SKOÐUN Með dómi er málum lokið
og fólk á að fá tækifæri að lokinni
afplánun, skrifar Guðmundur. 13

LÍFIÐ Fengu tækifæri til að hanna
nýja lífsstílslínu fyrir sænska húsgagnarisann IKEA. 26

SPORT Geir Þorsteinsson var endurkjörinn formaður KSÍ með miklum
yfirburðum um helgina. 22

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 landmark.is
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Vill milda tilskipanir EES
Umhverfisráðherra vill mildara orðalag í þýðingum á Evróputilskipunum. Formaður efnahags- og viðskiptanefndar vill endurmeta EES-samstarfið og skoða Schengen-aðild. Vaxandi pirrings gætir hjá Framsóknarflokki.
STJÓRNMÁL Sigrún Magnúsdóttir

Fer í vikulangt varðhald
Kona fædd 1959 var í gær úrskurðuð
í vikulangt gæsluvarðhald grunuð um
að hafa banað sambýlismanni sínum,
fæddum 1974. 4
Verðlækkun skilar sér ekki Þótt
verð til framleiðenda svínakjöts
hafi lækkað síðustu tvö ár hefur
kjötið á sama tíma hækkað umfram
neysluverðsvísitölu. 2
Líkti eftir árásum í París Danska
lögreglan skaut í gærmorgun til bana
22 ára mann sem talinn er hafa
staðið fyrir skotárásum í Kaupmannahöfn um helgina. 6
Uppbyggingin strand Þingmaður
vill fá svör um framtíðarsýn innanríkisráðherra á hafnarbætur við Höfn
í Hornafirði. 8

umhverfisráðherra segir að reglugerðafarganið sem berist í gegnum EES hafi lengi verið eitur í
beinum framsóknarmanna og
annarra. Hún hefur velt því upp
hvort ekki sé hægt að nota mildara orðalag við þýðingu Evróputilskipana.
„Ég hef líka rætt það niðri í
ráðuneyti, eftir að ég kom, að ég
hefði ígrundað þetta með sjálfri
mér, hvort við tækjum ekki réttu
íslensku orðin inn oft og tíðum.“
Vaxandi pirrings virðist gæta
innan Framsóknarflokksins í
garð Evrópska efnahagssvæðisins
(EES) og þeirra Evróputilskipana
sem Íslendingar verða að innleiða
vegna veru sinnar í EES. Frosti
Sigurjónsson, formaður efnahags- og viðskiptanefndar, segir

regluverk EES íþyngjandi og ekki
allt Íslendingum í hag sem þaðan
komi, þótt margt sé ágætt. Hann
vísar í þrýsting um að lögleiða
gengistryggð lán. Meta þurfi kosti
og galla samstarfsins.
„Það þarf að hlusta líka á sjónarmið Íslendinga í þessu. Ef þetta
á að vera gott samband, þetta Evrópska efnahagssvæði, þá verður
að taka tillit til aðstæðna sem hér
eru. Þær eru öðruvísi.“
Frosti telur einnig að leggjast
eigi yfir hvort aðild Íslendinga að
Schengen hafi verið til góðs eða
ekki. Til að mynda hafi ekki tekist að efna loforð um ferðalög án
vegabréfs. Þá þurfi að spyrja sig
að því hví Bretar velji að vera utan
Schengen að hluta.
Frosti situr í utanríkismálanefnd Alþingis. Mun hann beita sér

fyrir endurmati á aðild að EES og
Schengen? „Já, já, ég gæti alveg
hugsað mér það. Ég mundi alveg
styðja það allavega að þetta yrði
skoðað og metið hver hefur verið
árangurinn af verunni í Schengen,
hverjir væru kostir þess og gallar. Og ég held að við ættum líka í
sambandi við Evrópska efnahagssvæðið að meta það öðru hvoru
hvort það sé besta mögulega formið á samstarfinu við þessi aðildarríki,“ segir Frosti og vísar í önnur
samstarfsform eins og fríverslunarsamninga.
Málið kom upp á fundi Framsóknarflokksins á laugardag, þar
sem nokkrir fundarmenn lýstu
yfir efasemdum varðandi EESaðild.
Karl Garðarsson, þingmaður
Framsóknarflokksins, segir að í
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FERÐAÞJÓNUSTA Búist er við að

Útsynningur Í dag eru horfur á SV-átt,
víða 8-13 m/s en hvassara allra syðst.
Éljagangur sunnan- og vestanlands en
úrkomulítið og nokkuð bjart NA-til. 4
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Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

Þú hringir -

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð

Brynjólfur
Snorrason
sölufulltrúi

Finndu okkur
á Facebook

Einbýli í Kópavogi

Ingólfur Geir
Gissurarson

Eigandi
Sölufulltrúi

Eigandi
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali

896 5221

896 5222

Heiðar
Friðjónsson

Vilborg
Gunnarsdóttir

Sölustjóri
ViðskiptaLöggiltur
fræðingur M.Sc
fasteignasali B.Sc Lögg.fasteignasali

693 3356

891 8660

Erlendur
Margrét
Davíðsson Sigurgeirsdóttir

Lögg. fasteignasali
Forstöðumaður
útibús Ólafsvík

897 0199

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Forstofa er á efri hæð með steinflísum á gólfi og fataskápum. Þar
er
rúmgott svefnherbergi með skápum. Flísalagður gangur, nýstandsett baðherbergi. Gott svefnherbergi er við ganginn. Rúmgott
parketlagt sjónvarpshol er við
hlið
eldhússins. Eldhúsið er mjög rúm-

CURCUMIN

MONIKA JAG
JAGUSIAK
kundalini-jó
ga
gakennari
og svæðanudd
sne i

(GULLKRYDDIÐ)

er i k
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mikið endurnýjað einbýli í
Monika Jagusiak,
kundalini-jógakenn
suðurhlíðum Kópavogs. Eignin
ari og
svæðanuddsnemi
er á tveimur hæðum.
Bárður
Tryggvason

Bakarísbollur
Eitt verð!
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Aðeins í Engihjalla

þingflokkum beggja stjórnarflokkanna séu mjög miklar áhyggjur af
þeim fjölda Evróputilskipana sem
Alþingi berist til samþykktar. - kóp

Önnur sprunga
í jökulgöngum

SV 8
SSV 8
SV 12
SV 9
SV 9

7LOOHLJXt6

Frosti Sigurjónsson,
formaður efnahags- og
viðskiptanefndar Alþingis.

Ísgöngin á lokametrunum:

12
Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

Ég held
að við ættum
líka í sambandi við
Evrópska
efnahagssvæðið að
meta það öðru hvoru
hvort það sé besta mögulega formið á samstarfinu
við þessi aðildarríki.

LJÓN Í VEGINUM Þverhnípt sprunga blasti við er bormenn voru að störfum í iðrum Langjökuls á föstudag. Jóhann Pjetur Jónsson og ísjötnarnir félagar hans segjast þó hvergi bangnir.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

hringnum í ísgöngum fyrirtækisins Icecave í vestanverðum
Langjökli verði lokað á næstu tíu
dögum eða svo.
Nánast í sömu mund og Fréttablaðið bar að garði á föstudag
höfðu gangagerðarmenn komið
að djúpri sprungu sem liggur
þvert á stefnu ganganna. Þessi
nýja sprunga liggur rétt innan
við aðra stóra sprungu sem
nýlega fannst og mun eins og nýja
sprungan verða hluti af ísgöngunum.
„Þetta er fyrst og fremst
spennandi,“ svaraði Kjartan Þorbjörnsson staðarhaldari aðspurður hvort bormennirnir væru ekki
smeykir við að jökullinn gleypti
þá hreinlega.
Nánari umfjöllun og magnaðar myndir úr ísgöngunum verða
í Fréttablaðinu á morgun og í
kvöld í þættinum Ísland í dag á
Stöð 2.
- gar

Segir draga úr fordómum í garð hælisleitenda meðal íbúa Reykjanesbæjar:

gVNXGDJXUHU

Fjölskyldufólkið aðlagast betur

IHEU~DU

SAMFÉLAGSMÁL Breytingar sem

í fyrra voru gerðar á skipulagi
þjónustu við hælisleitendur eru til
þess fallnar að draga úr fordómum
í garð þeirra. Þetta segir Kjartan
Már Kjartansson, bæjarstjóri í
sveitarfélaginu.
Í nýrri B.S.-ritgerð Jóhönnu
Maríu Jónsdóttur, frá Háskólanum
við Bifröst, er niðurstaðan sú að
íbúar Reykjanesbæjar telji hælisleitendur fá meiri peninga en raun
ber vitni og að margir telji búsetu
hælisleitenda þar ekki hafa góð
áhrif á samfélagið.
Áherslubreytingin sem Kjartan
vísar til fólst í því að Reykjavíkurborg tók að sér umsjón hluta þjónustunnar við hælisleitendur, sem

áður var eingöngu á hendi
Reykjanesbæjar. Borgin sinnir ein hleypum
hælisleitendum.
Því segir Kjartan að stór hópur
ungra
k a rlKJARTAN MÁR
manna,
sem
KJARTANSSON
sóttu hér um
hæli, hafi farið til Reykjavíkur.
„Í Reykjanesbæ dvelur því að
meginuppistöðu til fjölskyldufólk,“
segir Kjartan og bætir því við að
fjölskyldufólkið hafi aðlagast samfélaginu betur. Þegar hælisleitendur komu fyrst til Reykjanesbæjar
voru þeir oftast einhleypir karl-

menn með enga fjölskyldu. ,,Það
má segja að þeir hafi sett svip á
bæjarbraginn.“
Niðurstöður ra n nsók na r
Jóhönnu Maríu sýna meðal annars
fram á neikvæðari sýn og viðhorf
íbúa í Reykjanesbæ í garð hælisleitenda en hjá höfuðborgarbúum.
Kjartan segir viðhorf íbúa
Reykjanesbæjar misjöfn eins og
íbúar eru margir. ,,En það gefur
augaleið að eftir því sem samfélagið er minna þá verða íbúar
meira varir við hælisleitendur og
þeir mun meira áberandi.“
Kjartan bætir við að nú búi
hælis leitendur líka víðar um
bæinn, áður hafi þeir allir verið á
einum stað.
- ngy / sjá síðu 8
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SPURNING DAGSINS

Átök áfram í Úkraínu þótt eitthvað hafi dregið úr þeim eftir að vopnahlé tók gildi:

Vopnahléið hélt að mestu fyrsta daginn
Er djúpt á stuðinu á Akureyri,
Guðmundur?
„Það er reyndar búið að loka Sjallanum en kannski ekki eins djúpt og
menn halda.“
Guðmundur I. Ásmundsson, forstjóri Landsnets. Verkefnishópur á vegum Landsnets
gerði úttekt á lagningu háspennustrengja á
Íslandi. Akureyrarbær og Eyjafjarðarsveit hafa
gagnrýnt áform Landsnets um loftlínulögn
frá Akureyri um Eyjafjörð og yfir í Kröflu.

ÚKRAÍNA Stríðandi fylkingar í Úkraínu hafa
að mestu virt vopnahléið, sem tók gildi á
miðnætti aðfaranótt sunnudags. Þetta fullyrtu frönsk og þýsk stjórnvöld í gær í sameiginlegri yfirlýsingu.
Þrátt fyrir það bárust fréttir af átökum
í austurhluta landsins, en báðar fylkingar
hafa hálfan mánuð til þess að draga þungavopn sín burt frá átakasvæðunum. Sprengjuárásir voru gerðar í næsta nágrenni borgarinnar Debaltseve, þar sem stjórnarherinn
hefur varist umsátri uppreisnarmanna.
Hörð átök voru um Debaltseve síðustu dagana fyrir vopnahléið, þar sem báðar fylking-

ar virtust reyna að tryggja stöðu sína áður
en vopnahléið gengi í garð.
Til þessa hafa samningar um vopnahlé
ekki skilað miklum árangri í Úkraínu, þannig að fyrirfram er ekki nein trygging fyrir
því að vopnahléið haldi.
Vopnahlésskilmálarnir, sem uppreisnarmenn í austurhlutanum samþykktu á
fimmtudagsmorgun eftir næturlöng fundarhöld leiðtoga Frakklands, Þýskalands, Rússlands og Úkraínu, eru samt heldur ítarlegri
en vopnhléssamningurinn sem samþykktur
var í september.

STYTTA SÉR STUNDIR Úkraínskir hermenn tóku
fram fótbolta meðan þeir biðu átekta í gær.

- gb

NORDICPHOTOS/AFP

Verðlækkun skilar
sér ekki til neytenda
Verð til framleiðenda svínakjöts hefur lækkað um 9 prósent á síðustu tveimur
árum. Verð á svínakjöti út úr búð hefur hins vegar hækkað umfram neysluverðsvísitölu. Svínabændur vilja skýringar á því að verðlækkun fer ekki til neytenda.
LANDBÚNAÐUR Framleiðendaverð

MÓTMÆLI Í ISTANBÚL Fjöldi Kúrda kom saman til mótmæla í stærstu borgum

Tyrklands í gær.

NORDICPHOTOS/AFP

Óánægja Kúrda vex í Tyrklandi með hverri vikunni:

Krefjast frelsis fyrir Öcalan
TYRKLAND Kúrdar fjölmenntu til mótmælafunda í stærstu borgum
Tyrklands í gær í tilefni þess að 16 ár eru liðin frá því Abdullah Öcalan var handtekinn í Kenía og fluttur með leynd til Tyrklands.
Öcalan er enn formlega leiðtogi Verkamannaflokks Kúrdistans,
PKK, sem áratugum saman hefur barist fyrir réttindum Kúrda í
Tyrklandi og stofnun sjálfstæðs Kúrdistans. Vopnuð barátta samtakanna kostaði þúsundir manna lífið.
Öcalan hlaut dauðadóm sem síðan var breytt í ævilangt fangelsi. - gb

Þorfinnur
Guðnason látinn
ANDLÁT

Þorfinnur
Guðnason
kvikmyndagerðarmaður
er látinn, 55
ára að aldri,
eftir baráttu
við krabbamein. „Þorfinnur var einn
helsti heimildamyndasmiður
Íslendinga og á að baki fjölda
slíkra verka,“ segir á kvikmyndavefnum Klapptré.is þar
sem greint var frá andláti Þorfinns í gærkvöldi.

til svínabænda hefur lækkað um
8,9 prósent á síðustu tveimur
árum. Verð á unnu svínakjöti út
úr búð hefur hins vegar hækkað
um 8,5 prósent á sama tíma. Það
er töluvert umfram neysluverðsvísitölu sem hefur hækkað um
tæp fjögur prósent á tímabilinu.
„Þetta eru mjög sláandi tölur,“
segir Hörður Harðarson, formaður Svínaræktarfélags Íslands.
„Verðið til bænda lækkar á milli
átta og níu prósent en hækkar á
sama tíma til neytenda.“
Virðisaukaskattur á matvörur
hækkaði um síðustu áramót úr
7 prósentum í tólf. Verð á unnu,
reyktu og söltuðu svínakjöti
hélst nokkurn veginn í takti við
vísitölu, en um áramótin hækk-

Vísitölur á svínakjöti
SVÍN Innflutningur á svínakjöti hefur fimmfaldast frá árinu 2010. Verð á unnum
svínavörum hefur hins vegar hækkað umfram neysluverðsvísitölu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1.900 tonn af loðnu í höfn:

Ekki eðlileg
loðnuvertíð
SJÁVARÚTVEGUR Nóta- og togveiði-

skipið Ingunn AK kom til heimahafnar á Akranesi um hádegisbil
í gær með rúmlega 1.900 tonn af
loðnu. Þetta kemur fram í fréttabréfi HB Granda. Aflinn fékkst í
sjö köstum með djúpnót á Skagagrunni og út af Húnaflóa eða á
sömu slóðum og mestur loðnuafli
hefur fengist undanfarna daga.
Guðlaugur Jónsson, skipstjóri á
Ingunni, segir ekkert eðlilegt við
loðnuvertíðina nú en hann sé þó
bjartsýnn á að úr rætist.
- ngy

■ Framleiðendaverð
■ Svínakjöt nýtt eða frosið
■ Kjöt unnið, reykt og saltað
■ Neysluverðsvísitala

aði það töluvert umfram neysluverðsvísitölu.
Hörður segir athyglisvert að
skoða þá þróun. Matarskattshækkunin skýri ekki þennan
mun. Ljóst sé að verðlagning
til neytenda fylgi ekki verði til
bænda frá kjötvinnslu.
„Þá er spurningin sú hverjir bera sökina á þessari verðhækkun? Það er alveg klárlega
ekki bóndinn, því verðið til hans
hefur lækkað. Eftir að varan fer
frá bóndanum fer hún til meðferðar hjá kjötvinnsluaðilanum
og síðan versluninni. Og það er
annar hvor þessara eða báðir
sem verða til þess að verðið til

neytenda hækkar eins og þessar
tölur sýna.“
Innflutningur á svínakjöti
hefur aukist umtalsvert síðustu
ár, líkt og á öðru kjöti. Árið 2010
voru flutt inn 218 tonn af svínakjöti en í fyrra 983 tonn. Það er
nærri því fimmföldun á innflutningi.
Fréttablaðið hefur heimildir
fyrir því að svínabændur hyggist í dag gera athugasemd með
formlegum hætti til ráðgjafanefndar um inn- og útflutning
landbúnaðarvara, þar sem þeir
telji hlutfall tollaverndar í svínakjöti hafa snarminnkað á undanförnum árum. kolbeinn@frettabladid.is

Álit óháðs aðila á mengunarmælingum kísilvers Thorsil í Helguvík:

Nauðsynlegt að vakta mengun
Ókeypis
heyrnarmæ
síðan 2004 ling

Snjallara heyrnartæki
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P7HKVNP7VK[V\JO2VTK\x}RL`WPZOL`YUHYT¤SPUN\VNMmó\
OL`YUHY[¤RPSmUHó[PSYL`UZS\
OL`Y UHYZ[VKPUPZ

HEYRNARSTÖ‹IN

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.

STÓRIÐJA Vakta þarf magn brennisteins í andrúmslofti nærri íbúabyggð í Reykjanesbæ ef áform Thorsil um byggingu kísilmálmverksmiðju á svæðinu
verða að veruleika. Þetta er mat Sigurðar Magnúsar Garðarssonar, prófessors í umhverfis- og
byggingarverkfræði við Háskóla Íslands.
Skipulagsstofnun fékk Sigurð Magnús til að
leggja óháð mat á útreikninga á dreifingu mengunar
í kjölfar alvarlegra athugasemda sem bárust Skipulagsstofnun um frummatsskýrslu um kísilver Thorsil í Helguvík sem Mannvit annaðist.
Óvissa er í útreikningum að mati Sigurðar Magnúsar og mun brennisteinsmengun líklega fara
nálægt reglugerðarmörkum innan þynningarsvæðis.
Í niðurstöðu Sigurðar segir að miðað við þau gögn
sem hafi verið lögð fram sé ekki ástæða til að ætla
að samlegðaráhrif styrks brennisteinsdíoxíðs fari
yfir reglugerðarmörk utan þynningarsvæðis. „Með
hliðsjón af óvissu í útreikningum og reynslunni
frá Grundartanga er rétt að íhuga hvort ekki eigi
að sannreyna spárnar með vöktun eftir að rekstur
hefst.“

FRÁ HELGUVÍK Útreikningar á gildi brennisteinsdíoxíðs í
andrúmslofti fara nærri viðmiðunarmörkum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skipulagsstofnun á eftir að leggja mat á þau
gögn sem fram eru komin vegna umhverfisþátta í
Helguvík. Umhverfis- og skipulagsnefnd Reykjanesbæjar frestaði í síðustu viku deiliskipulagsbreytingu í Helguvík og vill bíða niðurstöðu Skipulagsstofnunar.
- sa

 dðd
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SVONA ERUM VIÐ

Varðskipið Týr sinnti björgunaraðgerðum djúpt norður af Líbíu og bjargaði hundruðum flóttamanna:

Flóttamönnum bjargað við strendur Líbíu
21,3

prósent kvenna á
vinnumarkaði

störfuðu árið 2014 hjá stofnunum
eða fyrirtækjum tengdum kennslueða fræðslustarfsemi, en aðeins
5,9 prósent karla á vinnumarkaði
störfuðu í þessum geira atvinnulífsins.
Árið 1999 unnu tæplega 9 prósent
kvenna á vinnumarkaði við þessi
störf en tæplega 5 prósent karla.

Gegn ofbeldi í fimmta sinn:

Út að borða
fyrir börnin
SAMFÉLAG Fjáröflunarátak
Barnaheilla og veitingastaða, Út
að borða fyrir börnin, fór af stað
í fimmta sinn í gær og stendur til
15. mars.
Veitingastaðirnir sem styðja
átakið gera það með því að láta
hluta af verði valinna rétta renna
til verkefna sem snúa að vernd
barna gegn ofbeldi.
Í fréttatilkynningu frá stjórn
Barnaheilla kemur fram að aldrei
hafi fleiri veitingastaðir tekið
þátt í átakinu, en þeir séu 25 í ár.
- ngy

Handtekinn í Hafnarfirði:

Faðir skar son
á unglingsaldri
LÖGREGLUMÁL Karlmaður á

fimmtugsaldri var handtekinn
í Hafnarfirði aðfaranótt sunnudags eftir að hafa ráðist á son
sinn á unglingsaldri.
Unglingspilturinn var fluttur
með sjúkrabifreið á slysadeild en
hann var skorinn á höndum.
Fleiri börn voru á heimilinu en
lögregla flokkar málið sem heimilisofbeldi. Faðirinn varði nóttinni í fangageymslum og beið
yfirheyrslu þar til „ástand hans“
gæfi tilefni til. Honum var sleppt
úr haldi í gær, en félagsþjónusta
Hafnarfjarðar metur hvort hafa
þurfi frekari afskipti af fjölskyldunni.
- ktd, bo

LÖGREGLUMÁL

Maður barði konu
Maður á fimmtugsaldri lagði hendur
á fyrrverandi sambýliskonu sína á
fertugsaldri í Kópavogi aðfaranótt
sunnudags. Maðurinn var farinn af vettvangi þegar lögreglu bar að og meiðsli
konunnar ekki sögð þess eðlis að hún
hafi þurft að leita læknis. Ekki kemur
fram í tilkynningu lögreglu hvort maðurinn hafi verið handtekinn.

KONU
HJÁLPAÐ
UM BORÐ

284 hafa verið íi góðu skjóli innandyra um borð
í Tý, en fólkið hafi verið skelkað eftir að hafa
siglt á þessu erfiða hafsvæði á litlum opnum
bátum.
Einar Heiðar Valsson, skipherra á Tý, sagði í
samtali við fréttastofu að verkefnið væri mikil
reynsla fyrir áhöfnina. ,,Þetta er yfirleitt ekki
enskumælandi fólk og samskiptin því erfið en
það hefur þó gengið tiltölulega vel,“ sagði Einar
um samskipti áhafnarinnar við flóttafólkið.
Samkvæmt upplýsingum Gæslunnar hefur
fjölda fólks hafa verið bjargað á svæðinu síðustu daga. Svo virðist sem mikið flæði flóttafólks sé nú frá Líbíu áleiðis til Ítalíu.
- ngy

LANDHELGISGÆSLAN Varðskipið Týr kom til
hafnar í Augusta á Sikiley með 284 flóttamenn
um borð um kvöldmatarleytið í gær.
Skipverjar á Tý björguðu 184 flóttamönnum
úr tveimur gúmmíbátum djúpt norður af Líbíu
laugardagskvöld. Þá voru teknir um borð til
aðhlynningar 100 flóttamenn sem ítalskt varðskip hafði bjargað.
Á meðan skipverjar Týs unnu við að bjarga
71 karli, tveim konum og einu barni úr fyrri
gúmmíbátnum, barst neyðarkall frá öðrum
litlum gúmmíbát. Þar voru um borð 92 karlar
og 18 konur, þar af ein barnshafandi.
Landhelgisgæslan segir alla flóttamennina

Varðskipið
Týr verður
áfram við
björgunarstörf á
næstunni.
MYND/LHG

Kona á sextugsaldri í gæsluvarðhaldi fram yfir helgi
Lögregla hefur hvorki haft áður afskipti af konu sem grunuð er um að hafa banað sambýlismanni sínum með eggvopni um helgina, né manninum sem ráðinn var bani. Konan var á staðnum þegar lögregla mætti á laugardag.
LÖGREGLUMÁL Kona, sem grun-

uð er um að hafa banað sambýlismanni sínum á heimili þeirra við
Skúlaskeið í Hafnarfirði á laugardag, var í Héraðsdómi Reykjaness
í gær úrskurðuð í vikulangt gæsluvarðhald.
Talið er að banamein mannsins
hafi verið stungusár, en lögreglunni barst tilkynning um mannslát í fjölbýlishúsi í Hafnarfirði í
gegnum neyðarlínuna, 112, rétt
fyrir klukkan þrjú á laugardag.
Þegar lögreglan kom á vettvang
stuttu síðar voru þar fyrir hin
grunaða, sem er pólskur ríkisborgari fædd 1959, og hinn látni,
sambýlismaður hennar, einnig
pólskur ríkisborgari fæddur 1974.
Maðurinn var með eitt stungusár
vinstra megin á brjóstholi og var
úrskurðaður látinn á vettvangi.
Sjónarvottur sagði Fréttablaðinu
í gærkvöldi að konan hefði verið
leidd út í járnum um tveimur
tímum eftir að lögregla og sjúkrabílar komu á vettvang.
Ekki hafa fengist upplýsingar um hvers konar eggvopni var
beitt við verknaðinn, hnífi, skærum eða öðru. Að sögn Kristjáns
Inga Kristjánssonar, aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu sem stýrir rannsókninni, hefur lögreglan ekki þurft að hafa afskipti af
þessu fólki áður.
Ekki liggur fyrir hvort þau
hjúin hafi verið í óreglu en rannsókn málsins er á frumstigi.
Tæknideild lögreglunnar var við
rannsóknir á vettvangi í allan
gærdag.
Þá sagðist Kristján Ingi, í samtali við fréttastofu, ekki geta tjáð
sig um hvort ætlað banavopn hefði

Lyfjaauglýsing

LEIDD FYRIR DÓMARA Kona sem grunuð er um að hafa orðið sambýlismanni sínum að bana um helgina var færð fyrir dómara
við Héraðsdóm Reykjaness klukkan þrjú í gærdag þar sem kveðinn var upp yfir henni gæsluvarðhaldsúrskurður. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

fundist. Eins kom fram í máli hans
að dánarorsök mannsins yrði ekki
endanlega staðfest fyrr en að lokinni krufningu.
Sömuleiðis vill Kristján Ingi
ekki gefa upp hvort konan hafi
verið undir áhrifum áfengis eða
fíkniefna á verknaðarstundu, en
tekin voru blóðsýni úr henni eftir
handtöku. Hún var yfirheyrð á

lögreglustöðinni á Hverfisgötu
fram eftir kvöldi á laugardag og
í gær. Gæsluvarðhaldsúrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur yfir
konunni rennur út 23. febrúar,
en hún gæti átt yfir höfði sér allt
að sextán ára fangelsi verði hún
ákærð og fundin sek um manndráp af ásetningi.
Þetta er fyrsta manndrápsmál-

ið hér landi á þessu ári. Eitt slíkt
mál kom upp í fyrra. Þá var ungur
maður handtekinn eftir að eiginkona hans fannst látin á heimili þeirra í Stelkshólum. Hann er
grunaður um að hafa þrengt að
öndunarvegi hennar þannig að
hún hlaut bana af. Ákæra hefur
enn ekki verið gefin út í því máli.
andri@frettabladid.is / thorbjorn@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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ÁFRAM KAFLASKIPT Í dag má búast við SV-átt og éljum sunnan- og vestantil
og kólnandi veðri. Lægir í kvöld en hvessir af suðaustri með úrkomu eftir hádegi á
morgun. Úrkomulítið verður norðaustanlands næstu daga. Hlýnar á miðvikudag.

