbæ 44 í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í fjögur svefnherbergi, hol, baðherbergi, eldhús og
stofu. Sérgeymsla er í kjallara.
V. 26,9 m.

99 m2, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi
á 2. hæð í litlu 3ja hæða fjölbýlishúsi við
Breiðuvík 17 í Grafarvogi. Leiguverð er
180.000 kr á mánuði.
Farið er fram á 3 mánaða tryggingu.

Mjög glæsilegt 252,3 m2 einbýlishús á tveimur hæðum. Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
Mikið útsýni er frá efri hæðinni. Lóðin er mjög falleg, steypt bílaplan og stórar verandir með
skjóveggjum. V. 81,9 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

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson Elín D. Wyszomirski
Sölumaður
Lögg. fasteignasali
gisli@fastmark.is
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Mánatún - Glæsileg 5-6 herbergja endaíbúð til suðurs á efstu hæð.

Laugarásvegur - frábær staðsetning - 4ra – 5 herbergja útsýnisíbúð.

Glæsileg 204,0 fm. endaíbúð til suðurs á 6.
hæð (efstu) auk tveggja sér bílastæða í bílahúsi.
Rúmgóðar svalir til vesturs. Íbúðin er innréttuð á
mjög vandaðan og smekklegan máta með sérsmíðuðum innréttingum. Aukin hljóðeinangrun er á
milli hæða. Gólfhitakerﬁ er í íbúðinni. Lofthæð er um
2,8 metrar og ná allar innihurðir uppí loft. Hjónasvíta
sem samanstendur af herbergi, fataherbergi og baðherbergi. Rúmgóðar og bjartar stofur. Húsvörður.

154,2 fm. íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi auk sameignar í kjallara á frábærum stað við
Laugarásveg. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Íbúðin er björt með stórum gluggum. Stofa og
borðstofa í opnu veglegu rými með gluggum er snúa
í austur, suður, suð- vestur og norður. Þrjú herbergi.
Einstaklega glæsilegt útsýni er yﬁr Laugardal og
borgina, sjóndeildarhringurinn óskertur frá Bláfjöllum
yﬁr til Akraness og Snæfellsjökuls. Eignin býður
upp á heilmikla möguleika og staðurinn er óviðjafnanlegur.

Verð 84,9 millj.
V

Móaﬂöt - Garðabæ

Vesturbrún - Frábær staðsetning.
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. Rúmgóð setustofa, borðstofa og stór skáli opinn við stofu. Hjónasvíta með
miklum fataskápum. Að utan var húsið einangrað
uppá nýtt og klætt með ﬂísum. 1.046 fm. gróin lóð
með verönd til suðurs og fallegri lýsingu.

Seltjarnarnes – byggingarlóð

Stórglæsilegt 273,2 fm. (skráð 259,2 fm) einstakt
einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað
við opna svæðið í Vesturbrún. Húsið er teiknað af
Halldóri Gíslasyni að innan sem utan og er einstakt
að allri gerð, frábærlega skipulagt og með miklum
og vönduðum sérsmíðuðum innréttingum. Setustofa
með arni og útbyggðum glugga til suðurs. Koníaksstofa með mikilli lofthæð. Borðstofa með gólfsíðum
gluggum. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Lyfta er
í húsinu.
Glæsileg skjólgóð afgirt og mjög prívat baklóð.

Hólaberg - 2ja herbergja íbúð í nýlegu húsi fyrir eldri borgara.
Glæsileg 67,8 fm. íbúð á 1. hæð auk 7,0 fm.
yﬁrbyggðra suðursvala í vönduðu og nýlegu húsi
fyrir eldri borgara. Björt og rúmgóð stofa, opið
eldhús með eikarinnréttingum og rúmgott svefnherbergi. Sér stæði í bílageymslu í kjallara og lyfta
er í húsinu.
Innangengt í tengibyggingu við Gerðuberg þar
sem íbúar í húsinu geta fengið alla þá þjónustu
er Gerðuberg hefur uppá að bjóða, svosem
mötuneyti, bókasafn og félagsstarfsemi.

Verð 26,9 millj.
V

• Byggingarlóð undir einbýlishús á einstökum útsýnisstað á sunnanverðu Seltjarnarnesi.
• Lóðin er eignarlóð, 861,0 fermetri að stærð og frá henni nýtur mikils útsýnis til suðurs.
• Gatnagerðargjöld eru ógreidd.
• Frábær staðsetning í grónu hverﬁ og frá lóðinni nýtur einstaklega fallegs útsýnis.

SUMARHÚS
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EIGNARLAND Í KJÓSAHREPPI.

SUMARHÚS Í SKORRADAL.

BREKKUÁS – HAFNARFIRÐI.

SELVOGSGATA – HAFNARFIRÐI

Sumarhús í landi Þúfu í Kjósahreppi. Um er að ræða 79,9 fm
hús á 2.520 fm eignarlandi með glæsilegu útsýni. Húsið er
byggt 2002 og er með stórum sólpalli. Akstur frá Reykjavík
ca. 30 mínútur.

Vandaður og vel byggður 59,9 fm. sumarbústaður ásamt
18,7 fm. gestahúsi með gufubaði á gróinni og vel staðsettri
4.225,0 fm. eignarlóð sem vaxin miklum gróðri. Stórkostlegt
útsýni er yﬁr Skorradalsvatn. Verönd er við bústaðinn á þrjá
vegu og malarborin afmörkuð bílastæði.
36,7 millj.

Vönduð 86,2 fm. íbúð á 3. hæð með sérinngangi af svölum.
Stórar og skjólsælar svalir til suðurs útaf stofu. Lyfta er í
húsinu. Allar innréttingar, gólfefni og innihurðir eru ljósar og úr
eik. Quartz er á borðum innréttinga í eldhúsi og baðherbergi.
Frábær staðsetning við opið svæði.
26,9 millj.

Mikið endurnýjuð 43,5 fm. íbúð með sérinngangi auk sér
geymslu í kjallara. Gólfhiti er í allri íbúðinni. Þetta er falleg
eign sem hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum
Sérbílastæði á lóð.

13,9 millj.

HEGRANES

18,9 millj.

SAFAMÝRI

Hegranes - Garðabæ.

Safamýri. Heil húseign.

Mjög gott 233,9 fm. einlyft einbýlishús á 1.288,0 fm. eignarlóð á Arnarnesinu að meðtöldum 55,7 fm. bílskúr. Tvær rúmgóðar
stofur eru í húsinu og fjögur góð svefnherbergi. Stofan er með góðri lofthæð og arinn er í garðstofu. Opið eldhús með fallegri
innréttingu úr kirsuberjaviði. Afgirt timburverönd með heitum potti og skjólveggjum sem umlykur húsið á tvo vegu í suður og
suðaustur. Innkeyrsla er hellulögð og með hitalögnum. Verð 69,9 millj.

368,7 fermetra heil húseign við Safamýri auk um 130 fermetra rýmis í kjallara. Húseignin er í dag þrjár íbúðir þ.e. rúmgóð
sérhæð og tvær 3ja herbergja íbúðir með sameiginlegum inngangi auk fjölda útleiguherbergja herbergja í kjallara og í bílskúr
með aðgangi að eldhúsi og baðherbergi. Húsið var allt steinað að utan árið 2004 og lítur vel út. Frábær og eftirsótt staðsetning.
Stórt hellulagt bílaplan. Miklir möguleikar til útleigu. Verð 109,0 millj.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.
Skoðum og metum samdægurs. Sanngjörn söluþóknun.
Kópavogsbraut 3 – Kópavogi. 2ja herbergja íbúð.

Granaskjól 88. Endaraðhús.
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Eignin verður til sýnis
á morgun frá kl. 17.15-17.45
Mjög glæsilegt, vel skipulagt og mikið endurnýjað
185,8 fm. endaraðhús, tvær hæðir og ris, á stórri
lóð með góðri og rúmri aðkomu við Granaskjól.
Rúmgóðar stofur með útgengi á afgirta verönd. Nýtt
eldhús. Stór sjónvarpsstofa. Fjögur herbergi. Lóðin
er mjög falleg.

S

Eignin verður til sýnis í dag
frá kl. 17.15 – 17.45

HÚ
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Glæsileg 61,9 fm. íbúð á 1. hæð með suðursvölum í
nýlega endurbyggðu fjölbýlishúsi við Kópavogsbraut
í sunnanverðum Kópavogi. Húsið var allt endurbyggt
árið 2010 og er í mjög góðu ástandi að utan og
innan. Á þessum tíma var íbúðin innréttuð uppá nýtt
og skipt um gler og glugga. Hús er klætt að utan
með áli.

Verð 75,0 millj.
V

Verð 25,9 millj.
V

Verið velkomin.
Íbúð merkt 0101.
Verið velkomin.

Kársnesbraut - Kópavogi. Endaraðhús.

Miðholt 4 - Hafnarﬁrði. Einbýlishús á frábærum útsýnisstað.
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Eignin verður til sýnis á morgun
frá kl. 17.30-18.00
Glæsilegt 7 herbergja 208,0 fm. einbýlishús á
tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað neðan við
götu í Miðholti í Hafnarﬁrði. Samliggjandi stofur með
kamínu og mikilli lofthæð að hluta. Fjögur herbergi
og sjónvarpsstofa. Gólfefni eru gegnheilt olíuborið
parket og granítﬂísar. Eignin stendur á 952,9 fm.
lóð, sem er að mestu leyti villt og þarfnast ekki
vinnu við, en einnig er stór verönd til suðurs og
hellulögð innkeyrsla og stéttir fyrir framan húsið með
hitalögnum í. Eignin er laus til afhendingar nú
þegar. Óhindrað útsýni er til suðurs, vesturs og
norðurs.

Glæsilegt og þó nokkuð endurnýjað endaraðhús á
tveimur hæðum 169,5 fm. að stærð að meðtöldum
22,8 fm. bílskúr í vesturbæ Kópavogs. Eldhús var
endurnýjað fyrir tveimur árum og sett upp falleg hvít
háglans innrétting. Rúmgóð stofa með útgangi á
stóra suður verönd. Frábær staðsetning þar sem
stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Hús sem
hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum tíðina.
Fallegur garður með miklum gróðri.

Verð 49,9 millj.
V

Verð 67,9 millj.
V

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA - 6 HERBERGJA

STIGAHLÍÐ. GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS

BLIKANES – GARÐABÆ

SJÁVARGRUND - GARÐABÆ. 5-6 HERBERGJA ÍBÚÐ.

Mjög fallegt og vel skipulagt 325,4 fm. einbýlishús á 3 pöllum efst í Stigahlíð við
opið svæði á góðum útsýnisstað. Stórar og skjólsælar verandir með heitum potti
og mjög falleg og gróin lóð.Allt að 6 svefnherbergi eru í húsinu, 3 baðherbergi og
sérlega glæsilegar stórar stofur með arni. Glæsilegt útsýni er til allra átta úr stofum
og sólskála. Lóðin er með stórri og skjólsælli verönd.
90,9 millj.

Glæsilegt og vel staðsett um 265 fm. einbýlishús á tveimur pöllum á sunnanverðu
Arnarnesi. Húsið var allt innréttað uppá nýtt árið 2006 m.a. voru bæði baðherbergi
endurnýjuð, lagður gólfhiti í allt húsið og skipt um raﬂagnir og neysluvatnslagnir.
Rúmgóðar og bjartar samliggjandi stofur, vandað eldhús með hvítum sprautulökkuðum innréttingum. Lóðin er nýlega mikið endurnýjuð.
99,0 millj.

5-6 herbergja íbúð með sérinngangi. Íbúðin er á tveimur hæðum með sér andyri
á 1.hæð auk herbergis án glugga og geymslu í kjallara samtals að birtu ﬂatarmáli
170,9 fm. Auk þess fylgir bílastæði í bílakjallara 20,5 fm. Birt stærð heildareignarinnar er 191,4 fm. Opið eldhús með nýlegri innréttingu. Rúmgóð stofa með góðri
lofthæð og útgangi á svalir til suðurs. 4 herbergi.
44,0 millj.

HAUKSHÓLAR. FRÁBÆR ÚTSÝNISSTAÐUR

LJÁRSKÓGAR - REYKJAVÍK.

NORÐURBRÚ – SJÁLANDI GARÐABÆ. 4RA HERB.

277,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með séríbúð á neðri hæð og bílskúr á
frábærum útsýnisstað. Eignin er upphaﬂega innréttuð á vandaðan og smekklegan
hátt og eru innréttingar hannaðar af Lovísu Christiansen. Rúmgott hol/setustofa
með arni sem hannaður er af Víﬂi Magnússyni. Miklar innréttingar í eldhúsi. Ræktuð
lóð með um 40 fm. verönd. Mikils útsýnis nýtur frá eigninni

Vel staðsett 210,9 fm. einbýlishús á þremur pöllum með stórri skjólgóðri verönd til
suðurs og innbyggðum 38,4 fm. bílskúr. Samliggjandi stofur með arni og útsýni til
sjávar og víðar. Sex herbergi. Sjónvarpshol með útgangi á viðarverönd til suðurs.
Opið eldhús við stofu. Húsið stendur á 1.067 fm. lóð innst í botnlanga og er stór
hellulögð innkeyrsla fyrir framan húsið.
52,9 millj.

Mjög falleg, björt og vel skipulögð 123,4 fm. íbúð á 2. hæð í álklæddu fjölbýlishúsi
í Sjálandi. Fallegt útsýni er úr íbúðinni yﬁr sjóinn. Flísalagðar suðvestur svalir. Gólfsíðir gluggar í stofu. Fallegt eldhús með birkiinnréttingum. Sér stæði í bílageymslu
fylgir og lyfta er í húsinu. Staðsetning eignarinnar er góð í grónu hverﬁ. Stutt í
skóla, leikskóla, íþróttasvæði o.ﬂ.
41,9 millj.

LANGAMÝRI - GARÐABÆ

GRÆNLANDSLEIÐ- GRAFARHOLTI.

ARNARÁS – GARÐABÆ. EFRI SÉRHÆÐ.

Fallegt 305,8 fm. endaraðhús, tvær hæðir og ris með góðri lofthæð, að meðtöldum
34,8 fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr í grónu hverﬁ í Garðabænum. Rishæðin er
með góðri lofthæð og fjórum þakgluggum. Stórar samliggjandi stofur með útgangi
á tvennar svalir. Einnig svalir út af hjónaherbergi á efri hæð/rishæð. Fimm herbergi.
Möguleiki er að gera einstaklingsíbúð á neðstu hæðinni.
64,9 millj.

Glæsilegt 166,2 fm. sérbýli á tveimur hæðum í tvíbýlishúsi auk 38,8 fm bílskúrs,
samtals 205 fm. að stærð. Mjög vönduð og fallega innréttuð eign. Stofa/borðstofa
með stórum gluggum í þrjár áttir og frábæru útsýni. Úr stofum er útgengi á stóra
þakverönd. Lóðin er mjög falleg og er að mestu leyti villt og þarfnast ekki vinnu við.
Garðrýmið tengist stórri þakverönd með útsýni móti norðri og vestri. 64,9 millj.

Mjög falleg 5 herbergja 134,6 fm. efri sérhæð með fallegu útsýni í Ásahverﬁnu.
Miklar innréttingar úr kirsuberjaviði eru í eldhúsi og útsýni er að Esjunni, yﬁr
Garðabæ að Kópavogi og víðar. Skjólsælar svalir til suðvesturs út af stofu.
Sjónvarpshol og þrjú rúmgóð svefnherbergi. Góð aðkoma er að húsinu og fjöldi
bílastæða er á lóð.
42,9 millj.
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66,0 millj.

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

ÁLFATÚN 37, 201 KÓPAVOGI
S
HÚ
IÐ udag
P
O án
m

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

REYRENGI 49, 112 REYKJAVÍK
S
HÚ
IÐ udag
P
O án
m

Björt
j og
g glæsileg
g
g ca 130 fm 4-5 herbergja
gj íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli
j ý við
Álfatún í Kópavogi. Eigninni fylgir bílskúr og hefur íbúðin nánast öll verið
endurinnréttuð á smekklegan hátt. Tvennar svalir, til vesturs og austurs, og
gglæsilegt
g útsýni
ý yfir
y Fossvoginn.
g
Einstök staðsetning
g neðst í Fossvoginum
g
þþar
sem göngufæri er í skóla, leikskóla, Íþróttaiðkun og útivistarparadís. Aukaherbergi í sameign með aðgengi að snyrtingu. Eignin verður sýnd mánudaginn
9. febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,8 m. 8568

ÞVERÁS 16, 110 REYKJAVÍK
S
HÚ g
Ð
a
I
d
OP iðju
þr

VATNSSTÍGUR 17 101 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 02-01.

Fallegt og vel skipulagt 159,5 fm parhús á tveimur hæðum ásamt 29,3 fm bílskúr, alls 188,8 fm, við Reyrengi í Grafarvogi með glæsilegu útsýni til norðurs.
Húsið er mjög vel staðsett en það stendur við botnlangagötu. Göngufæri í
Egilshöllina, Spöngina, skóla, leikskóla, golfvöllinn og fl. Eignin verður sýnd
mánudaginn 9.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 49,9 m. 8569

VESTURGATA 18-20 220 HAF.
3 ÍBÚÐIR SELDAR

Mjög glæsileg og björt 117 fm 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð á þessum
vinsæla stað í hjarta Reykjavíkur. Stórar og bjartar stofur, gegnheilt parket
á gólfum, hjónasvíta og svalir til vesturs. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
10.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 53 m. 4613

ÞINGVAÐ 61-81 110 RVK.
MÖGULEG 90-95% LÁN.

Ný raðhús í byggingu við Þingvað í Reykjavík. Húsin eru á tveimur hæðum
með bílskúr og allt að 100 fm svölum. Fallegt útsýni. Húsin skilast fullbúin að
utan sem og að innan, þó án megin gólfefna.Fjögur til sex svefnherbergi, tvö
baðherbergi og tvær stofur. 3 mismunandi útfærslur af efnisvali verða í boði
af fullklárum eignum valið af Rut Káradóttur.Mögulegt 10% viðbótarlán frá
byggingaraðili til 20 ára. Um er að ræða alls 11 raðhús. V. frá 64,4 m. 4586

EINSTAKUR STAÐUR

Vandað, einstaklega vel skipulagt og glæsilega hannað ca 240 fm einbýlishús
á jaðarlóð og er friðað svæði suður og suðaustur af húsinu. Glæsilegar
sérsmíðaðar innréttingar úr hnotu, mikið skápapláss og sérsmíðaðar hillur í
stofu og sjónvarpsstofu fylgja. Hjónasvíta með sérbaðherb og fataherbergi.
Stór harðviðarverönd og harðviðargirðing. Heitur pottur. Eignin verður sýnd
mánudaginn 9.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 89,5 m.

AUSTURBERG 4 111 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 03-01.

S
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Til sýnis
ý ogg sölu 8 nýjar
ýj íbúðir í tveimur húsum á einstaklega
g ggóðum stað ofan
við Norðurbakka hafnarinnar í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru til afhendingar strax
annað hvort fullfrágengnar með glæsilegum innréttingum og öllum gólfefnum
eða fullbúnar án gólfefna. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 10. febrúar milli
kl. 17:15 og kl. 18:00. V. frá 29,9 m. 8321

Snyrtilega 4ra herbergja íbúð á 3. hæð ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist í hol, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, borðstofu og stofu. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 10.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 26,8 m. 8528

LAMBASTEKKUR 11 109 RVK.

