Við kynnum
Philips Ambilight
9000 sjónvörpin
Engin venjuleg upplifun

SKOÐUN Ögmundur Jónasson skrifar um formgallaréttarkerfi og Evu Joly. 12

TÍMAMÓT Alþjóðlegur
dagur mentorverkefnisins
er á morgun. 14

LÍFIÐ Akureyska hljómsveitin Toymachine segir
frá uppruna Airwaves. 26
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SPORT Stjarnan endurtók
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bikarmeistaratitli. 22
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Bíður aðgerðar í Boston
Tvíburasysturnar Þórunn Björg og
Sonja Ósk eru með sjaldgæfan litningagalla. Þórunni er haldið sofandi í
öndunarvél. 2
Vilja sameina styrktarsjóði
Skoðað er hvort hægt sé að sameina
nokkra styrktarsjóði við Háskóla
Íslands. 4
Samningar um sýningu á lokastigi
Ekki verður byggt undir Náttúruminjasafn á næstunni. Niðurstaða að
fást í samningaviðræður um sýningu
í Perlunni. 6
Önnur leið valin með Strætó
Velferðarráð Reykjavíkur vildi bjóða
akstur Ferðaþjónustu fatlaðra út.
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu ákváðu að semja við Strætó
um aksturinn. 8
Tyrkneskir hermenn í Sýrlandi
Tyrkneskir hermenn fóru yfir landamærin til Sýrlands í óþökk þarlendra
stjórnvalda. Ólga á svæðinu. 10
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ÁFRAM HVASST Í dag verða
norðaustan 10-18 m/s en 18-25 SA-til. Él
N- og A-til en annars úrkomulítið. Frost
2-10 stig. 4
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Kristín Einarsdóttir
Sölufulltrúi
kristin@domusnova.is
Sími : 894-3003

Kristín og Domusnova kynna:

Íbúð á jarðhæð með sérgarði
í Fossvogi.
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* Starfsemi Landmark byggir á öflugum

Stærð : 51,4fm
Herbergi : 2
Byggingarár : 1971
Fasteignamat : 16.950.000

Andyri með góðu fatahengi
, baðherbergi með ljósri
innréttingu og sturtubaðkari.
Tengi fyrir þvottavél er í
baðinnréttingu. Gott svefnherbergi
með fataskápum
sem ná uppí loft, svalarhurð
út í suðurgarð er í herbergi.
Elhús með ljósri innréttingu
og opið inní bj t
t

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi

Sölufulltrúi

skjalagerð

sölufulltrúi

Nadia Katrín
sölufulltrúi
Sími 692 5002
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LOFTFIMLEIKAR Í LÆGÐINNI Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi náði því á mynd þegar
eiginmaður hennar, Hjálmar Edwardsson, tókst næstum á loft líkt og sorptunnan fyrir aftan hann
í óveðrinu sem gekk yfir Vestmannaeyjar í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÁSLAUG FRIÐRIKSDÓTTIR

Velta á íslenskum markaði
er um 1.700 milljónir á dag
Stefnt er að skráningu Advania í Kauphöll við sex mánaða uppgjör fyrirtækisins í október. Fjölgun fyrirtækja í
Kauphöllinni eykur veltu á hlutabréfamarkaði. Sautjánföldun hefur orðið á veltunni síðan árið 2010.
VIÐSKIPTI Velta á íslenskum

1.700 milljónir.“ Eigendur
Advania stefna að því að
hlutabréfamarkaði hefur
skrá félagið á markað við
sautjánfaldast frá árinu
sex mánaða uppgjör, sem
2010 þegar hún var hvað
yrði í október, samkvæmt
lægst. Dagleg velta það
heimildum Fréttablaðsins.
sem af er febrúar nemur
Það er mun fyrr en áætlum 1.700 milljónum króna.
Páll Harðarson, foranir gerðu ráð fyrir. Þegar
stjóri Kauphallar Íslands, PÁLL
sænska félagið AdvInvest,
segir að það hafi gríðar- HARÐARSON
sem á 58 prósent í fyrirtækinu á móti Framtakslega mikla þýðingu að fá ný
félög skráð í Kauphöllina.
sjóði Íslands, keypti sinn hlut í haust
„Það hefur gríðarlega þýðingu að
var stefnt á skráningu eftir tvö til
fá ný félög inn. Við sjáum að þetta
fimm ár.
gerist ekki línulega. Árið 2010 var
Fréttablaðið hefur heimildir
fyrir því að sænska félagið þrýsti
meðalvelta á dag, þegar við náðum
mjög á um að skráning verði eins
botninum, 100 milljónir á hlutabréfamarkaði. Svo skreið hún í 300
fljótt og kostur er og hafi rætt við
milljónir 2012 og var komin í rífFramtakssjóð um skráningu á sex
lega milljarð í fyrra. Það sem af
mánaða uppgjörinu. Um tvískráningu verður að ræða; í Reykjavík
er febrúar núna er hún komin í um