4°

Á MORGUN
Hægur
vindur í
fyrstu en
hvessir af
suðaustri
er líður á
daginn.

3°

Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Hjalti Egilsson hjalti@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402:
Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan Atli Sveinsson
jonatan@365.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason
hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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Mercedes Besn 200 E-Class MAE68

Citroën C1 Attraction JGP02

Volvo XC90 SE AWD YJP29

Skráður október 2008, 1,8i bensín/metan, sjálfsk.
Ekinn 139.000 km.
Ásett verð: 3.890.000 kr.

Skráður maí 2014, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 27.000 km.
ð
Ásett verð: 1.770.000 kr.
Í ábyrg

Skráður nóv. 2007, 3,2i bensín, sjálfsskiptur
Ekinn 173.000 km.
Ásett verð: 3.190.000 kr.

Verð: 1.090.000 kr.
Volkswagen Polo Comfortline LKY41
Skráður maí 2008, 1,4i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 111.000 km.

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ

!
p
u
a
k
a
íl
b
i
r
t
e
b
u
Gerð
.
00 kr
0
.
0
0
2
!
LÁTT
Í AFS

.
00 kr
170.0 TT!
LÁ
Í AFS
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Verð: 2.980.000 kr.

Tilboð: 3.690.000 kr.

Citroën C4 SYA28

Ford Focus Trend Edition ZBV14

Mazda6 Vision FHE21

Skráður febrúar 2014, 1,6Di dísil, beinsk.
Ekinn 44.000 km.
ð
Ásett verð: 2.560.000 kr. Í ábyrg

Skráður maí 2014, 1,0 bensín, beinskiptur.
Ekinn: 25.000 km.
rgð

Skráður maí 2013, 2,2TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn: 69.000 km.
rgð
Ásett verð: 3.890.000 kr. Í áby

TÖKUM

ALLAR

Í áby

FINNDU

BÍLINN

ÞINN
Verð: 1.890.000 kr.

Ford Fiesta Trend KJ292
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur

Skoðaðu fleiri
dæmi hér!

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

TEGUNDIR

BÍLA UPPÍ
SÝNDU OKKUR BÍLINN

ÞINN OG VIÐ GERUM

ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF.
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Ford Focus Trend Edition ORK29

Toyota Yaris Terra PMX12

Ford Kuga Trend VSR54

Skráður nóvember 2013, 1,0i bensín beinsk.
Ekinn 16.000 km.
Ásett verð: 3.090.000 kr.

Skráður mars 2013, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 22.500 km.
yrgð
Ásett verð: 2.290.000 kr. Í áb

Skráður maí 2011, 2,0TDCi dísil, beinskiptur.
Ekinn 94.000 km.
Ásett verð: 2.790.000 kr.
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Tilboð: 2.490.000 kr.

Verð: 2.550.000 kr.

Tilboð: 1.990.000 kr.

Mitsubishi Lancer LZ540

Renault Megane II Berline FYM75

Skráður september 2006, 1,6i bensín, beinskiptur
Ekinn 84.000 km.
Ásett verð: 1.250.000 kr.

Citroën C3 Seduction VSX71

Skráður mars 2012, 1,5TDi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 56.000 km.
Ásett verð: 2.690.000 kr.

Mazda6 Premium FSA07

Skráður des. 2013, 1,6Di, dísil, sjálfskiptur
Ekinn 36.000 km.
rgð

Skráður apríl 2012, 2,2 dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 189.000 km.
Ásett verð: 2.290.000 kr.

FYLGST
FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK

Notaðir bílar - Brimborg
N

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

Í áby

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

Gunnar I. Birgisson fær þingfararkaup sem grunnlaun og margvíslegar aðrar greiðslur frá Fjallabyggð:

Lofar að skipta sér ekki af flokkapólitík
SVEITARSTJÓRNIR „Gunnar I. Birgisson er ráð-

1. Hvaða stétt notar hlaupahjól til
þess að komast á milli staða?
2. Hver syndir hraðar en bandaríska
eldﬂaugin?
3. Hvaða stórstjarna er væntanleg
til landsins í sumar ef marka má
orðróm?
SVÖR:

inn bæjarstjóri Fjallabyggðar á faglegum
forsendum og sem slíkur heitir hann því að
hafa ekki afskipti af flokkapólitík í Fjallabyggða á kjörtímabilinu,“ segir í 1. grein
ráðningarsamnings Gunnars sem bæjarstjóra Fjallabyggðar.
Laun Gunnars verða byggð á þingfararkaupi alþingismanna. Að auki fær Gunnar
greitt fyrir fasta 60 yfirvinnutíma í mánuði,
10 prósent ofan á launin í fasta risnu og dagpeninga, auk sérstakra dagpeninga vegna
ferða í þágu Fjallabyggðar, bíl frá sveitarfélaginu og greiðslur fyrir akstur á eigin bíl.

Greitt er fyrir síma og netaðgang Gunnars
og keypt er fyrir hann sérstök líf- og sjúkdómatrygging.
Sigurður Valur Ásbjarnarson sem hætti
sem bæjarstjóri að eigin ósk fær um 11
milljónir króna í starfslokasamning. Einn
fulltrúi í bæjarstjórn greiddi atkvæði gegn
samningnum. „Í slíkum tilfellum, þar sem
starfsmaður segir upp og óskar eftir því að
vinna ekki uppsagnarfrest, ber vinnuveitanda ekki skylda til þess að greiða honum
laun á uppsagnarfresti eins og hér er lagt
til,“ bókaði Helga Helgadóttir.
- gar

GUNNAR I. BIRGISSON Bæjarstjórn Fjallabyggðar
staðfesti ráðningu Gunnars sem bæjarstjóra frá
16. janúar.

1. Sjúkraliðar 2. Ingibjörg Kristín Jónsdóttir
3. Rihanna

➜ Atburðarásin í Kaupmannahöfn

Hvað
er þetta
ESB?
ALLT SEM ÞÚ VILDIR VITA UM EVRÓPU SAMBANDIÐ
EN ÞORÐIR EKKI AÐ SPYRJA

Stutt, hnitmiðað og aðgengilegt námskeið
um Evrópusambandið í Evrópustofu, Suðurgötu 10.

MIÐVIKUDAGINN 18. FEBRÚAR KL. 20 – 22
Eins kvölds námskeið um sögu, uppbyggingu, stefnu og
hlutverk Evrópusambandsins í víðu samhengi.
Eiríkur Bergmann prófessor og Magnús Árni Skjöld Magnússon
dósent verða með skemmtilega og fræðandi kynningu
á sambandinu og helstu þáttum Evrópusamvinnunnar.
Ókeypis aðgangur og léttar kaffiveitingar.
Nauðsynlegt er að skrá þátttöku með því að senda tölvupóst
á netfangið evropustofa@evropustofa.is

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

23.-27. apríl I 1.-5. maí

Prag
Frá kr.

77.900

Hotel ILF

Netverð á mann, m.v. 2 í herbergi
á Hotel ILF. 23. apríl í 4 nætur með
afslætti.

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000
www.heimsferdir.is

15:30
Laugardagur
Árásarmaðurinn
hóf skothríð við
Krudttöndenmenningarhúsið á Austurbrú
þar sem yfir stóð umræðufundur um
málfrelsi
Einn maður lét lífið, þrír lögreglumenn særðust
Hinn látni hét Finn Nørgaard, 55 ára
gamall kvikmyndagerðarmaður

01:00
Aðfaranótt
sunnudags
Árásarmaðurinn
hóf skothríð
við bænahús
gyðinga í Krystalsgötu þar sem fermingarveisla (bar
mitzvah) stóð yfir.
Einn maður lét lífið, tveir lögreglumenn særðust.
Hinn látni hét Dan Uzan, 37 ára
gyðingur sem hafði tekið að sér að
sjá um öryggisgæslu í veislunni

05:00
Sunnudagsmorgunn
Lögreglumenn
bíða eftir árásarmanninum við
íbúð á Norðurbrú,
skammt frá Nørrebro-lestarstöðinni.
Til skotbardaga kemur. Árásarmaðurinn lætur lífið.

Líkti eftir árásunum
í París í byrjun árs
Danska lögreglan skaut í gærmorgun 22 ára gamlan mann, sem talinn var hafa
orðið tveimur mönnum að bana og sært fimm lögregluþjóna í tveimur skotárásum
í Kaupmannahöfn. Hann hafði setið í fangelsi í eitt ár vegna ofbeldisbrots.
DANMÖRK Árásarmaðurinn, sem

myrti tvo og særði fimm í Kaupmannahöfn um helgina, hét Omar
Abdel Hamid El-Hussein, fæddur
í Danmörku og var 22 ára gamall.
Hann hafði áður komist í kast við
lögin og var viðriðinn harðsnúin
glæpagengi í Kaupmannahöfn.
Fyrir nokkrum vikum var hann
látinn laus úr fangelsi eftir að
hafa afplánað eitt ár af tveggja
ára fangelsisdómi, sem hann fékk
fyrir að hafa gert hnífstunguárás
á nítján ára mann í járnbrautarlest árið 2013.
Hann lét sjálfur lífið í gærmorgun þegar til skotbardaga
kom við lögreglu fyrir utan íbúð
á Norðurbrú, þar sem lögreglan
hafði beðið eftir honum klukkutímum saman.
Síðdegis í gær handtók danska
lögreglan svo fjóra menn á netkaffihúsi skammt frá íbúðinni á
Norðurbrú. Húsleit var gerð víða
í Kaupmannahöfn í tengslum við
þetta mál.
Árásarmaðurinn gerði tvær
árásir um helgina, þá fyrri upp
úr hádegi á laugardegi þegar
hann réðst á menningarhús þar
sem haldin var ráðstefna um
málfrelsi og íslam, en þá seinni
skömmu upp úr miðnætti aðfaranótt sunnudags þegar hann réðst
á aðalbænahús gyðinga í borginni.
Í bæði skiptin drap hann einn
mann og særði lögreglumenn,
þrjá í fyrri árásinni og tvo í þeirri
seinni. Fjórir hinna særðu voru
enn á sjúkrahúsi síðdegis í gær.
Skotárásir og morð tengd
glæpagengjum vélhjólasamtaka
hafa verið harla algeng í Kaupmannahöfn á síðustu árum.
Valið á árásarstöðunum bendir
til þess að hann hafi viljað líkja
eftir árásunum í París snemma í
janúar þar sem öfgamenn réðust
á ritstjórn skoptímarits og matvörumarkað sem gyðingar stunda
mikið.
Á blaðamannafundi í gær
sagði Helle Thorning-Schmidt,
forsætis ráðherra Da nmerkur, samt augljóst að þarna hefði

FORSÆTISRÁÐHERRA KRÝPUR Helle Thorning-Schmidt, forsætisráðherra Dan-

merkur, var ein þeirra fjölmörgu sem lögðu blóm á gangstéttina fyrir utan bænahús
gyðinga í Krystalsgötu.
NORDICPHOTOS/AFP

hryðjuverkamaður verið á ferðinni: „Við höfum sem þjóð gengið
í gegnum nokkrar klukkustundir
sem við munum aldrei gleyma.
Við höfum fundið fyrir óbragði
ótta og magnleysi, sem hryðjuverkamenn vilja koma til leiðar,“
sagði hún og tók fram að nú væri
mikilvægt að Danir stæðu saman.
„Þetta er ekki barátta milli
þeirra sem eru múslimar og
þeirra sem ekki eru múslimar,“
sagði hún síðan. „Þetta er barátta milli einstaklingsfrelsis og
myrkrar hugmyndafræði.“
Margrét Danadrottning tók í
sama streng í yfirlýsingu sem
hún sendi frá sér: „Það er mikilvægt að við stöndum saman þegar
ástandið er þetta alvarlegt og
verjum þau gildi sem Danmörk
er reist á.“
Þá heimsótti Francois Hollande
Frakklandsforseti danska sendiráðið í París og sagði árásarmanninn í Kaupmannahöfn hafa valið
sömu skotmörk og árásarmennirnir í París.
Og franska dagblaðið Liberation birti forsíðu með flennistórri fyrirsögn á dönsku: „Vi er
danskere“, með beinni tilvísun til

ÁRÁSARMAÐURINN Ofbeldismaður

sem virðist hafa viljað líkja eftir árásunum í París snemma í janúar.
NORDICPHOTOS/AFP

hinna fleygu orða: „Je suis Charlie“ sem fóru víða eftir árásirnar
á Charlie Hebdo.
Engar fréttir hafa samt borist
af því að danski árásarmaðurinn
hafi verið tengdur öfgahópum íslamista á neinn hátt.
gudsteinn@frettabladid.is

Framúrskarandi hönnun
fyrir snjó og hálku
Aksturseiginleikar og búnaður Mercedes-Benz GLK sportjeppans gera vetraraksturinn að
einskærri ánægju. 4MATIC aldrifskerfið eykur stöðugleika og öryggi. Kerfið er ávallt virkt
og bregst strax við breyttum akstursaðstæðum t.d. mikilli úrkomu, ísingu eða snjó.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 5 - 0 0 4 6

Hjá Öskju á Krókhálsi 11 bíður þín glæsilegur GLK til sýnis og reynsluaksturs.

Bíll á mynd: Mercedes-Benz GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY
4MATIC aldrifsbúnaður, 7 þrepa sjálfskipting, 170 hö.,
dráttargeta 2.400 kg, eyðsla frá 6,1 l/100 km í blönduðum akstri.

FINAL EDITION pakki
Off-road fjöðrun með 3 cm hækkun, aftengjanlegt dráttarbeisli,
17" álfelgur, heilsársdekk, skyggðar rúður, upphituð framsæti,
rafdrifinn afturhleri, krómpakki og ljósapakki.

Verð 7.990.000 kr.

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“
á Facebook
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Maður gripinn í Keflavík:

Reyndist með
falsað vegabréf
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Suður-

nesjum handtók nýverið erlendan
ferðamann sem ferðaðist á vegabréfi annars manns. Maðurinn
kom frá Svíþjóð og var á leið til
Toronto í Kanada þegar lögregla
hafði afskipti af honum.
Vegabréfið hafði verið gefið út í
Svíþjóð og kvaðst maðurinn hafa
keypt það af karlmanni þar í landi
fyrir fimm þúsund sænskar, eða
um 80 þúsund íslenskar.
- aí

Karlar áreittu fólk í flugvél:

Ölvaðir farþegar
voru með ólæti
LÖGREGLUMÁL Maður á leið frá

Bandaríkjunum til Bretlands varð
eftir á Íslandi vegna dólgsláta á
leiðinni hingað til lands, undir lok
síðustu viku.
Í tilkynningu lögreglu á Suðurnesjum kemur fram að höfð hafi
verið afskipti af tveimur farþegum
í vél frá New York sem skömmu
eftir flugtak þaðan tóku að áreita
farþega og viðhafa ýmiss konar
dólgslæti. Áhöfn vélarinnar hafi
þó náð að róa þá eitthvað. Báðir
voru á leið til Lundúna en lögregla
ákvað að aðeins annar fengi að
halda áfram för sinni. Vegna ölvunar hins þótti ekki fært að hleypa
honum um borð í flugvél.
- aí

*HQXLQH3DUWVÜ
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Umræða lituð af fordómum
Ný rannsókn leiðir í ljós að íbúar Reykjanesbæjar telja hælisleitendur fá meiri peninga en raun ber vitni. 66
prósent þeirra sem tóku þátt í könnuninni telja búsetu hælisleitenda þar ekki hafa góð áhrif á bæjarfélagið.
SAMFÉLAGSMÁL Viðhorf

í búa
Reykjanesbæjar til hælisleitenda
er mun neikvæðara en viðhorf
íbúa á höfuðborgarsvæðinu og
þeir telja að til þeirra renni meiri
fjármunir en raun ber vitni.
Þetta kemur fram í rannsókn
Jóhönnu Maríu Jónsdóttur á kostnaði og viðhorfi vegna hælisleitenda í Reykjanesbæ. Rannsóknin
er lokaverkefni Jóhönnu Maríu til
B.S.-gráðu frá viðskiptadeild við
Háskólann á Bifröst.
Í Reykjanesbæ voru 66 prósent aðspurðra ýmist ósammála
eða mjög ósammála fullyrðingu
um að „búseta hælisleitenda hér
á landi sé góð fyrir samfélagið“. Í
Reykjavík voru 29 prósent ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni.
Jóhanna segist hafa valið ritgerðarefnið þar sem hún hafi
sjálf haft vissar hugmyndir um það hversu mikill kostnaður fylgdi hælisleitendum og
haft frekar neikvætt viðhorf til
þeirra. Hún vildi vita hver raunverulegur kostnaður bæjarins
væri vegna hælisleitenda, hvernig honum væri ráðstafað eða hver
greiddi hann. „Ég bjó á Suðurnesjum og vann í Reykjanesbæ á

þessum tíma og varð mikið vör
við frekar neikvæða umræðu.
Umræðan var oft á þann veg að
þeir væru að fá of mikið, kostuðu bæjarfélagið mikla peninga
og hefðu ekki góð áhrif á samfélagið,“ segir hún.
Reykjanesbær var til ársloka
2013 eina sveitarfélagið sem sá
um að þjónusta hælisleitendur.
Niðurstöður rannsóknarinnar
voru að íbúar í Reykjanesbæ eru
heilt yfir með neikvæðari sýn og
viðhorf í garð hælisleitenda en
höfuðborgarbúar. „Það skýrist
líklega af nálægðinni, það voru
svo margir hælisleitendur hér á
tímabili og fólk tekur meira eftir
því hér en í Reykjavík,“ segir
Jóhanna.
Þegar spurt var út í fjármuni
til hælisleitenda þá töldu 61 prósent þátttakenda í Reykjanesbæ
of háar fjárhæðir renna til
þeirra, á móti 30 prósentum svarenda í Reykjavík. Einnig var upphæðin sem Reyknesingar töldu
hælisleitendurna fá mun hærri
en hún er í raun.
Félagsþjónustan fær 7.477
krónur á dag fyrir hvern hælisleitanda og það þarf að duga
fyrir öllu, þar með talið leigu á

FIT HOSTEL

Í rannsókn
Jóhönnu kom
fram að íbúar
Reykjanesbæjar
hefðu neikvætt
viðhorf til hælisleitenda í bænum.
Hælisleitendur
hafa meðal
annars búið á Fit
hosteli í Reykjanesbæ.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

húsnæði, hita og rafmagni, interneti, fæði, læknisskoðun og þess
háttar. Hver hælisleitandi fær
8.000 krónur inn á Bónuskort á
viku sem og 2.700 krónur í dagpeninga á viku eða 10.800 fyrir
mánuðinn.
Jóhanna segir niðurstöðurnar
hafa komið sér að vissu leyti á
óvart. „Ég vissi að viðhorfið væri
neikvætt en ekki að það væri
svona mikið og eins hvað þeir
töldu að íbúarnir fengju meiri
pening en raun ber vitni.“

Ég bjó á
Suðurnesjum
og vann í
Reykjanesbæ
á þessum tíma
og varð mikið
vör við frekar neikvæða
umræðu.
Jóhanna María Jónsdóttir,
útskriftarnemi frá Bifröst.

viktoria@frettabladid.is

20%
AFSLÁTTUR
BREMSUVÖRUR OG
BREMSUVINNA VIÐ

HEKLUBÍLA

VARASAMT? Svokallaðir koddar eiga aðeins að notast í götum með 30 km
hámarkshraða að mati Sniglanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sniglar vilja banna hættulegar hraðahindranir:

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

Koddar sagðir geta
verið slysagildrur
Bif hjólasamtökin Sniglarnir mótmæla eindregið notkun svokallaðra „kodda“
eða trapísulaga hraðahindrana í
götum sem eru með meira en 30
km hámarkshraða. Telja samtökin
þessa gerð hindrana til að ná niður
hraða á götum alls ekki henta bifhjólum.
Samtökin benda á að yfirborð
þessara svokölluðu kodda verði
afar hált í bleytu og þar af leiðandi
hættulegt bifhjólafólki.
Rannsóknarnefnd samgönguSAMGÖNGUR

slysa skrifaði skýrslu um banaslys á Akranesi í maí árið 2013 sem
má rekja til þess að bifhjólamaður
missti stjórn á hjóli sínu á slíkum
kodda með þeim afleiðingum að
hann kastaðist út í fjöru. Við það
slasaðist hann alvarlega og lést samdægurs.
Bifhjólasamtökin halda því fram
að hefði venjuleg hraðahindrun
verið á veginum hefði slysið ekki
orðið. Aðfallshorn koddanna sé afar
krappt fyrir fjöðrunarbúnað mótorhjóla og skapi þannig hættu.
- sa

50% AFSLÁTTUR
AF RJÓMABOLLUM Í DAG, BOLLUDAG

B o l la a . . .
bo ll

Tilbúnar bollur
Rjómabollur (ger) með súkkulaði
Rjómabollur (ger) með púnsi
Vatnsdeigsbollur:
• Irish coffie og karamella

Rjómabollur með súkkulaði
Bananafylling og karamella
• Daim með kaffi og karamellu
• Kókosbolla

•

•

•

•

Gildir til 16. febrúar á meðan birgðir endast.

6$/7.-7
%/$1'$

1.299 NUNJ
6$/7.-7
9$/,

2.599 NUNJ

ÞÚ GETUR VALIÐ SALTKJÖT
ÚR KJÖTBORÐUM HAGKAUPS
Í KRINGLUNNI, GARÐABÆ, Á
EIÐISTORGI OG AKUREYRI.

197NUVWN

IXOOWYHU² 394

45% MINNA SALT
-SAMA BRAGÐ
Hófleg saltneysla er mikilvæg
fyrir alla og sér í lagi þá sem hafa
hækkaðan blóðþrýsting og/eða
eru yfir kjörþyngd. Kjötmeistarar
Hagkaups mæla með sérverkuðu
saltkjöti frá Íslandslambi, þar sem
verulega er dregið úr notkun
matarsalts án þess að það komi
niður á bragðgæðum.

AÐ
HA EINS
GK
AU í
P!

Solla stirða
st. 3-4

Töfra hetjurnar
st. S-M

4.929

Töfra hetjurnar
st. S-L

4.929

4.929

Íþróttaálfurinn
st. 3-5

4.929
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Uppbygging strandar á innsiglingu
Þingmaður vill fá svör um framtíðarsýn innanríkisráðherra á hafnarbætur við Höfn í Hornafirði. Þar taka stærri skip ítrekað niðri á
leið til hafnar. Sjómönnum er sögð hætta búin og þróun sjávarútvegs á Höfn eru sögð veruleg takmörk sett að óbreyttu ástandi.
ATVINNUMÁL „Við byggjum okkar
afkomu að mestu leyti á sjávarútvegi. Ef hann getur ekki þróast og
dafnað hér, og verið samkeppnishæfur, þá hræðist maður afleiðingarnar,“ segir Björn Ingi Jónsson,
bæjarstjóri á Höfn í Hornafirði,
spurður um fyrirspurn Silju Daggar
Gunnarsdóttur, þingmanns Framsóknarflokksins, til innanríkisráðherra um áframhald rannsókna á
Grynnslunum, sandrifi utan við
Hornafjarðarós sem er varhugaverður farartálmi skipa á leið inn
til Hafnar í Hornafirði.
Það sem Silja Dögg vill vita er til
hvaða ráðstafana ráðherra hyggst
grípa til að tryggja þær rannsóknir
sem nauðsynlegar eru fyrir framkvæmdir svo gera megi innsiglinguna í Hornafjarðarhöfn greiða
og örugga – og hvenær ráðherra sjái
fyrir sér að framkvæmdir geti hafist á grundvelli þeirra.

Bj ö r n I n g i
telur að núverandi aðstæður
við innsiglinguna
standi uppbyggingu atvinnulífs á Höfn fyrir
þrifum. Fiskiskip
á leið til hafnar
BJÖRN INGI
taka ítrekað niðri
JÓNSSON
á Grynnslunum,
og þau stærri án undantekninga þó
þau sæti lagi á flóði til að komast til
hafnar. Þessar aðstæður valda því
að skip neyðast oft til að fara annað
til löndunar, og að sögn bæjarstjórans telur það hratt í bókhaldi fiskibæjar þegar fullhlaðin skip sigla
framhjá. Endurnýjun í flotanum,
ekki síst ný uppsjávarveiðiskip, er
í eina átt; stærri og öflugri skip.
Slík uppbygging er ekki möguleg á
Höfn, og mun takmarka enn möguleika staðarins til að taka á móti

afla þegar til framtíðar er litið.
„Skipin eru að taka ítrekað niðri og
þetta verður að skoðast líka út frá
öryggi sjómannanna. Það er mikið
hagsmunamál, svo ekki sé kveðið
fastar að orði, að menn séu ekki að
stranda skipum sínum í hvert sinn
sem þeir sigla hér inn til hafnar,“
segir Björn Ingi.
Vegagerðin, áður Siglingastofnun, hefur unnið að rannsóknum á
Hornafjarðarósi á undanförnum
árum. Vegagerðin hefur sett fram
rannsóknaráætlun til þriggja ára
sem hefur það að markmiði að
kanna hvaða lausnir eru mögulegar
til að auka dýpi á Grynnslunum.
Samkvæmt heimildum blaðsins
er kostnaður við rannsóknirnar á
sjöunda tug milljóna – og ekki á
dagskránni þar sem rannsóknir
tengdar hafnamálum hafa legið að
mestu niðri frá hruni.
svavar@frettabladid.is

YFIR GRYNNSLIN Stærri skip taka ítrekað niðri á rifinu.

MYND/KRISTJÁN JÓNSSON

➜ Jökulbráð hefur áhrif á innsiglinguna
■ Svo hratt rís land Suðaustanlands að rannsóknir um hafnarbætur við
Höfn í Hornafirði þurfa að taka tillit til þess.
■ Höfn stendur nú 15 sentímetrum hærra en bærinn gerði árið 1997, en
ástæðan er minna farg af völdum jökulþekju vegna bráðnunar hennar.
■ Suðausturströndin rís um 0,8 til 1,4 sentímetra á ári vegna bráðnunarinnar og verður það rakið beint til Vatnajökuls. Það sem gerist þegar jöklar
hopa og þynnast er að þá lyftist jarðskorpan þegar fargið minnkar.
■ 7 milljónir króna fóru í fyrra til rannsókna á Höfn; 15 milljónir runnu til
öldufars- og strandrannsókna yfir landið í heild. Hornafjarðarhöfn er eina
höfnin sem ríkið hefur lagt fé í rannsóknir á. Fé til rannsókna á Grynnslunum hefur komið úr fjárveitingum til hafnamála á fjárlögum.