KLEPPSVEGUR 50 104 RVK.
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MÓVAÐ 23 110 RVK.
S
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Gott ogg vel skipulagt
p g 150 fm einbýlishús
ý
á einni hæð við Þverás 16 í Reykjavík.
y j
Í húsinu eru fjögur svefnherbergi. Töluverðar endurbætur hafa verið gerðar
síðustu ár, þar á meðal nýtt þak. Hellulagt bílaplan fyrir framan húsið og
gróinn garður. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 10.febrúar milli kl. 17:15 og
kl. 17:45. V. 46,7 m. 8558

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

ÍBÚÐ MERKT 01-01.
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Vandað ca 195 fm einbýli á einni hæð á einstaklega góðum stað innst í
botnlangagötu
g g
við óbyggt
ygg svæði. Innb. 28 fm bílskúr . Fjögur
j g - fimm svefnherb.,
góðar stofur. Arinn . Gestasnyrting. Mjög gott skipulag. Góður garður. Örstutt
í góða þjónustu. Húsið hefur verið talsvert endurnýjað. Skipti á minni eign
möguleg. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 11.febrúar milli kl. 17:15 og kl.
17:45. V. 49,9 m. 4506

Rúmgóð og vel skipulögð102 fm þriggja herbergja íbúð á 1.hæð við Kleppsveg
í Reykjavík. Samkvæmt teikningu er íbúðin þriggja herbergja en er í dag nýtt
sem fjögurra herbergja þar sem stofa hefur verið minnkuð og einu herbergi
bætt við. Eignin verður sýnd fimmtudaginn 12.febrúar milli kl. 17:15 og kl.
17:45. V. 27,8 m. 4460

ÞVERÁS 8, 110 REYKJAVÍK

MÁVANES 7, 210 GARÐABÆ

Fjögurra svefnherbergja 202 fm tvíbýlishús með innbyggðum bílskúr. Mikil
lofthæð er í hluta á hússins og herbergi mjög rúmgóð. Húsið er steinsteypt,
byggt árið 1988 og lítur það vel út. V. 49,6 m. 8566

Einstaklega vel staðsett einbýlishús á 1.400 fm sjávarlóð við Mávanes á einum
allra besta stað sunnan megin
g á Arnarnesi. Sjávarmegin
j
g eru stórir gluggar
g gg og
einstakt útsýni beint niður í fjöru og yfir fjörðinn til Álftaness, Bessastaða og
út flóann. Steinlögð borðstofan flæðir með sama gólfefni gegnum gluggaveggi
út á verönd sjávarmegin og inn í lokaðan garð í miðju húsi en þar er heitur
pottur. Húsið er teiknað af Guðmundi Kr. Kristinssyni. V. 110 m. 8552

EINBÝLI

Stakkholt 2 - 4 Fullbúin sýningaríbúð

BÓKIÐ TÍMA HJÁ
SÖLUMÖNNUM

Aflakór 1, 201 Kópavogi
Glæsilegt vel hannað 268,2 fm parhús á einstaklega
góðum útsýnisstað í Kópavogi. Afhendist fullbúið með
vönduðum innréttingum frá GKS, gólfefni komin á talsverðan hluta hússins annað skilast án gólfefna. Sér 2ja
herbergja íbúð teiknuð á neðri hæðinni með sérinngangi.
3. baðherbergi, stórar suðursvalir með timburverönd.
V. 74 m. 8573

RAÐHÚS
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• 65,4 til 141,7 fermetrar að stærð

• Stæði í bílageymslu með flestum íbúðum .
• Frábært útsýni frá efri hæðum

• Innréttingar og fataskápar af vandaðri gerð
• Verð frá 29,9 m.
• www.stakkholt.is

4076

ATVINNUHÚSNÆÐI

Frostaskjól 97, 107 Reykjavík
Mjög vel staðsett 265 fm raðhús með innbyggðum bílskúr
á þessum eftirsótta stað. Nýlegt eldhús, arinn í stofu,
suðurgarður með verönd út frá stofu og svalir. V. 72,5 m.
8414

4RA-6 HERBERGJA

Rauðavað 13, 110 Reykjavík
Fallegg ogg vel staðsett 4ra herbergja
gj 114,5 fm íbúð á 3.
hæð (efstu) við Rauðavað í Reykjavík. Íbúðinni fylgir
stæði í bílageymslu,
g y
þþvottahús innan íbúðar og rúmgóðar
suður svalir. Íbúðin er laus til afhendingar. V. 33,9 m. 8521

Hraunbær 44, 110 Reykjavík
íbúð 0201 er 4ra - 5 herbergja
gj 112,5 fm íbúð á 2. hæð
í að sjá ágætu húsi. Íbúðin virðist hafa verið talsvert
endurnýjuð m.a. eldhús, baðherbergi , gólfefni, innihurðir
og fl. Fjögur svefnherbergi, tvennar svalir, góð sameign.
V. 26,9 m. 8539

3JA HERBERGJA

Álfhella 13, 221 Hafnarfirði
Álfhella 13 bil 0111 231,4 fm atvinnuhúsnæði á tveimur
hæðum á fínum athafnastað í Hafnarfirði. Neðri hæðin
sem er 116,2 fm er með góðum innkeyrsludyrum og góðri
lofthæð. Efri hæðin er 115,2 fm og er skráð skrifstofa /
kaffistofa. Húsnæðið er til afhendingar í núverandi
ástandi og er til afhendingar strax. V. 15,3 m. 8533

LANDIÐ

Kristnibraut 27, 113 Reykjavík
læsileg 105,7 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í vönduðu
vel staðsettu fjölbýlishúsi
j ý
ásamt stæði í bílageymslu.
g y
Glæsilegt útsýni til norðurs og vesturs frá Úlfarsfelli að
Snæfellsjökli og yfir borgina. Vandaðar innréttingar.
Góðar suðursvalir. Stór herbergi. Sérþvottahús innan
íbúðarinnar. V. 29,9 m. 4481

Hlíð 1 ogg 2, 420 Súðavík

Barmahlíð 13, 105 Reykjavík
Eignamiðlun kynnir: Góð 111,1 fm efri sérhæð við Barmahlíð. Sérinngangur, merbau parket á flestum gólfum.
Sérgeymsla í kjallara ásamt sameiginlegu þvottahúsi.
Sérbílastæði á baklóð. Mjög góð staðsetning miðsvæðis
í borginni. V. 35 m. 8543

Laugateigur 3, 105 Reykjavík
Snyrtileg 3ja herbergja 76,6 fm íbúð í kj. á þessum vinsæla stað í teigunum. Stórir gluggar sem gefa góða birtu,
tvö svefnherbergi og rúmgóð stofa með gluggum á tvo
vegu. Gler og gluggar endurnýjaðir. V. 24,9 m 8561

Jörðinn Hlíð í Áftafirði sem er um 130 ha frá fjöru til
fjalla.
j
Búið er að skipuleggja
p ggj atvinnu og
g íbúðarhúsnæði
á jörðinni, bæði niður við sjó og ofan við veg. Á jörðinni
stendur 60 fm hús í dag. Nánari uppl. gefur Kjartan
Hallgeirsson lög.fast. V. 25 m. 4431
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

RYHM[\Ytraust mYHUN\Y

- HZ [ L P N U H ZHSHU ; 69.   .HYó H[ V YN P     . HYóHI¤Y^^^MHZ [[VYNP Z

Sigurður
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Dórothea
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

Jóhanna Kristín Þorsteinn
Fasteignasali Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Halla
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi
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Grenimelur 31

Mávanes 7

107 Reykjavík

42.900.000

210 Garðabæ

Verð: 110.000.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610
Stærð: 102,5 m2

Herbergi: 4

Glæsileg 4ra herbergja sérhæð í góðu þríbýli með sérinngangi. Íbúðin skiptist í
dag í tvö svefnherbergi, tvær stofur, eldhús og baðherbergi. Gólfefni eru parket
og fallegar ﬂísar. Íbúðin fylgir 9 fm. geymsla og köld geymsla er undir stiga sem er
ekki skráð í fermetra tölunni. Mjög góð staðsetning í Vesturbænum í rólegri götu..
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Brekkubyggð 63

210 Garðabær

31.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610
Herbergi: 8

Stærð: 582 m2

Vel hannað einbýlishús á einni allra glæsilegustu sjávarlóð að sunnanverðu Arnarnesinu. Húsið er teiknað
af Guðmundi Kr. Kristinssyni. Gólfefnin eru að mestu fallegur náttúrsteinn og parket. Eignin er skráð 582
fm, en aðalíbúðarrýmið er 260 fm og skiptist í dag í forstofu, eldhús, hjónasvíta,sjónvarpstofa, þrjú svefnherbergi (sýnd 5 á teikningu) stofu, arinstofu, borðstofu, tvö baðherbergi, vinnuherbergi, þvottaherbergi og
gestasnyrting. Gluggalaust rými er í kjallara, hann skiptist m.a. í saunaherbergi, pool herbergi, búr, geymslur
oﬂ. Stór sérstæður bílskúr. Einstaklega fallegt óhindrað sjávarútsýni og er eignin á 1.400 fm eignarlóð.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Lynghagi 14

107 Reykjavík

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. feb kl 17.00 – 17.30
Herbergi: 4

Stærð: 107,3 m2

Hæð

Efri hæð í virðulegu húsi við Lynghaga, einni eftirsóttustu götu Vesturbæjarins.
Íbúðin er með tveimur stofum, tveimur svefnherbergjum og stóru eldhúsi. Stofurnar eru samliggjandi og er gengið úr setustofu út á suðursvalir. Sér bílastæði.
Mjög áhugaverð eign, í einu vinsælasta hverﬁ borgarinnar.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltúri í gsm: 893 2499

Austurkór 100-102

Nesvegur 57

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. feb. kl. 17:30-18:00
Fasteignasalan TORG kynnir: Fallegt raðhús á tveimur hæðum með sérinngangi
og verönd á þessum barnvæna stað í Garðabænum. Um er að ræða 90,8 fm hús
sem búið er að endurnýja að hluta. Tvö svefnherbergi með skápum. Frábært
útsýni.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltúri í gsm: 899 8811

Ástún 8

43.900.000

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. feb. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 6

42.300.000

200 Kópavogur

28.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. feb. kl. 17:00-17:30

Stærð: 125,5 m2

Stærð: 93.3 m2

Herbergi: 4

Glæsileg sérhæð í Vesturbænum. Íbúðin er á miðhæð og er 107,5 fm, bílskúr 18
fm og með c.a 8 sér geymslu í kjallara sem er ekki skráð í heildar fm fjölda. Eignin
skiptist fjögur svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi, sameiginlegt
þvottahús, geymslu og bílskúr.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

203 Kópavvogur

Stærð: 90,8 m2

Herbergi: 3

Garðatorg 4

4ra herbergja íbúð á annarri hæð við Ástún í kópavogi. Íbúðin sjálf er 93.3 fm.
Geymsla c.a. 6 fm fylgir með sem ekki er skráð í heildar fm fjölda. Sér merkt
bílastæði fylgir með. Eignin skiptist í gang/hol, eldhús, borðstofu, stofu, 3
svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

210 Garðabær

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
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OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. feb. kl . 17.00 - 17.30
Fjölbýlishús

Stærð: 112-168 m2

Nýjar, glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir með sérinngangi og einstöku útsýni.
Vandaðar spónlagðar eikarinnréttingar og innihurðir. Falleg hönnun. Íbúðirnar verða
afhentar tilbúnar með gólfefnum og án gólfefna eftir samkomulagi. Afhending við
kaupsamning. Upplýsingar veitir Óskar sölufulltúri í gsm: 893 2499

Hörðaland 8

108 Reykjavík

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 11. feb. kl. 17.00 -17.30
Herbergi: 2

Stærð: 62 m2

Jarðhæð

Fallega endurnýjuð 2ja herb íbúð á jarðhæð í Fossvoginum, með gegnheilu eikarparketi,
nýlegri eldhúsinnréttingu og endurnýjuðu baðherbergi, óvenju stóru svefnherbergi og
sérgarði. Einstaklega góð tveggja herbergja íbúð á frábærum stað.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltúri í gsm: 893 2499

595
520 9

Herbergi: 2-4

25.900.000

Stærðir: 75-190 m2

Bílakjallari

Einstök staðsetning í hjarta Garðabæjar! Á
Garðatorgi mun rísa glæsileg ný byggð þar
sem byggt verður í samræmi við nútímaþarﬁr
og kröfur. Um er að ræða fjölbreyttar 2ja – 4ja
herbergja íbúðir u.þ.b 75 – 190 fm að stærð.
Myndadyrasími og stæði í bílageymslu fylgir
öllum íbúðum. Húsin eru 4-5 hæða og verða
íbúðir á 2-5 hæð. Á efri hæðum hússins
verður einstakt útsýni yﬁr Garðabæinn,
sjávarsýn til vesturs og fjallasýn til norðurs
og austurs. Stutt er í margvíslega þjónustu,
við Garðatorg eru fjölmargar verslanir, heilsugæsla, bæjarskrifstofur og bókasafn svo
fátt eitt sé nefnt. Gönguleiðir, hjólreiðastígar,
sundlaug og falleg útivistarsvæði eru í næsta
nágrenni. Byggingaverktaki er ÞG Verk ehf.
Afhending íbúða er vorið 2015.
A

Allar nánari upplýsingar
um íbúðirnar, teikningar
og skilalýsingu má nálgast
á Fasteignasölunni TORG,
Garðatorgi 5 og í síma:

520 9595

Dæmi um íbúð
Verð: 35.800.000
Íbúð nr. 202
Stærð: 76,5fm
Fj. Herb.: 2
Svalir: 34,9 m2
1 stæði í bílakjallara

ERTU AÐ LEITA AÐ FASTEIGN?

www.fstorg.is
Borgarás 8

210 Garðabær

69.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. feb. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 5

Glitvangur 3

220 Hafnarfjörður

64.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. feb. kl. 17.30-18.00

Stærð: 243,3 m2

Herbergi: 6

Herbergi: 3

Einstaklega vandað og glæsilegt einbýlishús á einni hæð ásamt 29 fm bílskúr
og 19,7fm garðskála. Um er að ræða hús teiknað af Kjartani Sveinssyni. Um
innanhúshönnun sá Agla Marta arkitekt. Glæsilegir sólpallar eru í kringum hús og
gróin lóð hönnuð að Stanislas Bohic, garðurinn hefur fengið umhverﬁsverlaun frá
Hafnarfjarðarbæ. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Egilsgata 12

Vesturbrún 6

38.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. feb. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

104 Reykjavík

79.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. feb. kl. 17.30-18.00

Stærð: 121,2 m2

Herbergi: 5

Espigerði 4

Reynivellir 5b

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. feb. Kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

Herbergi: 3

Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð með tvennum svölum á 2.hæð í vönduðu og
verðlaunuðu fjölbýli með lyftu á eftirsóttum stað miðsvæðis í borginni. Íbúðin er
einstaklega vel skipulögð rúmgóð og björt, samkv. teikningum er möguleiki er á
fjórða svefnherberginu. Sameign er öll til fyrirmyndar, snyrtileg og vel um gengin.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225
201 Kópavog
gur

16.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. feb kl. 17:00-17:30

Stærð: 117,6 m2

Þorrasalir 5-7

800 Selfoss

38.400.000

Stærð: 109,7 m2

Glæsileg og vel skipulögð íbúð á 2.hæð með stæði í bílageymslu í fallegu og
vönduðu lyftuhúsi í Bryggjuhverﬁ í miðbæ Hafnarfjarðar. Allar innréttingar og
efnisval er samræmt og gólfefni er ﬂísar og harðparket. Þvottahús er innan íbúðar
og bæði baðkar og sturta á baðherb. Örstutt er í alla þjónustu og fallegar gönguleiðir við sjóinn. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Tröllateigur 24

Herbergi: 4

Fallegt, módernískt og sjarmerandi hús við Laugardalinn. Stór lóð og útsýni er
frábært. Húsið hefur verið endurnýjað á glæsilegan hátt . Efri hæð hússins er björt
og vel skipulögð með eldhúsi, stofu, borðsstofu og sjónvarpshorni. Svefnherberr
gin eru þrjú og möguleiki á að hafa fjögur. Búið er að samþykkja rúmlega 100fm
stækkun hússins. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

34.900.000

34.900.000

39.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 895-6107

Stærð: 183,9 m2

Rúmgóð og vel skipulögð 4ra herb. íbúð á fyrstu hæð, skráð 121,2fm, þar af er
28.4fm bílskúr. Íbúðin er í litlu fjölbýli í miðborginni, og skiptist í forstofuhol, eldhús,
baðherbergi, hjónaherbergi, tvennar stofur og forstofuherbergi ásamt geymslu í
kjallara og sameiginlegu þvottaherbergi. Parket er á ﬂestum gólfum.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

108 Reykjavík

220 Hafnarfjörðu
ðu
ur

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. feb. kl. 17.30-18.00

Stærð: 253,9 m2

Stórglæsilegt endaraðhús með bílskúr. Hönnun hússins er einstök og tekur mið
af skemmtilegu birtuﬂæði og tenginga á milli rýma. Glæsilegur stór stigi með glerhandriðum tengir hæðirnar saman. 3 svefnherbergi (hægt að hafa 4) Stofan er
mjög rúmgóð með útgengi út á verönd. Eldhúsið er glæsilegt með hvítri innréttingu
og granít á borðum. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

101 Reykjavík

Norðurbakki 5c

Stærð: 151,4 m2

Glæsileg og rúmgóð íbúð með stæði í bílageymslu í góðu lyftuhúsi með sérinngangi frá svölum. Hjónaherbergi er með sérbaðherbergi. Innréttingar og gólefni
eru vönduð og samræmd í húsinu. Tvær sér geymslur í sameign fylgja eigninni.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Álfaland 5

108 Reykjavík

33.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. feb. kl. 18:30-19:00

Stærð: 72,2 m2

Herbergi: 4

Stærð: 129,6 m2

Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á efri hæð í góðu fjórbýlishúsi, einungis tvær íbúðir
með hvorn inngang. Íbúðin er mikið endurnýjuð, herbergi eru rúmgóð, baðherberr
gi ﬂísalagt, fallegt eldhús og björt og góð stofa, þvottahús í sameign með neðri
hæð. Húsið sjálft virðist í góðu standi, gler og gluggalistar verið endurnýjaðir og
dren verið lagað. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Mjög rúmgóð 4ra herb. 129,6 fm íbúð í tvíbýli á rólegum og skjólsælum stað í
Fossvoginum, íbúðin er í kjallara með stórum afgirtum sólpalli til suðurs, á pallinum
eru fallegir gróðurkassar, svefnherbergi eru 3, rúmgott baðherbergi með glugga og
tengi fyrir þvottavél, eldhús með hvítri innréttingu, stofa og eldhús eru með góðum
gluggum til suðurs. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Holtsvegur 23-25

Birkiás

Garðabær

28,5 – 54,9 m

210 Garðabær

64.900.000

Urriðaholti

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-2225
Herbergi: 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. feb. kl. 17:30-18:00

Stærð: 118,5 m2

Herbergi: 3-4

Stærð: 75,2-141,1 m2

Til afhendingar við kaupsamning, falleg og vel skipulögð 4 herbergja íbúðir á 2. hæð
auk stæðis í bílageymslu á frábærum stað í Kópavogi. Húsið stendur á fallegum
stað fyrir ofan golfvöllinn við Víﬁlsstaði. Vandaðar innréttingar frá INNX, eikarparket
á gólfum, forstofa, baðherbergi og þvottahús ﬂísalögð.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fasteignasalan TORG kynnir nýtt 19 íbúða fjölbýlishús með lyftu á Holtsvegi
23-25 í Urriðaholti í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja til 5 herbergja, 75 til 181,8fm .
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna og er geymsla og hjólageymsla í sameign
og stæði í lokuðum bílakjallara.
Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Bæjargil 119

Kleppsvegur 4

210 Garðabær

57.900.000

105 Reykjavík

26.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. feb. kl. 18:30-19:00
Herbergi: 6

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. feb. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 7

Stærð: 189,2 m2

Fallegt vel við haldið 7 herb. einbýli á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Vandaður
frágangur innan sem utan. Falleg aðkoma. Neðri hæð: Gestabað, eldhús,borðstofa,
stofa, þvottahús, innangengt í bílskúr. Efri hæð: 5 herb.,sjónvarpshol og baðherbergi. Svalir út frá holi. Tvær timburverandir og geymsluskúr lóð. Eign við
botnlanga. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. feb. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 3

Stærð: 93,6 m2

Björt 3ja herb. íbúð á 1.hæð. Fjölbýlið tekið í gegn að utan, skipt um alla glugga,
gler, svalir endurnýjaðar. Endurn. rafmagnst. og snyrtileg sameign. Upprunalegt
eldhús, endurnýjað baðherb. m.tengi f. þv.vél., tvö rúmgóð herbergi og stofa með
útgengi út á svalir. Sérgeymsla í sameign, sameiginl.þvottahús og hjólageymsla.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Stærð: 215,9 m2

Sex herbergja raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Óhindrað útsýni til norðurs. Nýleg hellulög með hita
í stétt og bílaplani ásamt 40 fm timburverönd til suður.Efri
hæð: Tvö svefnherb., stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús
og baðherb. Neðri hæð: Tvö herb., sjónvarpshol, baðherb.
Útgengi út á hellulagða verönd frá holi á neðri hæð.
Upplýsingar veitir Dórothea Fasteignasali í gsm: 8983326

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Svan G. Guðlaugsson

Helgi Jónsson

Jórunn Skúladóttir

Páll Þórólfsson

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 697 9300

sölufulltrúi
Sími: 780 2700

sölufulltrúi
Sími: 845 8958

sölufulltrúi
Sími: 893 9929

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími:

899 5856

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasalit
Sími:

6955520

Íbúðir í hjarta Reykjavíkur

Espigerði

Þrastarhöfði

Snyrtileg íbúð á 5 hæð
88.6 fm og 4 herbergja
Gott útsýni
Snyrtileg sameign
Góð staðsetning miðsvæðis í Rvk
Nánar: Gunnar 899 5856

Hús á einni hæð, samtals að stærð 250 fm
Mikil lofthæð/ sérsmíðaðar innréttingar
Stór bílskúr/ tveggja bíla
Viðhaldslítil og falleg lóð
Skipti skoðuð á 2-3ja herbergja íbúð

29,0 millj.