Fjórtan félög skráð í Kauphöllinni
Alls eru 14 félög skráð í Kauphöll Íslands. Á meðal félaga sem vinna að
skráningu á markað má nefna Eik, Reiti og Símann. Þá hafa félög eins og Fáfnir
Offshore verið nefnd til sögunnar. Félög þurfa að vera af ákveðinni stærð til að
flot bréfanna verði nægilegt svo hægt sé að skrá þau í Kauphöllina. Á mannamáli þýðir það að nægilegt magn þeirra verður að ganga kaupum og sölum.
„Þessi félög sem hafa komið inn hafa gjörbreytt markaðnum. Augu miklu
fleiri fjárfesta beinast að markaðnum, hann verður miklu áhugaverðari sem
þýðir það einfaldlega að þau fyrirtæki sem koma inn geta vænst miklu betri
markaðar til að vinna á, upp á fjármögnun og áhuga fjárfesta,“ segir Páll
Harðarson.

og Stokkhólmi. „Eins og fram kom
þegar norrænu fjárfestarnir komu
að, þá er það markmið, bæði þeirra
og Framtakssjóðsins, að félagið endi
sem skráð félag og helst þá tvískráð,
hér heima og í Kauphöllinni í Stokkhólmi,“ segir Gestur G. Gestsson,

forstjóri Advania. „Tímasetningin
nákvæmlega á því hefur ekki verið
sett, en við getum sagt að það hafi
verið mörg góð skref stigin í þá átt í
uppsetningu á rekstri félagsins sem
gerir okkur kleift að fara að hugleiða það.“
- kóp
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Nýsköpunarverðlaun veitt námsmanni í rafmagns- og tölvuverkfræði fyrir sjálfvirkt gæðamat:

Verðlaun fyrir gæðamat augnbotnamynda
SAMFÉLAGSMÁL Benedikt Atli Jóns-

Gunnar, er bæjarstjórinn búinn
að hlera ofan í þig?
„Ég held að ég treysti mér til að svara
þessari spurningu í gegnum síma.“
Gunnar Axel Axelsson er bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Hafnarfirði og einn þeirra
sem kvartaði til Persónuverndar eftir að
bæjaryfirvöld skoðuðu símtalaskrár bæjarfulltrúa án þeirra vitundar.

LEIÐTOGAR Mona Sahlin ásamt Helle
Thorning-Schmidt, forsætisráðherra
Danmerkur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fyrrverandi flokksleiðtogi:

Sahlin þrífur
hótelherbergi
SVÍÞJÓÐ Mona Sahlin, fyrrverandi

leiðtogi sænska jafnaðarmanna,
lét af formennsku í flokknum í
kjölfar kosningaósigursins 2010.
Síðastliðið sumar bað fyrrverandi
ríkisstjórn Svíþjóðar hana um að
skrifa greinargerð um öfgastefnur
og ofbeldi. Það er hins vegar ekki
eina starfið sem hún hefur haft
með höndum eftir kosningaósigurinn.
Í viðtalið við blaðið Expressen
segir Sahlin að hún hafi starfað
sem herbergisþerna á hóteli sem
dóttir hennar rekur. Í fyrsta sinn
sem hún hafi barið að dyrum hótelherbergis hafi hún vonað að enginn væri innandyra en svo var
ekki. Bæði hótelgesturinn og hún
hafi svo farið að skellihlæja.
- ibs

Safnað fyrir dætrum:

Styrkja dætur
Elísabetar
FÓLK Stofnaður hefur verið
styrktarreikningur fyrir dætur
Elísabetar Sóleyjar Stefánsdóttur, sem lést á Sauðárkróki
sunnudaginn 15. febrúar. Elísabet hafði barist við krabbamein
síðan í sumar. Hún lætur eftir sig
þrjár dætur, þær Hörpu Katrínu, Sólveigu Birnu og Rebekku
Hólm Halldórsdætur. Þeir sem
vilja leggja þeim lið geta lagt inn
á eftirfarandi reikning: 0323-13302434 og kt: 160373-3429.
- vh

son, nemi í rafmagns- og tölvuverkfræði við Háskóla Íslands, vann
til nýsköpunarverðlauna forseta
Íslands í gær.
Verðlaunin hlaut Benedikt fyrir
verkefni sitt um sjálfvirkt gæðamat augnbotnamynda. Augnbotnamyndir eru mikilvægar í
augnlækningum til að greina og
fylgjast með augnsjúkdómum.
Erfitt hefur reynst að meta gæði
augnbotnamynda en myndgæðin
ráða oft árangri greininganna.