SKJÓTARI EN
SKUGGINN
LENDING VIÐ LEIFSSTÖÐ Fjöldi flugfélaga fer á ári hverju um íslenska flugstjórnar-

svæðið.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Flug sem svarar til 4.644 ferða umhverfis jörðina:

PIPAR \ TBWA

•

SÍA

Vélum fjölgaði um
12,5 prósent milli ára

Kipptu liðunum í lag með Omega 3 liðamíni
• Omega 3 liðamín vinnur gegn stífum liðum og viðheldur heilbrigði þeirra.
• Liðamín inniheldur Hyal-Joint® sem einnig má finna í liðvökva, seigfljótandi
vökva sem smyr og viðheldur mýkt í liðamótum.
• Það hjálpar líkamanum einnig að fyrirbyggja stirða liði, sem getur skipt
höfuðmáli í þjálfun og líkamsrækt.

www.lidamin.is

SAMGÖNGUR Flogin vegalengd í
íslenska flugstjórnarsvæðinu á
síðasta ári samsvarar 4.644 ferðum
umhverfis jörðina, að því er fram
kemur í nýjum tölum frá Isavia.
Þá fjölgaði vélum sem hér fóru
um flugstjórnarsvæðið um 12,5
prósent milli ára, voru 130.856 í
fyrra. Flognir kílómetrar voru 11,1
prósenti fleiri.
Fram kemur að á árinu 2014
hafi yfir 130 þúsund flugvélar
flogið 186 milljónir kílómetra um
íslenska flugstjórnarsvæðið. Farþegum í millilandaflugi fjölgaði um fimmtung (19,9 prósent) á
meðan innanlandsfarþegum fækkaði um 2,8 prósent á sama tímabili.
„Farþegafjöldi á Keflavíkurflugvelli var alls 3.867.418 sem er

20,5 prósenta aukning frá fyrra
ári. Umfang vöru- og póstflutninga
minnkaði um 1,5 prósent innanlands en jókst um 1,3 prósent milli
landa,“ segir í tilkynningu Isavia.
Mikill hluti flugumferðar er
vegna ferða milli Evrópu og
Norður-Ameríku, en um íslenska
svæðið fer um fjórðungur þeirrar
flugumferðar. „Algengasta leiðin
innan flugstjórnarsvæðisins var
sem fyrr frá London til Los Angeles en 2.181 ferðir voru farnar þá
leið á árinu.“
Þau sjö flugfélög sem oftast
flugu um íslenska svæðið eru Icelandair, United Airlines, Delta,
British Airways, Lufthansa, Emirates og SAS, að því er fram kemur
hjá Isavia.
- óká
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SKOÐUN
Forseti Íslands er í vinfengi við Sigurð Einarsson:

Forsetinn lofaði
Kaupþingsmenn

M

á vera að dómur Hæstaréttar yfir Kaupþingsmönnunum fjórum hreyfi við stöðu Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta Íslands? Ólafur Ragnar hefur átt í
talsverðum samskiptum við þá, einkum við Sigurð
Einarsson, fyrrverandi stjórnarformann. Ólafur
Ragnar lagði þeim lið, hann greiddi götu Sigurðar og félaga hans.
Veldur það forsetanum skaða? Samskipti Ólafs Ragnars Grímssonar og Sigurðar Einarssonar voru rifjuð upp í Spegli Ríkisútvarpsins. Þar kom fram að í bókinni Saga af forseta, sem Guðjón
Friðriksson skrifaði um Ólaf Ragnar, segi „ … að Ólafur Ragnar
hafi allt frá árinu 2000 unnið með
Sigurði Einarssyni, bæði í þágu
bankans og annarra málefna.
Guðjón segir að telja megi Sigurð
meðal helstu samstarfsmanna
Sigurjón Magnús
forsetans á síðari árum. Í bréfi
Egilsson
til krónprinsins í Sameinuðu
furstadæmunum í apríl 2008,
sme@frettabladid.is
segir Ólafur að hann hafi fylgst
náið með þróun Kaupþingsbanka síðastliðin 10 ár. Bæði hann og
íslenska þjóðin séu afar stolt af afrekum bankans. Bankinn sé í
algerri forystu í íslensku efnahagslífi. Hann mæli eindregið með
bankanum. Fagleg vinnubrögð stjórnenda bankans og starfsmanna
hafi gert bankann að einum öflugasta banka Evrópu.“
Oftar greip Ólafur Ragnar inn í atburðarrásina. Davíð Oddsson, þá forsætisráðherra, kunni það ráð eitt þegar honum fannst
nóg um ofurlaun stjórnenda Kaupþings að hætta persónulegum
viðskiptum við bankann. Hann gerði það í viðurvist fjölmiðla
svo öllum yrði ljóst hvað hann væri að gera. Fréttin spurðist út,
eðlilega. Inngrip forsætisráðherrans truflaði samningaviðræður
Kaupþings um kaup á Singer & Friedlander-bankanum breska. Í
áðurnefndri bók Guðjóns Friðrikssonar kemur fram að þeir hafi
þurft að sýna fram á að bankinn væri ekki rúinn trausti. Þeir
sneru sér til Ólafs Ragnars sem hélt veglega veislu á Bessastöðum
fyrir bresku bankamennina. Þar rómaði hann ágæti Kaupþings og
bankinn var keyptur.
Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis segir á einum stað:
„Þegar horft er til baka yfir þá atburði sem leiddu til hruns í
íslensku efnahagslífi vekur þáttur forseta Íslands sérstaka athygli.
Þótt stjórnkerfið í heild beri með margvíslegum hætti ábyrgð á því
sem gerðist verður ekki hjá því komist að skoða embætti forseta
Íslands sérstaklega, svo hart gekk forsetinn fram í þjónustu sinni
við útrásina og þá einstaklinga sem þar voru fremstir í flokki.“
Nú er svo komið að einn helsti samstarfsmaður forsetans,
Sigurður Einarsson, hefur verið dæmdur fyrir verk sín. Verk
sem forsetinn kom óbeint að, með því að lofa Kaupþingsmennina
og mæla eindregið með bankanum. Hann sagði meðal annars
að fagleg vinnubrögð stjórnenda bankans og starfsmanna hefðu
gert bankann að einum öflugasta banka Evrópu. Forsetinn hefur
vissulega beðist afsökunar á mörgu því sem hann sagði, en dugar
það nú þegar alvara málsins rifjast upp?
Í ljósi nýjustu atburða er vert að skoða þetta úr rannsóknarskýrslunni: „Það er athyglisvert að nokkrir þeirra eiginleika sem
forsetinn taldi útrásarmönnum til tekna eru einmitt þeir þættir
sem urðu þeim og þjóðinni að falli.“ Kaupþingsmenn voru dæmdir
sekir um alvarlega hluti. Forsetinn tók þátt í tilbúningi blekkingarinnar. Hefur staða hans breyst?
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Kannast ekki við ágreininginn
Þorsteinn Sæmundsson, þingmaður
Framsóknar og fulltrúi í atvinnuveganefnd, sagðist í útvarpsþættinum
Sprengisandi á Bylgjunni í gær ekki
kannast við ágreining milli stjórnarflokkanna um framtíðarskipan sjávarútvegsmála. Af fréttum að dæma er tekist
á um hvernig skilgreina skuli eignarhald á veiðiheimildum. Sjálfstæðismenn hafa sagst vilja gera kvótann
að eign útgerðarinnar með ákveðnari
hætti en nú er gert en framsóknarmenn ekki. Þorsteinn kannaðist ekki
við ágreininginn, sem hefur meðal
annars leitt til þess að sjávarútvegsráðherra hefur ekki getað lagt fram
fullklárað frumvarp um þetta,
þar sem deildar meiningar
eru milli þingmanna flokkanna.

hitamælar



ORKUMÁL

pH mælar o.m.fl.

og nú er Fastus einnig söluaðili Merck efnavöru
Pétur Blöndal
framkvæmdastjóri
Samáls, samtaka
álframleiðenda

Veit á vandaða lausn
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Vill þrefalda hlut ríkisins
Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingkona
VG, sagði í útvarpsþættinum Sprengisandi á Bylgjunni í gær, að til að
unnt yrði að hjálpa þeim byggðum
sem mestu hafa tapað vegna
kvótaflutninga yrði að auka hlut
ríkisins í kvótanum, en hann er nú
rúm fimm prósent, og að hann yrði
að vera fimmtán prósent. Núverandi
kvótahafar verði þá að sætta sig við
að halda eftir 85 prósentum alls
kvótans. Lilja Rafney segir
að með þessu yrði hægt að
styrkja brotnar byggðir og
nýliðun í sjávarútvegi. Lilja
Rafney sagðist gera sér
grein fyrir að kvótakerfið hyrfi ekki, það
yrði áfram.
sme@frettabladid.is

Raforka á „tombóluverði“?

UMHVERFISMÆLAR


Hver á sameignina?
Stjórn fiskveiða er og verður deilumál
sem og réttur hvers og eins. Lögin byrja
svona: „Nytjastofnar á Íslandsmiðum
eru sameign íslensku þjóðarinnar.
Markmið laga þessara er að stuðla að
verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra
og tryggja með því trausta atvinnu og
byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar
ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt
forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum.“ Þarna er skýrt talað. Samt vefst
fyrir mörgum hvaða skilning eigi
að leggja í lagatextann. Alþingi
kemur saman í dag eftir vikuhlé.
Ráðherra hefur ekki enn náð
að leggja fram frumvarp
um breytingar. Vegna
ágreinings milli
stjórnarflokkanna.

HALLDÓR
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Íslendingar eru í öfundsverðri stöðu. Á
fáeinum áratugum höfum við byggt upp
eitt öflugasta raforkukerfi í heimi og
verð til almennings er með því lægsta
sem þekkist.
Það má segja að iðnaðaruppbygging
hafi hafist fyrir alvöru þegar Landsvirkjun var stofnuð um Búrfellsvirkjun í tengslum við álverið í Straumsvík
á sjöunda áratugnum. Síðan hefur orðið
mikil framþróun, klasar hafa byggst upp
í orkuiðnaði, svo sem jarðvarmaklasi og
álklasi, og þekkingin er orðin útflutningsvara.
En er raforkan á Íslandi seld álverum
„á tombóluverði“ eins og Jón Steinsson,
dósent í hagfræði við Columbia-háskóla,
hélt nýverið fram í viðtali á Bylgjunni?
Þess sér ekki stað í bókum Landsvirkjunar, en um 70% af tekjum fyrirtækisins
koma frá áliðnaði. Það er til marks um
sterka stöðu fyrirtækisins að í ársreikningum fyrir árið 2013 var bókfært eigið
fé rúmir 200 milljarðar og handbært fé
frá rekstri yfir 30 milljörðum. Á síðasta
ársfundi kom fram að það gæti greitt upp
allar sínar skuldir á rúmum níu árum,
þrátt fyrir að hafa lokið við sína stærstu
virkjun haustið 2007. Að gefnu tilefni
er ástæða til að taka fram, að við sama

tækifæri sagði forstjóri Landsvirkjunar
að arðsemisáætlanir Kárahnjúkavirkjunar hefðu staðist.
Landsvirkjun gefur upp að meðalverð
til stóriðju árið 2013 hafi verið 25,8 dollarar á megavattstund. Langsótt er að kalla
það tombóluverð því sama ár var meira en
þriðjungur af öllu áli utan Kína framleitt
við lægra rafmagnsverð (34,6% allrar
álframleiðslu utan Kína skv. upplýsingum
frá greiningarfyrirtækinu CRU). Ísland
er því vissulega samkeppnishæft hvað
varðar orkuverð til álframleiðslu en samt
ekki í lægsta þriðjungi.
Það sem hangir á spýtunni þegar talað
er um „tombóluverð“ virðist vera lagning sæstrengs til Bretlands og sala rafmagns um hann fyrir ríkisstyrkt ofurverð. Of snemmt er að fullyrða nokkuð
um mögulega arðsemi af því verkefni,
því lítið liggur óyggjandi fyrir um helstu
forsendur, tæknilegar, viðskiptalegar og
þjóðhagslegar.
Ef allt gengi eftir í þeim efnum gæti
það mögulega falið í sér góða viðbót
við orkusölu til stóriðju. En það væri
að sjálfsögðu enginn áfellisdómur yfir
fyrri stefnu, sem hefur fært Íslendingum gríðarlegan ávinning og mun halda
áfram að gera það.
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Ég nota
SagaPro

Að kenningu verða
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Það er aldrei ánægjuefni að
horfa á eftir mönnum í fangelsi. Það hlýtur að vera þungbær reynsla að vera lokaður
inni, sviptur frelsi og án samvista við fjölskyldu og vini. Því
fylgir mikil auðmýking, félagsleg útskúfun og löskuð sjálfsmynd. Þegar dómur er fallinn
yfir fólki og það fer í fangelsi
eiga samborgarar þess að líta
svo á að máli viðkomandi sé
lokið og dæma það af verkum
sínum þaðan í frá; við eigum
að gefa fólki nýtt tækifæri að
lokinni afplánun og vona að það
eigi eftir að verða nýtir borgarar
sem veita hæfileikum sínum og
orku í farsælli farveg en áður.
Gildir þá einu hvað viðkomandi heitir og hefur gert. Mjög
ofnotað orð í þessu samhengi –
og ýmsu öðru – er „meðvirkni“,
eins og manni beri alveg sérstök
skylda til ævarandi haturs og
heiftar gagnvart mönnum sem
stóðu í misheppnuðu og ólöglegu
fjármálabralli. Það er ekki meðvirkni að hafa samúð með fólki á
erfiðum stundum ævinnar, jafnvel þótt það geti sjálfu sér um
kennt og jafnvel þótt það hafi
valdið öðrum umtalsverðum
skaða með framferði sínu.

Tryllitæki markaðarins
Við ættum helst ekki að einskorða uppgjör okkar við tiltekna einstaklinga sem hafi
sökum síns illa innrætis misnotað frelsið sem veittist með inngöngunni í EES. Þetta var ekki
þannig. Þetta var sambland af
aðstæðum og hugmyndafræði og
eitruðu samspili þar á milli.
Íslendingar kunnu ekkert á
óheft viðskipti. Þeir voru eins og
Gosi spýtustrákur í bæjarferð,
og eyrun strax farin að lengjast.
Þeir voru eins og krakkar sem
komast undir stýri á tryllitæki
án nægilegs undirbúnings og
djöflast af stað án fyrirhyggju
og grunlaus um torfærur, hindranir og gjótur. Og þegar slíkt
varð á vegi þeirra – þá hækkuðu
þeir bara viðskiptavildina með
velþóknun endurskoðendanna
sem enn starfa eins og ekkert
hafi í skorist.
Bankarnir voru fullir af
krökkum úr þjóðardjúpinu. Þau
voru vel gefin og vel menntuð á
sína vísu, þó að augljóslega hafi
vantað í viðskiptamenntunina
annars vegar þjálfun siðvits og

Það er mikilvægur
þáttur í uppgjöri
okkar við Hrunið að dómsmál yfir helstu gerendum
þar hafi sinn gang, ótrufluð
af hundakúnstum verjenda,
tilraunum til að ónýta
mál með lagaklækjum og
skertum framlögum til sérstaks saksóknara, eins og
sterk öfl innan núverandi
stjórnarflokka vilja gera.
En þegar málum er lokið
með dómi–sekt eða sýknu
– eigum við líka að hemja
heift okkar og dómgirni.

Helga Arnardóttir, húsmóðir

„Stóla á SagaPro á daginn“

hins vegar almenna skynsemi.
Þau voru ekki illa innrætt en þau
voru haldin ranghugmyndum.
Þeim var innprentað að peningar væru einhlítur mælikvarði á
verðmæti og réttlæti; Markaðurinn væri óbrigðull og óskeikull,
Forsjónin sjálf. Úrskurðir hans
væru alltaf réttir og endanlegir
en maður yrði að vera klókur og
ófyrirleitinn til að lifa af. Maður
yrði að snúa á aðra. Gróðinn
væri markmið og mælikvarði og
lífið liði frá einum díl til annars.
Yrði manni á myndi Markaðurinn refsa manni en græddi
maður á dílnum hefði maður
haft rétt fyrir sér. Þau trúðu því
að ekkert mætti verða til þess að
hindra að Markaðurinn fengi að
hafa sinn gang og fara sínu fram;
það væri eins og að grípa fram
fyrir hendurnar á Forsjóninni
sjálfri. Afleiðing þessarar stefnu
var allsherjar afnám á regluverki og eftirliti með bönkunum.
Þetta var hugmyndafræðin sem
smaug um allt samfélagið, og
eins og við vitum af reynslunni
af alls konar öðrum lokuðum og
alskýrandi hugmyndakerfum,
endar það með ósköpum þegar
heilu þjóðfélögin ánetjast þeim.
Það var þessi hugmyndafræði
sem felldi samfélagið, ekki innræti einstakra manna.
Meira? Já Ísland getur ekki
orðið alþjóðleg fjármálamiðstöð.
Íslendingar eru hvorki betri né
verri en annað fólk. Og stórhættulegt er að leyfa auðsöfnun
nálægt valdauppsprettum stjórnmálaflokkanna, eins og gerðist
kringum Kaupþing og Framsóknarflokkinn. Og næst þegar
samþykktir koma frá Viðskiptaþingi skulum við ekki leyfa þeim
að verða að ríkjandi kenningu
heldur láta okkur þær að kenningu verða.
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Að vera–og vera ekki
Þar með er ekki sagt að maður
lifi sig inn í málflutning manna
sem vita varla sitt rjúkandi ráð
eftir áralanga afneitun, sem
nærð er af drjúgu tímakaupi lögmanna sem gera allt sem í þeirra
valdi stendur til að draga mál á
langinn.
Það er mikilvægur þáttur í
uppgjöri okkar við Hrunið að
dómsmál yfir helstu gerendum
þar hafi sinn gang, ótrufluð af
hundakúnstum verjenda, tilraunum til að ónýta mál með
lagaklækjum og skertum framlögum til sérstaks saksóknara,
eins og sterk öfl innan núverandi stjórnarflokka vilja gera.
En þegar málum er lokið með
dómi – sekt eða sýknu – eigum
við líka að hemja heift okkar og
dómgirni.
Lögmenn Kaupþingsmanna
hafa verið orðvarir eftir dóminn
og tveir hinna dæmdu hafa haft
vit á því að fara ekki að tjá sig í
fjölmiðlum um hann. Hinir tveir
sem tjáðu sig höfðu lítinn sóma
af því. Það er fráleitt að láta

eins og mannréttindi hafi verið
brotin á mönnum fyrir þá sök að
rétta yfir þeim fyrir markaðsmisnotkun og sýndarviðskipti
sem urðu til þess að gjaldeyrisvarasjóður íslensku þjóðarinnar gufaði upp í Money-heaven.
Það heyrir ekki undir mannréttindi að vera undanþeginn lögum.
Samfélagið virkar ekki þannig að það sé komið undir okkar
eigin mati hverju sinni hvort við
brjótum lög eður ei, eða manna
sem við kaupum til að vera sammála okkur. Maður skyldi ætla
að einhver af þeim lögmönnum
sem þessir menn hafa – með tugi
þúsunda á tímann – ætti að geta
útskýrt réttarríkið fyrir umbjóðendum sínum þegar þeir stíga
nú niður úr sinni Money-heavenvídd. Dómstólar dæma og við
virðum dóma þeirra. Látum þá
okkur helst af öllu að kenningu
verða.
Og hver er sú kenning? Til
dæmis að vanda sig. Að iðka
dyggðir en ekki lesti. Að vera
hæversk, samviskusöm, nægjusöm, heiðarleg, raunsæ og
reglusöm. Að vera lengi að taka
ákvarðanir en ekki skjót til
ákvarðanatöku; að eiga fyrir því
sem keypt er; að greiða skuldir
sínar; að hafa langar boðleiðir en ekki stuttar: vera formföst, nákvæm, kurteis, mild í
framkomu og laus við hroka.
Með öðrum orðum: Að vera allt
það sem útrásarvíkingarnir
voru ekki og vera aldrei eins
og útrásarvíkingarnir voru. Þá
kann okkur að farnast vel.

RÚNAR RÓBERTS
ER Í LOFTINU

Sama góða varan í nýjum umbúðum

ALLA VIRKA DAGA MILLI KL. 13:00 - 16:00

www.sagamedica.is
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ÞETTA GERÐIST: 16. FEBRÚAR 1920

1808 Frakkar ráðast inn í Spán.

Hæstiréttur Íslands kom saman í fyrsta sinn

1899 Knattspyrnufélag Reykjavíkur var stofnað.
1918 Litháen lýsti yfir sjálfstæði frá Rússlandi og Þýskalandi.
1918 Dover-höfn í Englandi verður fyrir sprengjuárás þýsks kafbáts í fyrri heimsstyrjöldinni.
1920 Hæstiréttur Íslands kom saman í fyrsta sinn.
1923 Howard Carter opnaði gröf Tútankamons.
1927 Heimdallur, félag ungra sjálfstæðismanna í Reykjavík, var
stofnaður.
1937 Wallace H. Carothers fékk einkaleyfi á næloni.
1951 Verkfall strætisvagnstjóra hefst í Reykjavík og stendur til
21. mars.
1959 Fidel Castro tekur við völdum á Kúbu eftir að Fulgencio
Batista hefur verið settur af.

Hæstiréttur Íslands kom saman í fyrsta
skipti þann 16. febrúar 1920 og fagnar
því 95 ára afmæli í dag. Hann var stofnaður með lögum nr. 22/1919.
Krafan um að æðsta dómsvaldið flyttist til landsins frá Kaupmannahöfn var
samofin sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar.
Krafan kom fyrst fram á þjóðfundinum
sem haldinn var árið 1851. Síðari hluta
aldarinnar hreyfðist málið fram og aftur
en náði ekki fram að ganga.
Með sambandslögunum 1918 fékk
Ísland fullveldi og tók í sínar hendur

framkvæmda- og löggjafarvaldið. Í
lögunum stóð að æðsta dómsvaldið yrði
enn í höndum Dana þar til Ísland kynni
að stofna sinn eigin dómstól. Var það
gert ári síðar.
Síðan þá hefur Hæstiréttur verið
æðsti dómstóll landsins en tekið ýmsum
breytingum í gegnum tíðina. Í upphafi
voru dómendur fimm talsins en nú eru
þeir níu. Í öll árin 95 hefur málflutningur fyrir dómnum verið munnlegur
en það var nýlunda þegar honum var
komið á fót.

1968 Neyðarlínan 911 tekin í notkun í Bandaríkjunum.
1981 Lag Bítlanna, Please Please Me, kemst í efsta sæti breska
vinsældalistans.
1987 Réttarhöld yfir John Demjanjuk hófust í Jerúsalem,
en hann var sakaður um grimmdarverk í fangabúðunum í
Treblinka. Ekkert sannaðist á hann.
1995 Hornsteinn lagður að nýju húsi Hæstaréttar við Lindargötu í Reykjavík á 75 ára afmæli réttarins
1999 Kúrdískir skæruliðar hertóku nokkur sendiráð í Evrópu
eftir að einn af foringjum þeirra, Abdullah Öcalan, var handtekinn af Tyrkjum.
2005 Kýótóbókunin tók gildi eftir undirskrift Rússlands.

2011 Goðafoss, flutningaskip Eimskips, strandaði skammt
undan Fredrikstad við Noregsstrendur.

Eiginkona mín,

ANNA JÓNA GUÐMUNDSDÓTTIR
lést á Landspítalanum við Hringbraut
23. janúar. Útförin fór fram í kyrrþey. Þökkum
starfsfólki og læknum fyrir umönnunina.
Sigurður Ólafsson

SJÖTUGUR Séra Ægir Fr. Sigurgeirsson fagnar sjötugsafmæli í dag.

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

RANNVEIG TRYGGVADÓTTIR
Hringbraut 50,
Reykjavík,

andaðist á heimili sínu, Grund, fimmtudaginn
5. febrúar. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni,
fimmtudaginn 19. febrúar klukkan 13.
Örnólfur Thorlacius
Valgeir Hallvarðsson
Aðalbjörg Kristinsdóttir
Eva Hallvarðsdóttir
Ásgeir Valdimarsson
Herdís Hallvarðsdóttir
Gísli Helgason
Rannveig Hallvarðsdóttir
Jóhannes Karl Jia
Tryggvi Hallvarðsson
Þuríður Vilhjálmsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Heldur sjaldnast upp á
afmælisdaginn sinn
Séra Ægir Fr. Sigurgeirsson er sjötugur í dag. Aðeins verður boðið upp á kökur og kaffi
fyrir hans allra nánustu. Með vorinu er væntanleg ljóðabók frá honum.
Séra Ægir Fr. Sigurgeirsson fagnar
sjötugsafmæli sínu í dag. Hann segir
ólíklegt að hann geri eitthvað sérstakt
í tilefni dagsins.
„Ég ætla nú ekki að gera neitt nema
mögulega að bjóða mínu allra nánasta
fólki upp á kaffi og köku,“ segir Ægir
og bætir við að hann hafi aldrei verið
sérstakur samkvæmismaður.
„Það er nokkuð sérstakt þar sem ég
heilsaði þessum heimi í samkomuhúsinu á Blönduósi.“ Þar hafi verið íbúð
sem foreldrar hans bjuggu í um það
leyti er hann kom í heiminn.
Aðspurður um eftirminnilegasta
afmælisdaginn segir hann að enginn
sérstakur standi upp úr. Afmælisdagarnir hans hafi allir verið nokkuð
svipaðir og rólegir.
Ægir vill meina að hann þurfi ekk-

ert sérstakt tilefni til að lyfta sér upp.
Hann reyni að vera glaður hvern dag
og njóta lífsins. Hann sé ekki mikið
gefinn fyrir stórar veislur og hafi
hingað til ekki haldið upp á afmælið
sitt. Á því verði lítil breyting í ár.
„Ég hef ánægju af því að lesa góðar
bækur, fara í leikhús og á góða tónleika. Öðru hvoru leyfi ég mér það að
fara til útlanda og sleikja sólina,“ en
hluti fjölskyldu hans býr erlendis.
Af þeirri ástæðu ætlar hann í raun
að fresta afmælinu sínu og slá því
saman við útgáfu ljóðabókar sem
væntanleg er í vor. Þá verði fleiri úr
fjölskyldu hans á landinu.
„Nafnið á bókinni verður væntanlega Ljóðþræðir. Ég gaf út aðra slíka
fyrir tveimur árum sem heitir Ljóðrákir,“ segir Ægir. Hann stefnir að

Ég hef ánægju af því að
lesa góðar bækur, fara í
leikhús og á góða tónleika.
Öðru hvoru leyfi ég mér það
að fara til útlanda
og sleikja sólina.
því að bókin komi út í apríl eða maí.
Yrkisefnin eru ýmiss konar. Hann
segir að bókin verði hlutuð niður.
Sumarið leiki stórt hlutverk svo og
náttúran. Að auki verði þar partur
tileinkaður hlutum sem betur mættu
fara.
„Ljóðagerðin er mitt helsta áhugamál sem stendur. Þetta er hin besta
hugarleikfimi,“ segir afmælisbarnið
séra Ægir.
johannoli@frettabladid.is

BETRA AÐ LOFTA
Ilmkerti, reykelsi og aðrir ilmgjafar á heimilum leysa efni út í andrúmsloftið sem geta
verið skaðleg heilsunni. Því ætti að takmarka
notkun þeirra í híbýlum og lofta vel út á meðan þau eru í notkun. Það losar líka fljótt um
vonda lykt sem gerir ilmefnin óþörf.

7LOOHLJXt6N~WXYRJLK
6NULIVWRIXK~VQ èLIP

CURCUMIN FYRIR
LÍKAMA OG SÁL
BALSAM KYNNIR Curcumin-gullkryddið er allt að 50 sinnum
áhrifameira en hefðbundið túrmerik!