Verð :

Nánar: Jórunn 845 8958

t

Verð :

84,9 millj.

Laufásvegur
470 fm einbýli á frábærum stað
Möguleiki á 4 íbúðum

Miðbraut
Falleg og þónokkuð endurnýjuð 3ja til 4ra
herbergja íbúð.
Nýlegt eldhús og gólfefni.
Svalir í vestur með fallegu útsýni.
Frábær staðsetning.
Nánar: Ólafur 822 2307

Verð :

32,9 millj.

Hannað að innan af Rut Kára arkitekt

Bollagarðar

Nánari upplýsingar veitir:

Vola blöndurnartæki og Simenz eldhústæki

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

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Einstök eign í topp ástandi

Nánar: Ólafur 822 2307

Algjörlega endurnýjað að innan sem utan

Verð:

54,9 millj.

il sölu
2 hús t

Heiðarbrún
Parhús 150,3 fm 3 rúmgóð svefnherbergi
Innbyggður bílskúr Vel staðsett Gott áhvílandi
lán frá ÍLS.

Nánar: Hilmar 695 9500

Verð :

25,5 millj.

Valhúsabraut
224 fm einbýlishús á einni hæð
Fallegar innréttingar og gott skipulag
Byggt 1997
4 svefnherbergi
Sólskáli og garður í suður
Nánar: Ólafur 822 2307

Verð :

93,0 millj.

Friggjarbrunnur

Bæjargil

Parhús - frábært skipulag
4 rúmgóð svefnherbergi
Stærð 199 fm.
Innbyggður bílskúr
Tilbúið til innréttinga

Vel staðsett einbýli
Stærð 209,5 fm.
Innst í botnlanga
Þrjú rúmgóð svefnherbergi
Innbyggður bílskúr
Nánar: Hilmar 695 9500

Verð :

54,5 millj.

Nánar: Hilmar 695 9500

Verð:

44,9 millj.

r
2 íbúði

Mímisvegur
Glæsileg 188 fm hæð með bílskúr á frábærum
stað í Þingholtum. Gegnheilt eikarparket með
fiskabeinamunstri. Þrjú rúmgóð svefnherbergi
ásamt einu minna. Vandað eldhús og stórar
stofur. Eign í algjörum sérflokki.
Nánar: Ólafur 822 2307

MIKLABORG

Verð :

69,9 millj.

Lynghagi

Trönuhólar

Falleg og sérlega vel skipulögð efsta hæð í
þríbýli. Þrjú góð svefnherbergi
Endurnýjað eldhús og nýleg tæki
Fallegt útsýni til suðurs
Frábær staðsetning

Einbýlishús 288,8 fm.
Frábær staðsetning
Tvöfaldur bílskúr
Þarfnast standsetningar
Nánar: Hilmar 695 9500

Verð :

56,3 millj.

Nánar: Ólafur 822 2307

- með þér alla leið -

Verð :

36,9 millj.

Reynimelur
Frábær staðsetning
Stærð 74,2 fm
Þrjú svefnherbergi
Verönd út af stofu
Nánar: Hilmar 695 9500

Verð :

29,8 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG
01 RVK

- með þér alla leið í1
Ný íbúð

Tómasarhagi
Vel skipulögð íbúð á jarðhæð
við Tómasarhaga 131,4 fm 4 herbergi
Rúmgóð stofa
Sérinngangur. Útgengi í sérgarð
Góð staðsetning
Nánar: Gunnar 899 5856

Verð :

50,0 millj.

Langalína
175 fm glæsiíbúð með 3 svefnherbergjum og
góðu útsýni.
Vandaðar innréttingar og granít.
2 baðherbergi.
Tvennar svalir og 2 stæði í bílakjallara.
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

72,9 millj.

Leifsgata
Gullfalleg 94,4 fm 3-4 herbergja íbúð á
jarðhæð ásamt 41,2 fm bílskúr sem innréttaður
er sem 2 herbergja íbúð.
Mjög Vel staðsett eign í miðborginni með
góðum leigutekjum.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

43,0 millj.

Mýrargata
Glæsileg 154,4 fm 5 herbergja íbúð.
Frábært útsýni út á Reykjavíkurhöfn.
Stæði í lokaðri bílageymslu.
Sameiginlegir þakgarðar á 6. og 7. hæð
Laus við kaupsamning
Nánar: Davíð 697 3080

Verð :

67,9 millj.

Miðleiti

Kleppsvegur

Mjög vel skipulögð 101,7 fm 3 herb. íbúð á
jarðhæð í mjög góðu lyftuhúsi ásamt stæði í
lokaðri bílageymslu. 2 stór herbergi. Rúmgóð
stofa. Útgengi út á hellulagða verönd.
Þvottahús innan íbúðar. Eignin er laus strax.

Snyrtileg og vel skipulögð íbúð við Kleppsveg
3ja herbergja
Nýlegt baðherbergi
Suðursvalir
Góð staðsetning

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

38,7 millj.

Ofanleiti
Mjög Vel skipulögð 109,8 fm 4herb. endaíbúð
á 4. efstu hæð í vel við höldnu húsi ásamt
21,4 fm bílskúr, samtals: 131,2 fm. Suður
svalir. Möguleiki á að hafa 4 svefnherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Snyrtilegt hús og íbúð.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

38,8 millj.

Ásvallagata
Mjög falleg og vel skipulögð 100,6 fm
5 herb. hæð í fallegu húsi á sívinsælum stað.
Sérinngangur.
3 herbergi.
Eignin er laus til afhendingar strax.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

45,9 millj.

Flétturimi
3ja herbergja 90 fm íbúð á 3ju hæð
Falleg íbúð og góð gólfefni
Endurnýjað bað
Stórar stofur
Bílageymsla
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

27,9 millj.

www.miklaborg.is

Selbraut

Nánar: Gunnar 899 5856

Stórglæsilegt og nánast algjörlega

Húsið var allt endurnýjað í kringum árið

endurnýjað 302,3 fermetra einbýlishús á

2000. Gegnheilt parket á gólfum og

sunnaverðu Seltjarnarnesi.

vandaðar innrétting. Húsið var málað að

Eignin er mjög vel skipulögð og skiptist

utan árið 2012 Nýlegt þak með zinki er á

m.a. í 6 svefnherbergi,

húsinu.

tvö baðherbergi, gesta snyrtingu og

Stór afgirt suðurlóð með stórri

samliggjandi bjartar stofur.

timburverönd og heitum potti .

Verð :

23,9 millj.

Borgarholtsbraut
Falleg 3ja herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð
Stórar og góðar suðursvalir
Frábært útsýni úr íbúðinni

Nánari upplýsingar veitir:

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

Vesturvallagata
Mikið endurbætt einbýlishús, 60 fm
Byggingaréttur fylgir
Teikningar fyrir stækkun uppá 122 fm
Rúmt bílastæði
Garður
Nánar: Jason 775 1515

Verð:

37,5 millj.

Falleg 3ja herbergja endaíbúð á 5 hæð
Glæsilegt útsýni til allra átta, suðursvalir
Lyftuhús og stæði í lokaðri bílageymslu
Eignin getur verið laus fljótlega
Verð :

99,0 millj.

30,9 millj.

Nánar: Davíð 697 3080

Verð :

26,9 millj.

Hringbraut

Ásbraut

Falleg 194 fm íbúð á 2 hæðum, 36 fm bílskúr og er

Falleg þriggja herb. íbúð á þriðju hæð, 82,6
fm að stærð. Sameiginlegt þvottahús á sömu
hæð. Geymsla innan íbúðar ásamt sérgeymslu
í sameign. Stórir fataskápar og rúmgóð
svefnherbergi m. Pergo parket.

eignin því samtals 230 fm. 4 rúmgóð svefnherbergi.
Tvískipt stofa með fallegu eikarparketi. Rúmgott
eldhús með góðu skápaplássi. Eignin er ofan götu,
stendur hátt, fallegur garður og gott útsýni.
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

49,5 millj.

Fellahvarf

Kórsalir

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð frá :

Glæsileg 136 fm eign á efri hæð m.
sérinngangi. Óhindrað útsýni yfir Elliðavatn
og fjöllinn í austri. Tvö svefnherbergi ásamt
geymslu og þvottahús innan íbúðar. Vandaðar
innréttingar og gott skápapláss.
Nánar: Jón Rafn 695 5520

- með þér alla leið -

Verð :

41,5 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

25,2 millj.

Sogavegur
2ja herb. 60 fm íbúð
Sérinngangur
Stórt svefnherbergi
Þvottaherbergi
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

22,4 millj.
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OPIN HÚS Í DAG

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 9. feb. kl: 17:00 -17:30

þriðjudaginn 10.feb. kl. 17:00-17:30

Flúðasel 52

Brautarás 3

155 fm endaraðhús á tveimur hæðum
Stæði í lokaðri bílgeymslu.
Fjögur svefnherbergi,
hægt að bæta við því fimmta

Fallegt tvílyft raðhús með tvöföldum bílskúr,
samtals 213 fm
Fjögur svefnherbergi og hægt að bæta
við því fimmta
Gott viðhald, hús og þak málað

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali fyrir um þremur árum
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Verð :

41,3 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 9. feb. kl. 17:30-18:00

þriðjudaginn 10.feb. kl. 17:00-17:30

Haðarstígur 8

Nánari upplýsingar veitir:

52,0 millj.

Glæsilegt mjög mikið endurnýjað 126,1 fm
parhús á þessum einstaka stað í miðborginni.
Sérbílastæði.
Verönd út frá borðstofu.
Góðar svalir út frá efri hæð.

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Brekkubær 5
Fallega og vel skipulögð 168,4 fermetra
sérhæð
á tveimur hæðum ásamt 21,2 fermetra bílskúr.
Nánari upplýsingar veitir:

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

53,9 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 9. feb. kl. 17:30-18:00

þriðjudaginn 10. feb. kl. 17:30-18:00

Langamýri 26

Sléttuvegur 17

Góð 97,4 fm 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi á efri hæð
Mikil lofthæð að hluta og
góðar svalir út frá stofu
Frábær staðsetning í botnlangagötu
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Verð :

42,5 millj.

31,9 millj.

Glæsileg endaíbúð 137,6 fm að stærð
á annarri hæð
Bílskúr 23,1 fm að stærð
Yfirbyggðar svalir til suðurs
Húsvörður/ íbúar +55 ára
Veislusalur til sameiginlega nota
Baðstofa með heitum potti
Verð :

Íbúðir
í hjarta Reykjavíkur
Stakkholt
2-4

54,0 millj.

Hér er stutt í iðandi mannlíf miðborgarinnar !

SÖLUSÝNING MÁNUDAGINN 9. FEB. kl. 17:00-18:30
Sérlega vel staðsettar 65-140 fm íbúðir í hjarta borgarinnar
Íbúðirnar eru 2-4 herbergja og flestar með stæði í bílageymslu
Frábært útsýni úr fjölda íbúða yfir borgina og til Esjunnar
Flestar íbúðirnar afhentar fullbúnar með gólfefnum
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

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

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

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Verð frá :

29,9 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG

OPIN HÚS MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 10. feb frá kl. 17:30-18:00

miðvikudaginn 11.feb. kl. 17:30-18:00

Gullengi 3

Boðaþing 12

Falleg 3ja-4ra herbergja íbúð á jarðhæð
105 fm
Stór afgirtur sólpallur

+55 ára

Stutt í alla þjónustu
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Verð :

30,9 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 11. feb. kl. 17:00-17:30

Rauðavað 11

Borgartún 30a

Falleg 119,1 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð

163 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi byggt af
ÍAV. Gengið beint úr lyftu inn í íbúð. Stæði í
bílgeymslu.
Stór stofa og tvö svefnherbergi, annað með
fata- og sér baðherbergi.

ásamt bílastæði í bílakjallara.
Vel skipulögð eign í góðu ástandi.
Suðursvalir.
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

33,8 millj.

OPIÐ HÚS

TILBOÐ

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 10. feb. kl. 18:00-18:30

miðvikudaginn 11. feb. kl. 17:00-17:45

Stangarholt 4

Unnarbraut 12

6 herbergja íbúð

Björt og rúmgóð 150 fm efri sérhæð auk 30 fm
bílskúrs
3-4 svefnherbergi og fallegt útsýni
Húsið mikið endurnýjað að utan
Frábær staðsetning

Stærð 101,9 fm
Íbúðarhæð plús ris
Frábær staðsetning
Nánari upplýsingar veitir:

31,9 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 10. feb. kl: 17:30-18:00

Verð :

Falleg 94,5 fm 2ja herbergja íbúð á 2.
hæð í húsi fyrir 55 ára og eldri. Eignin telur
stofu, sólskála, svefnherbergi, eldhús,
forstofu og þvottahús. Suðursvalir og stutt í
þjónustukjarna Das.

Eign í góðu ástandi

Nánari upplýsingar veitir:

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

38,9 millj.

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307
Verð :

53,5 millj.

Hrólfskálamelur 10-18

SÖLUSÝNING ÞRIÐ. 10. FEB. kl. 17:00-18:00
Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun íbúðanna á Hrólfsskálamel.
Fáar íbúðir í hverjum stigagangi og því fáir um hverja lyftu
Stærð íbúða frá 86 til 223 fm auk geymslu og stæða í bílgeymslu. 2ja til 6 herbergja íbúðir.

Vandaðar og nútímalegar íbúðir í
glæsilegu húsi á Seltjarnarnesi

Allar innréttingar eru íslensk smíði frá Brúnás og tæki og blöndunartæki af vandaðri gerð.
Mikil lofthæð í íbúðunum, gólfsíðir gluggar
Einstakt útsýni.
Reykjanesið úr suðurgluggum og Faxaflóinn með sínum fjallagarði í norður.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

www.miklaborg.is

Þjónusta og verslun í göngufæri ásamt gönguleiðum,
sund, golf og líkamsrækt.

- með þér alla leið -

Verð frá :

44,0 milljónir

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Garðatorg
Tryggðu þér íbúð á besta
stað í Garðabæ!

Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ Garðabæjar á frábærum útsýnisstað.
Á jarðhæð hússins verður lífleg verslun og þjónusta.
Um er að ræða 42 íbúðir með sérlega góðu skipulagi í mörgum útfærslum,

Sölumenn geta nú sýnt á staðnum,
bókaðu skoðun og upplifðu útsýnið og staðsetninguna með eigin augum

allar með stæði í bílageymslu.
Glæsilegt lyftuhús.

Breiðvangur
Vel skipulögð 115,3 fm íbúð
4ra herbergja á 1. hæð
Rúmgóð stofa og sjónvarpshol
Eftirsóttur staður, stutt í skóla
Nánar: Atli 899 1178

Verð :

26,7 millj.

Nýlega standsett 60,4 fm 2ja herbergí íbúð
Íbúðin er tilvalin til útleigu
Allur húsbúnaður getur fylgt með

MIKLABORG

Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Óskar R. Harðarson, lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is

Flétturimi
Falleg 3ja herbergja íbúð
Stór sólpallur til vesturs
Þvottaherbergi innan íbúðar
Merkt bílastæði

Njálsgata

Nánar: Svan 697 9300

Nánari upplýsingar veitir:

25,1 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

Grandahvarf
Falleg íbúð á miðhæð í litlu fjölbýli
Alls 165,4 fm með bílskúr
Björt og falleg stofurými 3-4 svefnherbergi
Aukin lofthæð og frábært útsýni
Eftirsótt staðsetning

24,5 millj.

Nánar: Atli 899 1178

Verð :

47,9 millj.

Einarsnes

Seljaland

Mjög falleg og vel skipulögð 57,6fm 2-3 herb.
íbúð í lítið niðurgröfnum kjallara. Mjög stór
sér verönd. Íbúð og hús mikið endurnýjað.
Sérbílastæði.

Vel skipulögð og snyrtileg 24,2 fm ósamþykkt
studioíbúð í kjallara á góðum stað.
Laus strax, sölumaður sýnir eignina.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

24,9 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

- með þér alla leið -

Verð :

12,9 millj.

Njálsgata
3 svefnherbergi. 72 fm.
Eldhús nýlega tekið í gegn
Sérinngangur
Glæsilegt bað
Garður til suðurs
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

33,5 millj.

Klukkuberg
Snyrtileg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð við
Klukkuberg í Hafnarfirði.
Sérinngangur
Vel skipulögð
60 fm
Nánar: Gunnar 899 5856

Verð :

18,9 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Lágmúli
Rúmlega 300 fm atvinnuhúsnæði á jarhæð
á frábærum stað - 108 Reykjavík

Lækjarás
Falleg eign á eftirsóttum stað
Tvílyft einbýlishús alls 306 fm
Stór rúmgóð alrými og fallegt útsýni
5 svefnherbergi og tvö baðherbergi
Gróin og falleg lóð, rúmgóð innkeyrsla.
Nánar: Atli 899 1178

Hrísarbrekka

Nýtist undir ýmsa atvinnustarfssemi

Hvalfjarðarstrandarhreppur

Húsnæðið er laust strax.

TIL

LEI

Nánar: Svan 697 9300

Glæsilegt sumarhús
Heildarstærð 100 fm 3 svefnherbergi
Eignarlóð
Einstaklega vandað

GU

68,7 millj.

Verð :

Nánar: Hilmar 695 9500

22,8 millj.

Verð :

t

Gerðhamrar

Þingvallavatn

Glæsilegt 350 fm einbýlishús á sjávarlóð
Húsið var nánast allt endurnýjað árið 2008
Vandaðar innréttingar, tæki og gólfefni

Nánar: Svan 697 9300

Verð :

109,0 millj.

Skaftahlíð
Falleg “vintage” íbúð að stærð 77,9 fm
Upprunalegar innréttingar
Suður svalir
Gufubaðstofa í sameign
Frábær staðsetning
Nánar: Jórunn 845 8958

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja,
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur
hátt, sólar nýtur við frá morgni til kvölds.
Kjarri vaxið land/Mikið útsýni

Verð:

31,5 millj.

Tilboð óskast

Nánar: Jórunn 845 8958

Vallartröð
Fallegt 215 ferm. raðhús með bílskúr á góðum
stað í Kópavogi nálægt skóla og þjónustu.
Sérinngangur í kjallara og þar er hægt að vera
með séríbúð.
(Búið að breyta í húsunum við hliðina)
Nánar: Þröstur 867 0634

Verð :

49,0 millj.

Strandasel
Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
93 fm
Tvö góð svefnherbergi
Stór stofa.
Nánar: Þröstur 867 0634

Verð :

25,5 millj.

Snorrastaðir
Laugarvatn
Bústaður að stærð 41,8 fm
Eignarland 2000 fm
Einstakt land með miklum gróðri. Rotþró 2004
Hitaveita 10m frá bústað
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

13,9 millj.

Aðeins tvö hú
s eftir

Trönuhjalli
3ja herbergja íbúð í suðurhlíðum Kópavogs
Íbúð á annarri hæð, 84 fm.
Engin íbúð fyrir ofan
Glæsilegt útsýni, flísalagðar svalir.
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

25,9 millj.

Lækjarmelur
Gott 125 fm iðnaðarhúsnæði með millilofti
Frábært húsnæði fyrir lítinn iðnað eða sem
geymsla fyrir sleða/tjaldvagna
Húsnæði og lóð frágengin
Nánar: Atli 899 1178

Verð :

13,9 millj.

www.miklaborg.is

Austurkór
Húsin fást afhent á mismunandi byggingarstigum

Nánari upplýsingar veitir:

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

Æsufell

Verð :

Verð frá:

44,5 millj.