ËWDUOHJULXSSOêVLQJDUOLJJMDI\ULUiVNULIVWRIX-iUQ JOHUVKI
6N~WXYRJLK±%DUNDUYRJVPHJLQ
8SSOêVLQJDUJHIXU.MDUWDQVNMDUWDQ#MDUQJOHULV

MYND/GVA

8PHUDèU èDJRWWVNULIVWRIXUêPLVHPHUFDIPDèVW Uè
*yèORIWK èHUtSOiVVLQXRJtPLèMXUêPLQXHUXìDNJOXJJDUVHPJHID
JyèDELUWX6WHLQWHSSLiJyOIXPQêXSSJHUW0LNOLUP|JXOHLNDU

„Ég lifi heilsusamlegu lífi og vil hugsa
vel um líkamann. Eftir að ég byrjaði
að taka inn tvö Curcumin-hylki á dag
hafa liðamótin og vöðvarnir styrkst
til muna.
● Dregið hefur verulega úr bólgumyndun
● Ég hef aukna og jafnari orku yfir
daginn. Finn ekki lengur fyrir
þreytu og orkuleysi seinnipartinn.
● Ég finn að ég er í betra jafnvægi og
að hugsunin er skýrari.
● Hár mitt átti það til að vera þurrt
en núna finnst mér það mun heilbrigðara og fallegra.
● Ég mæli svo sannarlega með Curcumin!“
Monika Jagusiak,
kundalini-jógakennari og
svæðanuddsnemi

CURCUMIN

MONIKA JAGUSIAK
kundalini-jógakennari
og svæðanuddsnemi

(GULLKRYDDIÐ)

er virka innihaldsefnið í túrmerikrótinni og hefur verið notað til
lækninga og til matargerðar í yfir
2.000 ár í Asíu. Hátt í 3.000 rannsóknir hafa verið gerðar á þessari undrarót undanfarna áratugi
sem sýna að Curcumin getur unnið
kraftaverk fyrir líkama og sál.

SÖLUSTAÐIR
Nær öll apótek,
Lyfja, Lyf og heilsa,
Apótekið, Apótekarinn, Heilsuhúsið, Fjarðarkaup,
Hagkaup, Heimkaup, Heilsutorgið
Blómavali, Lifandi markaður og
Heilsulausn.is.

FÓLK| HEIMILI

SUPERCHARGER!
BESTA ALHLIÐA FÆÐUBÓTAREFNIÐ
Á MARKAÐNUM

GERIR NOTHÆFT
ÚR ÓNOTHÆFU
HEIMILI Hildur Gunnarsdóttir hannyrðakona á Akureyri vill helst nýta vel
úr því sem hægt er og á erfitt með að henda nokkrum hlut. Hún skoðar hugmyndasíður á netinu og breytti til dæmis gamalli skyrtu í svuntu og pottaleppa.

V

Keyrir upp orku og brennslu
Meiri einbeiting
Eykur styrk og úthald
(QGXUK¨ŵUO¯NDPDQQ
www.leanbody.is

EKKERT ANNAÐ!

Gríms fiskibollur
hollur kostur á 5 mín.

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

  
    

Save the Children á Íslandi

ið vorum að skoða þetta á
netinu, ég og bróðursonur
mannsins míns. Okkur
fannst þetta svo sniðug hugmynd að ég ákvað að prófa að
búa svona til og gaf honum svo í
jólagjöf. Svuntu og pottaleppa úr
gamalli skyrtu. Ermarnar verða
að pottaleppum og ég notaði
gömul handklæði innan í pottaleppana til að þykkja. Ég gerði
reyndar nokkur svona sett fyrir
jólin,“ segir Hildur Gunnarsdóttir
hannyrðakona með meiru.
Endurvinnsla er Hildi hugleikin og segist hún eiga erfitt með
að henda nokkrum hlut.
„Ég er að nálgast sjötugt og
hef búið til nánast allar jólagjafir
alla tíð. Stundum hef ég átt lítið
af peningum en nógan tíma og
nýtt þá það sem ég hef haft. Mér
finnst gaman að gera nothæft
úr ónothæfu og finnst voðalega
sorglegt að horfa á ýmsa hluti
fara í ruslið. Ég á til dæmis mjög
erfitt með að henda pappír,
tuskum og spýtum,“ segir Hildur.
„Það er eins og maður finni alltaf
pláss undir það sem maður hefur
áhuga á,“ bætir hún við sposk.
Gamlar gallabuxur eru hennar
helsta hráefni og hefur hún
meðal annars saumað poka
undir sund- og leikfimidót barnabarnanna, bútateppi og þá hefur
hún heklað mottur úr gömlum
nælonsokkabuxum.
„Tengdason minn vantaði
eitthvað til að geyma hálsbindin
sín í og ég bjó þá til hengi með
hólfum, sem hann hengir innan
á skáphurðina sína, og notaði
gamlar gallabuxur í bakið. Gallaefni er svo þykkt og gott efni og
ég hef saumað úr því svuntur
og allt mögulegt. Ég hef saumað
bútateppi handa barnabörnunum þegar þau fermast, meðal
annars úr gallabuxum.“
Hildur segist hafa flokkað
sorp árum saman og var farin
að flokka allan pappír frá löngu
áður en reglur voru settar þar
um. „Annars var maður alltaf að
fara út með ruslið. Ég nýtti líka
þann pappír sem ég gat í annað
en á endanum fór restin í tunnuna. Þetta var áður en farið var
að taka á móti pappír sérstaklega. Það er mikið af umbúðum
í umferð sem eru of gott efni til
að henda. Þar sem ég vinn hefur
skapast hefð fyrir því að þeir
sem eiga afmæli koma
með köku með kaffinu.
Þá safnast gjarnan upp
kassar utan af bakarístertum og ég hef ekki
getað séð á eftir þeim í
ruslið. Ég hef til dæmis
nýtt þessa kassa utan
um jólagjafir þar sem allir
pakkar frá mér eru mjúkir
pakkar,“ segir Hildur og
bætir við að endurvinnslu
og endurnýtingu megi kalla
hennar lífsstíl. „Ég vinn
meðal annars við að gera við
biluð föt á saumastofu. Það
að gera eitthvað nothæft úr
ónothæfu er fastur hluti af
mínu lífi.“
FYRIR HÁLSBINDIN Hildur saumaði
hengi með hólfum fyrir tengdason
sinn til að geyma í bindi og smáhluti og
notaði gamlar gallabuxur í bakið.

ÚTSJÓNARSÖM Hildur Gunnarsdóttir bjó til svuntu og pottaleppa úr gamalli skyrtu
handa ungum manni í jólagjöf. Endurnýting er henni hugleikin og hún vill helst ekki sjá á
eftir nýtilegum hlut í ruslið.
MYND/AUÐUNN NÍELSSON

POTTALEPPAR Skyrtuermarnar urðu að pottaleppum og gömul handklæði notuð til
að þykkja þá.

GALLABUXUR GOTT
HRÁEFNI Uppáhaldshráefni
Hildar eru gamlar gallabuxur en
hún hefur bæði saumað úr þeim
og notað sem umbúðir.
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Þú hringir - við komum - það ber árangur!
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Einbýli í Kópavogi
FOLD FASTEIGNASALA,
sími 552-1400, KYNNIR:
Reynihvammur. Fallegt,
mikið endurnýjað einbýli í
suðurhlíðum Kópavogs. Eignin
er á tveimur hæðum.
Forstofa er á efri hæð með steinflísum á gólfi og fataskápum. Þar er
rúmgott svefnherbergi með skápum. Flísalagður gangur, nýstandsett baðherbergi. Gott svefnherbergi er við ganginn. Rúmgott
parketlagt sjónvarpshol er við hlið
eldhússins. Eldhúsið er mjög rúmgott, þar er ný innrétting úr hvíttuðum aski og er sérlega gott skápapláss í henni, gaseldavél og háfur.
Stofan/borðstofan eru með parketlagt gólf og er útgengt á stórar
skjólsælar suðursvalir frá henni,
inn af stofunni er gengið niður tvær
tröppur í fallega arinstofu.
Á neðri hæðinni er forstofa og
inn af henni parketlagt hol. Tvö
rúmgóð svefnherbergi eru á þessari hæð, einnig er flísalagt þvottahús og gert ráð fyrir baðherbergi.

Einbýlishús við Reynihvamm í Kópavogi.

Bílskúrinn er rúmgóður (36 fm).
Verönd með skjólveggjum er framan við hús. Eignin er mikið endurnýjuð. Lóðin er gróin og skjólsæl
og mikið útsýni er úr húsinu. Húsið

Blikahöfði 3, íbúð 202 - 270 Mosfellsbær

Sólvallagata 31 - 101 Reykjavík

Laus strax

PIÐ

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

er í lokaðri götu og er sparkvöllur
handan götunnar, örstutt í alla
þjónustu og íþróttahús.
Upplýsingar í síma 552-1400.
Þjónustusími eftir lokun 694-1401.
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Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30
Falleg 84,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða fjölbýlishúsi með fallegu útsýni. Íbúðin
skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, sjónvarpshol, eldhús og stofu.
Sérgeymsla í kjallara. V. 27,9 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Kleifarás 13 - 110 Reykjavík

Laus strax

Glæsilegt 446,5 m2 einbýlishús á
tveimur hæðum, með auka íbúðarrými á neðri hæð, og tvöföldum
bílskúr innst í botnlanga á glæsilegum útsýnisstað við Kleifarás í
Reykjavík. V. 89,9 m.

Víðiteigur 4C - 270 Mosfellsbær

77,4 m2 4ra herbergja íbúð á 1. hæð auk
tveggja herbergja, baðherbergis og geymslu
í kjallara eða samtals 107,6 m2. V. 35,9 m.

Reykjavegur 54 - 270 Mos.
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Laus strax

Gerðhamrar 14 - 112 Reykjavík
Mjög glæsileg og mikið endurnýjuð
183 m2 efri sérhæð með innbyggðum bílskúr. Falleg afgirt lóð
með verönd og heitum potti. Stórt
steypt bílastæði og rúmgóðar svalir
með fallegu útsýni. Gott skipulag.
Fallegar innréttingar og gólfefni.
V. 54,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 17. febrúar
frá kl. 17:00 til 17:30
Fallegt 110,7 m2 raðhús við Víðiteig 4C í
Mosfellsbæ. Húsið skiptist í tvö svefnherbergi,
herbergi í risi, forstofu, baðherbergi, þvottahús/
geymslu, eldhús, stofu og sólstofu. Hellulögð
verönd er fyrir framan húsið og mjög stór
timburverönd og afgirtur bakgarður í suðvestur.
V. 34,5 m.

Þrastarhöfði 1 - 270 Mosfellsbær

Laus strax
73 m2, 4ra herbergja, íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi ásamt 26,8 m2 bílskúr. Húsið er
timburhús klætt með lituðu bárujárni.
V. 23,7 m.

Falleg 91,7 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu hæð
með fallegu útsýni í 3ja hæða fjölbýlishúsi.
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu.
Sérgeymsla er í kjallara. Vinsæl staðsetning rétt
við skóla, leikskóla, sundlaug og líkamsrækt.
V. 28,9 m.

Miðholt 7 -270 Mosfellsbær

Laus strax
Asparlundur 5 -270 Mosfellsbær

Laxatunga 96 - 270 Mosfellsbær
Fallegt 182,1 m2 raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr.
Neðri hæð: Forstofa, gestasnyrting, geymsla, eldhús, stofa,
borðstofa og bílskúr. Efri hæð: Þrjú
svefnherbergi, hol, baðherbergi,
þvottahús og yfirbyggðar svalir.
Flottar innréttingar og gólfefni.
Munstursteypt bílaplan og afgirtur
garður með verönd og heitum potti
í suður. V. 44,9 m.

Fallegt 207,4 m2 einbýlishús. Húsið er timbureiningahús sem skiptist í forstofu, eldhús,
borðstofu, stofu, hjónaherbergi með fataherbergi
og baðherbergi, þrjú rúmgóð barnaherbergi,
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, geymslu
og bílskúr. V. 58,0 m.
Rúmgóð 83,5 m2, 3ja herbergja endaíbúð á
efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi í miðbæ
Mosfellsbæjar. V. 23,8 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
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
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
Granaskjól - Endaraðhús.

LAUGAVEGUR 86-94

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.
Viðarverönd út af stofum og mikil hellulögn fyrir
framan hús.
Eignin er laus til afhendingar ﬂjótlega.

Vatnsstígur - Glæsileg útsýnisíbúð á 12. hæð.
Glæsileg 136,6 fm. útsýnisíbúð með suðursvölum
á 12. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi á sjávarkambinum við Vatnsstíg auk sér bílastæðis í lokaðri
og upphitaðri bílageymslu í kjallara hússins. Íbúðin
er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan
máta og útsýni frá eigninni er óviðjafnanlegt, bæði til
suðurs að Reykjanesi, út á sundin og að Snæfellsjökli. Björt stofa með arni. Sjónvarpshol. Opið eldhús
með eldunareyju. Húsið er allt mjög vandað og sameign er öll 1. ﬂokks. Tvær lyftur eru í húsinu.

Laugavegur 86-94.
Fimm glæsilegar íbúðir.
Höfum fengið til einkasölu ﬁmm glæsilegar íbúðir á 3. hæð
í nýlegu og vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu í hjarta miðborgarinnar,
samtals 470 fermetrar að stærð. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Svalir eru á öllum íbúðum og sér bílastæði fylgir hverri eign.
Eignirnar seljast í einu lagi.
Upplagt tækifæri fyrir skammtímaútleigu.

Verð 225,0 millj.
V

Efstaleiti – 4ra herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð.

Hofakur - Garðabæ. 4ra herbergja íbúð útsýnisíbúð.

4ra herbergja 154,3 fm. glæsileg útsýnisíbúð á 3.
hæð (efstu) í glæsilegu fjöleignarhúsi “Breiðabliki”
miðsvæðis í Reykjavík. Samliggjandi stórar stofur
með útgengi á svalir til suðurs, sjónvarpsherbergi
innaf stofum, rúmgott hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt bílastæði í bílageymslu og
hlutdeild í mikilli sameign. Á hverri hæð hússins
eru setustofur, lagðar náttúrugrjóti, bjartar og
rúmgóðar. Húsvörður er búsettur í húsinu. Lóðin er
glæsileg með sundlaug, heitum pottum o.ﬂ.

Glæsileg 142,8 fm. íbúð á 1. hæð með suðursvölum og frábæru útsýni auk sér bílastæðis í
bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á vandaðan og
smekklegan máta. Eikarparket er á gólfum og innréttingar og innihurðir eru úr eik. Bjartar stofur með
útengi á stórar svalir til suðurs með frábæru útsýni.
Stór sér geymsla í kjallara með góðri lofthæð og
gluggum. Frábær staðsetning mjög miðsvæðis
og stutt í skóla og aðra þjónustu.

Verð 47,9 millj.
V

Verð 55,0 millj.
V

ELDRI
E
LDRI BORGARAR
BORGARAR

NÝBYGGING
Ý

2JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA
US
LA R AX
ST

HÓLABERG.

NÝHÖFN 2 - 4, SJÁLANDI GARÐABÆ.

SELVOGSGATA – HAFNARFIRÐI

KÓPAVOGSBRAUT.

Glæsileg 67,8 fm. íbúð á 1. hæð auk 7,0 fm. yﬁrbyggðra
suðursvala í vönduðu og nýlegu. Sér stæði í bílageymslu í
kjallara og lyfta er í húsinu. Innangengt í tengibyggingu við
Gerðuberg. Öll þjónusta þar stendur íbúum í húsinu til
boða.
26,9 millj.

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða nýju fjölbýli í Sjálandinu við
smábátahöfnina. Sjávarútsýni er frá stofum og eldhúsum í
öllum íbúðum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða
stórum timburveröndum. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna,
þó verða ﬂísar á baðherbergjum og þvottahúsum.

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.

Glæsileg 61,9 fm. íbúð á 1. hæð með suðursvölum 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.
25,9 millj.

MIÐHOLT

18,9 millj.

EYVINDARHOLT

Miðholt - Hafnarﬁrði. Óhindrað útsýni er til suðurs, vesturs og norðurs.

Eyvindarholt - Einstök staðsetning á Álftanesi.

Glæsilegt 208,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað neðan við götu. Samliggjandi stofur með kamínu og
mikilli lofthæð að hluta. Fjögur herbergi og sjónvarpsstofa. 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. Verð 67,9 millj.

Glæsilegt og algjörlega endurbyggt frá grunni 240,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum sem er búið að skipta í þrjár íbúðir sem
eru allar með sérinngangi. Húsið stendur á 2.532 fm. eignarlóð og er einstakt útsýni af báðum hæðunum. Eldra hús sem stóð á
lóðinni var riﬁð árið 2002 og byggt nýtt hús á grunninum og síðan byggð 84 fermetra vinnustofa við húsið árið 2004 sem er nýtt
sem íbúð í dag. Eignin stendur á einum besta stað á Álftanesinu með ótrúlegu útsýni til Bessastaða og víðar.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna
á söluskrá. Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.
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Barmahlíð 34. Neðri sérhæð.
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Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Vel skipulögð 104,1 fm. neðri sérhæð með suðursvölum, sér bílastæði á lóð og bílskúrsrétti. Að
innan er íbúðin mikið endurnýjuð, m.a. baðherbergi,
gólfefni og raﬂagnir. Skiptanlegar samliggjandi stofur.
Tvö herbergi. Svalir til suðurs. Húsið að utan er allt
nýviðgert og steinað uppá nýtt.
Virkilega falleg eign á góðum stað, sem vert er
að skoða.

Verð 41,9 millj.
V
Verið velkomin.

Langamýri - Garðabær

Háagerði 20 - einbýlishús.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög gott 191,9 fm. einbýlishús sem skiptist í 133,6 fm. hæð og 58,3 fm. kjallara með sérinngangi. Kjallarinn er óinnréttaður
en væri hægt að útbúa sér tveggja herbergja íbúð í honum. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum, m.a.
eldhús, baðherbergi og gólfefni sem og þak hússins. Glæsileg lóð með afgirtri viðarverönd í suður og hellulögðum stéttum
ásamt hellulögðu bílaplani. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson.

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. Mikil
hellulögn er fyrir framan hús og bílskúr og er pláss
fyrir 4-5 bíla.

Verð 64,9 millj.
V

Verð 57,5 millj.
V
Verið velkomin.

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA - 6 HERBERGJA

SELTJARNARNES – BYGGINGARLÓÐ
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.
MURURIMI - P
PARHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM.
Fallegt og vel skipulagt 178,3 fm. parhús á tveimur hæðum með innb. 18,3 fm. bílskúr við Mururima. Fjögur svefnh.. Stofa með útgengi á svalir til norðurs og vesturs.
Rúmgott eldhús með hvítum innréttingum, eldunareyju og góðri borðaðstöðu. Tvö
vel innréttuð baðherbergi. Lóð með hellulagðri innkeyrslu og stéttum og hellulagðri
verönd og tyrfðri ﬂöt til vesturs og suðurs aftan við hús.
49,5 millj.

Gatnagerðargjöld eru ógreidd.
Frábær staðsetning í grónu hverfi og frá lóðinni
nýtur einstaklega fallegs útsýnis.

SÓLTÚN- ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Mjög góð 141,9 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum, 8. hæð og ris, að
meðtaldri 8,5 fm. sér geymslu í kjallara. Íbúðinni fylgir sér stæði í bílageymslu.
Samliggjandi setu- og borðstofa. Svalir til austurs. Eldhús er hálfopið í stofu með
vönduðum innréttingum. Þrjú herbergi. Innbyggð ljós eru í loftum neðri hæðar.
Þrefalt gler er í öllum gluggum, sem eru álgluggar.
54,9 millj.

MÓAFLÖT - GARÐABÆ

STARHÓLMI - KÓPAVOGI.

LAUGARÁSVEGUR - ÚTSÝNISÍBÚÐ.

210,4 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 48,8 fm. innréttuðum bílskúr.
Húsið var nánast allt endurnýjað hið innra og ytra fyrir ca. 5 árum síðan og er í mjög
góðu ástandi. Allar innréttingar, innihurðir, eldhús, baðherbergi og lýsing í loftum eru
endurnýjuð. Rúmgóð setustofa, borðstofa og stór skáli opinn við stofu. Hjónasvíta
með miklum fataskápum. Gróin lóð með verönd til suðurs og fallegri lýsingu.

Mjög gott 196,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr vel
staðsett innst í botngötu. Mögulegt væri að gera aukaíbúð á neðri hæð hússins.
Húsið hefur verið mikið endurnýjað á sl. árum m.a. hefur verið skipt um eldhúsinnréttingu og tæki, nánast öll gólfefni, baðherbergi á efri hæð verið endurnýjað og
ofna- og raﬂagnir. Stórar og bjartar stofur með frábæru útsýni.
54,9 milllj.

154,2 fm. íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi auk sameignar í kjallara á
frábærum stað. 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. Eignin
býður upp á mikla möguleika og staðurinn er óviðjafnanlegur. 54,9 millj.

RITUHÓLAR – FRÁBÆR ÚTSÝNISSTAÐUR

BAKKASEL
K
– REYKJAVÍK.

NORÐURBRÚ – SJÁLANDI GBÆ. 4RA HERBERGJA.

Vel skipulagt um 450 fm. einbýlishús með auka 3ja herb. íbúð með sér inngangi á
neðri hæð. Frábær útsýnisstaður við Elliðaárdalinn. Þrjár samliggjandi stofur með
mikilli lofthæð. Fallegur arinn er í arinstofu. Eldhús með nýlegum innréttingum. Stórt
fjölskyldurými. Auðvelt er að sameina aukaíbúðina húsinu ef vill. Tvöfaldur bílskúr.
Lóðin er 850,0 fm að stærð með steyptum bomanite veröndum. 95,0 millj.

Mjög gott 172,2 fm. sérbýli á þremur hæðum í tvíbýlishúsi á útsýnisstað í Seljahverﬁ
auk 19,5 fm bílskúrs, samtals er eignin 191,7 fm. að stærð. Eignin hefur verið mikið
endurnýjuð á sl. árum m.a eldhúsið allt opnað og sett ný vönduð innrétting. Einnig
er búið að endurnýja bæði gesta wc og baðherbergi. Mikil lofthæð í stofum. Lóðin
nýlega hellulögð með hitalögnum undir. Frábært útsýni.
47,0 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.

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

MÁVAHLÍÐ 42 105 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 02-01.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

FROSTASKJÓL 97, 107 REYKJAVÍK
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herbergi/geymslu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Eignin
verður sýnd mánudaginn 16.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 40,9 m. 8393

FÍFUHJALLI 21 200
S
HÚ g
Ð
a
I
OP ánud
m

Glæsilegt og vel staðsett 285 fm einbýlishús á einstökum stað neðst í Suðurhlíðum Kópavogs. Húsið er staðsett fyrir neðan götu næst innst í botnlanga
við grænt opið útivistar svæði. Glæsilegt útsýni, fallegur gróinn og skjólgóður
suður garður. Eignin verður sýnd mánudaginn 16.febrúar milli kl. 17:15 og kl.
17:45. V. 72 m. 4017

LÆKJARÁS 8 110 REYKJAVÍK
S
HÚ g
Ð
a
I
OP iðjud
r
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368 fm einbýlishús
ý
á tveimur hæðum með möguleika
g
á aukaíbúð á neðri
hæðinni. Húsið er mjög vel staðsett ofan götu með mjög góðu útsýni. Ástand
hússins er að sjá gott. Góður garður. Allt að sjö svefnherbergi og fjögur
baðherbergi eru í húsinu. Suðvestursvalir og afgirt timburverönd. Eignin
verður sýnd þriðjudaginn 17.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 64,9 m. 8583

GRETTISGATA 6, 101 REYKJAVÍK.

Einstök 149,5 fm íbúð á 3. hæð í fallegu og sögufrægu húsi að Grettisgötu 6.
Eignin er mjög vel hönnuð með tveimur svefnherbergjum, glæsilegu baðherbergi með hornbaðkari, stórri stofu og fallegu eldhúsi í mjög snyrtilegu húsi.
V. 59 m. 8560

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

KRISTNIBRAUT 27 113 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 03-01.
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Frábærlega staðsett og fallegt 265,4 fm raðhús við Frostaskjól í Vesturbæ
Reykjavíkur. Innbyggður bílskúr, nýlegt eldhús og skjólsæll suður garður með
verönd. Húsið er staðsett í aðeins nokkra mín. göngufæri frá Grandaskóla og
KR svæðisins. Eignin verður sýnd mánudaginn 16. febrúar milli kl. 17:15
og kl. 17:45. V. 72,5 m. 8414

SUÐURMÝRI 44A 170 SELTJ.NESI

g
j
j ý
bílageymslu. Glæsil. útsýni til norðurs og vesturs frá Úlfarsfelli að Snæfellsjökli og yfir borgina. Vand. innrétt. Góðar suðursvalir. Stór herb. Sérþvottahús. Eignin verður sýnd mánudaginn 16.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 29,9 m. 4481

ESPIGERÐI 2 108 RVK. ÍBÚÐ 08-01.
S
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Glæsilegt tvílyft parhús með innbyggðum bílskúr. Á neðri hæðinni er forstofa,
þþvottahús, baðherbergi,
g stofa, borðstofa ogg eldhús. Gengið
g er út á verönd úr
stofu. Á efri hæðinni er hol, hjónaherbergi, baðherbergi og tvö svefnherbergi.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 17.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 70
m. 4602

VESTURGATA 46A 101 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 02-01.

Þriggja
ggj herbergja
gj 80,5 fm fallegg íbúðá 8. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
g y
Íbúðin er með stórglæsilegu útsýni og svölum eru fyrir allir íbúðinni til suðurs
og austurs. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 17.febrúar milli kl. 17:15 og kl.
17:45. V. 32 m. 8557

LAUFÁSVEGUR 65 105 RVK.
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Falleg og mikið endurnýjuð 154 fm íbúð á hæð og í risi sem hefur verið skipt
upp í tvær íbúðir, auðvelt er að gera íbúðina að einni aftur. Húsið hefu verið
mikið endurnýjað
ýj á sl. árum m.a. hefur verið skipt
p um járn
j
á veggjum
ggj og
g þþaki,
rennur, tréverk í kringum glugga og steinhluti múraður. Útitröppur og handriði
eru ný tekið í gegn. Nýleg rafmagnstafla og lagnir og að hluta. Eignin verður
sýnd miðvikudaginn 18.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 55 m. 4500

MÁVANES 7, 210 GARÐABÆ

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

Fallegt 471 fm einbýlishús/tvíbýli sem hefur verið endurnýjað á vandaðan og
glæsilegan hátt á síðustu árum. Húsið er teiknað af Sigurði Guðmundssyni
arkitekt. Húsið er þrjár hæðir og ris og hefur verið endurnýjað bæði að innan
sem utan sem og garðurinn þar sem er búið að jarðvegskipta að hluta og setja
hita í planið. í dag er húsið þrjár íbúðir. Tilboð 8578

BAUGANES 22, 101 REYKJAVÍK

Um 332 fm gæsilegu einbýli á tveimur hæðum sem stendur á 830 fm lóð.
Möguleiki á aukaíbúð á jarðhæð. Húsið stendur við opið svæði og er teiknað
af Arkþing arkitektum. Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. Húsið er
í byggingu og afhendist fullbúið að utan og tilbúið til innréttinga að innan.
Afhending mars 2015. V. 150 m. 4478

Opið hús þriðjudaginn 17. febrúar milli kl. 17 og 18

O
pi
ð

hú

s

Aðkoma frá Mjölnisholti

Stakkholt 2-4
Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• 65 til 142 fermetrar að stærð
• Stæði í bílageymslu með
ﬂestum íbúðum
• Verð frá 29,9 m.
• Frábært útsýni til sjávar og/eða
til suðurs og vesturs yﬁr borgina
• Allar innréttingar og fataskápar
verða af vandaðri gerð
• www.stakkholt.is
Nánari upplýsingar á eignamiðlun.is og hjá sölumönnum.