Njörvasund

Vel skipulögð íbúð á 4 hæð
91,8 fm
3 herbergja
Góðar svalir
Snyrtileg sameign
Nánar: Gunnar 899 5856

Ný vönduð og vel skipulögð raðhús
í fallegu umhverfi
Rúmgóð og björt alrými, 2-4 svefnherbergi
Viðhaldslétt hús og vönduð smíði,
baklóð frágengin

Vel skipulagða 39,6 fermetra 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð með sér inngangi.

24,9 millj.

Nánar: Páll 893 9929

- með þér alla leið -

Verð :

15,9 millj.

Kiðhólsbraut 16
Öndverðarnesi
Sumarhús stærð 46,2 fm
Svefnloft
Heitt vatn/Heitur pottur
Golfvöllur Mikil afþreying á svæðinu
Tilboð óskast

Nánar: Jórunn 845 8958

Kiðhólsbraut 29
Öndverðarnesi
Gestahús 20 fm
Byggingaréttur á öðru húsi
Gólfvöllur 18.holu Sundlaug/tveir heitir pottar
Byggingaréttur f.stóru sumarhúsi
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

7,5 millj.

MIKLABORG

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
og sölumaður

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur
fasteignasali
gsm 893 2495

BERTA
BERNBURG
Löggiltur
fasteignasali
gsm 694 6369

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Sölustjóri og löggiltur
fasteignasali

EINAR S.
VALDIMARSSON
Löggiltur
fasteignasali
gsm 840 0314

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

EDWIN
ÁRNASON
Sölumaður
gsm 893 2121

ÓMAR
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm 696 3559

535 1000

STAKFELL.IS

SIGRÍÐUR
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður
gsm 692 4700

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

ÓSKUM EFTIR
KOLBEINSMÝRI 12 - 170 SELTJ.

VERÐ 81,0 M.

ÁLFKONUHVARF 67 - 203 KÓP.

VERÐ 38,5M.

2-3 HERB. ÍBÚÐ Í 101 RVK.
MEGA ÞARFNAST VIÐHALDS.
UPPLÝSINGAR GEFUR
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON
Í SÍMA 660-4999, BODVAR@
STAKFELL.IS

OP

OP

IÐ

IÐ

HÚ

HÚ

S

S

EINBÝLI Í GARÐABÆ

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 12. FEBRÚAR FRÁ KL 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. FEBRÚAR FRÁ KL 17:00 - 17:30

• 252,2 fm parhús í góðu viðhaldi.
• Íbúðarými er 222,9 og bílskúr er 29,5
• Glæsilegur sólpallur við húsið.

120,7 fm 4-5 herbergja endaíbúð á annari hæð í vel byggðu fjölbýlishúsi.
Sér inngangur af svölum. Stæði í bílageymslu. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Parket og
flísar á gólfum. Góðar innréttingar.
59,0 M.

18,5 M.

SKIPHOLT 26 - 105 RVK

OP

IÐ
OP

OP

33 M.

HÚ

S
HÚ

HÚ
IÐ

HÚ
IÐ
OP

HRAUNBÆR 188 - 110 RVK

S

NJÁLSGATA 37 - 101 RVK

UPPLÝSINGAR GEFUR
ÓMAR Í SÍMA 696-3559,
OMAR@STAKFELL.IS

IÐ

MARÍUBAKKI 2 - 109 RVK

S

41,3 M.

S

FLÚÐASEL 52 - 109 RVK

ÁRTÚNSHOLT EÐA ÁRBÆR.
VANTAR 4-5 HERBERGJA ÍBÚÐ
Í FJÖLBÝLI Í BEINNI SÖLU EÐA
Í SKIPTUM FYRIR GOTT
EINBÝLI ÁRBÆ.

OPIÐ HÚS ÞRI. 10. FEB. FRÁ KL 17:30 - 18:00
154,6 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt
stæðiíbílageymslu.4svefnherbergi,rúmgóðstofa,
þvottahúsinnafeldhúsimeðútgengiútábaklóð.

OPIÐ HÚS MÁN. 9. FEB. KL 17.30-18.00.
Rúmgóð og vel skipulögð 86,2 fm. 3ja herb.
endaíbúðígrónuogbarnvænuhverfi.Þvottahús
og geymsla innan íbúðar. Góðar svalir, snyrtileg
sameign. Laus við kaupsamning.

OPIÐ HÚS MIÐ. 11. FEB. FRÁ KL 18:00 - 18:30
Glæsilegt183,3fmeinbýlishúsíhjartaborgarinnar.
Mikiðendurnýjaðhúsástórriogfallegrieignarlóð
með aðgengi frá húsinu og út á lóð. Sér bílastæði
á lóðinni.

2ja herb., 58,4 fm. íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist í
hol,stofu,eldhús,svefnherbergiogbaðherbergi.
Geymsla í kjallara og sameiginlegt þvottahús.

OPIÐ HÚS ÞRI. 10. FEB. FRÁ KL 17:30 - 18:00
Falleg108fm4raherb.íbúðnálægtmiðbæRvk.Þar
af27.3 fm bílskúr með h+kvatni og góðri lýsingu.
Íbúðin mikið endurnýjuð.

LÆKJASMÁRI 56 - 201 KÓP.

ARNARTANGI 77 - 270 MOS.

URRIÐAKVÍSL - 110 RVK

MIÐLEITI 1 - 103 RVK

NORÐURBAKKI 15 - 220 HFJ.

OPIÐ HÚS MIÐ. 11. FEB. FRÁ KL 17:00 - 17:30
Einstaklegafallegtogvelskipulagt5-6herb.174,2
fmeinbýlishúsáeinnihæðmeðveröndogfallegum
garði í grónu og góðu hverfi í Mosfellsbæ. Stutt í
skóla,verslunogþjónustu,sundlaugoggolfvöll.

Fallegt og vel staðsett einbýlishús sem skiptist í
kjallara með sér íbúð, hæð og efri hæð.Tvöfaldur
bílskúr.

ÁLFKONUHVARF 33 - 203 KÓP. V 37,5 M.

VIÐARÁS 33A - 110 RVK

HÁTÚN 49 - 105 RVK

HÚ
IÐ
OP

OPIÐ HÚS ÞRI.10. FEB. FRÁ KL 17:00 - 17:30
Rúmgóð og falleg 3ja-4ra herb. 132 fm. íbúð á 2.
hæðínýlegulyftuhúsiávinsælumstaðíHafnarfirði.
Stæði í bílageymslu og góð sérgeymsla. Örstutt
göngufæri í miðbæ Hafnarfjarðar.

ÁRMÚLI - TIL SÖLU EÐA LEIGU

S

V 23,5 M.

OPIÐ HÚS ÞRI.10. FEB. FRÁ KL 17:00 - 17:30
101,7fm,3jaherb.íbúðílyftuhúsnæði,ásamt24,9
fm stæði í bílageymslu. Sér afnotaréttur af lóð frá
stofu.
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V 49,7 M.

V 44,5 M.
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OPIÐ HÚS ÞRI. 10. FEB. FRÁ KL 17:30 - 18:00
4raherbergja116,4fmendaíbúðmeðsérinngangi
ogstæðiíbílageymsluoggóðumstaðíKópavogi.

OPIÐ HÚS MIÐ. 11. FEB. FRÁ KL 17:00 - 17:30
120,7fm4-5herbergjaendaíbúðáannarihæðível
byggðufjölbýlishúsi.Sérinngangurafsvölum.Stæði
íbílageymslu.Þvottahúsoggeymslainnaníbúðar.
Parket og flísar á gólfum, góðar innréttingar.

OPIÐ HÚS MIÐ. 11. FEB. FRÁ KL 17:30 - 18:00
Vel skipulagt parhús á tveimur hæðum með
stórglæsilegu útsýni. Innbyggður bílskúr.

OPIÐ HÚS MIÐ.11. FEB. FRÁ KL 17:00 - 17:30
53,1 fm 3ja herbergja risíbúð við Hátún. Eignin er
laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi.

HELLISGATA - 220 HFJ.

EFSTALEITI 14 - 103 RVK

GLÓSALIR – 201 KÓP.

V 49.1 M.

V 33,9 M.

OP
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S

V 32,9 M.

V 38,9 M.

S

V 79,8 M.

S

V 49,8 M.

HÚ

S

V 35,9 M.

99 fm einbýlishús í gamla bænum í Hafnarfirði,
byggtárið1930.Stofaogborðstofaeruíopnurými
meðútgengiútápall.Sérinnganguráneðrihæðfrá
hliðhússins.Eigninerlausviðkaupsamning,ekkert
áhvílandi.

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

Opið hús mánudag 9. feb. 19:00 – 19:30
132,6fm.íbúðáfyrstuhæðmeðútgengiútígarðfrá
stofuogsvefnherbergi.Sérstæðiíbílageymslu.Mikil
ogvönduðsameign,setustofur,samkomusalurmeð
eldhúsi,billiardstofa,líkamsrækt,sauna,heitirpottar,
sundlaug,sameiginleggeymslaogþvottaaðstaða.

FASTEIGNASALA

Falleg 98,5fm, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í
lyftuhúsi.Innangengterísnyrtilegabílageymslu.
Yfirbyggðar rúmgóðar suðursvalir útfrá stofu.
Þvottahús er innan íbúðar. Húsið er í mjög góðu
ásigkomulagi.

SKÚLATÚNI 2

105 RVK

VerslunarhúsnæðiáhorniÁrmúlaogHallarmúla.Húsnæðiðersamtals1020fmáþremur
hæðum.Nægbílastæðierufyrirframaninngangaðverslun.Þessieignerágóðumstað
miðsvæðis í Reykjavík og býður uppá margvíslega notkunarmöguleika.

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is

Fjárfestar - fasteignafélög - athafnamenn

Austurvegur 1-5, Selfossi, til sölu

Höfum fengið í sölumeðferð stóran hluta af þessari glæsilegu fasteign ( u.m.þ.b. 83% ).
Um er að ræða þekkt og glæsilegt hús á besta stað á Selfossi.
• Hið selda er um 8.694 fm (brúttó). Um er að ræða alla verslunarhæð hússins, um 4380fm.
• Einnig um 2000fm lagerrými með góðri lofthæð á jarðhæð hússins. Einnig allt bílastæðahús hússins sem er í 100% eigu seljanda.
• Vakin er athygli á mögulegum byggingarrétti (83%) að íbúðahúsi ofan á húsið, en búið er að grenndarkynna 28 íbúða byggingu
ofan á húsið (án athugasemda - sjá myndir að neðan).
• Fasteignin er í leigu m.a. til Krónunnar, Lyf og heilsu og fleiri aðila.
• Í húsinu eru óleigð rými á verslunarhæð (ca. 1000fm) og auk þess rúmgott lagerpláss á jarðhæð (ca. 2000fm) með góðri lofthæð.
• Við útleigu á þessum rýmum mun leigufjárhæð eignarinnar hækka verulega.
Allar nánari upplýsingar veitir: Stefán Hrafn Stefánsson hdl, lögg fasteignasali
í s: 895-2049 og á netfangið stefan@stakfell.is

TILLÖGUR AÐ ÍBÚÐARHÚSNÆÐI

NÝTT STIGAHÚS MEÐ LYFTU
1 NÝ HÆÐ

ÞAKGARÐUR
NÝTT STIGAHÚS

Norðurhlið

Suðurhlið

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

FASTEIGNASALA

SKÚLATÚNI 2

105 RVK

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is

2 NÝJAR HÆÐIR

HALLAKUR 4b - 4RA HERBERGJA

OP

IÐ

VATNSSTÍGUR 3 - ÞAKÍBÚÐ

HÚ

S

DREKAVELLIR 56 OG 58 - RAÐHÚS

OP

IÐ

HÚ

S

OP

OPIÐ HÚS Í DAG
MÁNUDAG FRÁ
KL. 17:00 - 17:30.
Mjög falleg og rúmgóð 4ra
herbergja íbúð á jarðhæð
í álklæddu fjölbýlishúsi.
Stór stofa með útgengi á
hellulagða verönd. Þrjú góð
svefnherbergi með skápum.
Falleg innrétting í eldhúsi.
Flísalagt baðherbergi með
baðkari og sturtu. Þvottaherbergi með glugga innan
íbúðar. Verð 46,8 millj.

SELBREKKA 12 - EFRI SÉRHÆÐ

IÐ

HÚ

S

FLÚÐASEL - ENDARAÐHÚS

BJARKARÁS - PARHÚS

Góð 106 fm 4ra herbergja
efri hæð á besta stað í
Kópavogi. Þrjú svefnherbergi. Eldhús með góðum
ljósum viðarinnréttingum
og borðkrók. Þvottahús
innan íbúðar. Björt og góð
stofa. Vestursvalir. Fallegt
útsýni. LAUS STRAX. Miklir
möguleikar.

VESTURGATA - ÞJÓNUSTUÍBÚÐ

Fallegt 220 fm einbýlishús
ásamt bílskúr. Fjögur góð
svefnherbergi, hægt að
bæta við fleirum. Tvö vel
búin baðherbergi. Eldhús og
stofa samliggjandi, nýleg innrétting í eldhúsi.Stór suður
verönd og heitur
pottur. Möguleg skipti á
eign á höfuðborgarsvæðinu.
Verð 29,9 millj.

Vandað og reisulegt
einbýlishús á frábærum stað
í Þingholtunum. Húsið er 264
fm með 22 fm bílskúr.
Aukaíbúð er í kjallara. Eignin
er byggð 1933 og er mikið til
upprunaleg og
þarfnast viðhalds en bíður upp
á mikla möguleika. Stór og vel
ræktuð lóð. Sérstæður bílskúr.
LAUS STRAX.
Verð 88,9 millj.

GNOÐARVOGUR - 3JA HERBERGJA
Björt og vel skipulögð 74
fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð
í góðu fjölbýli. Tvö rúmgóð
svefnherbergi. Björt og góð
stofa með suðvestursvölum.
Baðherbergi með baðkari og
baðinnréttingu. Eldhús með
upprunarlegri innréttingu
og borðkrók. Sérgeymsla í
kjallara. Góð Staðsettning.
Verð 24,9 millj.

Góð 86 fm 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fallegu
fjölbýli á þessum eftirsótta
stað í austurbæ Reykjavíkur.
Þrjú svefnherbergi og stór
og björt stofa með suðursvölum. Fallegar innréttingar.
Parket, korkflísar og flísar
á gólfum. Fallegt útsýni frá
íbúðinni. Verð 31,7 millj.

HÁTÚN 3JA HERBERGJA
Góð 93 fm 3ja herbergja
endaíbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýli í Hafnarfirði. Tvö
rúmgóð svefnherbergi og
stór og björt stofa með
suðursvölum og sjónvarpsstofa. Parket og dúkur
á gólfum. Sameign lítur
vel út. Fallegt útsýni er frá
íbúðinni. Verð 24,9 millj.

URÐARHOLT MOSFELLSBÆR 3 LEIGUÍBÚÐIR
Góð 73 fm 2ja herbergja
þjónustuíbúð á 4. hæð
í þessu fallega hús við
Vesturgötu 7 í Reykjavík.
Rúmgott svefnherbergi og
stór og björt stofa. Góðar innréttingar. Sameign er stór
og er mikil þjónusta í húsinu
m.a. heilsugæsla og margt
fl. á vegum Reykjavíkurborgar. Laus strax,
Verð 24,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
MÁNUDAG
FRÁ KL. 18:00 – 19:00
Falleg 141 fm efri sérhæð
auk 55 fm bílskúrs sem í dag
er innréttaður sem 3ja herb.
íbúð. Á aðalhæð eru þrjú
svefnherbergi, þrjár stofur,
fallegt uppgert eldhús og
baðherbergi. Í bílskúr er
falleg fullbúin 3ja herb.
íbúð. Eignin hefur fengið
gott viðhald í gegnum árin.
Verð 44,7 millj.

BERGSTAÐASTRÆTI - EINBÝLISHÚS

SUÐURBRAUT - ÚTSÝNI
Góð 80 fm 3ja - 4ra
herbergja íbúð á 4. hæð í
fallegu fjölbýli. Tvö rúmgóð
svefnherbergi, björt stofa og
borðstofa. Suðursvalir frá
stofu. Góðar innréttingar.
Góð sameign. Húsið er
nýlega viðgert og málað að
utan. Eignin getur losnað
fljótlega. Verð 25,6 millj.

S

Glæsilegt 185 fm parhús
á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á
þessum eftirsótta stað í
Garðabænum. Tvö rúmgóð
herbergi. Stór, björt stofa og
borðstofa með suðurverönd.
Stórt fjölskylduherbergi með
glæsilegu útsýni. Parket og
flísar á gólfum.
Verð 58,9 millj.

KELDULAND - ÚTSÝNI

KLEPPSVEGUR - FALLEGT ÚTSÝNI

HÚ

Gott 252 fm tveggja íbúða
einbýlishús, sem er hæð og
kjallari auk 37 fm bílskúrs.
Á efri hæð er rúmgóð
stofa, tvö svefnherbergi,
baðherbergi og eldhús. Á
neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, stofa, eldhús og
baðherbergi. Eignin þarfnast
viðhalds. Verð 56,3 millj.

Vorum að fá í sölu raðhús á
tveimur hæðum auk stæðis í
bílageymslu. Stofur, eldhús,
gestasnyrting á neðri hæð
auk þvottahúss. Á efri hæð
eru sjónvarpshol, baðherbergi með kari og sturtu
auk fjögura svefnherbergja.
Eignin er laus nú þegar.
Ekkert áhvílandi.
Verð 41,5 millj.

LYNGBREKKA - 4RA-HERBERGA

IÐ

VOGAR Á VATNSLEYSUSTRÖND

TRÖNUHÓLAR - EINBÝLISHÚS
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
10. FEBRÚAR FRÁ
KL. 17:00 - 17:30.
Mjög falleg raðhús
(miðjuhús)á tveimur hæðum
með innb. bílskúr á góðum
stað á Völlunum í Hafnarfirði. Húsin eru fullbúin að
utan með fullbúinni lóð, að
innan eru húsin tilbúin til
innréttinga, hitalagnir og
rafmagn er fullfrágengið.
Fjögur svefnherbergi eru
húsinu. Verð 42,5 millj.

OP

OPIÐ HÚS Í DAG
MÁNUDAG FRÁ
KL. 17:00 - 17:30
Glæsileg 97 fm þakíbúð á
4.hæð í miðbæ Reykjavíkur.
Eignin hefur verið mikið
endurnýjuð og er glæsileg í
alla staði með miklu útsýni.
Stórt svefnh.. Stór og björt
stofa með góðum gluggum
og útgengi út á suðaustursvalir. Flísalagt baðh. með
sturtu og baðkari. LAUS
STRAX. Verð 40,8 millj.

Þrjár mjög góðar 2ja herbergja íbúðir sem geta selst
sér eða allar saman. Góðar
leigueiningar á frábærum
stað í Mosfellsbæ. Laust við
kaupsamning.
Verð 10,9 millj., 13,9 millj.
og 14,9 millj.

Góð 3ja herb risíbúð. Tvö
rúmgóð svefnherbergi. Stofa
með suður svölum. Flísalagt
baðherbergi. Eldhús með
eldri innréttingu. Vel
skipulögð eign á frábærum
stað við miðborgina. Laus
við kaupsamning.
Verð 23,5millj

LAUFBREKKA - IÐNAÐARHÚSNÆÐI
Glæsilegt 225 fm
iðnaðarhúsnæði með mjög
góðri aðkomu og þremur
stórum innkeyrsludyrum.
Mjög gott og vel með
farið bil á flottum stað
í Kópavogi. Einnig er
tveggja herbergja íbúð með
sérinngangi, eldhúsi og
baðherbergi í húsnæðinu.
Kaffiaðstaða á millilofti.
Verð 39,5 millj.

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Stofnað

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

1983

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Sími 520 7500

VESTURGATA 18 - 20 – HFJ. - GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ MIÐBÆINN
Nýtt glæsilegt fjölbýlishús á frábærum stað við miðbæ Hafnarfjarðar. Um er að ræða tvö hús, annað er lyftuhús með 8 íbúðum sem eru til afhendingar strax fullbúnar
á vandaðan hátt með öllum gólfefnum eða fullbúnar án gólfefna. Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir öllum íbúðum og íbúðum í húsi 20 fylgir síðan opið stæði undir húsinu.
Hús nr. 20 er hefðbundið stigahús með þremur íbúðum ( ein íbúð á hæð). Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja. Verð frá 29,9 -52,9 millj.