58
EINBÝLI

HÆÐIR

3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

Lækjarbraut 2 - 276 Kjós Hvalfirði
Einlyft vandað 257,8 fm einbýlishús með innbyggðum 55,3
fm tvöföldum bílskúr ogg 100 fm verönd. Húsið stendur á
2,45 ha eignarlandi. Útsýni er glæsilegt. Mjög áhugaverð
eign V. 56,5 m. 4497

RAÐHÚS

Hlaðbrekka 1 200 íbúð merkt 02-01.
Falleg mjög vel skipulögð 130 fm efri sérhæð í góðu
þríbýli sem byggt var 1994. Innb. 28,2 fm bílskúr.Glæsilegt
útsýni. 3. svefnherb. Suður svalir. Parket. Frábær staðsetning. Stutt í skóla og aðra góða þjónustu.

Sólheimar 23 104 Rvk. íbúð merkt 12-04.

4RA-6 HERBERGJA

Einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja 84,9 fm útsýnissíbúð á 12 hæð í Sólheimum nr. 23 . Suðvestursvalir.
Mjög góð upprunaleg eldhúsinnrétting, tvö svefnherb.
Rúmgóð stofa, flísalagt baðherb. Einstakt útsýni á Sundin
og yfir borgina. Laus strax. V. 26,9 m. 8368

Þórðarsveigur 4 113 Rvk. íbúð merkt 04-02.
LAUS STRAX. 3ja herbergja 84,5 fm falleg íbúð
á 4. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.
Sér inngangur er af svalagangi. Fallegt útsýni.
V. 27,5 m. 8386

Hlíð 1 og 2, 420 Súðavík
Hjallasel 109 Rvk. - raðhús.
Eignamiðlun kynnir: Hjallasel Raðhús á 2.hæðum samtals
182,2 fm m. innbyggðum bílskúr á ágætum stað í Seljahverfinu. Húsið er ágætlega
g
g skipulagt.
p g Gengið
g úr eldhúsi/
borðkrók í garð. Ágætar innréttingar. Húsið er laust
samkvæmt samkomulagi. V. 39,9 m. 4452

PARHÚS

Egilsgata - laus strax
4ra herbergja
gj 92,8 neðri hæð ásamt 28,4 fm bílskúr.
Frábær staðsetning. Íbúðin er í góðu ástandi. Skiptist
m.a. í tvær saml. stofurs, hjónaherb. og forstofuherb.
V. 38,5 m. 8572

Reyrengi 49, 112 Reykjavík
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. V. 49,9 m. 8569

Kleppsvegur 136, 104 Rvk. íbúð merkt 03-01.
4ra herbergja glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á 3.
hæð (efstu) með stórum vestursvölum, austursvölum og
fallegu útsýni. Sér þvottahús. 3 svefnherb. V. 31,9 m. 8530

Jörðin Hlíð í Áftafirði sem er um 130 ha frá fjöru til fjalla. Búið er að skipuleggja atvinnu og
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

Laugavegur 151-155
OPIÐ
HÚS

Sölusýning milli kl 17:15 og 18 á mánudaginn 16. feb. Nýtt og glæsilegt átta íbúða hús með lyftu og lokaðri bílageymslu á þessum góða stað í miðbæ Reykjavíkur.
Íbúðirnar eru tilbúnar og afhendast fullbúnar með vönduðum tækjum og innréttingum, þó án megin gólfna. Verð frá 36,9 m.

8507

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

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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Vegghamrar 34

Hraunás 6

112 Reykjavík

28.900.000

210 Ga
arð
rðab
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bæ
ærr

Verð: 117.000.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. feb. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 98,6 m2

Mjög falleg og mikið endurnýjuð endaíbúð á efstu hæð með sérinngangi í fallegu
og vel staðsettu fjölbýli sem er nýlega búið að taka í gegn. Gólfefni á stofu,
eldhúsi og herbergjum er nýlegt slitsterkt harðparket, eldhúsinnrétting er nýleg og
eldhústæki. Íbúðin er í rólegu og góðu hverﬁ þar sem örstutt er í skóla og leikskóla.
Upplýsingar veitir Hafdís Sölustjóri í gsm: 895 6107

Jónsgeisli 5

113 Reykjavík

56.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 16 feb.kl 17.30-18.00
Stærð: 302,9 m2

Herbergi: 5

Stórglæsilegt og vandað einbýlishús með innbyggðum bílskúr og möguleika á aukaíbúð með sérinngangi
á frábærum útsýnisstað. Húsið er á tveimur hæðum skráð 302,9fm en að auki er ca 100 fm óskráð
rými. Húsið er steypt, staðsett neðan götu og óhindrað glæsilegt útsýni er ma. að Bessastöðum og
að Snæfellsjökli. Garðurinn er fullkláraður, verðlaunagarður með fallegum veröndum úr harðvið, heitum
potti, lýsingu og sérvöldum gróðri. Innréttingar og efnisval er allt samræmt og fallegt og glæsilegur arinn
er í húsinu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Lindarflöt 9

62.900.000

210 Garðabæ

Garðatorg 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. feb. kl. 18.30-19.00
Herbergi: 5

Stærð: 215,3 m2

Glæsilegt, fullbúið raðhús með innbyggðum bílskúr á fallegum útsýnisstað. Mjög
stór og góð afgirt verönd umlykur húsið. Heitur pottur. Bílaplan er hellulagt.
Svefnherbergin eru 4, fallegur arinn er í stofu og vandaðar innréttingar. Fataherbergi er innaf hjónaherbergi. Frábært fjölskylduhús þar sem örstutt er út í
náttúruna. Upplýsingar veitir Hafdís Sölustjóri í gsm: 895 6107

210 Garðabær

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU

T
HÆG
NÚ ER
N
KOÐU
S
A
K
AÐ BÓ
Í SÍMA

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. feb kl. 17.30 - 18.00
Herbergi: 5-6

Stærð: 185,7 m2

Bílskúr: 31,9 m2

Fallegt einbýli á einni hæð með bílskúr. Góð eign á eftirsóttum stað. Lagfærð og
endurnýjuð fyrir nokkrum árum. Ytra byrðið múrað og málað, þakjárn og rennur
endurnýjaðar, gluggar og gler yﬁrfarið. Eldhús, baðherbergi, hluti lagna og gólfefni
yﬁrfarin og endurnýjuð að miklu leyti fyrir nokkrum árum.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Selbraut 7

595
520 9

69.800.000

170 Seltjarnarnes

Herbergi: 2-4

PANTAÐU SKOÐUN NÚNA, S. 893 4416
Herbergi: 6-7

Stærð: 235,6 m2

Bílskúr: 43,2 m2

Gott einbýlishús og bílskúr í þessu vinsæla hverﬁ á sunnanverðu Seltjarnarnesi.
Húsið er með stórum stofum og góðu eldhúsi. Svefnherbergin eru þrjú, stór, í
sér álmu ásamt baðherbergi. Íbúðarrými í kjallara, 43,5 fm, með fullri lofthæð og
góðum gluggum, auðvelt að breyta, t.d. í sér stúdíó-íbúð með sér innkomu af
bílaplani. Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Markarvegur 3

85.000.000

108 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. feb. kl.17.30-18.00.
Herbergi: 8

Stærð: 238 m2

Bílskúr

Neðst í Fossvogi

Frábært fjölskylduhús á besta stað í Fossvoginum alveg neðst niðri við Skóræktina.
Húsið er á tveimur hæð með bílskúr og glæsilegum garði. Í eigninni eru 4 mjög
góð svefnherbergi og fjórar stofur. Húsið er mjög viðhaldslítið að utan þar sem
það er múrsteinaklætt. Húsið hefur verið töluvert endurnýjað að innan og er hið
glæsilegasta. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

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, heilsu- gæsla, bæjarskrifstofur og bókasafn
svo fátt eitt sé nefnt. Gönguleiðir, hjólreiðastígar, sundlaug og falleg útivistarsvæði
eru í næsta nágrenni. Byggingaverktaki er ÞG Verk ehf.

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

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

Afhending íbúða er vorið 2015.
A

Skaftahlíð 7
Sk

105 Reykjavík

29.400.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. feb. kl 18.30-19.00
Herbergi: 3

Stærð: 88,4 m2

Mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð í kjallara í þríbýlishúsi á þessum frábæra stað
miðsvæðis í borginni. Í eigninni eru tvö mjög góð svefnherbergi (búið era ð skipta
öðru herberginu upp í tvö rými með léttum vegg að hluta). Eikarparket er á gólfum. Baðherbergið er með góðri innréttingu, sturtuklefa og glugga.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Garðastræti 13A.

101 Reykjavík

34.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. feb. kl 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 81,1 m2

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í ﬁmm íbúða húsi við Garðastræti.
Íbúðin er töluvert endurnýjuð á síðustu 10 árum. Fallegt parket er á gólfum frá
2009. Eldhúsi er með fallegri nýlegri innréttingu. Baðherb. er með baðkari (sturtuaðstaða) glugga og tengi fyrir þvottavél. Svalir.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 40001

Þorrasalir 13–15

Dæmi um
m íbúð
Verð: 36..900.000
Íbúð nrúmer: 203
Flatarmál: 103,2 fm
Herbergi: 4
Íbúðinni fylgir merkt
stæði í bílageymslu.

20
01 Kó
K pa
pavo
avo
ogu
g r

Verð: 32 - 48,2 M

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 822 2225/893 2499

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 og Óskari sölufulltrúa
í síma 893 2499 og oskar@fasttorg.is
Þóra
Fasteignasali

Íbúðunum fylgir sérmerkt stæði í bílageymslu - afhending í sumar 2015.”

Birkiás 20

64.900.000

210 Garðabær

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. feb. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 6

Herbergi: 5

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 í garð frá neðri hæð.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

36.900.000

104 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. feb. kl. 17:00-17:30
Herbergi: 5

30,5m

OPIÐ HÚS þri.17. feb. kl. 17:30-18:00.
Herb.: 4

Stærð: 94 m2

Fallega 4ra herbergja íbúð í eldra timburhúsi á góðum stað í
Garðabæ innst í botnlangagötu. Mjög stutt er í alla þjónustu
sem Garðatorg hefur upp á að bjóða. Góð timburverönd er
á bak við húsið sem snýr í suð-vestur og á henni rafmagnsheitapottur. Uppl. Þorsteinn fasteignasali, gsm: 694 4700

Álfaland 5

108 Reykjavík

33.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 822-2225

Stærð: 189,1 m2

Herbergi: 4

Stærð: 129,6 m2

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

Hjallavegur 38

Espigerði 4

53.900.000

104 Reykjavík

210 Gbæ

58,5m

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN
Stærð: 185 m2

Fallegt og vel staðsett parhús í Ásahverﬁ Garðabæjar.
Húsið er að mestu á einni hæð. Mikið útsýni er af efri hæð
eignarinnar út á sjó og yﬁr Garðabæ.
Uppl. Þorsteinn fasteignasali, gsm: 694 4700

108 Reykjavík

Herbergi: 4

Hrísmóar 2a

Stærð: 117,6 m2

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. Teikninum er möguleiki er á
fjórða svefnherberginu. Sameign er öll til fyrirmyndar, snyrtileg og vel um gengin.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

210 Garðabæ

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. feb kl. 17:30-18:00
Herbergi: 3

34.900.000

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-2225

Stærð: 142 m2

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr á frábærum stað við Hjallaveg í
Reykjavík. Húsið er samtals 142 fm, íbúðarhlutinn er 113 fm og bílskúrinn 29 fm. Efri
hæðin er að hluta undir súð og er því gólfﬂötur stærri en skráðir fermetrar. Eignin
skiptist þrjú svefnherbergi, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, 2 baðherbergi,
þvottahús, bílskúr. Upplýsingar veitir Þorgeir Sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Bjarkarás 24

Herb.: 4

893 2499

Fallegt og vel skipulagt 5 herbergja einbýli með bílskúr. Sjarmerandi garður
og óhindrað útsýni að Esju úr eldhúsi. Endurnýjað eldhús og ný innrétting í
þvottahúsi. Allt parket nýpússað og lakkað. Fjögur svefnherbergi, gestasalerni og
baðherbergi, sólskáli með útgengi út á stóra timburverönd frá svefnherb. gangi.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 6

Björt 5 herbergja íbúð á 2.hæð ásamt stæði í bílageymslu á vinsælum stað í
Norðlingaholti. Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, stofu, borðstofu, opið
eldhús, 3 svefnherbergi (auðvelt að útbúa fjórða svefnherbergið), þvottahús og
geymslu. Íbúðin hefur verið innréttuð á skemmtilegan hátt.
Upplýsingar veitir Þorgeir Sölufulltrúi í gsm: 696 6580

210 Gbæ

49.900.000

270 Mosfellsbær

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

Stærð: 126 m2

Hörgatún 19

822 2225

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM 898-3326

Stærð: 215,9 m2

Ferjuvað 15

Dalatangi 8

Óskar
Sölufulltrúi

Stærð: 85,8 m2

Mjög falleg 3ja herb. 85,8 fm íbúð á 2 hæð í snyrtilegu fjölbýli í miðbæ Garðabæjar. Íbúðin er hefur
talsvert verið endurnýjuð, eldhús með fallegri hvítri innréttingu og góðum tækjum, baðherbergi með
stórum ﬂísalögðum sturtuklefa, parket á gólfum í stofu og herbergjum. Þvottahús er innan íbúðar.
Stórar skjólsælar svalir og snyrtileg sameign.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

27.900.000

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

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

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími:

899 5856

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími:

Þingvað 35

Kirkjuteigur 18

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

þriðjudaginn 17. feb. kl. 17:15-18:00

mánudaginn 16. feb. kl. 17:00-17:45

6955520

Afar glæsilegt 210 fm 6 herbergja einbýlishús ásamt 25,8 fm bílskúr á jaðarlóð innst

Mikið endurnýjuð hæð og ris ásamt bílskúr, samtals 182,5 fm

í botnlanga með óhindruðu útsýni yfir Bugðuna. Glæsilegar innréttingar og gólfefni.

Hiti í gólfum neðri hæðar. Þrjú svefnherbergi, tvískipt stofa. GKS innrétting í eldhúsi

Hiti í öllum gólfum. Hér er að ferðinni einstök eign sem vert er að skoða.

Skólp, dren, raflagnir, innihurðir o.fl endurnýjað

Verð :

85,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

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

Verð :

54,9 millj.

Bergstaðastræti
101 Reykjavík
Glæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað 190 fm einbýlishús
á þessum eftirsótta stað í Þingholtunum
Sér bílastæði og góður garður með timburverönd.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

MIKLABORG

- með þér alla leið -

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

35 fm ir
l
þaksva

Tómasarhagi

Njálsgata

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

50,0 millj.

Verð :

Sogavegur

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

Nánar: Svan 697 9300

Verð :

Skerjarbraut

2ja herb. 60 fm íbúð
Sérinngangur
Stórt svefnherbergi
Þvottaherbergi

25,1 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Seltjarnarnes - nýbygging
137 fm - á 2 hæðum
Tvö baðherbergi og 3 svefnherbergi
35 fm þaksvalir til suðurs
Afhent 2015
Verð :

22,4 millj.

Nánar: Jason 775 1515

54,9 millj.

Verð :

t

Kórsalir

Ásvallagata

Falleg 3ja herbergja endaíbúð á 5 hæð
Glæsilegt útsýni til allra átta, suðursvalir
Lyftuhús og stæði í lokaðri bílageymslu
Eignin getur verið laus fljótlega
Nánar: Davíð 697 3080

30,9 millj.

Verð :

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.

Skerseyrarvegur
Snotur 65 fm neðri hæð
2 svefnherbergi
Sér bílastæði
Útgengt í garð úr þvottahúsi
Sameiginlegur stór garður
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

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.

16,9 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

38,8 millj.

Fjárfes

Miðleiti

Brekkubær

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.
Nánar: Helgi 780 2700

38,7 millj.

Verð :

Espigerði

Verð:

Nánar: Páll 893 9929

Verð:

42,5 millj.

Vindás

Snyrtileg íbúð á 5. hæð við Espigerði
88.6 fm
4 herbergi
Gott útsýni og snyrtileg sameign
Góð staðsetning miðsvæðis í Rvk
Nánar: Gunnar 899 5856

Fallega og vel skipulögð sérhæð
á tveimur hæðum
168,4 fermetra
21,2 fermetra bílskúr

29,0 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð:

Haðarstígur

Suðurhella

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

1436 fm iðnaðarhúsnæði sem skiptist í 8 bil.
Möguleiki á að stækka í rúmlega
2500 fm og 16 bil.
Vatn og rafmagn komið inn í hús.
Um 90% af húsinu í ótímabundna leigu.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

53,9 millj.

Grófarsel

Góð 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð
Svalir til suðurs
Opið eldhús
Þvottahús á hæðinni
Lítið fjölbýli

20,9 millj.

Verð :

Unnarbraut

Sumarhús stærð 46,2 fm
Svefnloft
Heitt vatn og Heitur pottur
Golfvöllur
Mikil afþreying á svæðinu
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

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

Tilboð

www.miklaborg.is

Nánar: Ólafur 822 2307

Verð :

53,5 millj.

Verð :

175,0 millj.

Brautarás

Raðhús með bílskúr á góðum stað í Seljahverfi
5 herbergi og 2 stofur ásamt öðru
Stutt í skóla og leiksvæði

Nánar: Svan 697 9300

Nánar: Jón Rafn 695 5520

43,8 millj.

Fallegt tvílyft raðhús m. tvöföldum bílskúr,
samtals 213 fm. Fjögur svefnherbergi og
hægt að bæta við því fimmta.
Gott viðhald, hús og þak málað fyrir um
þremur árum.
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Útsýnis

Öndverðarnes

ting

Verð :

52,0 millj.

íbúðir

Þingvallavatn

Úlfarsbraut

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 og mikið útsýni.

Glæsilegar 4ra herbergja íbúðir í litlu fjölbýli. Húsið
stendur neðst í dalnum við opið svæði. Álklætt hús
með ál/tré gluggum. Sérsmíðaðar innréttingar með
graníti á borðum. Öllum íbúðum skilað fullbúnum
með plankaparketi. Stæði í bílageymslu með
flestum íbúðum. Stærðir frá 128,5-129,1 fm

Nánar: Jórunn 845 8958

- með þér alla leið -

Verð :

Tilboð

Nánar: Davíð 697 3080

Verð :

44,9 millj.

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.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Vindakór 2-8
www.vindakor.is

Sölusýning
þriðjuudaginn 17. febrúar á milli kl. 18:00 - 18:30

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

3ja til 5 herbergja íbúðir
Rúmgóð alrými

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

MIKLABORG
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Stærð: 112-166 fm
Gott fermetraverð

- með þér alla leið -

Verð frá :

34,4 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Mánatún 7 - 17

Sölusýning
fimmtudaginn 19. febrúar á milli kl. 17:00 - 18:00

Vandaðar 2ja-4ra herbergja
íbúðir. Lyftuhús.

Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð.
Sólpallur og svalir til suðurs. Tvennar svalir með flestum íbúðum.

Stæði í lokuðum bílakjallara.

Verð :

33,7 millj. - 89,9 millj.

Íbúðir í Mánatúni 7-9-11 geta verið afhentar við kaupsamning.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

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

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

Álfhólsvegur 22
3ja til 5 herbergja íbúðir
Lyfta og stæði með öllum íbúðum
Traustir verktakar

BÓKIÐ
Verð frá :

Afhending í júní 2015

www.miklaborg.is

SKOÐU

N

37,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

- með þér alla leið -

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

OPIN HÚS Í DAG
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 16. feb frá kl. 17:45-18:15

mánudaginn 16. feb frá kl. 17:30-18:00

Úthlíð 13

Nánari upplýsingar veitir:

Klukkuberg 25

Afar glæsileg 133 fm 4 herbergja neðri

Snyrtileg 2ja herbergja íbúð

sérhæð með sérinngangi ásamt 17,8 fm

á jarðhæð í Hafnarfirði.

herbergi í kjallara og 28 fm bílskúr

Sérinngangur

á þessum sívinsæla stað.

Vel skipulögð

Endurnýjað bað og gólfefni.

Nánari upplýsingar veitir:

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

60 Fm

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856
Verð :

51,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 16. feb. kl. 17:30-18:00

mánudaginn 16. feb. kl. 17:00-17:30

Sólvallagata 21

Bankastræti 6

Falleg 3ja herbergja hæð í virðulegu húsi
Eignin er skráð 79,1 fm

Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar.
Glæsileg 93,9 fm 3 herbergja risíbúð á tveimur
hæðum ásamt 56,5 fm suðvestur svalir með
vægast sagt frábæru útsýni yfir miðborgina.

Laus við kaupsamning
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

39,8 millj.

OPIN HÚS MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

miðvikudaginn 18.feb. kl. 17:30-18:00

Flétturimi 3

Njálsgata 52B

3ja herbergja 90 fm íbúð á 3ju hæð

3 svefnherbergi

Falleg íbúð og góð gólfefni

72 fm

Endurnýjað bað

Eldhús nýlega tekið í gegn

Stórar stofur

Sérinngangur

Bílageymsla

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

Nánari upplýsingar veitir:

Glæsilegt bað

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

Garður til suðurs

27,9 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 18. feb. kl. 18:00-18:30

Ásbraut 17

Njálsgata 52C

Falleg þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð,
82,6 fm að stærð.
Geymsla innan íbúðar ásamt sérgeymslu
í sameign. Sameiginlegt þvottahús á
Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

sömu hæð. Stórir fataskápar og rúmgóð
svefnherbergi m. nýju parketi
Verð :

24,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS

Fallegt 229,6 fm tveggja hæða einbýlishús
Tvöfaldur bílskúr og gott bílaplan
Gróinn og fallegur garður
Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu
Nánari upplýsingar veitir:

MIKLABORG

23,5 millj.

miðvikudaginn 18. feb. kl. 17:00-17:30

Engimýri 13

Verð :

Skiptist í anddyri, 3 svefnherbergi,
eldhús og baðherbergi með sturtu.
Sameiginleg lóð.
Góð eign til að nota sem leigueining sem
3 einstaklingsherbergi með aðgang
að eldhúsi og baðherbergis.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 17. feb. kl: 17:00-17:30

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

33,5 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 17. feb. kl: 17:00-17:30

Nánari upplýsingar veitir:

65,0 millj.

Verð :

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG

Nánari upplýsingar veitir:

18,9 millj.

Verð :

58,5 millj.

Fellahvarf 2
Glæsileg 136 fm eign á efri hæð m.
sérinngangi.
Óhindrað útsýni yfir Elliðavatn og fjöllinn í
austri.
Tvö svefnherbergi ásamt geymslu og
Nánari upplýsingar veitir:
þvottahúsi innan íbúðar.
Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
Vandaðar innréttingar og gott skápapláss.
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

- með þér alla leið -

41,5 millj.

569 7000

569 7000

Nýbygg

MIKLABORG

- með þér alla leið -

ing

Laugavegur
Íbúðin að stærð 101,4 fm á fyrstu hæð
Stæði í bílageymslu
Íbúðin með gluggum í gegnum íbúðina
Frábær staðsetning í miðbæ Reykjavíkur
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

40,7 millj.

Laugavegur
Glæsileg 104 fm, 3ja herbergja íbúð
Stórar stofur og björt eign
Nánast öll endurnýjuð árið 2005
Laus við kaupsamning
Nánar: Ólafur 822 2307

Verð:

40,9 millj.

Laugavegur
Á annarri hæð að stærð 77,4 fm
Góðar svalir til suðurs
Frábær staðsetning í miðbæ
Reykjavíkur
Lyftuhús
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

36,9 millj.

Hraunbær Hveragerði
241 fm einbýlishús - 60 fm bílskúr í Hveragerði
4 svefnherbergi eru í húsinu
og glæsilegur garður

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

39,9 millj.

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

+55 ára

Veghús 3
Rúmgóð og falleg 2 herbergja íbúð

Boðaþing
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.
Nánar: Svan 697 9300

Verð :

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)
Verð :

49,0 millj.

Leifsgata

Verð :

Snyrtilegt fjölbýlishús
Frábær fyrstu kaup

Nánari upplýsingar veitir:

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

Miðholt
Mjög vel skipulögð 83,5 fm 3 herbergja
endaíbúð á 3. efstu hæð í litlu fjölbýlishúsi í
Mosfellsbæ.
Eignin er laus til afhendingar strax.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

43,0 millj.

23,8 millj.

142 fm raðhús með tveimur íbúðum
Mikið endurnýjað
2ja og 4ra herbergja íbúðir
Sér inngangur í báðar íbúðir
Falleg sér baklóð sem snýr að Njarðargötu
Nánar: Ólafur 822 2307

Verð:

54,9 millj.

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

Falleg 107,7 fm íbúð á 2.hæð
Endurnýjað eldhús og bað
Þrjú svefnherbergi og fataherbergi
Eign sem er vel um gengin
Tvennar svalir
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð:

28,9 millj.

www.miklaborg.is

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

31,5 millj.

31,5 millj.

Afar fallegt 175,6 fm 8 herb. einbýlishús
ásamt 54,6 fm bílskúr, samtals: 230,2 fm.
4-5 svefnherbergi.
Garðskáli. Heitur pottur.
Glæsilegt hús og einstakur garður.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

74,0 millj.

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

Verð :

24,9 millj.

Rauðavað
Falleg 119,1 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
ásamt bílastæði bílakjallara.
Vel skipulögð eign í góðu ástandi.
Suðursvalir
Nánar: Svan 697 9300

Verð :

33,8 millj.

Reykjavegur
Góð 73,5 fm 4ra herbergja efri sérhæð
í tvíbýlishúsi ásamt 26,8 fm bílskúr við
Reykjaveg í Mosfellsbæ.
Eignin er laus til afhendingar strax.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

23,7 millj.

tar !

Hraunbær
Falleg endaíbúð á 2.hæð að stærð 120,1 fm
Fimm svefnherbergi
Yfirfarið elldhús og bað
Tvennar svalir
Eign sem hefur verið gengið vel um

Verð :

Bröndukvísl

Fjárfes

Hraunbær

21,9 millj.

Skaftahlíð

Bragagata

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

Rúmgóð stofa, góð sér timburverönd

31,9 millj.

Vallartröð

Nánar: Þröstur 897 0634

Alls um 62 fm, gott innra skipulag

Sóltún

Vesturgata Hafnarﬁði

Tæplega 500 fm Gistiheimili sem er með
níu herbergjum og 5 litlum íbúðum.
150 fm bílageymsla/iðnaðarhúsnæði.
Eignin er öll í leigu til
sjávarútvegsfyrirtækis í Rvk.
Nánar: Þröstur 897 0634

- með þér alla leið -

Verð :

110,0 millj.

Afar falleg 165 fm 4 herb. íbúð á 3 efstu hæð
með 47,5 fm suð/vestur svölum og einnig
5,6 fm austur svalir. Glæsilegt eldhús og bað.
Stæði í bílageymslu. Eignin er laus strax.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

52,9 millj.

MIKLABORG

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
Sími 520 7500

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

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. Sölumenn sýna. Verð frá 29,9 -52,9 millj.

MÁNASTÍGUR - HF.
EINSTÖK STAÐSETNING

NORÐURBAKKI
GLÆSILEG PENTHOUSE ÍBÚÐ

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.

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.

Flatahraun - Hafnarfjörður - 3ja

Brekkubyggð - Garðabær - Raðhús

Móberg - Hafnarfjörður - parhús

Miðskógar 19 - Garðabær - einbýli.

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 92,9 fermetra 3ja
herbergja íbúð á efstu hæð við Flatahraun 16a í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús,
geymslu, tvo herbergi, baðherbergi.Snyrtileg sameign frábært
útsýni. Verð 23,7 millj

Hraunhamar kynnir fallegt raðhús á þessum friðsæla stað í Garðabæ, húsið er 75,9 fm. Forstofa, hol, herbergi (teiknað þvottahús).
Svefnherbergi, baðherbergi, stofa og geymsla auk reglubundinnar
sameignar. Frábær skjólsæll pallur með heitum potti. Þetta er eign
á frábærum stað sem vert er að skoða.

Hraunhamar kynnir sérlega fallegt parhús með innbyggðum bílskúr
samtals ca. 270 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga. Jaðarlóð.
Glæsilegur
g ggarður með ppöllum ogg trjám.
j
Heitur ppottur í ggarði. 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
ý
við Miðskóga 19 í Vesturbæ Garðabæjar. (Álftanes) Eignin er
smekklega innréttuð með vönduðum innréttingum og gólfefnum.
Vönduð góð eign. Jaðarlóð. Mikið prívat. Verðtilboð.

Skólabraut – Hafnarfjörður – 3ja

Þrastarás 35 - Hafnarfjörður - Parhús

Einihlíð - Hafnarfjörður - Einbýli

Engjasel - Reykjavík - Raðhús

Sjarmerandi hæð í virðulegu húsi á fallegum stað við Lækinn í
Hafnarfirði, íbúðin er 78,6 fm. Einstök staðsetning. 2 svefnherbergi,
2 stofur, gluggar í fjórar áttir. Einstök staðsetning í miðbæ Hafnarfjarðar. Verð 24,9 millj.

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.

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.

Haustakur 2 – Garðabær – 3ja herb.

Háholt – Hafnarfjörður – 3ja með bílskúr

Bugðulækur - Reykjavík - 3ja

Fjarðargata – Hafnarfjörður – 3ja herb.

Sérlega
g fallega
g útsýnisíbúð
ý
á þþessum 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. Verð 37,9 millj. Nánari upplýsingar veitir Hlynur
Halldórsson sölumaður í síma 698-2603

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
g g við Bugðulæk
g
15 í Reykjavík.
yj
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.

Glæsilegg 111 fm. íbúð á 2.hæð í þþessu vandaða litla (lyftuhúsi)
y
(
8 íbúðir). Stæði í bílahúsi fylgir. S-svalir. Útsýni m.a. yfir höfnina.
Vandaðar innréttingar. Parket. Laus strax. Verð 39,8 millj.

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

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.

OPIN HÚS

EIGNIR VIKUNNAR

Gnoðarvogur
g 52- miðhæð.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 18.2 KL 17-17:30
S

PIÐ

Granaskjól - einbýli m. 5 svefnherbergjum

Gnoðarvogur 52.

HÚ

Glæsileg sérhæð ásamt bílskúr á
frábærum stað í Reykjavík 4 svefnherr
bergi, góðar stofur með parketi á gólfi,
eldhús með fallegri innréttingu. Verð
41,9 millj.

O

U

LA

X
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T
SS

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 18.2.
FRÁ KL.17-17:30

Asparfell, 2.hæð.
Asparfell.
Ca. 94 fm. vel skipulögð 3ja herbergja
íbúð á annari hæð. Húsið hefur verið
klætt að utan og sameign er í mjög
góðu viðhaldi. Lítið fataherbergi er inn
af hjónaherbergi. Suðvestursvalir.

Granaskjól: Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum á góðum stað við Granaskjól. Niðri eru stofur m. útgengi á stóran sólpall. Eldhús
með vandaðri nýlegri innréttingu og öllum tækjum. gestasnyrting og þvottahús. Á efri hæð eru 5 svefnherbergi og sjónvarpshol.
SKIPTI MÖGULEG, V. 77 millj. BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 552-1400

SELTJARNARNES:
EINBÝLI Á GÓÐU VERÐI MEÐ MÖGULEIKA Á AUKAÍBÚÐ

Verð 21,9 millj.

Breiðavík 39, 3ja
j jjarðhæð
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 18.2 FRÁ 17-17:15
BREIÐAVÍK 39, JARÐHÆÐ: Mjög góð
87,1 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
með sérinngangi og sérgarði ásamt
23,4 fm stæði í opnu bílskýli, samtals
110,5 fm. Parket og flísar á gólfum.
Þvottahús innan íbúðar.

S

OP

IÐ

HÚ

Verð 27,5 millj.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD 18.2
FRÁ KL.17-17:15, VERIÐ VELKOMIN

Lindarbraut á Seltjarnarnesi: Ca. 220 fm. fallegt vel viðhaldið einbýli. Fjögur svefnherbergi, rúmgóðar stofur m. arni. hol, verönd
m. heitum potti. Tvöfaldur bílskúr. AUÐVELT AÐ ÚTBÚA AUKAÍB. GOTT VERÐ 64,9 millj.

Eignir

Hringbraut, 101 Rvk, efri sérhæð + bílskúr
Fold fasteignasala kynnir nýtt á skrá: 3ja herbergja 71
fm efri sérhæð í 3-býli ásamt 23,1 fm bílskúr, samtals
94,1 fm. Parket og flísar á gólfum. Tvennar svalir.
Sameiginlegur inngangur. Nánari upplýsingar gefur
Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205. Verð
32,9 millj.

Flétturimi, 2ja + bílskýli
Góð 68,5 fm 2ja herbergja íbúð á annarri hæð
ásamt 13 fm stæði í lokuðu bílskýli, samtals 81,5 fm.
Parket, flísar og dúkur á gólfum. Þvottahús innan
íbúðar. Stórar svalir. Verð 22,9 millj.

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.

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

Heilsárshús við Hraunbrekkur, Húsafelli
Stórglæsilegt 116 fm heilsárshús við Hraunbrekkur í landi Húsafells í Borgarbyggð. Eldhús í
fallegu opnu rými, 3 svefnherbergi, 10 fm. hvert.
Baðherbergi m. útgengi á sólpall. Afhendist
tilbúið til innréttinga, eða fullbúið skv.verksamningi við byggingaraðila. Verð 29,9 millj.

MIKIL SALA –VANTAR EIGNIR-HÖFUM KAUPENDUR AÐ:

2ja herbergja íbúð í austur-

Íbúðir fyrir 60+, í Ból-

2ja, 3ja og 4ra og hæðir

Einbýli, raðhús, parhús

borginni, vesturborginni,
miðborginni Breiðholti , Árbæ.

staðarhlíð, Snorrabraut, Hæðargarðinum, Sléttuvegi og víðar.

í Kópavogi, bæði í eldi hverfum
og nýjum. Verð frá 18-40 millj.

í 104,105 og 108.
Verð allt að 90 millj.

3ja í nýlegu fjölbýli með stæði

Skrifstofuhúsnæði í 108 og

Einbýli, parhús, raðhús í

2ja,3ja og 4ra herbergja

í bílgeymslu verð allt að 40 millj.

105 , stærðir 200-1000 fm.
Verð allt að 300 milljónir.

Grafarvogi 180-270 fm.
Verð allt að 65 millj.

íbúðum í Grafarvogi og
Grafarholti.”

Hæðir i vesturborginni og á

3ja-4ra herbergja í fjölbýli í
Garðabæ, verð 35-40 millj.

Efri og neðri sérhæðirr í
104, 105 og 108, verð allt að
55 millj.

Seltjarnarnesi,
Verð allt að 55 millj.

HAFIÐ SAMBAND OG VIÐ SKOÐUM OG VERÐMETUM ÁN SKULDBINDINGA
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Álfkonuhvarf 49 - 4ra herb. + bílgeymsla
Opið hús þri. 17.feb frá kl.17:30-18:00
Góð 4ra herb. útsýnisíbúð ásamt stæði í bílgeymslu. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús,
hjónaherbergi, tvö barnaherbergi og baðherbergi.
Stæði í lokaðri bílgeymslu. V.35,9m

PIÐ
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Stefán Már
Stefánsson

Guðbjörg G.
Blöndal

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Brynjólfur
Snorrason

Karen
Sævarsdóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

lögg. fasteignasali

skjalagerð

sölufulltrúi

MBA markaðsfræði
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Álfkonuhvarf 49 - 3ja herb. + bílageymsla
Opið hús þri. 17.feb frá kl. 17:30-18:00
Góð 3ja herb. íbúð ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu. Eignin skiptist í forstifu, stórt og opið
eldhús inn í stofu. Hjónaherbergi, barnaherbergi
og vandað baðherbergi. V.30,9m
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Brekkustígur 12 - góð 4ra. Opið hús.
Opið hús á morgun þri. frá kl. 17:15 - 17:45.
Vorum að fá í einkasölu fallega um 100 fm 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð. Þrjú rúmgóð herbergi og
stofa með útgengi út á suðursvalir. Frábær staðsetning í göngufæri við miðbæinn. Verð 38,0 millj.
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Finndu okkur
á Facebook

S

HÚ

Álftamýri 24 - Þriggja herb. á frábærum stað.
OPIÐ HÚS ÞRI. 17.02.15 FRÁ KL. 17:15-17:45.
Björt og falleg 75,7fm. þriggja herbergja endaíbúð
á efstu hæð við Álftamýri í Reykjavík. Björt og
falleg stofa með suðursvölum, rúmgott eldhús
með gluggum á tvo vegu, tvö góð svefnherbergi
og snyrting með baðkari. Seljandi skoðar skipti á
stærri eign.

Boðagrandi - 5 herb - Opið hús
Opið hús í dag KL: 17:30-18:00.
Góð 115 fm endaíbúð á 3. hæð. Eignin telur forstofu, eldhús, stóra stofu, fjögur svefnherbergi og
baðherbergi með þvottaaðstöðu Seljendur leita sér
að minni eign í sama hverfi.

Hraunteigur 13. 4ra herb. rishæð. Opið hús.
Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45.
Frábærlega staðsett og vel skipulögð 4ra herbergja
íbúð. Þrjú rúmgóð herbergi og stofa með suðursvölum. Baðherb, m/ tengi fyrir þvottavél.
Gott steinhús í grónu hverfi við Laugardalinn.
Verð 31,9 millj.

Hraungata - Nýbygging
Pétur og Kristinn ehf byggja vandað og vel hannað
átta íbúða lyftuhús á útsýnisstað í Urriðaholti. 3ja
og 4ra herb. íbúðir allar með stæði í opnu bílskýli,
stærðir 118-176 fm. Bjartar íbúðir með stórar svalir,
vandaðar innréttingar, tæki og golfefni að hluta.
Afh. sumarið 2015. Allar uppl. hjá sölumönnum.

Öldugata - einbýli
Stórglæsilegt einbýlishús á þremur hæðum við
Öldugötu í Reykjavík. Allar nánari upplýsingar veita
sölumenn í síma 530-6500.

Víðihlíð - endaraðhús með aukaíbúð
Stórglæsilegt endaraðhús með aukaíbúð á
frábærum stað í Hlíðarhverfi Reykjavíkur.
Allar nánari upplýsingar veita sölumenn
í síma 530-6500. V.91m

S
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Fífumýri 15 – Einbýli – Opið hús
Opið hús miðvikudaginn 18.02. kl 17:15 - 18:00
Vel staðsett og fallegt 234.5 m2 einbýlishús á
tveimur hæðum í Garðabæ. Sex svefnherbergi eru
í húsinu, sjónvarps- og leikjarými, stofa og sólstofa.
Stílhreint og hlýlegt fjölskylduhús.

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur
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Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

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

G
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Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750
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GRÓFARSMÁRI 28
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Kristín J. Rögnvaldsdóttir
Sölumaður
Gsm: 893-4248

IÐ

• 201 Kóp.
• Parhús. 239,3 fm.
• 5 svefnherb.
• Vandaðar innréttingar
og gólfefni.
• Góður garður.
• Verð 60,8 millj.
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 17:00 og 17:30.

Hjálmar Jóhannsson
Sölumaður
Gsm: 778-0347

Rúnar Einarsson
Sölumaður
Gsm: 820-4595

OP
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KRUMMAHÓLAR 10
111 Rvk. 3ja herb. Endaíbúð. 91,9 fm.
ásamt 25 fm. bílskúr. Þvottahús innaf íbúð.
Verð 25,9 millj.
Opið hús þriðjud. á milli kl. 17:00 og 17:30.

KÁRSNESBRAUT 57
• 200 Kóp.

HÚ

S • Einbýli.

OP
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• 149,7 fm. ,32 fm. bílskúr.
• Mikið endurnýjað.
• Fallegt útsýni.
• Góð staðsetning.
• Verð 51 millj.
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 16:00 og 16:30.

FÍFUVELLIR 16
HÚ

S

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

• 221 Hfj.
• Einbýli á einni hæð.
• 241 fm.
• 5 svefnherbergi.
• Fallegt hús.
• Góðar innréttingar.
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 18:00 og 18:30
ÞÓRÐARSVEIGUR 11
113 Rvk. 93,4 fm. 3ja herb. Lyftuhús. Gott
útsýni. Stæði í bílageymslu, Verð 28,9 millj.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
OP

IÐ

HVERFISGATA 6A
HÚ

S

• 220 Hfj.
• Einbýli.
• Gott viðhald.
• Nýlegt bað.
• Fallegur garður.
• Verð 36,9 millj.
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 17:00 og 17:30.

FUNALIND
201 Kóp. Glæsileg 115 fm. 3ja herb. íbúð á
efstu hæð, hátt til lofts, fallegar innréttingar og
gólfefni. Ásamt 26 fm bílskúr.

OP
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SKIPHOLT 34
• 105 Rvk.

HÚ

herb.
S •• 4ra
90,9 fm.
• Nýlegt eldhús.
• Góð gólfefni.
• Góð sameign.
• Verð 29,9 millj.
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 17:00 og 17:30.

GILJASEL
109 Rvk. Einbýli. 4 svefnherbergi. Aukaíbúð.
Möguleiki á annarri aukaíbúð í húsinu.

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bílar til sölu

Vinnuvélar

Accountant - bókhald og skattaráðgjöf
ehf. Ársreikningar og skattframtöl.
S.490 0095 www.accountant.is

Viðgerðir
AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI

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

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

ÞÚ FINNUR BÍLINN Á
BLAND.IS

Nudd
NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Húsaviðhald

BÍLAVERKSTÆÐIÐ
SMÁPARTAR

Ótrúlega gott úrval af bílum á
sölutorgi Blands. Kíktu í heimsókn og
finndu bíl sem hentar þér. Bland.is.

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

VINNUVÉLADEKK
KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 56 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
4.690.000. Rnr.240527. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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.

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

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

ÞJÓNUSTA

Bílar óskast

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

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

Hreingerningar

MERCEDES-BENZ ML 500 4matic.
Árgerð 2005, ekinn 174 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.590.000.
Rnr.991010.
Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ
MILLJÓN STGR!!

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2013,
ekinn 82 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.890.000. Rnr.991116.

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt
að 1.000.000. staðgreitt. Er með
pappíra og pening til að ganga frá
því samdægurs ef að samningar nást.
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir.
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu
email á 6599696@gmail.com

Sendibílar

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

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

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

SENDIBILL.IS

VY-ÞRIF EHF.

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

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

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

Bókhald

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

Tölvur

Betriskil.is tekur að sér alla almenna
bókhaldsþjónustu fyrir fyrirtæki.
Nánari upplýsingar inná www.betriskil.
is eða í síma 821-6301

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

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

til sölu

VW Caravelle 4x4 dísel beinsk.. Árgerð
2013, ekinn 74 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 6.790.000. Rnr.991125.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Bátar

Hótel og veitingahúsavörur
Vínrekki
Borðkælir RTW160

Minibarir

30 og 40 lítra

Hitakanna á bakka

Undirborðs kælir

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

Stubbahús

Verð frá:

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net
Smíðum álhurðir í báta stóra sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.

Öryggishólf
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Handblásarar ýmsar gerðir

Flugnabani

Töskustandur

VW Polo Trendline 4/2013 ek 65þkm,
dísel , beinsk, tilboð 1750 þús, er á
staðnum, raðnr 151473.

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

Til sölu Trefjaplast bátskel 6,6 tonn,
8,5 m á lengd. Skráð í skipaskrá tekur
4 fiskikör í lest, get sent myndir. Verð
nú 650þ. Uppl. 820-5181
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Hárblásari veggfestur
Save the Children á Íslandi

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is
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Buxnapressa á vegg
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Húsaviðhald

Til bygginga

KEYPT
& SELT

HÚSNÆÐI

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK FLOTUN

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Getum bætt við okkur verkum í
flísalögnum, múrverki og
múrviðgerðum.
Áratuga reynsla og vönduð
vinnubrögð
Tímavinna og tilboð

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

Óskast keypt

Húsnæði í boði

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

Rafvirkjun

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

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

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

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)
Upplýsingar í síma 661 7000

Viðgerðir
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

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

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.

Heilsuvörur

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

Nudd

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

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

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

Geymsluhúsnæði

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

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

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

ATVINNA

Atvinna í boði
STARFSFÓLK ÓSKAST

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

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

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

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

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

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

101Barco er ört vaxandi fyrirtæki
á sviði skemmti- og veitingastaða í
miðbæ Reykjavíkur. Við óskum eftir
starfsfólki bæði í eldhús og á bar. Ef
þú ert ábyrgðarfull/ur, eldhress og
dugleg/ur sendu ferilskrá á barco@
barco.is.

HÚSASMIÐUR ÓSKAST
Tonnatak ehf óskar eftir að ráða
smið eða mann/konu sem vanur er
bygginga og smíðavinnu. Fjölbreytt
vinna. Upplýsingar gefur Ragnar í s.
8227890

LAUNDRY EMPLOYEE AND
HOUSEKEEPERS
WANTED AT APARTMENTK
We are looking for House Keepers,
part/full time and a Laundry
Employee, full time. Please send CV‘s
to sales@apartmentk.is

Save the Children á Íslandi

tilkynningar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

tilkynningar

Auglýsing um breytingar
á deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
eru hér með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Kvosin

'Z/Es1<hZZ

Auglýsing um forkynningu á
vinnslutillögum vegna deiliskipulagsgerðar í Grindavík
Í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru
neðangreindar vinnslutillögur að deiliskipulögum
kynntar fyrir íbúum og öðrum hagsmunaaðilum áður
en bæjarstjórn tekur ákvörðun um að auglýsa tillögu
að nýjum deiliskipulögum. Tillögurnar eru í samræmi
við aðalskipulag Grindavíkur 2010-2030
Miðbær- hafnarsvæði
Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Mánagötu til norðurs
og til suðurs af Grindavíkurhöfn. Austurmörk svæðisins
afmarkast af Austurvegi og Hópsvegi og til vesturs
af Verbraut 3 þar sem sú lóð er skilgreind sem svæði
undir hafnarstarfsemi í aðalskipulagi Grindavíkur. Stærð
skipulagssvæðisins er 38 ha.

Tillaga að breytingu á skilmálum deiliskipulags Kvosarinnar vegna gistiþjónustu á deiliskiplagssvæðinu. Einnig er
lögð fram greinargerð.
Í breytingunni felst m.a. að heimilt verði að vera með þá starfsemi sem samræmist landnotkun gildandi
aðalskipulags á hverjum tíma með þeim takmörkunum þó að hlutfall gistiþjónustu, sbr. lög um veitinga- gististaði
og skemmtanahald nr. 85/2007, verði ekki yfir 23% af samtölu birtrar stærðar eigna á skilgreindu svæði sem nær
yfir deiliskipulag svæðis Grjótaþorps sbr. samhljóða breytingu á því deiliskipulagi. Við skilgreindar götuhliðar í
M1a skal öll starfsemi á jarðhæðum vera opin og aðgengileg almenningi allan daginn og ekki er heimilt að hylja
glugga.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Grjótaþorp
Tillaga að breytingu á skilmálum deiliskipulags Kvosarinnar vegna gistiþjónustu á deiliskiplagssvæðinu. Einnig
er lögð fram greinargerð.
Í breytingunni felst m.a. að á þeim hluta deiliskipulags-svæðisins sem er með landnotkun M1a og er innan
afmarkaðs svæðis, eins og sýnt er á uppdrætti, er heimilt að vera með þá starfsemi sem samræmist landnotkun
gildandi aðalskipulags á hverjum tíma með þeim takmörkunum þó að hlutfall gistiþjónustu, sbr. lög um veitingagististaði og skemmtanahald nr. 85/2007, verði ekki yfir 23% af samtölu birtrar stærðar eigna á afmörkuðu svæði
sem nær yfir deiliskipulagssvæði Kvosarinnar í heild og hluta af deiliskipulagssvæði Grjótaþorps. Við skilgreindar
götuhliðar í M1a skal öll starfsemi á jarðhæðum vera opin og aðgengileg almenningi allan daginn og ekki er heimilt
að hylja glugga.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Hlíðarendi
Tillaga að breytingu á skilmálum deiliskipulags Hlíðarenda. Í breytingunni felst að endurskilgreina útbyggingaog svalakvaðir, endurskilgreina kvaðir um fjölda uppdeildra húseininga. Textabreytingar verða uppfærðar í
greinargerð og skilmálum fyrir reitinn.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Eldvörp – rannsóknarborholur

Álfsnes Sorpa

Deiliskipulagssvæðið afmarkast á þrem reitum á um
2,5 km kaﬂa í Eldvörpum. Áætlaðar eru 5 rannsóknarborholur á svæðinu, tillögunni fylgir umhverﬁsskýrsla.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi urðunarstaðar í Álfsnesi. Í breytingunni felst stækkun á deiliskipulagssvæði
og ný lóð undir fyrirhugaða gas- og jarðgerðarstöð. Erindi er endurauglýst vegna breytinga á skipulagi frá fyrri
auglýsingu og koma upplýsingar og breytingar fram í lagfærðri greinargerð.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Báðar vinnslutillögurnar eru aðgengilegar á bæjarskrifstofu Grindavíkur Víkurbraut 62 og á
www.grindavik.is Einnig verður opið hús kl. 14-16 á
bæjarskrifstofum, þann 18. febrúar. Skipulagsgögn munu
liggja frammi og þar verður hægt að koma á framfæri
ábendingum og fá svör við spurningum. Athugasemdarfrestur er til 26. febrúar nk. Hægt verður að senda
ábendingar merktar „deiliskipulag“ á sviðsstjóra
skipulags- og umhverﬁssviðs, Ármann Halldórsson,
armann@grindavik.is eða á póstfangið, Víkurbraut 62,
240 Grindavík.

Nauthólsvegur 50
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar nr. 50 við Nauthólsveg. Í breytingunni felst m.a. að gerður er
byggingarreitur fyrir hjóla- og sorpgeymslu, sorpskýli og gasgeymslu norðan við húsið. Að öðru leiti gilda eldri
skilmálar.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15
frá 16. febrúar 2015 til og með 30. mars 2015. Einnig má sjá tillögurnar á vefsíðunni, www.reykjavik.is, skipulag
í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og
athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is,
eigi síðar en 30. mars 2015. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

F.h. bæjarstjórnar Grindavíkur
Ármann Halldórsson
Sviðsstjóri skipulags- og umhverﬁssviðs

Reykjavík 16. febrúar 2015
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

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

Kári
Halldórsson
lögg. fasteignasali

Jónas
Hólmgeirsson
sölustjóri

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali

OPIN HÚS
Nönnustígur 12 - HFJ

Aron Freyr
Eiríksson
sölufulltrúi

IÐ

Melkorka
Guðmundsdóttir
lögg. fasteignasali

MIKIÐ ÁHVÍLANDI
Norðurbakki 13C - HFJ

OP

Birna
Benediktsdóttir
skjalagerð

Svöluás 1A - HFJ
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Opið hús á morgun þriðjudag milli kl. 17:00 & 17:30 - Sölumaður verður á
staðnum. Mikið endurnýjuð 58,0 fm 2ja herbergja kjallaríbúð með sérinngangi í
þríbýli í miðbæ Hafnarfjarðar. Gólfhiti í forstofu, gangi, baðherbergi og svefnherbergi. Sameiginleg timburverönd. Verð 16,9 millj. kr,-

Opið hús í dag milli kl. 17:00 & 17:30. Glæsileg 135,3 fm 3ja herbergja endaíbúð
(sjávarmegin) á 2. hæð í lyftuhúsi, sér stæði í bílgeymslu.Íbúðin er austan til í
húsinu, þ.e. nær miðbænum. Íbúðin sjálf er 120,3 fm, tvær geymslur 7,6 fm og 7,4
fm, samtals 135,3 fm skv Þjóðskrá.Verð 46,5 millj. kr,-

Falleg 83,9 fm 3ja herberbergja íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli á góðum útsýnisstað.
Sérinngangur af svölum. Íbúðin sjálf er 79,4 fm og sér geymsla 4,5 fm á
jarðhæð. Möguleiki á yfirtöku lána frá ÍLS ca 24,7 millj Verð 27,0 millj. kr,-

Háholt 4A - Mosfellsbær

Þrastarás 71 - HFJ

Erluás 2 - HFJ

OP

IÐ

HÚ

S

Opið hús í dag milli kl. 17:00 & 17:30. Falleg og vel skipulögð 91,8 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð á þessum vinsæla stað í miðbæ Mosfellsbæjar.
Verð 27,9 millj. kr,-

Ölduslóð 44 - HFJ
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Opið hús í dag milli kl. 17:00 & 17:30 - Sölumaður verður á staðnum.
Mikið endurnýjuð 106,1 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngang af svölum, mikilli
lofthæð og glæsilegu útsýni yfir höfuðborgina og upp til fjalla. Verð: 29.9 millj. kr.

Klausturhvammur 17 - HFJ

Sérlega falleg 109,7 fm 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi á 1. hæð að
ofanverðu við hús en 2. hæð frá bílastæði í fallegu lyftufjölbýli ásamt 25,7 fm
bílskúr, samtals 135,4 fm. Fallegt útsýni er úr íbúðinni. Möguleiki á að yfirtaka lán
frá ÍLS ca 36,5 millj. kr,- Verð 39,9 millj. kr,-

Svöluás 1A - HFJ

Fallegt 2ja íbúða raðhús sem er samtals 283,7 fm á þremur
hæðum, með innbyggðum bílskúr á góðum útsýnisstað í
Hvömmunum, Hafnarfirði. Húsið er samtals 283,7 fm, þar af
bílskúr 28,2 fm og aukaíbúð 60 fm. Verð 49,9 millj. kr,Mikið endurnýjað 251,5 fm einbýli á þremur hæðum. Frábært
útsýni yfir fjörðinn. Sex svefnherbergi, auk ca. 60 fm 2ja
herbergja aukaíbúðar á jarðhæð með sérinngangi, einnig
innangengt. Verð 69,5 millj.

Norðurbakki 1 & 3 - HFJ

Glæsilegar fullbúnar 4ra herbergja íbúðir ásamt sér stæði í
bílgeymslu í nýju lyftuhúsi við hafnarbakkann. 117 - 127 fm
íbúðir á verði frá 38,1 - 47,3 millj. Afhending er við kaupsamning.