Móberg - Hafnarfjörður - parhús

Miðskógar 19 - Garðabær - einbýli.

Svöluás 36 - Hafnarfjörður - Einbýli

Þrastarás 35 - Hafnarfjörður - Parhús

Hraunhamar kynnir sérlega fallegt parhús með innbyggðum bílskúr
samtals ca. 270 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga. Jaðarlóð.
Glæsilegur garður með pöllum og trjám. Heitur pottur í garði. Hellulagt bílaplan með hita. Einstök staðsetning í Setberginu. Útsýni.
Verð 56,5 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt enibýli á einni hæð
ásamt bílskúr samtals um 212,3 fermetrar á einstökum útsýnisstað
við Miðskóga 19 í Vesturbæ Garðabæjar. (Álftanes) Eignin er
smekklega innréttuð með vönduðum innréttingum og gólfefnum.
Vönduð góð eign. Jaðarlóð. Mikið prívat. Verðtilboð.

Glæsilegt pallbyggt einbýlishús. Vel staðsett í Áslandshverfinu
í Hafnarfirði. Frábært útsýni. Húsið er skráð 241,1 fm. Einn allra
flottasti útsýnisstaður bæjarins. 4 Svefnherbergi, tvö baðherbergi,
Fallegt eldhús, stór stofa og borðstofa. Húsið er laust strax.
Verð 59,7 millj. Nánari upplýsingar veitir
Hlynur Halldórsson sölumaður s. 698 2603.

Einstaklega skemmtilega skipulagt parhús hæð og ris samtals 216
fm. með innbyggðum bílskúr (sem er innréttaður ). 5 svefnherbergi,
tvær stofur. Góðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum.
Stór timburverönd. Heitur pottur. Verð 51,4 millj.

Norðurbakki – Glæsileg penthouse íbúð

Einihlíð - Hafnarfjörður - Einbýli

Engjasel - Reykjavík - Raðhús

Hraunás - Garðabær - Einbýli

Nýkomin í einkasölu á þessum einstaka stað nyrðst á Norðurbakkanum. Glæsileg 118 fm. 4ra herbergja íbúð á efstu hæð með óheftu
sjávar útsýni. Þrjú góð svefnherbergi. Hátt til lofts. Glæsilegar
innréttingar. Þaksvalir með einstöku útsýni. 2.stæði í bílakjallara.
Verð 47,5 millj.

Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað innst í botlanga við
grænnt svæði í Mosahlíðinni í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög
snyrtilega eign með glæsilegri lóð, steyptu bílaplani sólpöllum og
tilheyrandi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður.
Frábær staðsetning. Verð kr. 62 millj.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallget endraðhús 182,5 fm. auk 24 fm.
stæði í bílahúsi. 4 svefnherbergi. Stofa, borðstofa. Rúmgott eldhús
ofl. Hagstæð lán. Verð 41,9 millj.

Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað í
Ásahverfi í Garðabæ. Húsið er skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á
tveimur hæðum, þarf af bílskúr 40,6 fermetrar. Einstaklega fallegt
óhindrað útsýni er úr húsinu að Bessastöðum , Snæfellsjökli og
víðar. Glæsilegur verðlaunagarður. Eign í sérflokki. Glæsilegar
innréttingar og gólfefni. Verð 119,5 millj.

Haustakur 2 – Garðabær – 3ja herb.

Sunnuflöt – Garðabær – Einbýli

Mánastígur - HF. Einstök staðsetning

Hverfisgata – Hafnafjörður – Einbýli

Opið hús á morgun þriðjudag milli 17:00 til 17:30.
Sérlega fallega útsýnisíbúð á þessum eftirsótta stað í akralandinu í Garðabæ. Íbúðin er á annarri hæð (efsta hæð) og er með
sérinngangi, ibúðin er 109,6 fm. tvö rúmgóð svefnherb. og stofa,
vanaðar innréttingar og gólfefni, stóra suður svalir. Falleg eign
sem vert er að skoða. Nánari upplýsingar veitir Hlynur Halldórsson
sölumaður í síma 698-2603

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. Verðtilboð.

Höfum fengið í einkasölu glæsilegt og virðulega húseign á þremum
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 330 fm.
Tvímælalaust eitt allra fallegasta steinhús bæjarins. Einstök staðsetning í hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn,
skóla og fleira.Myndir á netinu. Verðtilboð.
Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri gsm. 893 2233.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt þrílyft einbýli samtals ca. 110
fm. Mikið endurnýjað , virðuleg húseign á besta stað við Fríkirkjuna
og miðbæinn. Afgirtur garður með pöllum. Verð 35,5 millj.

OP

IÐ

HÚ

S

OP

IÐ

HÚ

S

Háholt – Hafnarfjörður – 3ja með bílskúr

Bugðulækur - Reykjavík - 3ja

Fjarðargata – Hafnarfjörður – 3ja herb.

Sunnuvegur – Hafnarfjörður - Glæsileg

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg nýleg 3ja herbergja íbúð með
sérinngang á annari hæð í nýlegu litlu fjölbýli með góðum bílskúr
samtals 120 fm. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegt útsýni.
Laus fljótlega. Verð 31,9 millj.

Glæsileg vel skipulagða 89,7 fermetra 3ja herbergja jarðhæð með
sér inngangi við Bugðulæk 15 í Reykjavík.
Íbúðin er í góðu ástandi með fallegum innréttingum og gólfefnum
og skiptist í forstofu, hol, eldhús, baðherbergi, tvöfalda stofu,
herbergi, geymslu ásamt snyrtilegri sameign. Verð 32 millj.

Opið hús í dag milli kl. 17:30 – 18:00
Glæsileg 111 fm. íbúð á 2.hæð í þessu vandaða litla (lyftuhúsi) (
8 íbúðir). Stæði í bílahúsi fylgir. S-svalir. Útsýni m.a. yfir höfnina.
Vandaðar innréttingar. Parket. Laus strax. Verð 39,8 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega 138,2 fermetra
efri hæð í tvíbýli ásamt 23,1 fermetra bílskúr samtals um 161,3
fermetrar á fræbærum stað við Sunnuveg 12 í Hafnarfirði.Eignin er
í mjög góðu ástandi og skiptist í forstofu, hol, eldhús, borðstofu, tvo
herbergi og baðherbergi. Á efri hæð er stofa og herbergi.Fallegar
innréttingar og gólfefni. Tvennar svalir. Verð 42,9 millj.

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

520 9595
Þorrasalir 13–15

Dæmi um íbúð
Verð: 36.900.000
Íbúð nrúmer: 203
Flatarmál: 103,2 fm
Herbergi: 4
Íbúðinni fylgir merkt
stæði í bílageymslu.

201 Kópavogur

Verð: 32 - 48,2 M

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 822-2225

Fjölbýlishús

Herbergi: 3ja – 4ra

Stærð: 93-126 m2

Nýjar og vel skipulagðar íbúðir á fallegum stað fyrir ofan gólfvöllinn við Víﬁlsstaði. Íbúðirnar eru
rúmgóðar 3ja - 4ra herbergja, góðar svalir og glæsilegt útsýni. Vandaðar innréttingar og tæki.
Nú er hægt að panta skoðun og fá skilalýsingu verktaka hjá Þóru fasteignasala í Síma 822 2225
og/eða netfang: thora@fasttorg.is. Íbúðunum fylgir sérmerkt stæði í bílageymslu.
Þóra
Fasteignasali

Afhending í sumar 2015

822 2225

Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali gsm 822 2225

Stofnað 1988

Skipalón 5

Kári Halldórsson lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Opið hús í dag mánudag milli kl. 17:00 & 17:30

5

ÍBÚÐ
IR
EFTIR

• Nýjar 4ra til 5 herbergja íbúðir
• Skilast fullbúnar án gólfefna
• Afhending við kaupsamning
• Verð: 31,2 millj. til 40,240 millj.
• Stærð: 109 fm til 130,9 fm
Sölumenn Ás verða á staðnum
Aron Freyr -s: 772-7376 / Eiríkur Svanur lgfs. s. 862-3377

588 4477

Þú hringir - við komum - það ber árangur!

Bárður
Tryggvason
Eigandi
Sölufulltrúi

896 5221

Ingólfur Geir
Gissurarson
Eigandi
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari

896 5222

Heiðar
Friðjónsson

Vilborg
Gunnarsdóttir

Sölustjóri Viðskiptafræðingur M.Sc
Löggiltur
Löggiltur
fasteignasali B.Sc
fasteignasali

693 3356

891 8660

Erlendur
Davíðsson
Lögg. fasteignasali
Verðbréfamiðlari
Forstöðumaður
útibús Ólafsvík

Margrét
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

897 0199

Síðumúla 27 · Sími: 588 4477 · www.valhöll.is

Allir þurfa þak yfir höfuðið
Nútímaleg, krafmikil og framsækin fasteignarsala
sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna.

20
ára
Eiríkur Þór
Björnsson
Sölufulltrúi

www.valholl.is · www.nybyggingar.is

846 8487

Pétur Steinar
Jóhannsson
Sölufulltrúi
Snæfellsnes

893 4718

Garðar
Kjartansson

Ellert
Róbertsson

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

853 9779

893 4477

Þórunn
Pálsdóttir
Verkfræðingur MBA
Sölufulltrúi

773 6000

G. Andri
Guðlaugsson
Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

1995 - 2015

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast.
Gústaf A. Björnsson
lögg. fast.
Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400
www.fold.is • fold@fold.is

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

EIGNIR VIKUNNAR

Álfkonuhvarf 53, jjarðhæð
OPIÐ HÚS MÁNUD. 9.2 FRÁ 17-17:30
PIÐ

O

Álfkonuhvarf 53, jarðhæð m.sérinngangi.
Glæsileg íbúð m. sérinngangi og sérverönd
á frábærum stað í Kópavogi. Stór stofa með
útgengi á afgirta suðurverönd. Tvö rúmgóð
svefnherbergi. Gott baðherbergi. Þvottaherr
bergi innan íbúðar.Gengið er inn neðan við
tröppur og bílastæði þar.

S
HÚ

OPIÐ HÚS FRÁ KL 17-17:30
MÁNUD. 9.2 VERIÐ VELKOMIN

Bugðulækur
g
3, sérhæð
OPIÐ HÚS MÁNUD. 9.2 KL.16:45-17:30

Unufell 4ra herbergja jarðhæð
m. verönd
Ca. 100 fm. mikið endurnýjuð jarðhæð, sérpallur og
lítill garður, 3 svefnh.
Björt stofa með útgengi á verönd. Endurnýjað bað
og eldhús er með góðum tækjum. Góð eign.

Mjög góð 128,4 fm sérhæð á fyrstu hæð í
4-býli. Fjögur svefnherbergi og tvær stofur.
Endurnýjað baðherbergi. Dúkur, korkur og
flísar á gólfum. Gott innra skipulag. Stór
sameiginleg lóð og bílskúrsréttur.
Verð 42,9 millj.
Nánari uppl. Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.
is / 895-7205.

S

Ú
ÐH

I

OP

Hofslundur Garðabæ, einbýli m/bílskúr

Opið hús mánudaginn 9.feb
frá 16:45-17:30.

Eignir

Fagrabrekka, Kópavogi - einbýli
Fallegt einbýli á tveimur hæðum á góðri endalóð í
botnlanga. 3 svefnherbergi, eldhús, 2 baðherbergi,
3 stofur, bókaherbergi og sólstofa. Mögulegt að
útbúa séríbúð á neðri hæð. Bílskúr er skráður 29,5
fermetrar. Fallegt útsýni. Verð 49,9millj, GOTT
VERÐ

Reynihvammur Kópav.
EINBÝLI Á SKJÓLGÓÐUM STAÐ
REYNIHVAMMUR: 207 fm. gott og mikið endurnýjað einbýlishús með bílskúr á skjólgóðum stað í
suðurhlíðum Kópavogs. Arinn í stofu, 4 svefnherr
bergi. Einstaklega skjólgóður staður miðsvæðis á
Höfuðborgarsvæðinu. Verð 54,9 millj.2

herbergi, tvær góðar stofur, þrjú svefnherbergi m. skápum, eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi.
Kjallari er með, holi, snyrtingu, tvemur svefnherbergjum og stofu. Bílskúrinn er 66,2fm.
Fallegur garður. Verð 64,9millj.

Ásbraut - 200 Kópavogi
-FALLEG 4RA. HERB. ÍBÚÐ.
Falleg 4 herbergja, 90 fm íbúð á þriðju hæð í
fjölbýli. Björt stofa ásamt 3 svefnherbergjum sem
eru öll með skápum. Baðherbergi er flísalagt með
baðkari. Eldhús er fallegt með hvítri innréttingu.
Verð 25,5 millj.

Lautasmári Kóp, 4ra herbergja m. suðvestursvölum

Asparfell, 3ja herbergja
Ca. 94 fm. vel skipulögð íbúð á annari hæð. Húsið
hefur verið klætt að utan og sameign er í mjög góðu
viðhaldi. Lítið fataherbergi er inn af hjónaherbergi.
Suðvestursvalir. Verð 21,9 millj.

Hvað kostar eignin mín?

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu
fer til styrktar ABC hjálparstarfi.

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Snorri Sigurfinnsson

Jósep Grímsson

Rúnar S. Gíslason hdl Hannes Haraldsson

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Falleg ca. 98 fm. 4ra herbergja íbúð við Lautasmára. Suðvestursvalir. Frábær staðsetning nálægt
Smáralindinni. Íbúðin er vel skipulögð. Bókið skoðun hjá sölumönnum Foldar í síma 5521400
Verð 28,9 millj.

Hafsteinn Þorvaldsson

Ágúst Valsson

Páll Guðjónsson

Guðbergur Guðbergsson

Eggert Ólafsson

Auður Kristinsdóttir

Lóa Sveinsdóttir

Snorri Sigurðarson

Sighvatur Lárusson

Óskar Traustasson

Kristín B. Garðarsdóttir

Elín Viðarsdóttir

Einar Pálsson

Sigrún B. Ólafsdóttir

Helgi Njálsson

Guðmundur Kristjánsson

FRUM - www.frum.is

Fagleg og persónuleg þjónusta
Öldugata 2 - 101 Reykjavík

Álfshólsvegur 26A, raðhús - 200 Kópavogur

Fallegt og reisulegt 364.1 fm hús ásamt 32.5 fm bílskúr til sölu. Húsið er á 4 hæðum. Í húsinu eru
fullbúið eldhús með tækjum, salur sem rúmar 50-70 manns í sæti, skrifstofu- og fundarrými. Karlaog kvennasalerni. Stór herbergi á neðstu hæðinni ásamt stóru baðherbergi. Húsið vel staðsett í
miðbæ Reykjavíkur.
Verð 150 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi, sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Fallegt 163.6 fm raðhús á tveim hæðum, þar af 30 fm bílskúr. Nánast allt endurnýjað á báðum hæðum.
1. hæð: Forstofa, eldhús, borðstofa og stofa, hiti í gólfi, gengið út á fallegan og sólríkan pall og garð
sem er í suðurátt.
2. hæð: 3 herb. með parketi á gólfi, bað- og þvottahús.
Verð 49.9 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi, sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Skeiðarás 12 - 210 Garðabær

Hraunteigur 21 - 105 Reykjavík

Efstaleiti 14, Breiðablik - 103 Reykjavík

Gistiheimilið - Bjarmalandi

Gott 102,4 fm iðnaðarbil á jarðhæð á góðum stað.
Aksturshurð. Gólf flísalögð. Að innan eru stúkuð af með
léttum veggjum 5 herbergi auk miðrýmis. Salerni og
kaffiaðstaða. 3 herb. eru í útleigu. Yfirtakanlegt lán ca 10
mill. Eignin er kjörin fyrir hverskonar smáiðnað, til útleigu
eða sem geymsla/lagerrými.
Verð 18.750.000,Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg.fast.sali
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Góð 3gja herbergja risíbúð í fjögra íbúða húsi. Rúmgott
eldhús með vestur svölum. Tvö svefnherbergi og
baðherbergi. Snyrtilegt hús sem hefur verið vel viðhaldið
og stutt í alla þjónustu.
Verð 24,8 millj.

Glæsileg og rúmgóð 4ra herb. íbúð á 4. hæð í einu glæsilegasta fjölbýlishúsi „Breiðablik“. Stæði í bílageymslu.
Mikil og glæsileg sameign sem saman stendur af samkomusal með eldhúsi, setustofu, líkamsrækt, sauna,
heitum pottum, sundlaug, búningsaðstaða, billiardstofa,
o.fl. Húsvörður er búsettur á staðnum og sér um daglegan rekstur sameignar. Verð 54,9 millj.
Upplýsingar gefur Páll Guðjónsson lögg. fasteignasali
sími 699 4994 eða á netfangið pall@fasteignasalan.is

Gistiheimili sem er opið allt árið. 11 herbergi með samtals 21 rúmi. Öll eru með vaski og sjónvarpi og þar af eitt
með snyrtingu. Þráðlaust internet. Aðgangur að þvottavél og fullbúnu eldhúsi. Stór sólpallur með góðu grilli.
Heimasíðan er http://www.guesthousebjarmaland.is/
Verð kr. 30 millj.
Upplýsingar gefur Óskar Thorberg, MBA fyrirt.ráðgj.
sími 659 2555 eða oskar@fasteignasalan.is

Uppl. veitir Guðbergur Guðbergsson lögg. fast.sali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

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

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali

•

www.101.is

•

101@101.is
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Mikil sala, vantar allar gerðir eigna á skrá
Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

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

FYRIR
AÐSTOÐ

Rauðalækur 47

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

UN

OÐ

K
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9O7 2OO2
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BÓ

Falleg og björt 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum í snyrtlegu parhúsi á eftirsóttum stað í Reykjavík. Mikið endurnýjuð eign. Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi
og rúmgott eldhús og stofur. Stór bílskúr fylgir eigninni. Topp eign á góðum stað.
Stærð 165,3 fm. V. 51,5m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

GEFÐU
VATN

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

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Hólmvað 8
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja íbúð sem er um
96 fm að stærð. Íbúðin er á
annarri hæð í þriggja hæða
lyftuhúsi og fylgir íbúðinni
stæði í bílageymslu. Ásett verð búseturéttar er kr. 5.5 millj. og eru
mánaðargjöld um 172.000 .-.

Prestastígur 6
í Reykjavík

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Sóleyjarimi 11, Grafarvogi
Opið hús í dag, mánud. 9. febrúar frá 17:15 – 17:45.
OP

Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja íbúð sem er um 94
fm að stærð ásamt stæði í
bílakjallara. Íbúðin er á fjórðu
hæð í fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu. Aðgangur
að samkomuhúsi fylgir. Ásett
verð búseturéttar er kr. 10.5
millj. og eru mánaðargjöldin
um 128.000.-.

IÐ

HÚ

S

Þjóðbraut 1
á Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 3
herbergja íbúð um 95 fm.
Íbúðin er á þriðju hæð í átta
hæða lyftuhúsi.
Ásett verð er kr. 2.7 millj.
og mánaðargjöldin eru um kr.
149.000.-

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi, ásamt stæði í bílageymslu.
Verð 32,5 millj – Þórarinn Friðriksson s: 844-6353 tekur á móti áhugasömum.

Nökkvavogur 18, Reykjavík
Opið hús í dag, þriðjud. 10. febrúar frá 17:30 – 18:00.
OP

IÐ

HÚ

S

Til sölu er búseturéttur í 3 herbergja íbúð um 95 fm. Íbúðin er á áttundu
hæð í átta hæða lyftuhúsi ásamt stæði í bílakjallara.
Ásett verð er kr. 4 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 168.000.-

Blaðberinn
bíður þín

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, fasteignagjöld,
bruna- og fasteignatrygging, hússjóður, Viðhaldssjóður og þjónustugjald.

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

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa
að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 13. febrúar n.k.
Tilboðsfrestur er til 20. febrúar n.k.
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að
Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið
bumenn@bumenn.is

Vandað Parhús á þremur hæðum með góðum bílskúr, samtals . Húsið er mikið
endurnýjað að innan sem utan m.a. þak, gluggar og lagnir. Hús í sérlega góðu
ástandi. Möguleiki á aukaíbúð í kjallara.
Verð: 54,9 millj – Dan Wiium s: 896-4013 tekur á móti áhugasömum.
Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

hdl., og löggiltur fasteignasali

Sölustjóri, sími: 896 4090

Blaðberinn...