Miðvangur 14 - HFJ
Falleg 105,9 fm 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð með
sérinngangi af svölum í klæddu fjölbýli í Áslandinu, Hafnarfirði. Glæsilegt útsýni. Eign sem vert er að skoða. Verð 31,9
millj. kr,-

Hlíðarbraut 7 - HFJ

Norðurbakki 11B - HFJ

Blómvellir 23 - HFJ

Töluvert endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í góðu
fjölbýli í norðurbænum, Hafnarfirði, þar sem búið er að klæða
húsið að utan og nýtt járn á þaki. Eignin er alls 106,7 fm að
stærð sem skiptist þannig að íbúðin er 96,9 fm og sér geymsla
í kjallara 9,8 fm. Verð 27,5 millj. kr,-

Fagrahlíð 1 - HFJ

217,3 fm einbýli á þremur hæðum við Hlíðarbraut í Hafnarfirði, þar af er 27,9 fm innbyggður bílskúr. Eignin er mikið
endurnýjuð og býður uppá möguleika að gera aukaíbúð á
jarðhæð. Eign sem vert er að skoða. Verð 49,5 millj. kr,-

Fallegt og fullbúið 186,7 fm 2ja hæða raðhús á góðum stað
fremst á Völlunum í Hafnarfirði. Góðar verandir eru við húsið.
Góð staðsetning þar sem örstutt er í sund, íþróttaaðstöðu
Hauka, skóla og verslanir. Verð 48,9 millj. kr,-

Ölduslóð 42 - HFJ
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli á vinsælum stað í Setberginu, Hafnarfirði. Eignin er
alls 75,9 fm að stærð sem skiptist þannig að íbúðin er 71,4 fm
og sér geymsla á jarðhæð 4,5 fm. Verð 25,5 millj. kr,-

Falleg 101,7 fm 3ja herbergja íbúð á 4. (efstu) hæð í klæddu
lyftuhúsi á Norðurbakkanum í Hafnarfirði. Sér stæði merkt:
B10 í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Gólfhiti & sameiginlegar þaksvalir. Verð 33,9 millj. kr,-

Norðurbakki 5C - HFJ

Þrúðvangur 10 - HFJ
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Hjallabraut 3 - HFJ

Einbýlishús á þrem hæðum með þrem íbúðum. Eignin er alls
284,2 fm að stærð sem skiptist þannig að stærsta íbúðin er
137,8 fm (aðalhæðin 88 fm og risið 49,8 fm), tvær íbúðir eru á
jarðhæð, önnur 74 fm og hin 42 fm og síðan er bílskúr 30 fm.
Verð 53,9 millj. kr,-

2ja til 3ja herbergja 76,9 fm íbúð á efstu hæð (þriðju hæð),
eignin er alls 76,9 fm að stærð sem skiptist þannig að íbúðin
er 70,2 fm og sér geymsla í kjallara 6,7 fm. Bókið skoðun hjá
sölumönnum. Verð 19,9 millj. kr,-

Fallegt 218,0 fm einbýli á tveimur hæðum innst í botnlanga í
jaðri byggðar við Þrúðvang í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin
er samtals 218,0 fm, þar af er 45,5 fm bílskúr og 47,5 fm 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð. Verð 55,9 millj. kr,-

09,7 fm (þar af 12,0 fm geymsla) 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í
viðhaldslitlu lyftuhúsi við Norðurbakka 5C í Hafnarfirði ásamt
sér stæði í bílgeymslu. Gólfhiti og gólfsíðir gluggar. Sölumenn
sýna. Verð 34,9 millj. kr,-

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

Borg fasteignasala
Ármúla 7
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

OPIÐ
HÚS

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

6
herb
herb.

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður
897 5930

258.1
m2.

Hildur
Birkisdóttir
Sölumaður
663 4539

OPIÐ
HÚS

4
herb
rb.

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

101
01
m2.2

Þórunn
Sigurðardóttir
Sölumaður
778 7707

Opið hús þriðjudaginn 17. feb. kl. kl. 17.30-18.00

Frjóakur 1 - 210 Garðabæ

Álfkonuhvarf 67 - íbúð 0207

Vel staðsett og háreist fjölskylduhús á
eftirsóttum stað í Garðabæ. 4 svefnherbergi.
Möguleikar með nýtingu á 120 fm í risi

Borg Fasteignasala og Þóra kynna fallega
og mjög vel skipulagða 3ja herb. íbúð á 2.
hæð með sérinngangi af svölum og stæði í
bílageymslu.

Verð: 86.900.000
2
herb
er .

48m2.

SELD

Verð: 31.900.000

4
herb.

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri
519 5500

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

Jóhanna
Sigurðardóttir
Sölumaður
662 1166

139
m2.

Þóra
Fasteignasali
777 2882

Opið hús mánudaginn 16. feb. kl. 18-19.00

Súðarvogur 44 – íbúð – Vinnustofa
BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 778 7707

Lundur 92

Björt og falleg íbúð á 8. Hæð í lyftuhúsi. Íbúðin
er vel skipulögð með opnu rými fyrir stofu, eldhús og borðstofu og frábæru útsýni yﬁr borgina
til vesturs og n-vesturs.

Einstaklega vel staðsett 230fm. Íbúð á
vinsælum stað við Lund í Kópavogi. Frábært
aðgengi og meðal annars sér inngangur beint úr
bílakjallara. Glæsileg eign á tveimur hæðum.

Verð: 21.500.000

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

230
m2.

Ljósheimar 20 – 8 hæð

Þóra
Fasteignasali
777 2882

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

Stæðii í
Stæð
bíla
bíla
ag
g..

Opið hús ﬁmmtudaginn 19. feb. kl. 17.30-18.00

Þóra
Fasteignasali
777 2882

Vilborg
G. Hansen
Fasteignasali
853 7030

519 5500

Verð: 72.700.000

Þórunn
Sölumaður
778 7707

Borg Fasteignsala kynnir stórglæsilega og nýlega
innréttaða íbúð með frábæru útsýni. Um er að ræða
139 fm. hæð með sér-inngangi. Eignin er í uppgerðu
húsi sem er samþykkt fyrir blandaða starfsemi og
skráð sem íbúð/vinnustofa. Allar innréttingar eru
sérsmíðaðar og vandaðar.

Verð: 47.900.000

Þórunn
Sölumaður
778 7707

Sundaboginn
6. og 7. hæð: Íslandsstofa
5. hæð: Sameinaði lífeyrissjóðurinn
4. hæð norður til leigu

4. hæð suður, Lagardère

3. hæð: ALM fjármálaráðgjöf, Alcoa Fjarðarál
2. hæð: Lögmenn Sundagörðum oﬂ.
1. hæð: Hringbraut - miðlun, REK - ráðgjöf

Til leigu vandað skrifstofuhúsnæði á frábærum stað
Sundaboginn er glæsileg skrifstofubygging á
einum besta stað í Reykjavík.
Til leigu er síðasta lausa skrifstofurými hússins.
Um er að ræða norðurhluta 4. hæðar hússins
sem er 219 fm + sameign.
Rýmið er fullinnréttað á vandaðan og smekklegan máta, með móttöku, opnum vinnurýmum, lokuðum skrifstofum, eldhúskrók og
snyrtingum. Gegnheilt parket á gólfum, góð
lýsing og frábært útsýni.

Húsið er mjög vandað utan sem innan.
Sameign hússins er afar glæsileg, tvær lyftur
eru í húsinu, ﬂísalagður stigagangur og í kjallara eru búningsklefar með sturtum og salernum.

588 90 90 / eignamidlun.is

570 4500 / fastmark.is

Næg bílastæði eru við húsið og einnig eru
stæði í bílageymslu.
533 4040 / kjoreign.is

569 7000 / miklaborg.is

16. FEBRÚAR 2015

FASTEIGNIR.IS

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Smárarimi 27

Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Meðalbraut, Kópavogi – Á móti suðri!

Hólmgarður 60 – 108 Reykjavík

S

PIÐ
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Gnípuheiði Kóp. 3ja m. bílskúr.

ÚS

HÚ

H
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O
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Jóhann Friðgeir tekur á móti ykkur í dag, mánudag
milli kl. 17:00 og 17:45 – Verið velkomin!

Jóhann Friðgeir tekur á móti ykkur í dag, mánudag
milli kl. 18:00 og 18:30 – Verið velkomin!

Mjög gott einbýli á einni hæð, þrjú svefnherb.
(mögul. á fjórða). Góðar innréttingar og stórglæsilegur afgirtur, stór sólpallur.
Ásett verð 56,9 millj.

Fjögur svefnherbergi eru í þessari fallegu 110,3
fm íbúð sem er efri hæð og ris. Parket og ﬂísar á
gólfum. Ásett verð 37,9 millj. - Sjón er sögu ríkari.

82

ði
Da 03
81
0

Mjög gott einbýli á tveimur hæðum, um 255 fm gólfﬂötur, góðar innréttingar. Fjögur svefnherbergi og
stórar og bjartar stofur, ásamt góðum innbyggðum
bílskúr. Suður grill verönd og glæsilegur garður.
Eign í sérﬂokki! ATH! Tilboð óskast!
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038
eða á johann@hofdi.is

Gullfalleg og frábærlega staðsett 80,5 fm þriggja
herbergja útsýnis íbúð á jarðhæð með sér inngangi
ásamt 24,6 fm enda bílskúr samtals því 105,1 fm.
Íbúðin getur verið laus ﬂjótlega. Verð: 32,9 millj.
Uppl: veitir Ásmundur fasteignasali,
asmundur@hofdi.is S. 895 3000

ín
ist 1
Kr 810
0
82

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • www.101.is Lögg fast i Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Bollagata – 101 Rvk.

Mikið endurnýjuð ósamþykkt studeoíbúð í kjallara með sér inngangi. Íbúðin skipist
í stofu / herbergi, eldhús, baðherbergi, lilta geymslu og sameiginlegt þvottahús.
Frábær staðsetning við miðbæ Reykjavíkur. V. 18,3

Sími
Sími
í

568 2444
568
2444
Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Ingileifur Einarsson
Löggiltur fasteignasali.

Skógarsel 31
S

IÐ
OP

HÚ

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17.00 - 18.00
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist m.a. í 3 stór svefnherbergi,
tvö baðherbergi og stóra stofu. Opið bílskýli fyrir 2 bíla. Falleg ræktuð lóð með
verönd. Frábær staðsetning á skjólstæðum stað. Laust ﬂjótlega. Verð 58.4 millj.

GÓÐ STAÐSETNING OG
GOTT AÐGENGI

TIL LEIGU
Síðumúli 21, 108 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði
Stærð samtals um 325 fm.
Allar nánari upplýsingar veitir:

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Húsnæðið skiptist í móttöku, 8-9 lokaðar skrifstofur, 2 fundarherbergi, eldhús-/kaffistofu og snyrtingu.
Næg bílastæði. Laust frá 1. mars 2015
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SUDOKU

| 22:00
GAME OF THRONES
Allar þáttaraðir frá byrjun sýndar næstu vikurnar á hverjum
virkum degi klukkan 22 á Gullinu. Sjáðu Game of Thrones frá
fyrsta þætti og þar til ný sería birtist á Stöð 2 eftir páska.
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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

Þegar þú ert
búinn máttu leika
þér aðeins með
boltann.

Hey!

FJÖLBREYTT
MÁNUDAGSKVÖLD!

þrír.
Einn, tveir
og ...

Hey!

Fáðu þér áskrift á 365.is

| 20:00
THE NEW GIRL

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Fjórða þáttaröðin um Jess og
sambýlinga hennar sem eiga
stundum erﬁtt með að átta
sig á þessari undarlegu stúlku
sem vinkona þeirra er.

Gaur, hversu mörg
Red Bull ertu
búinn að fá þér?

Þú vilt ekki
vita það.

| 20:25
DULDA ÍSLAND
Vandaðir þættir í umsjón
Jóns Óttars Ragnarssonar
sem fer með okkur í ævintýraleiðangur um Ísland.

BARNALÁN
| 22:00
TRANSPARENT

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Við týndum
Röggu
í smá tíma
í dag.

Ha?

Sem betur fer
skreið hún ekki
inn í kolanámuna
hans
Hannesar.

En það kom
í ljós að hún
var í vöggunni
allan tímann.

Þættirnir fengu tvenn Golden
Globe verðlaun, meðal
annars fyrir bestu
gamanþáttaseríuna.

HA??

Ef þú heldur að þetta
hafi verið ruglandi,
ímyndaðu þér hvernig
það var að vera þarna.

| 22:00
HOUSE OF VERSACE
Dramatísk kvikmynd sem
fjallar um líf Donatellu
Versace eftir að hún tók við
stjórn Versace tískuhússins.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

„Einn dagur af áhyggjum er meira þreytandi en ein vika
af vinnu.“
John Lubbock.

| 23:10
SOUTHLAND

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. skrambi, 6. voði, 8. breið, 9. fæða,
11. í röð, 12. leynir, 14. flatfótur, 16.
strit, 17. arinn, 18. líða vel, 20. þófi,
21. titra.

11

14

21

5

8

12

18

365.is

3

LÓÐRÉTT
1. þræðir í vefnaði, 3. átt, 4. faxtæki,
5. fag, 7. ásækni, 10. mjög, 13. suss,
15. grunnflötur, 16. for, 19. til.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. ansi, 6. vá, 8. víð, 9. ala,
11. mn, 12. felur, 14. ilsig, 16. at, 17.
stó, 18. una, 20. il, 21. riða.

2

1

LÓÐRÉTT: 1. ívaf, 3. nv, 4. símriti, 5.
iðn, 7. áleitni, 10. all, 13. uss, 15. gólf,
16. aur, 19. að.

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

Dagur Ragnarsson (2.059) varð
Norðurlandameistari í skólaskák
um helgina í Færeyjum. Hann vann
frábæran sigur á Norðmanninum
Henrik Loebersli (2.004).
Svartur á leik

21. … f4! Veldur hvítum margvíslegum vanda. 22. exf4 gxf4 23. gxf4
Bg4! 24. De3 Rd6 25. Dc5 Rf5 26.
f3? exf3 27. Rxf3 Re4! 28. Da5 Bxf3
29. Hxf3 Hd2 og hvítur gafst upp.
Glæsilega teflt! Jón Kristinn og Óskar
Víkingur fengu silfur.
www.skak.is: Allt um Norðurlandamótið.
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998
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1999

Verð áður 1347 kr. kg
Krónu blandað saltkjöt, 1 flokkur

Nýtt
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Beinla
súpuna
tilbúnir beint í

Verð
áður2557 kr. kg
Goða valið saltkjöt

2298

kr.
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Goða saltkjötsbitar beinlausir
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S
saltkjöt

kr.
kg

Verð
áður 1498 kr. kg
Goða saltminna blandað saltkjöt
Krónan
Árbæ

Krónan
Bíldshöfða

Krónan
Breiðholti

Krónan
Granda

Krónan
Hvaleyrarbraut

Krónan
Lindum

Krónan
Mosfellsbæ

Krónan
Reykjavíkurvegi

Krónan
Vallakór

Krónan
Akranesi

Krónan
Reyðarfirði

Krónan
Krónan
Selfossi Vestmannaeyjum
tmannaeyjum
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Cumberbatch
genginn út
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Breski leikarinn Benedict
Cumberbatch og unnusta hans,
Sophie Hunter, giftu sig á Valentínusardaginn.
Cumberbatch og Hunter trúlofuðu
sig í nóvember
og eiga von
á sínu fyrsta
barni saman.
Athöfnin
var haldin í
bænum Mottistone sem er á BENEDICT
CUMBERBATCH
Isle of Wight
á Englandi.
Brúðkaupið er talið hafa verið
smátt í sniðum með aðeins um
hundrað boðsgestum. Getgátur
eru uppi um að leikarinn Martin
Freeman hafi verið svaramaður
Cumberbatch á stóra deginum
en Freeman leikur hægri hönd
Sherlocks Holmes, John Watson
lækni, í þáttum um einkaspæjarann snjalla sem Cumberbatch
leikur.

Hársár
BAKÞANKAR
Berglindar
Pétursdóttur

Í

æsku fór ég alltaf í klippingu með
mömmu og þegar það var búið að blása
og rúlla hana var klipptur þvertoppur
á mig og mér hrósað fyrir þykkt hrosshársins sem guð blessaði mig með. Ég hélt
áfram að fara í klippingu til sömu hárgreiðslukonu þegar ég varð stærri. Síðan
fór hún í frí og hárgreiðsluveröld mín
hrundi. Sú sem leysti hana af klippti í
eyrað á mér. Sú næsta var kaffiandfúl.
Ég prófaði nokkrar nýjar. En þær bara
skildu mig ekki.

ÉG er léleg í rabbi um hversdaginn
svo spjallið reyndist mér erfitt.
Ertu í skóla? eða: Vá hvað hárið
á þér er þurrt. Var hárið á þér
skorið með hníf síðast? og svo
framvegis. Uppgjafaraugun
sem störðu í hársvörðinn á mér
reyndust mér ofviða, ég var of
meðvirk með þessum blessuðu
konum. Ég ákvað að taka málin
í mínar eigin hendur, fór í grínbúð og keypti bleikan lit í hárið.
Það var upphafið að rússíbanareið
sem kallast Hárgreiðsluleikur fyrir
fullorðna. Hárið hefur verið ýmist

bleikt, rautt, fjólublátt eða blátt á þessu
tímabili og stundum marglitt. Fyrir ekki
svo löngu sá ég svo mynd sem tekin var
af hausnum á mér og ég fór að skellihlæja
að þessum trúðshaus sem reyndist svo
vera minn eiginn. Tár runnu niður kinnar
trúðsins. Nú var nóg komið.

ÉG tók skref út úr þægindahring aflitunarefnis í pakka og pantaði tíma í klippingu.
Ég vann mikla rannsóknarvinnu, skoðaði
allar hárgreiðslustofur í Reykjavík sem ég
fann á netinu og keyrði framhjá mörgum.
Labbaði inn á nokkrar og bakkaði út þegar
ég sá hryllingssvipinn á starfsfólkinu þegar
það sá strýið á mér stingast inn um dyrnar.
AÐ endingu fann ég stofu þar sem tók á
móti mér stelpa sem sagðist vera til í að
bjarga mér. Hún virtist fordómalaus.

PANTAÐI tíma. Mætti og fékk kaffi. Hún
renndi höndum gegnum hár mitt, festi
puttana í nokkrum flækjuhnoðrum. ,,Vó,
hefurðu verið að klippa þig sjálf eða?“ Ég
starði á hana í speglinum. Ég ákvað að
svara henni heiðarlega.
Já. Só?

Svakaleg stemning á Sónar
Tónlistarhátíðin Sónar fór fram í Hörpu um helgina og lauk á laugardagskvöld. Meðal þeirra sem komu fram
voru Skrillex, Kindness, SBTRKT, Elliphant og ﬂeiri auk fjölda íslenskra tónlistarmanna.
KINDESS

Breski
tónlistarmaðurinn
Kindness
og hans
fylgdarlið
voru hress í
Hörpunni.
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DJ. FLUGVÉL OG GEIMSKIP Hún var

meðal þeirra íslensku tónlistarmanna
sem fram komu á hátíðinni.

iis
s

MANNMERGÐ Sónar hófst á fimmtudaginn og vel var mætt fyrsta kvöldið.

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

SKRILLEX Bandaríski tónlistarmaðurinn Skrillex náði upp stórkostlegri stemningu í

Hörpu á laugardagskvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRIMARINÓ

Auglýsing um nýtt
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
er hér með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í Reykjavík.

Örfirisey
Tillaga að deiliskipulagi Vesturhafnar -- Örfirisey. Markmið deiliskipulagsins er að hafnarstarfsemi verði efld og
vaxtarskilyrði tryggð, að Vesturhöfn verði áfram miðstöð útgerðar og fiskvinnslu. Gert er ráð fyrir að fjölbreytt
menningar og þjónustustarfsemi verði við vestari hluta Grandagarðs og áhugaverð dvalarsvæði og gönguleiðir við
vestur- og norðurhluta Grandgarðs. Örfirisey – olíuhöfn er ekki hluti þessa deiliskipulags.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15,
frá 16. febrúar 2015 til og með 30. mars 2015. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðunni, www.reykjavik.is, undir
skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum
og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega, til umhverfis – og skipulagsviðs, b.t. skipulagsfulltrúa,
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 30. mars 2015. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir
innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 16. febrúar 2015
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur


Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

FIFTY SHADES OF GREY
KL. 5 - 8 - 10.40
FIFTY SHADES OF GREY LÚXUS KL. 5 - 8
KINGSMAN
KL. 8 - 10.45
KINGSMAN LÚXUS
SEVENTH SON
SVAMPUR SVEINSSON 2D
THE WEDDING RINGER
PADDINGTON 2D

KL. 10.45
KL. 8
KL. 3.30 - 5.45 - ÍSL TAL
KL. 10.20
KL. 3.30 - 5.45 - ÍSL TAL

FIFTY SHADES OF GREY
BIRDMAN
ÓLI PRIK
BÉLIER FJÖLSKYLDAN
PATTINGTON

KL 8 - 10.40
KL. 8 - 10.40
KL 5.30 - 8 - 10.20
KL. 5.30 - ENS.TEXTI
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Í GÓÐUM GÍR Donald Fagen og félagar

í Steely Dan eru á leið í tónleikaferð.
NORDICPHOTOS/GETTY

Steely Dan fer
í tónleikaferð
Bræðingssveitin Steely Dan
hefur bókað fjölda tónleika á
næstu mánuðum. Hún kemur
fram á nokkrum tónleikaum í
apríl, þar á meðal á Coachellahátíðinni.
Formlegt tónleikaferðalag
hefst 6. júní í Morrison í Colorado og stendur fram undir miðjan
ágúst ef allt fer eftir áætlun.
Elvis Costello og the Imposters
munu sjá um að hita upp mannskapinn á flestum tónleikum
ferðalagsins.
Steely Dan gaf síðast út plötuna
Everything Must Go árið 2003 en
forsprakkar sveitarinnar, Donald
Fagen og Walter Becker, eru í
fantaformi.
- glp

SÍÐASTI SÉNS!

DAGANA 12.-16. FEBRÚAR
AFNEMUM VIÐ VIRÐISAUKASKATT*
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FYRSTA TÖLUBLAÐ
REYKJAVÍK MAKEUP JOURNAL
ÁRIÐ 2015 ER KOMIÐ ÚT!
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*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.
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Körfubolti og handbolti í boði í kvöld

Formannsframbjóðanda ekki boðið í matarveislu KSÍ

ÍÞRÓTTIR Einn leikur fer fram í Dominos-deild

FÓTBOLTI Jónas Ýmir Jónasson reið

karla í körfubolta í kvöld en þá tekur Fjölnir á
móti Stjörnunni.
Fjölnir er í mikilli fallbaráttu og
þarf á stigum að halda. Leikurinn
verður í beinni útsendingu á Stöð
2 Sport 3 og hann hefst klukkan
19.15.
Svo fara fram þrír leikir í Olís-deild
karla í handbolta en þriðja umferðin hófst í gær.
Botnlið HK sækir Fram heim, Haukar fá ÍR í
heimsókn og Valur tekur á móti FH.
Allir leikirnir í handboltanum hefjast klukkan
19.30. Fylgst verður með gangi mála á Vísi.
- hbg

ÚRSLIT
ENSKA BIKARKEPPNIN
ARSENAL - MIDDLESBROUGH

2-0

1-0 Olivier Giroud (27.), 2-0 Olivier Giroud (29.).

BRADFORD - SUNDERLAND

2-0

1-0 John O’Shea, sjm. (3.), 2-0 Jon Stead (61.).

ASTON VILLA - LEICESTER CITY

2-1

1-0 Leandro Bacuna (68.), 2-0 Scott Sinclair (89.),
2-1 Andrej Kramaric (90.+1).

WBA - WEST HAM

4-0

1-0 Brown Ideye (20.), 2-0 James Morrison (42.),
3-0 Brown Ideye (57.), 4-0 Saido Berahino (72.).

BLACKBURN - STOKE CITY

4-1

0-1 Peter Crouch (10.), 1-1 Joshua King (36.), 2-1
Rudy Gestede, sjm (45.+7), 3-1 Joshua King (50.),
4-1 Joshua King (55.).

DERBY COUNTY - READING

1-2

0-1 Hal Robson-Kanu (53.), 1-1 Darren Bent (61.),
1-2 Yakubu Aiyegbeni (82.).

CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL

1-2

1-0 Frazier Campbell (15.), 1-1 Daniel Sturridge
(49.), 1-2 Adam Lallana (58.).

OLÍS-DEILD KARLA
AFTURELDING - AKUREYRI

27-26

Afturelding - Mörk (skot): Örn Ingi Bjarkason
10/3 (14/3), Jóhann Gunnar Einarsson 7/1 (9/2),
Árni Bragi Eyjólfsson 3 (3), Jóhann Jóhannsson
3, Elvar Ásgeirsson 2 (5), Pétur Júníusson 1 (1),
Böðvar Páll Ásgeirsson 1 (4).
Varin skot: Pálmar Pétursson 13 (30, 43%), Davíð
Hlíðdal Svansson 3 (12/1, 25%),
Akureyri - Mörk (skot): Ingimundur Ingimundarson 5 (8), Heiðar Þór Aðalsteinsson 5/1 (8/1),
Nicklas Selvig 5 (12), Halldór Logi Árnason 4 (4).,
Kristján Orri Jóhannsson 4 (5), Þrándur Gíslason 2
(2), Sigþór Heimisson 1 (3).
Varin skot: Tomas Olason 17/1 (41/4, 41%),
Hreiðar Levý Guðmundsson 2 (5/1, 40%).

DOMINOS-DEILD KARLA
SKALLAGRÍMUR - ÞÓR
HAUKAR - KR
SNÆFELL - NJARÐVÍK
GRINDAVÍK - ÍR
KEFLAVÍK - TINDASTÓLL

95-90
87-84
79-101
99-66
93-104

ekki feitum hesti frá formannsframboði sínu á ársþingi KSÍ en hann
tapaði 111-9 fyrir Geir Þorsteinssyni.
„Ég veit hvaðan fjögur atkvæði
komu en veit ekki meira. Ég er bara
þakklátur fyrir þann stuðning sem
ég fékk. Ég hefði samt viljað sjá fleiri
sýna hugrekki og kjósa breytingar,“
segir Jónas en hann segir ekki
marga hafa gefið sig á tal við hann
á þinginu. Honum leið eins og hann
væri óvelkominn.
„Svo var mér ekki einu sinni
boðið í matinn eftir þingið. Allir

þingfulltrúar mættu í matarboð en
mér var ekki boðið. Það kom ekki til
greina að biðja um að fá að koma. Ég
fór því bara heim.“
FH-ingurinn er mest ánægður að
hafa náð vekja upp umræðu hjá KSÍ.
„Ég náði aðeins að hrista upp í
þessu. Það líta allir á KSÍ sem klíku
hvort sem sambandið er það eða
ekki. Ég kom með nýjar hugmyndir
og ýtti aðeins við þeim. Ég held að
þeir hafi verið hundfúlir með þetta,“
segir Jónas en Geir sagði í viðtali á
Stöð 2 eftir þingið að hann hefði
ekki hugmynd um hver Jónas væri.