...góðar
óð
ð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

r

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Viðgerðir

BÍLAR &
FARARTÆKI

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

Húsaviðhald

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

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

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

BÍLAVERKSTÆÐIÐ
SMÁPARTAR
2015 NÝIR GMC 3500
Nýtt útlit að utan sem innan, Dísel,
Komdu og kynntu þér málið, erum að
taka niður pantanir, Verð frá 9.350þkr
m/VSK, Kíktu á síðuna okkar www.
isband.is

Sendibílar

Getum bætt við okkur nokkrum
kúnnumUpplýsingar á Smápartar.is
eða í síma 5675040-7785040

KEYPT
& SELT

Til sölu

Vinnuvélar

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

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is s.
868 7204.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

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

Kia cee‘d EX 1.6 disel sjálfsk..
Árgerð 2011, ekinn 112 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.350.000.
Rnr.991126. 3 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

ÞJÓNUSTA

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

MERCEDES-BENZ E 300 cdi hybrid.
Árgerð 2013, ekinn 13 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.190.000.
Rnr.991222.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

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

VINNUVÉLADEKK

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

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

Hreingerningar

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

VW Golf Comfotline 4/2013 ek 60þkm,
dísel beinsk, ásett verð er 2790 þús, er
á staðnum, raðnr 151185.

s. 552-4910.

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan 3. hæð (Hagkaupsmegin )

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662
4010 www.vy.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau
11-15
www.100bilar.is

Bókhald

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav.
S. 899-4254

Bílar til sölu
FIAT 500. Árgerð 2013, ekinn 14
Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 2.190.000.
Rnr.991083.

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

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

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.

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

KRÓKUR

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

Bílar óskast
Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

NUDD

Spádómar
HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á: 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.

Fyrirtæki

Málarar

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

Varahlutir
JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

Save the Children á Íslandi

Til bygginga

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Bátar

TILBOÐ - 1200ÞÚS !

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Sjónvarp

Nudd

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

Isuzu Crew cab D-max árg. 2006
ek. 200þús 5 gíra dísel, dráttarkúla,
vetrar og sumardekk, sk. 2016 Verð
1.200.000 kr engin skipti. Uppl. í s.
892 7687

Upplýsingar í síma 661 7000

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

Tölvur
BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Óskast keypt
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.
HONDA Cr-v executive. Árgerð 2007,
ekinn 74 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.190.000. Rnr.991216.

Rafvirkjun

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

Söluturn i verslunarkjarna til sölu.
Góður tími framundan. Upplýsingar
í síma 663 2502 eða sollahaf@gmail.
com

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

HEILSA

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

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

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

tilkynningar

Atvinnuhúsnæði

HÚSNÆÐI

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

HAFNARFJÖRÐUR SKRIFSTOFA VINNUSTOFA - GEYMSLA

Húsnæði í boði

Skrifstofuherbergi - 20 m2
vinnustofa/skrifstofa á 1. hæð.
Skrifstofuherbergi - 20m2
vinnustofa/skrifstofa á 2. hæð
Skrifstofuherbergi - 16 m2
vinnustofa/skrifstofa á 1. hæð
Geymsluherbergi 11m2 með hillum.
Góð skjalageymsla.
Nánar á www.leiga.webs.com
s. 898 7820

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Tálknafjörður

Breytingar á Aðalskipulagi
Tálknafjarðarhrepps 2006-2018
vegna Bugatúns, efnistökusvæðis
og iðnaðarsvæðis
Sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum 21. október 2014 að
auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Tálknafjarðarhrepps samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Ökukennsla
Kenni allan daginn Toyota 2014, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

Tillagan var kynnt á opnu húsi 11. desember 2014 á skrifstofu
Tálknafjarðarhrepps fimmtudaginn 11. desember frá 10-14.

Deiliskipulagstillaga - Íbúðarsvæði Túnahverfi.
Hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps samþykkti á fundi sínum
21. október 2014 að auglýsa deiliskipulag íbúðarsvæðis
Túnahverfi Tálknafirði skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/.
Hér er um að ræða deiliskipulag á um 11,6 ha sem afmarkast
af opnu svæði við Bugatún í suðri, Lækjargötu í austri, Hrafnadalsvegi í vestri og Nátthagatúni í norðri. Í gildandi aðalskipulagi fyrir Tálknafjarðarhrepp 2006-2018 er svæðið skilgreint
sem íbúðarsvæði, en einnig sem svæði fyrir þjónustustofnanir (S8). Unnið er að breytingu á aðalskipulagi samtímis
deiliskipulaginu.

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 47.500 á mán. Rent a
room price from 47.500 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

Geymsluhúsnæði

HEIMILIÐ
Dýrahald

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU,
NÝBÝLAVEGI OG
AUÐBREKKU (GÖMLU
TOYOTAHÚSUNUM)

Hreinræktaðir Papillon hvolpar leita
að framtíðarheimili, örmerktir og
fullhraustir með ættbók frá HRFÍ.
Hafið samband í síma 8925931

Atvinna óskast
Vanur málari getur tekið að sér
verkefni.
Upplýsingar í s. 847 2024

TILKYNNINGAR

Einkamál

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

150 - 300 fm m /
innkeyrsludyrum, 150 -300 fm fm
undir verslun eða léttan iðnað,
200 - 400 fm fyrir heildverslun
eða léttan iðnað. Greið aðkoma
að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

Í tillögunni er gert ráð fyrir að afmörkun svæðanna V3/A2 og
S8 verði breytt og landnotkun á svæðinu næst Bugatúni breytt
úr verslunar- og athafnasvæði í íbúðarsvæði. Hluti svæðanna
S8 og S9 verður breytt úr stofnanasvæði í íbúðarsvæði og
svæði S7 verður breytt úr stofnanasvæði í athafnasvæði, A6.
Iðnaðarsvæði I9 var hluti af breytingu á Aðalskipulagi Tálknafjarðar 2006-2018 sem staðfest var í júlí 2014. Í þessari tillögu
er gert ráð fyrir öðru iðnaðarsvæði sem er merkt I9 en um er
að ræða stöðvarhús fyrir virkjun í Kelduá og eldiskerjum.
Gert er einnig ráð fyrir nýju efnistökusvæði í Botnsdal.

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

ATVINNA

Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Herbergi til leigu í miðbænum. Uppl. í
s. 661 5219.

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

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Megin markmið deiliskipulagsins eru eftirfarandi:
• Að nýta óbyggðar lóðir við núverandi götur innan
byggðarinnar
• Að mynda nýja heilsteypta íbúðabyggð sem liggur vel
í landi og myndar eðlileg tengsl við núverandi byggð.
• Að bjóða upp á mismunandi sérbýlishúsalóðir sem taka
mið að þörfum bæjarbúa varðandi stærðir og húsagerðir.
• Að koma fyrir öruggum gönguleiðum í gegnum hverfið sem
tengjast nærliggjandi byggð, þjónustu og útivistarsvæðum.
• Að móta öruggt og einfalt gatnakerfi.
Tillagan var kynnt á opnu húsi 11. desember 2014 á skrifstofu
Tálknafjarðarhrepps fimmtudaginn 11. desember frá 10-14.
Breytingartillagan og deiliskipulagstillagan verða til sýnis
á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps að Miðtúni 1 frá og með
mánudeginum 9. febrúar til 23. mars 2015 og aðalskipulagsbreytingin einnig hjá Skipulagsstofnun á Laugavegi 166 í
Reykjavík. Tillögurnar eru einnig til sýnis á heimasíðu Tálknafjarðarhrepps, www.talknafjordur.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til
23. mars 2015.
Skila skal athugasemdum á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps,
Miðtún 1, 460 Tálknafirði.
Virðingarfyllst
Óskar Örn Gunnarsson
Skipulagsfulltrúi Tálknafjarðarhrepps

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

TILNEFND TIL

8 ÓSKARSVERÐLAUNA

M.A. BESTA MYNDIN – BESTI LEIKARI Í AÐALHLUTVERKI
BESTA LEIKKONA Í AUKAHLUTVERKI – BESTI LEIKSTJÓRI

“BENEDICT CUMBERBATCH IS OUTSTANDING”

“AN INSTANT CLASSIC”
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“THE BEST BRITISH FILM
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SUDOKU

| 20:00
TRANSPARENT
Frábærir nýjir gamanþættir sem fjalla um fjölskyldu í Los
Angeles þar sem allir fjölskyldumeðlimir passa vel upp á sitt
einkalíf en það fer allt á hvolf þegar öll leyndarmál koma upp
á yﬁrborðið. Þættirnir fengu tvenn Golden Globe verðlaun,
meðal annars fyrir bestu gamanþáttaseríuna.
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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

Leyfðu mér að
heilla þig upp úr
skónum, elskan.

FJÖLBREYTT
MÁNUDAGSKVÖLD!

Alveg örugg- Sósa... sósa í
lega flott
harmonikkuna.
sirkusatriði,
Eddi!
Hljómar
Á öðrum bar.
vel Eddi.

Til heiðurs þinni
óendanlegu
fegurð.

Fáðu þér áskrift áLV

| 20:05
DULDA ÍSLAND

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Vandaðir þættir í umsjón Jóns
Óttars Ragnarssonar sem fer
með okkur í ævintýraleiðangur
um Ísland.

Jarðskjálfti?

AÚÚÚÚÚÚÚ

Hljómsveitaræfing.

| 21:15
SUITS
Bráðskemmtileg þáttaröð um
hinn eitursnjalla Mike Ross,
sem áður fyrr hafði liﬁbrauð
sitt af því að taka margvísleg
próf fyrir fólk gegn greiðslu.

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

T E Y Y Y Y YG JA .

PABBI og ég

| 22:00
PEAKY BLINDERS

Ég vil minna ykkur á að
þetta er ekki keppni.

Hann
byrjaði!

æfingatími

Önnur þáttaröðin um atburði
sem gerast í Birmingham á
Englandi árið 1919 og fjalla
um harðsvírað glæpagengi
sem ræður ríkjum þar.

Tilbúnir?

Það fyrsta
sem við ætlum
að gera er að
teygja.

| 22:00
ARBITRAGE
Dramatísk spennumynd
með Richard Gere, Susan
Sarandon og Tim Roth í
aðalhlutverkum.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

„Rætur menntunar eru bitrar en ávöxturinn
er sætur.“
Aristóteles.

| 21:45
SOUTHLAND
2

1

6

7

9

| 18:00
ÁFRAM DIEGO, ÁFRAM!
Diegó er ávallt til þjónustu
reiðubúinn þegar dýr lenda í
vanda.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. bæta við, 6. utan, 8. ískur, 9. umrót,
11. tveir eins, 12. dútl, 14. tíðindi,
16. halló, 17. líða vel, 18. gröm,
20. gangþófi, 21. gera við.

11

14

21

5

8

12

18

365.is

3

LÓÐRÉTT
1. loga, 3. tveir eins, 4. trúarbrögð,
5. væta, 7. nýta, 10. fýldur, 13. eru,
15. steintegund, 16. dauði,
19. tveir eins.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. auka, 6. án, 8. urg, 9. los,
11. ii, 12. stúss, 14. frétt, 16. hæ,
17. una, 18. erg, 20. il, 21. laga.
LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. uu, 4. kristni,
5. agi, 7. notfæra, 10. súr, 13. séu,
15. talk, 16. hel, 19. gg.

Fimmta þáttaröðin af þessum
stórgóðu þáttum um líf og
störf lögreglusérsveitarinnar í
Los Angeles.

Því var haldið fram sl. föstudag í
skákdálkinum að Sören Bech Hansen (2258) hefði misst af vinningsleið þegar hann lék ekki 58. Rxh6
gegn Þorvarði F. Ólafssyni (2245).
Svartur á leik

Málið er ekki svo einfalt því Þorvarður hugðist svara með 58...Kf4!
(ekki 58...gxh6? 59. g5!). Eftir 59. Rf5
Kxg4 60. Rxg7 Kg5 er staðan jafntefli
þótt hvítur sé tveimur peðum yfir!
www.skak.is Reykjavíkurmót grunnskólasveita í dag.

ÞVOTTADAGAR
FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Afsláttur af öllum AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum.
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

9(;7Ζ5
Vaxtalausar
raðgreiðslur
í 12 mánuði.
3,5% lántökugjald.
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M.A. BESTA MYNDIN – BESTI LEIKARI Í AÐALHLUTVERKI
BESTA
LEIKKONA
Í AUKAHLUTVERKI
– BESTI íLEIKSTJÓRI
m.a.
Besta myndin
- Besti leikari
aðalhlutverki

INSTANT
CLASSIC”
Besta leikkona
í aukahlutverki -“AN
Besti
leikstjóri
“BENEDICT CUMBERBATCH
IS OUTSTANDING”
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“THE BEST FILM
OF THE YEAR”
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BASED ON THE INCREDIBLE TRUE STORY OF AL AN TURING
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Tískuhönnuðurinn Diane Von
Furstenberg
sendi frá sér
opið bréf, þar
sem hún gagnrýnir hönnuði fyrir val á
fyrirsætum.
Þar nefnir hún
mikilvægi þess
að fyrirsæturnar séu heilbrigðar
og að fjölbreytileikinn eigi að vera
í fyrirrúmi. Hún hvetur hönnuði til
þess að hugsa um líkamlega jafnt
sem andlega heilsu fyrirsætanna.
„Fegurð er heilbrigði og heilbrigði er fegurð. Það er líka mikilvægt að muna að fegurðin er líka
fjölbreytileiki og tískuiðnaðurinn
á að standa fyrir þetta tvennt. Í
fyrra voru tískupallarnir fjölbreyttari en áður og sáust þar
fyrirsætur frá Asíu, fyrirsætur í
yfirstærð og kynskiptingar, auk
þess sem eldri fyrirsætur voru
notaðar í auglýsingar. Vonandi er
þetta komið til að vera,“ segir hún.

Hin hlandgullnu ár
BAKÞANKAR
Erlu Bjargar
Gunnarsdóttur

V

ið berum æ fleiri til þess gæfu að fá
að lifa lengur. Að verða gömul og grá á
ævikvöldinu ljúfa. Eða, hversu mikil gæfa
er það? Frásagnir aðstandenda aldraðra
í helgarblaði Fréttablaðsins af lélegum
aðbúnaði og umönnun á hjúkrunarheimilum á Íslandi eru sláandi. Ég er búin að
fara allan tilfinningaskalann.

HNEYKSLUN. Dæmi eru um að aldraðir
séu hlandblautir fram eftir degi, rúllað
fyrir framan stillimyndina á sjónvarpinu
og dópaðir upp svo þeir séu til friðs. Þeir
upplifa virðingarleysi og niðurlægingu.

og borgarbúa, auk þess sem þörfin fyrir
Umboðsmann dýra hefur verið rædd. Hvar
í ósköpunum er Umboðsmaður aldraðra?

KVÍÐI. Þegar ég verð komin í hóp eldri
borgara verð ég ein af hundrað þúsund.
Ef tekið er mið af stöðunni í dag munu
4.500 þurfa hjúkrunarpláss og 750 verða á
biðlista. Sífellt erfiðara er að manna alltof
fá hjúkrunarheimili. Hver mun hugsa um
mig? Þarf ég að þjálfa börnin mín í bleyjuskiptingum eða leggja fyrir svo ég hafi ráð
á einkahjúkku?

SKÖMM. Ég og við öll berum líka ábyrgð.
REIÐI. Aldraðir eru afgangsstærð
með veika rödd og lítinn þrýsting. En
öldrun kemur okkur öllum við. Þetta
bíður okkar flestra. Heilabilun og
þvagleki spyrja ekki um stétt og
stöðu. Sama hversu meðvituð og
kröfuhörð við erum í dag og hversu
oft við höfum mótmælt á Austurvelli á yngri árum þá lækkar röddin þegar maður verður umkomulaus og þarf að reiða sig á aðra. Þá
er of seint að berja í borðið. Það eru
til Umboðsmenn barna, skuldara

Stjórnvöld endurspegla hugarfar samfélagsins og hvað okkur þykir mikilvægt.
Hversu mikilvægur finnst okkur þessi
málaflokkur? Kjósum við eftir stefnu
flokkanna í málefnum aldraðra? (Eru
stjórnmálaflokkar yfirhöfuð með stefnu í
málefnum aldraðra?) Aldraðir þurfa vissulega öryggisnet samfélagsins, kerfi sem
grípur þá og það er verkefni stjórnvalda.
Okkar verkefni er að hætta að vera sjálfhverf og hugsa út fyrir eigið unga rassgat.
Það eldist nefnilega ansi hratt! Hvenær
heimsóttir þú ömmu þína síðast?

Mikil gleði í Háskólabíói
Seinna undanúrslitakvöldið fyrir Eurovision fór fram um helgina og var salurinn þétt setinn af aðdáendum.
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Stóri salurinn í Háskólabíói var
troðfullur af fólki og gleði á
laugardagskvöldið en þá fór fram
seinna undanúrslitakvöldið fyrir
Eurovision. Alls fóru fjögur lög

frá því kvöldi áfram í úrslitin.
Það var þó ekki nóg að keppendur
kvöldsins hefðu sýnt á sér sínar
bestu hliðar við flutning laga
sinna, því nokkrar þjóðþekktar

söngkonur komu fram sem svokallað leyniatriði. Þær Birgitta
Haukdal, Helga Möller, Ingibjörg
Stefánsdóttir, Sigga Beinteins og
Sigrún Eva Ármannsdóttir sungu

lagið Heyr mína bæn en þær hafa
allar unnið keppnina.
Nú liggja þau sjö lög fyrir sem
etja kappi á úrslitakvöldinu næstkomandi laugardagskvöld.

KEFLAVÍK
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WILD CARD Lag Karls Olgeirssonar, Milljón

augnablik, var valið áfram sem „wild card“ af
sérstakri dómnefnd. Haukur Heiðar Hauksson
heillaði þjóðina og dómnefndina líka.

HRESSIR Stuðboltarnir Gunni og Felix sáu
um að halda fólkinu í salnum í góðu stuði
og fórum hreinlega á kostum. Þeir sungu,
dönsuðu, sögðu brandara og allt þar á milli.

MÖGNUÐ Söngkonan María Ólafsdóttir sýndi
og sannaði hversu góð söngkona hún er þegar
hún söng lagið Lítil skref eftir StopWaitGo.

FLOTT ATRIÐI Hljómsveitin CADEM flutti lagið
Fyrir alla með glæsibrag. Atriðið var augljóslega
vel undirbúið og mikið lagt í sviðsframkomu.

ÖRUGG Söngkonan Hildur Kristín Stefánsdóttir

INNLIFUN María Ólafsdóttir naut sín í botn

GLÆSILEGAR Kynnar Söngvakeppninnar eru þær Salka Sól Eyfeld,

geislaði af öryggi þegar hún flutti lagið Fjaðrir,
ásamt hljómsveitinni sinni Sunday.

á sviðinu og flutti lagið Lítil skref af mikilli
innlifun.

Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir og Guðrún Dís Emilsdóttir. Þær fóru á
kostum og voru glæsilega klæddar.

STJÖRNUR Þær Birgitta Haukdal, Helga Möller, Ingibjörg Stefánsdóttir,

Sigga Beinteins og Sigrún Eva Ármannsdóttir sungu lagið Heyr mína
bæn og voru nokkurs konar leynigestir.
MYNDIR/ÞÓRDÍS INGA ÞÓRARINSDÓTTIR.