JÓNAS ÝMIR.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

„Það var bara eins og símtalið frá
framkvæmdastjóranum sem spurði
hvort framboðið mitt væri grín. Mér
- hbg
finnst þetta vera vanvirðing.“

Maður getur ekki verið allra
Geir Þorsteinsson fékk yﬁrburðakosningu í formannskjöri KSÍ. Hann situr því áfram næstu tvö árin hið
minnsta. Formaðurinn er ánægður með að tillaga um ferðaþátttökugjald félaga náði í gegn á þinginu.
FÓTBOLTI Ársþing KSÍ fór fram um

„Þetta mál hefur lengi verið í
umræðunni. Þessi tillaga skipti
hreyfinguna miklu máli en hún
skiptir hreyfingunni í tvennt eftir
búsetu. Hún var samþykkt sem er
ágætis skref í þá átt að koma til
móts við félögin sem þurfa alltaf að leggja í meiri kostnað til að
taka þátt í okkar mótum. Þetta
jafnar kostnaðinn sem er jákvætt
og loksins er þetta mál til lykta
leitt,“ segir formaðurinn.

helgina. Geir Þorsteinsson var endurkjörinn formaður KSÍ með yfirburðum. Hann fékk 111 atkvæði en
mótframbjóðandi hans, Jónas Ýmir
Jónasson, fékk 9 atkvæði. Auðir og
ógildir seðlar voru fimm talsins.
„Ég er mjög ánægður með þessa
kosningu. Maður getur ekki verið
allra,“ segir Geir spurður hvort
hann hefði ekki viljað fá öll atkvæðin sem í boði voru. Hann hefur ekki
tekið neina ákvörðun um hvað hann
ætli að sitja lengi en hann varð formaður árið 2007.
„Forverar mínir sátu í 17 og 19
ár þannig að ég er rétt að byrja,“
segir Geir og hlær við. „Ég er á
besta aldri og enn á fullum krafti.“
Engin breyting á stjórn
Það varð engin breyting á stjórn
KSÍ og engin mótframboð í stjórnina. Geir segir að núverandi stjórn
hafi ekki setið lengi og því sé í
raun ekkert óeðlilegt að ekki sé
barátta um þessi sæti.
„Það hefur farið fram endurnýjun í stjórninni og allir sem þar
eru núna hafa komið inn eftir að ég
varð formaður,“ segir Geir.
Stærsta málið á þinginu að mati
Geirs var tillaga um jöfnun ferðakostnaðar sem var samþykkt.
Félög þurfa nú að greiða sérstakt
ferðaþátttökugjald. Þessi breyting

SÁTTUR Geir fékk fína kosningu og mun halda áfram að vinna að sömu málum
fyrir KSÍ og undanfarin ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

verður þess valdandi að þau félög
sem hafa verið með mestan ferða-

kostnað þurfa nú að greiða minna
en áður.

Sömu mikilvægu verkefnin
Meðal annarra mála sem voru
samþykkt má nefna að gul spjöld
verða nú aðskilin í bikarkeppni og
Íslandsmóti. Leikmaður getur því
ekki farið í bann í bikarleik vegna
gulra spjalda í Íslandsmóti.
„Það er til heilla fyrir liðin
því þá geta liðin stillt upp sínum
sterkustu liðum í stórum leikjum
í stað þess að hvíla menn vegna
þess að mikilvægur leikur sé
fram undan í bikar.“
Geir segir að mikilvægustu
málin á næstu árum sé að koma
A-landsliðunum á stórmót.
„Við erum alltaf að vinna að
framförum eins og í mannvirkjamálum. Það verður áframhald á
því. Íslensk knattspyrna er í miklum blóma og við viljum halda því
áfram.“
henry@frettabladid.is
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BRUGÐIÐ Á LEIK Það var létt yfir stelpunum eftir að svigkeppninni lauk í gær. Þær
máttu vera ánægðar með sinn árangur.
MYND/SKÍ

Stelpurnar í stuði
Þrjár af fjórum komust í seinni ferðina í sviginu.
SKÍÐI Landsliðskonurnar okkar

stóðu sig vel í svigkeppninni á HM
sem fram fór um helgina. Þrjár af
fjórum keppendum íslenska liðsins
komust í seinni ferðina.
María Guðmundsdóttir náði
besta árangrinum en hún hafnaði
í 36. sæti. Helga María Vilhjálmsdóttir varð í 42. sæti. Erla Ásgeirsdóttir kom þar rétt á eftir í 45.
sæti. 60 efstu komast í seinni ferðina og Freydís Halla Einarsdóttir
var ekki fjarri því að komast þangað líka en hún hafnaði í 63. sæti.
Árangur Maríu er sérstaklega
eftirtektarverður enda ekki margar vikur síðan hún byrjaði að skíða

aftur eftir erfið meiðsli. Hún átti
frábæra seinni ferð en hún var í
59. sæti fyrir seinni ferðina.
Helga María var sú eina sem
komst í seinni ferðina í stórsviginu sem fór fram fyrir helgi. Hún
endaði 56. sæti en þetta var aðeins
í annað skiptið sem íslensk skíðakona kemst í seinni ferð í stórsvigi
á HM. Freydís Halla var mjög
nálægt því að komast líka áfram
þá en hún var í 62. sæti.
Heimsmeistaramótinu lauk í
nótt. Einar Kristinn Kristgeirsson
komst í aðalkeppnina í svigi en féll
úr leik í fyrri umferðinni.
- hbg
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Gegn verkjum og hita
- í tengslum við kvef og flensu
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Hitalækkandi

- virkar í allt að 8 klst.

Verkjastillandi
C-vítamín

- verkun hefst innan 30 mín.

(45 mg)

Therimin Honung&Citron 500 mg, mixtúruduft, lausn. Inniheldur parasetamól. Ábendingar: Er ætlað til skammtímameðferðar við verkjum og eða hita, t.d. vægum eða meðalmiklum verkjum og hita í tengslum við kvef og flensu, höfuðverk, vöðva- og liðverkjum, tannverk og tíðaverk. Skammtar
og lyfjagjöf: Fullorðnir: Einn til tveir skammtapokar af dufti (500 til 1000 mg) leyst upp í heitu vatni á fjögurra til sex klst. fresti, eftir þörfum, allt að 4 sinnum á dag. Hámarksskammtur á sólarhring eru 6 skammtapokar á 24 klst. (3000 mg af parasetamóli á 24 klst.). Venjulega er nóg að nota einn
skammtapoka í einum skammti. Heildarskammtur af parasetamóli má ekki fara yfir 60 mg/kg/sólarhring fyrir unglinga og fullorðna sem eru léttari en 50 kg. Börn: Skammtar eru háðir aldri og líkamsþyngd. Stakur skammtur getur verið frá 10 til 15 mg/kg líkamsþyngdar. Hámarksskammtur á
sólarhring er 60 mg/kg/líkamsþyngdar. Börn yngri en 12 ára: Ekki er mælt með notkun lyfsins hjá börnum yngri en 12 ára. 12 til 15 ára unglingar sem vega frá 41 til 50 kg: Einn skammtapoki í hverjum skammti, á fjögurra til sex klst. fresti, eftir þörfum, allt að fjórum sinnum á sólarhring.
Hámarksskammtur er 4 skammtapokar á 24 klst. (2000 mg af parasetamóli á 24 klst.). 16 til 18 ára unglingar sem eru þyngri en 50 kg: Sami skammtur og fyrir fullorðna. Stærri skammtar en mælt er með geta leitt til alvarlegar lifraskemmda. Ef verkur varir lengur en 5 daga eða hiti lengur en
3 daga, eða ef ástand versnar skal leita ráða hjá lækni. Skert lifrarstarfsemi: Hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi eða Gilberts heilkenni, verður að minnka skammta eða lengja tímabilið á milli skammta. Skert nýrnastarfsemi: Hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi á að minnka skammta.
Gauklasíunarhraði 10-50 ml/mín, skammtur 500 mg á 6 klst. fresti. Gauklasíunarhraði < 10 ml/mín, skammtur 500 mg á 8 klst. fresti. Lyfjagjöf: Innihaldið úr 1-2 skammtapokum á að leysa upp í venjulegri drykkjarkönnu af heitu, en ekki sjóðandi, vatni (u.þ.b. 250 ml). Þegar 2 pokar eru notaðir
má bæta við meira vatni eftir smekk. Drekka á vökvann þegar hann hefur kólnað, þannig að hitastigið sé mátulegt. Frábendingar: Ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna. Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun: Gæta skal varúðar við gjöf parasetamóls hjá sjúklingum með miðlungsmikla
eða verulega skerðingu á nýrnastarfsemi, væga til miðlungsmikla skerðingu á starfsemi lifrarfrumna (þ.m.t. Gilberts heilkenni), alvarlega skerðingu á lifrarstarfsemi (Child-Pugh >9), bráða lifrarbólgu, sem eru á samhliðameðferð með lyfjum sem hafa áhrif á lifrarstarfsemi, með glúkósa-6- fosfat
dehýdrógenasa skort, blóðlýsublóðleysi, vökvaskort, sem misnota áfengi og eru með langvinna vannæringu. Ráðleggja skal sjúklingum að nota ekki samhliða önnur lyf, sem innihalda parasetamól, vegna hættu á alvarlegum lifrarskemmdum ef til ofskömmtunar kemur. Forðast skal áfenga drykki
meðan á notkun lyfsins stendur, því notkun þess samhliða parasetamóli getur valdið lifrarskemmdum. Gæta skal varúðar þegar parasetamól er gefið sjúklingum sem eru háðir áfengi. Upplýsingar um hjálparefnin: Aspartam (E951), sem inniheldur fenýlalanín, sem getur verið skaðlegt fyrir sjúklinga
með fenýlketónmigu. Natríum 38 mg í skammtapoka: Sjúklingar á natríumskertu matarræði þurfa að hafa þetta í huga. Súkrósi 5,3 g í skammtapoka: Sjúklingar með frúktósaóþol glúkósa-galaktósa vanfrásog eða eða súkrasa-ísómaltasaþurrð, sem eru sjaldgæfir argengir kvillar, skulu ekki taka
lyfið. Einnig þarf að taka tillit til þess hjá sjúklingum með sykursýki. Allúra rautt AC (E129) 0,09 mg í skammtapoka: Er azo-litarefni sem getur valdið ofnæmisviðbrögðum. Sojalesitín (E322). Ef þú ert með ofnæmi fyrir jarðhnetum eða soja skaltu ekki nota þetta lyf. Meðganga: Engar aukaverkanir
eru þekktar af notkun parasetamóls á meðgöngu eða heilsu fósturs/nýbura. Við notkun undir venjulegum kringumstæðum má gefa parasetamól á öllum stigum meðgöngu, eftir að hlutfall milli ávinnings og áhættu hefur verið metið. Á meðgöngu á ekki að taka parasetamól í langan tíma, í stórum
skömmtum eða samhliða öðrum lyfjum þar sem ekki hefur verið sýnt fram á öryggi notkunar í slíkum tilfellum. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli.
Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.
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16. febrúar 2015 MÁNUDAGUR

DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.30
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. Samferðamenn hans
eru meðal annars Magnús
Scheving, Eiður Smári, Þorvaldur Davíð, Björn Thors
og Erpur Eyvindarson. Hann
skoðar helstu perlur landsins
ásamt því að fara á leynda
staði sem mætti kalla hið
Dulda Ísland.

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

Mindy Project

Modern Family

The New Girl

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.

GULLSTÖÐIN KL. 19.20 Fjórða röðin
af þessum sprenghlægilegu og sívinsælu
gamanþáttum sem hlotið hafa einróma
lof gagnrýnenda víða um heim. Fjölskyldurnar þrjár sem fylgst er með eru
óborganlegar sem og aðstæðurnar sem
þau lenda í hverju sinni.

STÖÐ 2 KL. 20.05 Fjórða þáttaröðin
um Jess og sambýlinga hennar. Jess
er söm við sig, en sambýlingar hennar
og vinir eru smám saman að átta sig á
þessari undarlegu stúlku, sem hefur nú
öðlast vináttu þeirra allra.

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 Minute 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

20.05 Saving Grace

18.00 Undraveröld Gúnda

09.35 The Doctors

20.50 The Glades

10.20 Heilsugengið
10.45 Höfðingjar heim að sækja
11.00 Mistresses

21.40 Vampire Diaries
22.20 Pretty Little Liars
23.05 Southland

11.45 Falcon Crest

18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Landakort
18.30 Ferð til fjár
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir

12.35 Nágrannar

23.45 The Amazing Race

19.30 Veðurfréttir

13.00 American Idol

00.55 Saving Grace

19.35 Kastljós

14.20 American Idol

01.35 The Glades

14.45 ET Weekend

02.20 Vampire Diaries

15.35 Villingarnir

03.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

20.05 Saga lífsins– Öryggi heimilisins 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.
20.55 Saga lífsins - Á tökustað
21.10 Víkingarnir
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið
22.45 Skipað í hlutverk Heimildarmynd um eina af merkustu konum
Hollywood, Marion Dougherty, sem
starfaði við að finna leikara fyrir mismunandi kvikmyndahlutverk. Hún notaði einstaka hæfileika sína og innsæi
og hjálpaði mörgum leikurum að öðlast
frægð og frama í kvikmyndaheiminum.
00.15 Kastljós
00.40 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

16.00 Raising Hope
16.25 Loonatics Unleashed
16.45 Guys With Kids
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.54 Ísland í dag
19.20 Mindy Project
19.40 Mike and Molly
20.05 The New Girl
20.30 Dulda Ísland
21.20 Suits
22.05 Transparent
22.35 Peaky Blinders 2
23.40 Daily Show: Global Edition
00.05 Looking
00.30 The Big Bang Theory
00.55 Modern Family
01.20 Gotham
02.05 Stalker

07.00 Brunabílarnir 07.22 Lína Lamgsokkur
07.47 Ævintýraferðin 08.00 Strumparnir 08.25
Ljóti andarunginn og ég 08.47 Tommi og Jenni
08.53 Sumardalsmyllan 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 Brunabílarnir 11.22 Lína Lamgsokkur
11.47 Ævintýraferðin 12.00 Strumparnir 12.25
Ljóti andarunginn og ég 12.47 Tommi og Jenni
12.53 Sumardalsmyllan 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 UKI
15.00 Brunabílarnir 15.22 Lína Lamgsokkur
15.47 Ævintýraferðin 16.00 Strumparnir 16.25
Ljóti andarunginn og ég 16.47 Tommi og Jenni
16.53 Sumardalsmyllan 17.00 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 Paranorman 20.30 Sögur fyrir svefninn

02.45 Last Week Tonight with John

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk

Oliver

09.45 Pepsi MAX tónlist

03.15 Weeds
03.45 Do-Deca-Pentathlon

18.30 Friends

05.00 Vanishing on 7th Street

18.55 New Girl
19.20 Modern Family
19.45 Two and a Half Men

07.00 Barcelona - Levante
08.40 Aston Villa - Leicester
11.30 Crystal Palace - Liverpool
13.10 WBA - West Ham
14.50 Real Madrid - Deportivo
16.30 Magdeburg - Gummersbach
17.50 NBA - All Star Game
19.40 Preston - Man. Utd. BEINT
21.45 Ensku bikarmörkin
22.15 Spænsku mörkin
22.45 Bballography: Kerr
23.10 Fjölnir - Stjarnan
00.50 Arsenal - Middlesbrough

07.00 Bolton - Watford
12.20 Crystal Palace - Newcastle

20.10 Sjálfstætt fólk
20.40 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.10 Sisters Þættirnir vinsælu, Syst-

urnar, sem sýndir voru við miklar vinsældir á síðasta áratug verða nú endursýndir alla virka daga. Þar segir frá Reedsystrunum Alexöndru, Georgiu, Francescu og Theodoru og fjölskyldum
þeirra. Þótt þeim lendi oft saman eru
þær afar nánar og styðja hver aðra á lífsins þrautagöngu.
22.00 Game of Thrones
23.00 Boardwalk Empire
23.50 Grimm
00.35 Sjálfstætt fólk
01.10 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.40 Sisters
02.25 Game of Thrones
03.25 Boardwalk Empire
04.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

14.00 Premier League World 2014
14.30 Tottenham - Arsenal
16.15 Everton - Liverpool

14.45 Cheers
15.05 Scorpion
15.50 Jane the Virgin
16.30 Judging Amy
17.10 The Good Wife
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 Rules of Engagement
20.10 Hotel Hell
21.00 Hawaii Five-0
21.45 CSI
22.30 The Tonight Show
23.15 The Good Wife Þesssir margverðlaunuðu þættir njóta mikilla vinsælda meðal áhorfenda SkjásEins. Það
er þokkadísin Julianna Margulies sem
fer með aðalhlutverk í þáttunum sem
hin geðþekka eiginkona Alicia sem nú
hefur ákveðið að yfirgefa sína gömlu
lögfræðistofu og stofna nýja ásamt fyrrverandi samstarfsmanni sínum.
00.00 Elementary
00.45 Hawaii Five-0
01.30 CSI
02.15 The Tonight Show
03.05 Pepsi MAX tónlist

17.55 Chelsea - Wigan 09.05.10

11.10 The Oranges

18.20 Bolton - Watford

12.40 Playing for Keeps

20.00 Football League Show

14.25 The Bodyguard

08.00 PGA Tour 2015

20.30 QPR - Southampton .

16.35 The Oranges

13.30 Golfing World 2015

22.15 West Ham - Man. Utd.

18.05 Playing for Keeps

14.20 PGA Tour 2015 - Highlights

00.00 Football League Show

19.50 The Bodyguard

15.15 Golfing World 2015

22.00 House of Versace

16.05 Inside The PGA Tour 2015

23.30 Exam

16.30 PGA Tour 2015

01.10 Frozen Ground

22.00 Golfing World 2015

02.55 House of Versace

22.50 Golfing World 2015

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama 21.00
Fyrirtækjaheimsóknir 21.30 Stormað

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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

26 | LÍFIÐ |

16. febrúar 2015 MÁNUDAGUR

Verzló góður undirbúningur

BÍÓMYNDIN

María Ólafsdóttir sigraði í Söngvakeppni Sjónvarpsins í gær en hún, Friðrik Dór
og meðlimir StopWaitGo eru öll fyrrverandi nemendur Verzlunarskóla Íslands.

„Bíómyndin mín er Heat í leikstjórn
Micheals Mann með Robert De Niro
og Al Pacino. Hún er ein fárra sem
ég legg á mig að horfa á einu sinni
á ári. Svo bíð ég alltaf eftir Love
Actually um hver jól. Þetta segi ég
án þess að blikna.“
Einar Bárðarson, forstöðumaður Höfuðborgarstofu.

Flytjendur og höfundar laganna
sem höfnuðu í fyrsta og öðru sæti
í Söngvakeppni Sjónvarpsins á
laugardagskvöld eru allir fyrrverandi nemendur Verzlunarskóla
Íslands. Þá vaknar sú spurning
hvort skólinn sé sérstaklega góður
undirbúningur fyrir keppnir á borð
við Söngvakeppnina. „Ætli það
ekki, í Versló fær maður gríðarlega
góð tækifæri. Það eru söngleikir og
stór tónlistarkeppni og góð tækifæri fyrir nemendur til þess að æfa

sig í því að koma fram,“ segir söngkonan María Ólafsdóttir sem bar
sigur úr býtum á laugardagskvöld
með laginu Unbroken sem samið
er af StopWaitGo, þeim Ásgeiri
Orra Ásgeirssyni, Pálma Ragnari
Ásgeirssyni og Sæþóri Kristjánssyni. StopWaitGo áttu einnig lagið
sem hafnaði í öðru sæti í keppninni,
Once Again, sem flutt var af Friðriki Dór Jónssyni.
María segist enn vera að átta
sig á sigrinum. „Þetta var ótrú-

lega gaman og kom ótrúlega mikið
á óvart líka, ég bjóst engan veginn við þessu. Í byrjun keppninnar í gær þá hafði ég ekki hugmynd
um hver myndi taka þetta,“ segir
María hress og bætir við: „Svo
þegar við vorum komin í einvígið var ég alveg hundrað prósent á
því að Frikki myndi taka þetta.“
Svo varð þó ekki og María heldur
til Vínar í Austurríki og tekur þátt
fyrir hönd Íslands í Eurovisionkeppninni sem fram fer í maí. - gló

ÓVÆNTUR SIGUR María segir sigurinn
hafa komið sér á óvart og hún sé enn
að átta sig á honum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRIMARINÓ
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Þær Ólöf og
Hildur hjá
Reykjavík
Letterpress
trúa því
að þetta
tækifæri opni
fyrir þeim
einhverjar dyr.

1$7,21$/$662&,$7,212),&(/$1',&)81(5$/',5(&7256 1$,)'

$èDOIXQGXU)ËÒ

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

6WMyUQNXQQJHULU

0LQQXPIpODJVPHQQiDèDOIXQGLQQVHPYHUèXU
KDOGLQQtVDIQDèDUKHLPLOLÈUE MDUNLUNMX
5H\NMDYtNPiQXGDJLQQIHEU~DUNO
9HQMXOHJDèDOIXQGDUVW|UI
gQQXUPiO
6WMyUQ)pODJVtVOHQVNUD~WIDUDUVWMyUD

FÉLAGSRÁÐGJAFAÞING

Hönnun Reykjavík
Letterpress hjá IKEA

Félagsráðgjöf framtíðarinnar

Hönnuðir hjá íslenska prentfyrirtækinu Reykjavík Letterpress fengu tækifæri til
að hanna nýja lífsstílslínu fyrir sænska húsgagnarisann IKEA.

Hollvinafélag

ËV)RUVD

Hilton Reykjavík Nordica
20. febrúar 2015
8:30-16:30
SAMFÉLAGSVINNA
VELFERÐARTÆKNI
ÖLDRUNARÞJÓNUSTA
MATARÆÐI OG ADHD
SKÓLAFÉLAGSRÁÐGJÖF
STARFSENDURHÆFING
BÖRN OG RANNSÓKNIR
SAMSTARF Í BARNAVERND
PARASAMBÖND OG GEÐHEILSA
FÉLAGSRÁÐGJÖF ÁN LANDAMÆRA
EFNAHAGSHRUNIÐ OG FJÖLSKYLDAN
OG FJÖLDI ANNARRA ERINDA
Dagskrá og skráning á www.felagsradgjof.is

Íslenska fyrirtækið Reykjavík
Letterpress var fengið til þess
að hanna línu fyrir sænska húsgagnarisann IKEA.
„Þetta er bara rosalega spennandi. Við gerðum okkur engan
veginn grein fyrir hvaða þýðingu
þetta myndi hafa,“ segir Ólöf
Birna Garðarsdóttir, eigandi og
hönnuður Reykjavík Letterpress
ásamt Hildi Sigurðardóttur.
„Hún Sigga Heimis, sem hefur
verið hönnuður fyrir IKEA, vissi
af okkur og benti á okkur,“ segir
Ólöf.
Verkefnið er hluti af nýrri hugmyndafræði hjá IKEA þar sem
ætlunin er að vera með hliðarvörulínur til viðbótar við þær sem
fyrir eru. „Þemað í ár er matur og
allt sem honum tengist og hvernig
við getum gert fallegt hjá okkur

í kringum matmálstíma,“ segir
Ólöf.
Línan sem þær hönnuðu samanstendur af límmiðum, merkimiðum, bréfpokum og slíku. „Okkar
verkefni var að upphugsa alls
kyns merkingar og lausnir fyrir
fólk sem vill nýta árstíðabundna
uppskeru og hvernig fallegt væri
að geyma og merkja. Það er fátt
gleðilegra en að fá heimalagað
góðgæti í fallegu íláti og merkimiðarnir frá okkur auðvelda að
skreyta heimaframleiðsluna,“
segir hún.
Línan er væntanleg í allar
verslanir IKEA í júlí eða ágúst á
þessu ári. „Venjulega tekur svona
hönnunar- og framleiðsluferli
nýrrar vöru í kringum þrjú ár,
en þessar nýju lífsstílsvörulínur
eru með mun styttri framleiðslu-

Þemað í ár er matur
og allt sem honum
tengist og hvernig við
getum gert fallegt hjá
okkur í kringum
matmálstíma.
tíma og eru ekki í sölu í nema 4-6
vikur. Það verður því skemmtilegt fyrir viðskiptavinina að fá
eitthvað nýtt og ferskt í bland við
það sem hefur lifað af margra ára
veru í búðunum,“ bætir Ólöf við.
Hún segir tækifæri sem þetta
vera ómetanlegt. „Vonandi eigum
við eftir að vinna fleiri skemmtileg verkefni með þeim hjá IKEA.
Við trúum því að þetta opni fyrir
okkur einhverjar dyr.“
adda@frettabladid.is

Hannar fyrir danska rokkhunda
Jónas Breki hannar verðlaunagripi fyrir dönsku rokkverðlaunin High Voltage.
Jónas Breki Magnússon sá um að
hanna verðlaunagrip fyrir dönsku
rokkverðlaunin High Voltage
Awards. Verðlaunaafhendingin fer
fram á stærsta rokkbar í Danmörku
þann 18. apríl.
Verðlaunagripurinn er í anda hönnunar Breka Design, sem er í eigu
Jónasar Breka, og er innblásinn
af víkingum og rokki. „Gripurinn er búinn til úr steypu og því
mjög hrár í anda staðarins,“ segir
Jónas Breki. „Ég stakk upp á við
eiganda staðarins að fá að setja
upp sýningarkassa þar því að hönnunin mín á einkar vel við kúnna
staðarins,“ segir hann um upphaf
samstarfsins. „Í framhaldinu hannaði
ég svo sérstök hálsmen fyrir klúbb-

inn og nú ári síðar báðu þeir mig um að hanna
þennan verðlaunagrip.“
Því var nokkuð borðleggjandi að Breki Design
tæki að sér hönnun gripsins en þetta er í fyrsta
skipti sem rokkverðlaunin verða veitt. Jónas
Breki verður þó fjarri góðu gamni þegar vinningshafar taka við gripunum. „Ég verð of
upptekinn við að keppa á heimsmeistaramóti í hokkí ásamt landsliðsfélögum mínum heima á Íslandi,“
segir Jónas Breki að lokum en útilokar ekki að hann mæti bara á
næsta ári í staðinn.
- ga

ROKKAÐUR STÍLL Jónas Breki,

landsliðsmaður í íshokkí, hannar fyrir
High Voltage. FRÉTTABLAÐIÐ/HILDUR MARÍA
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Valentínusardeit að engu
vegna veðurs
Veðrið spyr víst ekki að því hvaða
dagur er og því fengu hjónin Guðjón
Ingi Guðjónsson og Ragnheiður Elín
Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, að finna fyrir á laugardaginn.
Guðjón greindi frá því á Facebook-síðu
sinni að þau Ragnheiður hefðu ætlað
að eiga rómantíska stund saman á
Valentínusardaginn. Vegna veðurs
urðu þau áform að engu og hjónin
stödd sitt í hvorum landshlutanum, Guðjón í
Keflavík og Ragnheiður
í Vestmannaeyjum.
Guðjón sló á létta
strengi og sagði að því
miður ætti því
enginn von á
rómantískri
Valentínusar„selfie“ af
þeim hjónum.
- gló

Páll aftur til deCODE
Páll Magnússon, fyrrverandi útvarpsstjóri RÚV, er snúinn aftur til
deCODE þar sem hann starfaði á
árum áður sem framkvæmdastjóri
samskipta- og upplýsingasviðs.
Páll segir að um sé að ræða ákveðið
tímabundið verkefni sem hann hafi
tekið að sér en ekki stöðubundið
verkefni eða starf. „Þetta er bara
gaman, ég er að fást við skemmtilegt
verkefni,“ segir Páll glaður í bragði.
Nóg er um að vera hjá
honum því í næstu
viku hefur göngu
sína vikulegur
þáttur á sjónvarpsstöðinni Hringbraut sem Páll
stjórnar.
- gló

Mest lesið
1 Önnur skotárás í Kaupmannahöfn:
Maður skotinn í höfuðið
2 Árásarmaðurinn í Kaupmannahöfn
drepinn
3 Kona í haldi lögreglu vegna
mannsláts í Hafnarﬁrði
4 Unglingspiltur skorinn á höndum
eftir árás föður
5 Íslendingur í Kaupmannahöfn:
„Maður er pínu skelkaður“
6 Eva Joly segist geta útvegað Íslendingum gögn um skattaundanskot

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

(Queen Size 153x203 cm)

Verð áður 278.300 kr.

ARGH!!! 160215 #1

Blaðberinn
bíður þín

KING KOIL FARYN
VERÐ NÚ 139.365 kr.
Á 50% AFSLÆTTI

ÖLL ÖNNUR RÚM
Í QUEEN SIZE (153X203 cm)
MEÐ 20% AFSLÆTTI
Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16
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