SEVENTH SON
BIRDMAN
BIRDMAN LÚXUS

KL. 8 -10.10
KL. 8 - 10.40
KL. 8 - 10.40

ÓLI PRIK

KL. 5.45 - 8

SVAMPUR SVEINSSON 2D
SVAMPUR SVEINSSON 3D
THE WEDDING RINGER

KL. 3.30 - 5.45 - ÍSL TAL
KL. 3.30 - ÍSL TAL
KL. 10.20

THE HOBBIT 3 LÚXUS 3D 48R
PADDINGTON ÍSL TAL 2D

KL. 4
KL. 3.30 - 5.45

SEVENTH SON

KL 8 - 10.20

BIRDMAN
ÓLI PRIK

KL. 5.30 - 8 - 10.10
KL 5.45 - 8 - 10.30

PADDINGTON ÍSL TAL
ÖMURLEG BRÚÐKAUP

KL. 5.30
KL. 5.30-8-10.20ÍSL.TEXTI



FROM THE DIRECTOR KEN LOACH & SCREENWRITER PAUL LAVERTY
OF THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-20
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WHERE ANYTHING GOES AND EVERYONE BELONGS
BASED ON A TRUE STORY

MUSIC

BARRY WARD SIMONE KIRBY JIM NORTON FRANCIS MAGEE AISLING FRANCIOSI ANDREW SCOTT BRÍAN F. O’BYRNE SIXTEEN FILMS WHY NOT PRODUCTIONS WILD BUNCH ELEMENT PICTURES
BFIPRODUCTIFILM4ON BORD SCANNÁN NA HÉIREANN/IRISH FILM BOARD FRANCECOSTUME2 CINÉMA CANAL + CINE + LE PACTE LES FILMS DUPRODUCTI
FLEUVEON CINEART LONGRIDE INC. FRANCE TÉLÉVISIONS
DESIGNER FERGUS CLEGG RECORDIST RAY BECKETT CASTING KAHLEEN CRAWFORD DESIGNER EIMER NÍ MHAOLDOMHNAIGH PHOTOGRAPHY ROBBIE RYAN MANAGER EIMHEAR MCMAHON EDITOR JONATHAN MORRIS
EXECUTIVE
GEORGE FENTON PRODUCERS
ANDREW LOWE PASCAL CAUCHETEUX GRÉGOIRE SORLAT VINCENT MARAVAL SCREENPLAY PAUL LAVERTY PRODUCER REBECCA O’BRIEN DIRECTOR KEN LOACH A BRITISH/IRISH/FRENCH CO-PRODUCTION
© SIXTEEN JIMMY LIMITED, WHY NOT PRODUCTIONS, WILD BUNCH, ELEMENT PICTURES, CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION, THE BRITISH FILM INSTITUTE AND BORD SCANNÁN NA HÉIREANN/THE IRISH FILM BOARD 2014

Mommy
17.30
A most wanted man
18.00
Jimmy´s Hall
20.00, 22.15
Girlhood
20.00

ÓSKARSDAGAR:
Ida
Mr. Turner
Whiplash

18.00
20.15
22.15

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

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

Neutral þvottaduft er orðið enn umhverfisvænna en áður. Við erum
búin að þjappa því saman svo að nú þarftu minna magn fyrir sömu
virkni. Áherslur okkar eru á umhverfið og þig og því leitumst við
stöðugt við að búa til betri vöru sem þú getur notað áhyggjulaus.

ÍSLENSKA/SIA.IS NAT 70709 01/15

• minni skammtur í hvern þvott
• minni orkunotkun við framleiðslu
• minni umhverfismengun
• nýr og léttari pakki

SÉRSTAKLEGA ÞRÓAÐ FYRIR VIÐKVÆMA HÚÐ
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ÍBV, Valur og Haukar í höllina

Heppin að ég lamdi ekki Hrafnhild

HANDBOLTI ÍBV og Valur tryggðu sér í gær sæti í undanúrslitum Coca-Cola

FRJÁLSAR Það gekk á ýmsu í 200
m hlaupi kvenna á Meistaramóti
Íslands í frjálsíþróttum innanhúss
í Kaplakrika í gær. Hafdís Sigurðardóttir, UFA, missti jafnvægið í síðustu
beygjunni og varð að lokum að sætta
sig við silfur eftir að Hrafnhild Eir R.
Hermóðsdóttir kom fyrst í mark.
„Það er mikill hæðarmunur í
þessari beygju og ég er einmitt
að taka skref þegar hallinn er sem
mestur niður á við,“ sagði Hafdís
við Fréttablaðið í gær en endarnir á
hlaupabrautinni eru í þó nokkrum
halla, líkt og tíðkast innanhúss.
„Ég missti algjörlega jafnvægið og

bikarkeppninnar í handbolta. ÍBV hafði betur gegn Aftureldingu
í spennuleik í Vestmannaeyjum, 25-23, en Valur gerði góða ferð
til Akureyrar og vann heimamenn, 28-21. Á laugardaginn unnu
Haukar öruggan sigur á B-liði ÍBV, 33-21.
Agnar Smári Jónsson var atkvæðamestur í liði ÍBV með
níu mörk en Magnús Stefánsson, sem innsiglaði sigur
Eyjamanna á lokasekúndunum, skoraði sex mörk úr jafn
mörgum skotum. Örn Ingi Bjarkason og Jóhann Gunnar
Einarsson skoruðu sex mörk hvor fyrir Mosfellinga.
Á Akureyri leiddu Valsmenn með einu marki eftir
fyrri hálfleik en rúlluðu yfir heimamenn í þeim
síðari. Geir Guðmundsson var markahæstur hjá
Val með sex mörk.
8-liða úrslitunum lýkur í kvöld með viðureign
Stjörnunnar og FH.
- esá

var heppin að ég fór ekki á hausinn
eða lamdi Hrafnhild,“ segir hún enn
fremur. „Ég ætla þó ekki að setja út
á brautina enda ekki verri en hver
önnur. Þetta var engu að síður sárt
enda er 200 m hlaup ein af mínum
sterkustu greinum.“
Hafdís, sem er frá Akureyri, keppir
aðeins á innanhúsbrautum á höfuðborgarsvæðinu. „Ég æfi á grasi í
fótboltahúsi til að hlaupa hringi.
Hingað til hefur þetta þó gengið
ágætlega þegar ég kem suður þó að
ég sé svolítið ryðguð í upphafi. En
þetta var svolítið sárt.“
Hafdís vann gull í langstökki með

HAFDÍS SIGURÐARDÓTTIR

stökki upp á 6,32 og var hún yfir
lágmarkinu fyrir EM í mars öðru
sinni á skömmum tíma. Hrafnhild
náði einnig lágmarki fyrir EM er hún
hljóp 60 m hlaup á nýju Íslandsmeti,
- esá
7,50 sekúndum.

20%

*HQXLQH3DUWVÜ

AFSLÁTTUR
BREMSUVÖRUR OG
BREMSUVINNA VIÐ

HEKLUBÍLA

BREMSAÐU AF ÖRYGGI
Renndu við hjá HEKLU við Laugaveg og við skiptum um bremsuklossa/bremsudiska
á meðan þú bíður.
Hjá HEKLU er óþarfi að panta tíma fyrir smærri viðgerðir. Ef þú vilt ekki bíða skilur þú
bílinn eftir hjá okkur og við skutlum þér þangað sem þú vilt fara – og sækjum þig aftur!

Laugavegi 170-174 · Sími 590 5000 · hekla.is
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sem sá síðarnefndi skoraði fyrir Manchester United gegn West Ham. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Erﬁð helgi í
Manchester
Chelsea jók forskotið á Manchester City á toppi
ensku úrvalsdeildarinnar en Manchester United féll
niður í fjórða sætið. Botnlið Leicester rak stjórann.
FÓTBOLTI Chelsea er komið með sjö

stiga forystu á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir sigur á Aston
Villa á útivelli, 2-1, á laugardag.
Manchester City missteig sig á
sama tíma en mátti þó þakka fyrir
að hafa náð jafntefli við Hull en
James Milner skoraði jöfnunarmark meistaranna í City, beint úr
aukaspyrnu, í uppbótartíma leiksins.
„Það eru enn fjórtán leikir eftir
og sjö stiga forysta hefur ekkert að
segja,“ sagði Jose Mourinho, stjóri
Chelsea, eftir sigur sinna manna.
„Ef þetta væri í einhverri annarri
deild væri titilbaráttan ráðin. En
það er fjarri lagi í ensku úrvalsdeildinni þar sem hvaða lið sem
er getur tekið stig af efstu liðunum. Það eru enn 42 stig í pottinum
og enn langur vegur að titlinum,“
bætti Portúgalinn við.
Southampton komst upp í þriðja
sæti deildarinnar með 1-0 sigri
á QPR á laugardag. Manchester
United fékk tækifæri til að kom-

ast aftur upp fyrir Southampton er
liðið mætti West Ham í Lundúnum
í gær. En rétt eins og hjá grannliðinu City kom jöfnunarmark United
í uppbótartíma eftir að West Ham
hafði komist 1-0 yfir. Hollendingurinn Dailey Blind bjargaði stiginu fyrir United.
Tottenham komst upp í fimmta
sætið eftir sigur á erkifjendunum
í Arsenal, 2-1, þökk sé tveimur
mörkum framherjans Harry Kane.
Arsenal sat eftir í sjötta sætinu en
Liverpool er í því sjöunda eftir
markalaust jafntefli gegn Everton í öðrum grannaslag.
Botnlið Leicester tapaði enn
einum leiknum er það laut í lægra
hald fyrir Crystal Palace, 1-0.
Enskir miðlar greindu frá því í
gær að stjórinn Nigel Pearson hafi
verið rekinn. Síðasta hálmstráið
var að hann tók James McArthur,
leikmann Crystal Palace, kverkataki eftir að McArthur rakst óvart
utan í stjórann á hliðarlínunni.
- esá
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Fimmta mark Jóhanns
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BJARGVÆTTUR Stjórinn Louis van Gaal þakkar Dailey Blind fyrir jöfnunarmarkið
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Næstmarkahæsti leikmaður Charlton í B-deildinni.
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FÓTBOLTI Jóhann Berg Guð-
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mundsson var enn á skotskónum
þegar lið hans, Charlton, tapaði
fyrir Middlesbrough í ensku Bdeildinni um helgina, 3-1. Þetta
var fimmta mark Jóhanns Bergs
í deildinni en hann hefur einnig
skorað í bikarkeppninni og lagt
upp tvö mörk þar að auki.
Jóhann Berg er á sínu fyrsta

tímabili með Charlton og er lykilmaður í liðinu. Hann er næstmarkahæsti leikmaður liðsins
en aðeins sóknarmaðurinn Igor
Vetokele hefur skorað fleiri eða
átta talsins.
Charlton er í nítjánda sæti
deildarinnar en liðið vann síðast
deildarleik í byrjun nóvember.
- esá

| SPORT |
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Síðasta ár var lærdómsríkt

ÚRSLIT
ENSKA ÚRVALSDEILDIN
TOTTENHAM - ARSENAL

2-1

Aníta Hinriksdóttir virðist í góðu formi í upphaﬁ nýs árs en hún bætti eigið Íslandsmet í 800 m hlaupi
innanhúss á Meistaramóti Íslands í Kaplakrika. Aníta bætti einnig eigið Evrópumet í ﬂokki 19 ára og yngri.

0-1 Mesut Özil (11.), 1-1 Harry Kane (56.), 2-1
Harry Kane (86.).

QPR - SOUTHAMPTON

0-1

FRJÁLSAR ÍR-ingurinn Aníta Hin-

0-1 Saido Mané (93.).

ASTON VILLA - CHELSEA

riksdóttir var einn af sigurvegurum helgarinnar þegar Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum
innanhúss fór fram í nýrri og
glæsilegri frjálsíþróttaaðstöðu
FH-inga í Kaplakrika. Hún bætti
eigið Íslandsmet í 800 m hlaupi er
hún kom í mark á 2:01,77 mínútum en þar með bætti hún rúmlega
ársgamalt met sitt, sem hún setti á
Reykjavíkurleikunum í fyrra, um
fjóra hundraðshluta úr sekúndu.
Aníta bætti þar með einnig eigið
Evrópumet ungmenna í flokki
nítján ára og yngri.
Þetta er sjötti besti tími ársins
á heimsvísu í fullorðinsflokki og
sá besti í hennar aldursflokki. Þó
svo að árið sé enn ungt er ljóst að
Aníta mætir gríðarlega sterk til
leiks árið 2015.
„Ég er mjög sátt við tímann.
Mér leið vel í brautinni og hitti
ágætlega á þetta í dag. Þetta var
gott,“ sagði Aníta í samtali við
Fréttablaðið að hlaupinu loknu í
gær. „Ég reyndi að vera skynsöm
– fara passlega hratt af stað sem
er ákveðin kúnst og það gekk bara
vel. Ég náði líka að halda einbeitingu allt hlaupið.“

1-2

0-1 Eden Hazard (8.), 1-1 Jores Okore (48.), 1-2
Branislav Ivanovic (66.).

LEICESTER - CRYSTAL PALACE

0-1

0-1 Joe Ledley (55.).

MANCHESTER CITY - HULL

1-1

0-1 David Meyler (35.), 1-1 James Milner (92.).

SWANSEA - SUNDERLAND

1-1

0-1 Jermain Defoe (41.), 1-1 Ki Sung-Yueng (66.).

EVERTON - LIVERPOOL
BURNLEY - WEST BROM

0-0
2-2

1-0 Ashley Barnes (11.), 2-0 Danny Ings (32.), 2-1
Chris Brunt (45.), 2-2 Brown Ideye (67.).

NEWCASTLE - STOKE

1-1

1-0 Jack Colback (74.), 1-1 Peter Crouch (90.).

WEST HAM - MANCHESTER UNITED

1-1

1-0 Cheikhou Kouyate (49.), 1-1 Daily Blind (92.).

STAÐAN
Chelsea
Man. City
Southampton
Man. United
Tottenham
Arsenal
Liverpool
West Ham
Swansea
Stoke
Newcastle
Everton
Crystal Palace
Sunderland
West Brom
Aston Villa
Burnley
Hull
QPR
Leicester

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17 5 2 54-21 56
14 7 3 47-24 49
14 3 7 38-17 45
12 8 4 40-23 44
13 4 7 37-31 43
12 6 6 45-27 42
11 6 7 33-27 39
10 7 7 36-28 37
9 7 8 28-31 34
9 6 9 27-29 33
8 7 9 30-36 31
6 9 9 31-34 27
6 8 10 26-34 26
4 12 8 22-34 24
5 8 11 22-34 23
5 7 12 12-32 22
4 9 11 23-40 21
4 8 12 21-34 20
5 4 15 24-43 19
4 5 15 21-38 17

Stríða þeim bestu
Hápunkturinn á innanhússtímabilinu er EM í Prag sem fer fram
6.-8. mars. Þar verður Aníta á
meðal keppenda og hefur hún,
ásamt þjálfaranum Gunnari Páli
Jóakimssyni, hagað æfingaálaginu
til að ná sem bestum árangri þar.
„Við erum byrjuð að létta æfingarnar hjá mér enda mörg mót

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

þessa dagana og svo stefni ég að
því að toppa á EM. Ég vonast auðvitað til að gera alltaf meira og
betur. Fyrsta markmiðið er að
bæta sinn besta árangur en það
væri gott að nýta þessa keppni til
að safna reynslu og stríða þeim
bestu. Ég held að ég ætti að geta
hlaupið með þeim,“ segir Aníta en
eins og gefur að skilja fær hún litla
samkeppni í sinni grein hér á landi
og skildi hún keppinauta sína eftir
á fyrstu metrunum í gær.
„Samkeppnin gefur manni mikið
og líklegra að allt gangi upp hjá
manni þá,“ bætir Aníta við.
Dreymir um boð á Demantamót
Aníta sló í gegn árið 2013 er hún
varð heimsmeistari sautján ára og
yngri í 800 m hlaupi og Evrópumeistari 19 ára og yngri í sömu
grein með skömmu millibili. Það
gekk svo á ýmsu í fyrra en mestu
vonbrigðin voru að klára ekki
úrslitahlaupið á HM ungmenna
í Bandaríkjunum, þar sem Aníta
þótti einna sigurstranglegust. Hún
varð þó ellefta á EM fullorðinna í
Zürich.
„Síðasta ár var lærdómsríkt.
Ég æfði vel og gerði mistök eins
og gengur og gerist í þessu,“ segir
Aníta en hún segist spennt fyrir
árinu sem er nú fram undan.
„Þetta er síðasta árið mitt í unglingaflokki og því horfi ég helst á
að standa mig vel á EM [19 ára og
yngri] í sumar,“ segir hún en Aníta
á sem fyrr segir titil að verja á því
móti.
„Það væri svo rosalega gaman
að fá boð um að keppa á Dem-

ÖRUGGUR SIGUR Á METTÍMA Aníta Hinriksdóttir þakkar keppinautum sínum eftir

hlaupið í Kaplakrika í gær.
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Fleiri met í hlaupagreinum
Tvö önnur Íslandsmet voru slegin
á mótinu um helgina. Hrafnhild

Eir R. Hermóðsdóttir bætti 19 ára
gamalt Íslandsmet í 60 m hlaupi
er hún hljóp á 7,50 sekúndum. Þá
bætti Kolbeinn Höður Gunnarsson
metið í 200 m hlaupi er hann kom í
mark á 21,38 sekúndum. Kolbeinn
Höður varð einnig meistari í 60 og
400 m hlaupum karla.
eirikur@frettabladid.is

Allt að 7 ára
ábyrgð fylgir
notuðum Kia*
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

antamóti. Það væri í raun algjör
draumur fyrir mig,“ segir Aníta
en bætir við að mikilvægast sé að
henni líður vel. „Mér líður mjög
vel og það skiptir hellings máli.“

Ábyrgð fylgir!

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

Notaðir

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

Kia Sportage EX

Kia Carens

Árgerð 7/2013, ekinn 32 þús. km,
dísil, 1.995 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
eyðsla 6,0 l/100 km.

Árgerð 9/2013, ekinn 32 þús. km,
dísil, 1.685 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
eyðsla 5,1 l/100 km.

4.990.000 kr.

4.290.000 kr.
ÁR

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

*Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar

19

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

Kia Rio LX
Árgerð 5/2013, ekinn 76 þús. km,
dísil, 1.396 cc, 90 hö, beinskiptur,
eyðsla 4,1 l/100 km.

2.190.000 kr.
NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Bílaármögnun Landsbankans

Afborgun aðeins 33.847 kr. á mánuði m.v. 399.000 kr.
útborgun og 80% bílalán frá Landsbankanum í 72 mánuði.
9,0% vextir, 11,33% árleg hlutfallstala kostnaðar og lán
til 72 mánaða.

Notaðir

Kia cee’d EX

Kia Sorento EX Luxury

Árgerð 6/2014, ekinn 7 þús. km,
dísil, 1.582 cc, 128 hö, sjálfskiptur,
eyðsla 5,5 l/100 km.

Árgerð 6/2012, ekinn 76 þús. km,
dísil, 2.199 cc, 198 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,7 l/100 km.

3.690.000 kr.

5.190.000 kr.

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartímar:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16

9. febrúar 2015 MÁNUDAGUR

DAGSKRÁ
Í KVÖLD
STÖÐ 2 kl. 20.40
Dulda Ísland

FM 957 kl. 07.00
Morgunþáttur FM957

Vandaðir nýir
þættir í umsjón Jóns Óttars
Ragnarssonar sem
fer með okkur í
ævintýraleiðangur
um Ísland.

Sverrir og Ósk vakna með þér á
mánudagsmorgni og byrja vikuna
hress og kát.

SUITS

MINDY PROJECT

MIKE AND MOLLY

STÖÐ 2 KL. 21.30 Fjórða þáttaröðin
um hinn eitursnjalla Mike Ross, sem
áður fyrr hafði liﬁbrauð sitt af því að
taka margvísleg próf fyrir fólk gegn
greiðslu. Lögfræðingurinn harðsvíraði
Harvey Specter útvegar honum vinnu á
lögfræðistofunni.

STÖÐ 2 KL. 19.20 Gamanþáttaröð um
konu sem er í góðu starﬁ en gengur illa
að fóta sig í ástarlíﬁnu. Mindy er ungur
læknir á uppleið en rómantíkin ﬂækist
fyrir henni og samskiptin við hitt kynið
eru ﬂóknari en hún hafði ímyndað sér.

STÖÐ 2 KL. 19.40 Stórskemmtileg
gamanþáttaröð um turtildúfurnar Mike
Biggs og Molly Flynn. Það skiptast á skin
og skúrir í sambandinu og ástin tekur
svo sannarlega á sig ýmsar myndir.

SÍÐASTI TILBOÐS DAGUR ER Í DAG

ÁRSKORT Á 37.990.Í LÍKAMSRÆKT OG SUND

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Wipeout

16.35 Skólaklíkur

08.05 The Wonder Years

17.50 My Boys

17.20 Tré-Fú Tom

08.30 2 Broke Girls

18.10 One Born Every Minutes UK

17.42 Um hvað snýst þetta allt?

08.50 Bad Teacher

19.00 The Amazing Race

17.47 Loppulúði, hvar ertu?

09.15 Bold and the Beautiful

20.10 Saving Grace

18.00 Undraveröld Gúnda

20.55 The Glades

18.15 Táknmálsfréttir

21.40 Vampire Diaries

18.25 Landakort

22.25 Pretty Little Liars

18.30 Ferð til fjár

23.05 Southland

19.00 Fréttir

12.35 Nágrannar

23.45 The Amazing Race

19.25 Íþróttir

13.00 American Idol

00.55 Saving Grace

19.30 Veðurfréttir

14.20 American Idol

01.40 The Glades

19.35 Kastljós

14.45 ET Weekend

02.20 Vampire Diaries

19.55 Söngvakeppnin 2015– Lögin í

15.35 Loonatics Unleashed

03.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

úrslitum

09.35 The Doctors
10.15 Heilsugengið
10.40 Höfðingjar heim að sækja
11.00 Mistresses
11.45 Falcon Crest

15.55 Villingarnir

20.05 Saga lífsins– Uppvöxturinn

16.20 Raising Hope

David Attenborough fer ásamt áhorfendum yfir lífshlaup dýranna á sinn einstaka hátt. Fylgst er með dýrunum á
mismunandi þroskastigum en lífsbarátta
þeirra á ýmislegt sameiginlegt með lífsbaráttu mannfólksins. Vandaðir þættir frá BBC.

16.45 Guys With Kids
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar

GY
M

17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður

heilsa

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Mindy Project
19.40 Mike and Molly
20.05 Transparent
20.40 Dulda Ísland
21.30 Suits
22.15 Peaky Blinders 2

Íþróttamiðstöðin Versalir

Sundlaug Kópavogs

Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470
Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480
www.gymheilsa.is

23.15 Daily Show: Global Edition
23.40 Looking
00.10 The Big Bang Theory
00.30 Gotham
01.15 Stalker
02.00 Weeds
02.25 Baby on Board
04.05 Crooked Arrows
05.50 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Ofurhundurinn Krypto 07.22 Lína
Langsokkur 07.47 Ævintýraferðin 08.00
Strumparnir 08.25 Ljóti andarunginn og ég
08.47 Tommi og Jenni 08.53 Mamma Mu
09.00 Könnuðurinn Dóra 09.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 09.45 Doddi litli og Eyrnastór
09.55 Rasmus Klumpur og félagar 10.00
Áfram Diego, áfram! 10.24 Svampur Sveinsson
10.45 Hvellur keppnisbíll 10.55 UKI 11.00
Ofurhundurinn Krypto 11.22 Lína Langsokkur
11.47 Ævintýraferðin 12.00 Strumparnir 12.25
Ljóti andarunginn og ég 12.47 Tommi og Jenni
12.53 Mamma Mu 13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.45
Doddi litli og Eyrnastór 13.55 Rasmus Klumpur
og félagar 14.00 Áfram Diego, áfram! 14.24
Svampur Sveinsson 14.45 Hvellur keppnisbíll
14.55 UKI15.00 Ofurhundurinn Krypto 15.22
Lína Langsokkur 15.47 Ævintýraferðin 16.00
Strumparnir 16.25 Ljóti andarunginn og ég
16.47 Tommi og Jenni 16.53 Mamma Mu17.00
Könnuðurinn Dóra 17.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 17.45 Doddi litli og Eyrnastór
17.55 Rasmus Klumpur og félagar 18.00 Áfram
Diego, áfram! 18.24 Svampur Sveinsson 18.45
Hvellur keppnisbíll 18.55 UKI 19.00 Kapteinn
Skögultönn 20.15 Sögur fyrir svefninn

20.55 Saga lífsins– Á tökustað Litið

á bak við tjöldin við gerð þáttanna þar
sem David Attenborough stiklar á stóru
um lífshlaup dýranna.
21.10 Víkingarnir
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (Arya Sharma)
22.50 Saga Óskarsverðlaunanna
00.25 Kastljós
00.45 Fréttir
01.00 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
14.45 Cheers
15.05 Scorpion
15.50 Jane the Virgin

07.00 Oklahoma - LA Clippers

16.30 Judging Amy

08.50 Athletic Bilbao - Barcelona

18.10 Friends

13.20 Real Sociedad - Celta

18.35 New Girl

15.00 Athletic Bilbao - Barcelona

19.00 Modern Family

16.40 Oklahoma - LA Clippers

19.20 Two and a Half Men

18.30 Bballography: Cousy

19.45 Sjálfstætt fólk

19.00 Haukar - Stjarnan Beint

20.15 Sisters

21.00 Spænsku mörkin 14/15

21.00 The Following

21.30 Atletico Madrid - Real Madrid

21.45 Boardwalk Empire

23.10 Haukar - Stjarnan

22.40 Grimm

aftur í þessum frábæru þáttum þar sem
hann húðskammar hóteleigendur sem
kunna ekki til verka.

23.20 Sjálfstætt fólk

21.00 Hawaii Five-0

23.50 Sisters

21.45 CSI

00.35 The Following

22.30 The Tonight Show

01.15 Boardwalk Empire

23.15 The Good Wife

02.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

00.00 Elementary

07.55 Burnley - WBA
09.35 Newcastle - Stoke
11.15 QPR - Southampton

22.15 Everton - Liverpool
23.55 Messan
01.10 Swansea - Sunderland

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama
21.00 Fyrirtækjaheimsóknir 21.30 Stormað

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

19.50 Rules of Engagement
20.10 Hotel Hell Gordon Ramsay snýr

03.05 Pepsi MAX tónlist

17.55 Man. City - Hull

21.00 Messan

19.10 The Talk

02.15 The Tonight Show

16.15 Aston Villa - Chelsea

2014/2015

18.30 The Tonight Show

01.30 CSI

14.35 Tottenham - Arsenal

20.05 Premier League Review

17.50 Dr. Phil

00.45 Hawaii Five-0

12.55 West Ham - Man. Utd

19.35 Football League Show 2014/15

17.10 The Good Wife

12.00 Spy Kids 4
13.30 Hope Springs
15.10 Night at the Museum

08.50 PGA Tour 2015

17.00 Spy Kids 4

14.20 Golfing World 2014

18.30 Hope Springs

15.10 PGA Tour Latinoamerica

20.10 Night at the Museum

15.35 Inside the PGA Tour 2015

22.00 Arbitrage

16.00 Golfing World 2015

23.45 Red Lights

16.50 PGA Tour 2015– Highlights

01.35 Total Recall

17.45 Feherty

03.30 Arbitrage

18.30 PGA Tour 2015

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin

náðu í sonar festival appið á
Available on the

App Store

Reykjavík

Music, Creativity
& Technology
www.sonarreykjavik.com

Reykjavík
12.13.14 febrúar

12. febrúar
todd terje, kohib, samaris, sin fang, dj yamaho, jón ólafsson &
futuregrapher, uni stefson, m-band, valgeir sigurðsson,
mankan, steindor jonsson, balsamic boys, lafontaine, arnljótur

13. febrúar
paul kalkbrenner, sbtrkt, nina kraviz, jimmy edgar, sophie,
ametsub, prins póló, mugison, ghostdigital, fufanu, bjarki,
young karin, páll ivan frá eiðum, amfj, thor,
dj. flugvél og geimskip, tonik ensemble, súrefni, hekla
magnúsdóttir, simon fkndhndsm, kanilsnældur, ben & croax,
missy melody, b-ruff, ívar pétur, royal, darkfeatures

14. febrúar
skrillex, jamie xx, kindness, elliphant, ryan hemsworth,
randomer, nisennenmondai, daniel miller, alizzz
yung lean & sad boys, leave ya, dj margeir, exos, emmsjé gauti,
kött grá pje, sean danke, gervisykur, ozy, ewok, housekell,
lily the kid, lord pusswhip & vrong, russian.girls, oculus,
hlýnun jarðar, kocoon

Nokkur hundruð miðar eftir - Hlökkum til að sjá þig
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Systkini sýna stuttmynd í San Francisco
Listahópurinn Icelandic Poniez tekur þátt í kvikmyndahátíðinni SF Indiefest næstkomandi laugardag.

„Can’t Stop með Theophilus London, því að ég er enn þá í svo mikilli
sigurvímu frá laugardagskvöldinu og
get ekki hætt að brosa.“
Hildur Kristín Stefánsdóttir tónlistarkona

Stuttmyndin Poster Boy verður
frumsýnd á kvikmyndahátíðinni
SF Indiefest í San Francisco laugardaginn 14. febrúar. Myndin er framleiðsluverkefni Icelandic Poniez sem
Ragnhildur Magnúsdóttir Thordarson stofnaði ásamt bróður sínum,
Pétri Gaut Magnússyni.
„Myndin er í þessum stíl sem við
höfum verið að vinna með, sem er
svört kómedía. „Hún fjallar um fordóma gegn samkynhneigðum sem
er auðvitað ekkert fyndið mál en
sagan fjallar um hinn þrælskeggjaða Buck Baker sem þykist fram-

heimkaup.is

leiða áróðursplaköt fyrir fordómafullan sértrúarsöfnuð í skini þess
að hjálpa þeim fjárhagslega. Hann
er með önnur plön í gangi,“ segir
Ragnhildur.
Hún og Pétur Gautur ólust upp
í Norður- og Suður-Kaliforníu og
búa bæði og starfa í Los Angeles.
Pétur starfar sem leikstjóri, tökumaður og handritshöfundur og
Ragnhildur hefur unnið við framleiðslu, m.a. fyrir kvikmyndaverið
20th Century Fox og handritssmíði.
„Það verður gaman að fara í heimaborgina til að frumsýna hana. Það

➜ Listahópurinn Icelandic
Poniez hefur framleitt
grínatriði sem meðal annars
hafa verið sýnd á síðunni
Funny or Die.
er ágætt að hún kláraðist. Mér var
mikið flökurt í tökunum og var auðvitað með hugann annars staðar, en
okkur tókst þetta að lokum,“ segir
Ragnhildur, sem eignaðist dóttur í
maí í fyrra.
- fb

SYSTKINI Í AMERÍKU Systkinin

Ragnhildur Magnúsdóttir og Pétur
Gautur Magnússon mynda listahópinn
Icelandic Poniez.

Aldrei fór ég suður
með breyttu sniði
Fyrirkomulagi hátíðarinnar hefur verið breytt. Fyrstu hljómsveitirnar tilkynntar.

Nú er Nike-úrvalið
á Heimkaup.is

20%

Kynningarafsláttur og prufutími
í World-Class í kaupbæti.

í einum smelli

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Vesturgata 42 – Reykjavík

Falleg 128,4 fm efri sérhæð í tvíbýli, ásamt herbergi, geymslu o. fl. í kjallara.
Samtals 195,8 fm. íbúðin sjálf er 2 samliggjandi stofur með parketi. 3 herbergi,
baðherbergi, þvottahús, geymslur og snyrting. Innangengt er á milli eignarhluta.
Sér inngangur í kjallara. Skuldlaus eign. Eignin er laus strax.

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

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

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

„Við erum búnir að vera í smá
naflaskoðun því það hefur svo
margt breyst á þessum tíma. Þetta
er tólfta hátíðin,“ segir Örn Elías
Guðmundsson, betur þekktur sem
Mugison, einn af aðstandendum
tónlistarhátíðarinnar Aldrei fór
ég suður sem fram fer 3.–4. apríl.
Fyrirkomulag hátíðarinnar mun
breytast í ár miðað við undanfarin ár en aðstandendur hátíðarinnar hafa meðal annars nýtt sér
álit tónlistarmanna og gesta sem
kynni hafa haft af hátíðinni til
þess að betrumbæta hana að öllu
leyti. „Að menn séu að koma vestur yfir heila helgi til þess að spila
í korter, tuttugu mínútur er ekki
alveg málið. Við ætlum að leyfa
hljómsveitunum að fá rýmri tíma
en þá munu mögulega færri listamenn koma fram,“ segir Mugison.
Það hefur tíðkast að hljómsveitir
spili ókeypis á hátíðinni en nú vilja
aðstandendur hátíðarinnar reyna
að koma til móts við listamennina. „Við ætlum að borga einhvers
konar málamiðlunarpeninga, svo
menn komi nú ekki út í mínus yfir
helgina. Í ár verður öllum borgað
eitthvað á einhvern hátt. Þetta var
öðruvísi þegar við vorum að gera
þetta í góðu flippi um páska en nú
hefur þetta stækkað svo mikið og
breyst.“
Lokað hefur verið fyrir umsóknir til þess að koma fram á
hátíðinni en Mugison segir að listinn sé afar langur og líti vel út.
„Við erum komnir með of mikið af
umsóknum, þannig að umsóknarfresturinn er liðinn. Það er kominn mikill valkvíði í okkur. Við
erum svo ótrúlega rík að frábærum listamönnum.“
Dagskráin verður að öllum
líkindum styttri á sjálfum tónleikastaðnum svo að fleiri á Ísafirði og nærsveitum fái tækifæri
til að bjóða upp á tónlist og aðra

KOMA FRAM Hljómsveitin Prins Póló er ein af þeim hljómsveitum sem hefur
boðað komu sína á Aldrei fór ég suður.
MYND/MATTHÍAS ÁRNI INGIMARSSON

skemmtun á kvöldin. „Við hættum líklega í kringum miðnætti
í ár. Við viljum leyfa vertum og
öðrum að njóta fólksins. Aldrei
fór ég suður hefur alltaf verið
stórt samfélagsverkefni hjá okkur
fyrir vestan en mun snerta samfélagið mun meira í ár en nokkru
sinni áður.“
Þá á að reyna að hafa meiri dagskrá yfir daginn og láta bæinn lifna
enn meira við að deginum til. „Við
höfum verið að hvetja verta og
stuðbolta til að reyna að gera meira
til dæmis yfir daginn. Sjálf erum
við í Aldrei fór ég suður-teyminu
að undirbúa stóran fund á laugardeginum þar sem við fáum poppara
með örfyrirlestra og ræðum ýmis
mál tengt tónlistarheiminum.
Svo viljum við láta bæinn lifna
enn þá meira við og hafa til
dæmis þynnkutónleika sem
gætu verið afbragðs lækningarleið fyrir fólk sem
glímir við þynnkur,“ segir
Mugison og hlær.

➜ Þær hljómsveitir sem eru
staðfestar: Prins Póló, Pink
street boys, Mugison, Hemúllinn og væntanlegir sigurvegarar Músíktilrauna 2015. Frekari
tíðinda er að vænta úr herbúðum Aldrei fór ég suður á
næstu dögum.

SPILAR

Mugison
getur ekki
sleppt því að
koma fram.

gunnarleo@frettabladid.is

Næstu tvö ár verða mjög annasöm
Mikið er um að vera hjá Of Monsters and Men þessa dagana. Platan að klárast.
„Þetta ár og næsta ár verða mjög
annasöm hjá Of Monsters and
Men. Við erum ótrúlega spennt
fyrir nýju plötunni og hlökkum
mikið til þess að deila henni með
öllum,“ segir Heather Kolker,
umboðsmaður hljómsveitarinnar
Of Monsters and Men.
Hljómsveitin er nú stödd í Los
Angeles þar sem verið er að leggja
lokahönd á nýja plötu og hefur
bandaríski upptökustjórinn Rich
Costey aðstoðað sveitina við gerð
plötunnar. Costey hefur áður unnið
með þekktum hljómsveitum á borð
við Muse, Interpol og Death Cab
for Cutie.
„OMAM fer í tónleikaferð í vor
en við gerum ráð fyrir að platan
komi út í vor eða snemma í sumar,“
segir Heather, spurð út í plötuútgáfuna og fyrirhugað tónleikahald.
Á Facebook-síðu sveitarinnar
hafa nokkrar tónleikadagsetning-

MIKIÐ Í
GANGI Hljóm-

sveitin Of
Monsters and
Men leggur
lokahönd á
nýja plötu í
Los Angeles.

ar verið staðfestar og ber þar hæst
að nefna Southside-hátíðina og
Hurricane-hátíðina í Þýskalandi,
Hilvarenbeek-hátíðina í Hollandi,
Unaltrofestival á Ítalíu, Sasquatch!-hátíðina í Bandaríkjunum
og Fuji Rock Festival í Japan svo

nokkrir tónleikar séu nefndir.
Heather gat ekki tjáð sig frekar um tónleikahald sveitarinnar
að svo stöddu. „Ég get þó sagt að
margir fleiri tónleikar verða tilkynntir á næstunni, fólk þarf bara
að fylgjast með.“
- glp

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

ÚTSALA
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Fetar nýjar slóðir
Björg Magnúsdóttir, rithöfundur og
fréttamaður, ætlar að feta nýjar slóðir
á næstunni og undirbýr sig nú af
kappi fyrir sitt fyrsta uppistand. „Ég
er allavega að fara að gera tilraun til
þess að uppistandast. Ég vil samt ekki
vera með neinar yfirlýsingar,“ segir
Björg. Eitt af hennar áramótaheitum
var að hlæja meira og er uppistandið
því liður í því. „Þetta er ágætis leið,
ég vil búa til meiri hlátur í heiminum,
hvort sem fólk hlær með mér eða að
mér,“ bætir Björg við og hlær. Hún
smíðar nú brandara á fullu og er iðin
við að líta í kringum sig
til þess að fá innblástur.
Hún kemur fram á
uppistandskvöldi á
Stúdentakjallaranum
19. febrúar. „Ég er á
barmi taugaáfalls
en það er bara
gaman að gera
eitthvað svona
og fara út fyrir
þægindahringinn.“
- glp
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30-70%

Missti af vélinni

Mest lesið
1 Bílar skauta á vegum eins og beljur á
svelli
2 Náttúruhryðjuverkið Sellaﬁeld
3 Allt að 45 til 55 metra hviður
4 Lögregla hafði í nógu að snúast
5 Flensan skæðari í ár

AFSLÁTTUR!

ARGH!!! 020215 #6

Leikarinn Jóhannes Haukur Jóhannesson missti af flugi í Marokkó um
helgina en hann deildi harmsögunni
á Facebook. „Mér tókst að missa af
boarding á innanlandsfluginu frá
Casablanca til Ouarzazate í gærkvöldi. Ég sat þarna eins og gufa og
heyrði ekki þegar kallað var í vélina,“
segir Jóhannes í stöðuuppfærslu á
Facebook. Hann segir að engir upplýsingaskjáir hafi verið á staðnum og
að enskan sem töluð var hafi verið
ansi brotin. „Þau sögðu mér eftir að
vélin var farin að þau hefðu kallað
mig upp. Ég kvaðst ekki hafa borið
kennsl á nafnið mitt. Þá endurtók
flugvallarstarfsmaðurinn nafnið mitt
og það hljómaði ekkert eins og neitt
sem líkist nafninu mínu.“
Þegar komið var út úr
flugstöðinni var hann
ekki kominn með
hótel og útlitið svart.
„Ég fann velviljaðan
franskan ferðamann
sem tók mig með
sér á hótel, þar
var sem betur
fer laust og
ég gat sofið
rólegur.“ - glp

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177
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ROYAL - CORINNA
Queen Size (153x203 cm

FULLT VERÐ 163.620

)

kr.

ÚTSÖLUVERÐ

98.173 kr.

4AFS0LÁT%TUR!
Millistíf vönduð dýna með
5-5-svæðaskipt pokagormakerﬁ,
6 cm bólstruðum topp og
steyptum köntum. Klæddur
rrúmbotn og fætur fylgja með.

QUEEN SIZE
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Que

FULLT VERÐ

334.552 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

167.275 kr.

5AFS0LÁT%TUR!
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50% ÁTTARVERÐ FRÁ
AFSL
98.173 Kr.
Millistífar/stífar tvískiptar vandaðar dýnur
með 5-svæðaskipt pokagormakerﬁ og
þrýstijöfnunarsvampi í efsta laginu.
Klæddur rúmbotn og fætur fylgja með.

Blaðberinn
bíður þín

A
ROenYSizAeLrúm- (1A5L3xE20X3 cm)

Millistíf vönduð heilsudýna með tvöföldu pokagormakerﬁ,
5-svæðaskipt sem gefur réttan stuðning til að ná hámarks
hvíld. Royal Alexa sameinar aðlögun þrýsti jöfnunarefnis
og tvöföldu pokagormakerﬁs. Efstalagið er einnig með
steyptum hliðarköntum sem gefur aukinn svefnﬂöt og
mun sterkari hliðar.

ROYAL M3

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

...góðar
óð
ð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

(180x200 cm)

FULLT VERÐ 181.
139 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

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