Sjálfvirka aðferðin metur myndgæði með mun skilvirkari hætti.
Verkefnið var unnið í samstarfi Oxymap, Háskóla Íslands
og Landspítalans. Markmið verðlaunanna er að heiðra námsmenn
sem unnið hafa framúrskarandi
starf við úrlausn verkefna sem
styrkt eru af Nýsköpunarsjóði
námsmanna. Valið var úr hópi
fimm verkefna Nýsköpunarsjóðs
námsmanna sem valin voru öndvegisverkefni sjóðsins síðastliðið
sumar.
- srs

VERÐLAUN

Forseti
Íslands veitti
nýsköpunarverðlaun
embættisins
í gær

Önnur tvíburasystirin mikið
veik og er haldið sofandi
Tvíburasysturnar Þórunn Björg og Sonja Ósk greindust á síðasta ári með hinn sjaldgæfa litningagalla Ring
chromosome-syndrome. Illa hefur gengið að finna lyf sem henta Þórunni Björgu en hún er núna mikið veik og er
haldið sofandi í öndunarvél. Beðið er þess að hún hressist en þá verður farið með hana til Boston í aðgerð.
HEILBRIGÐISMÁL „Við förum vænt-

anlega í næstu viku til Boston með
Þórunni þar sem á að reyna að
fjarlægja blett á vinstra heilahveli
hjá henni,“ segir Kristbjörg Kristjánsdóttir, móðir tvíburasystranna
Þórunnar Bjargar og Sonju Óskar.
Fréttablaðið sagði sögu systranna í desember en systurnar, sem
eru níu ára gamlar, greindust á síðasta ári með litningagallann Ring
chromosome 20. Litningagallinn
er afar sjaldgæfur en aðeins er
vitað um 40 tilfelli í heiminum frá
árinu 1973 þegar fyrsta tilfellið
var greint.
Systurnar eru einu tvíburarnir í
heiminum sem vitað er af með litningagallann og einu Íslendingarnir.
Sjúkdómurinn lýsir sér með miklum flogaköstum en einnig hefur
atferli systranna gjörbreyst. Systurnar fá mikil skapofsaköst og erfitt getur verið að ráða við þær.
Til þess að ná tökum á flogaköstunum hefur systrunum verið gefin
ýmis flogaveikilyf. Það hefur virkað á Sonju Ósk en ekki hefur tekist
að finna lyf sem virkar fyrir Þórunni.
Að sögn móður hennar er hún
mikið veik núna og hefur verið
haldið sofandi á aðra viku. „Hún
er með sveppasýkingu í slagæðakerfinu, lungnabólgu, mikinn hita
og er haldið sofandi í öndunarvél,“
segir Kristbjörg.
Beðið er þess að Þórunn hressist þannig að hægt verði að fljúga
með hana til Boston þar sem stendur til að reyna að fjarlægja blett á
vinstra heilahveli hennar.
Fengist hefur leyfi fyrir undanþágu á nýju lyfi sem er talið geta

Hún er með sveppasýkingu í slagæðakerfinu,
lungnabólgu, mikinn hita
og er haldið sofandi í
öndunarvél.
Kristbjörg Krisjtánsdóttir,
móðir systranna.

virkað fyrir Þórunni en hún mun
ekki byrja að nota það fyrr en hún
kemur aftur heim frá Boston. „Það
er óvíst hversu lengi við þurfum að
vera í Boston, þetta er allt í lausu
lofti. Við pabbi hennar og konan
hans erum meira og minna hér
yfir henni uppi á gjörgæsludeild.
Þetta tekur rosalega á okkur sem
og alla í fjölskyldunni,“ segir Kristbjörg en auk tvíburanna á hún á
tvö önnur börn auk tveggja stjúpbarna sem dvelja hjá fjölskyldunni
eina helgi í mánuði núna. Frá því
að Þórunn var lögð inn á Barnaspítalann síðast þá hafa foreldrar
Kristbjargar verið með hin börnin
á Ólafsvík þar sem þau búa. Kristbjörg ásamt föður systranna og
konu hans hafa skipst á að vaka
yfir Þórunni meðan hún er svona
mikið veik.
Vinir og ættingjar fjölskyldunnar hafa halda úti söfnunarreikningi fyrir fjölskylduna en veikindin
hafa reynt mikið á fjárhag fjölskyldunnar. Kristbjörg er öryrki
auk þess sem sambýlismaður hennar hefur þurft að vera mikið frá
vegna veikindanna.
Þeim sem vilja leggja fjölskyldunni lið er bent á söfnunarreikninginn 0190-05-060444 kt. 1310824289.
viktoria@frettabladid.is

SONJA ÓSK OG ÞÓRUNN BJÖRG Systurnar greindust á síðasta ári með sjaldgæfan
litningagalla sem lýsir sér með miklum flogum og gjörbreyttu atferli.

Konu leitað við Mýrdalsjökul og gámur fauk á hliðina í Vestmannaeyjum:

FÉKKSTU EKKI BLAÐIÐ Í MORGUN?
KOM ÞAÐ OF SEINT?
Vinsamlegast láttu vita í gjaldfrjálst númer
800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

Hjálpaðu okkur að bæta þjónustuna.
Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna
og 8:15 á laugardögum

Ofsaveður var víða um land
VEÐUR Vont veður var víða um land um helgina, þá

sérstaklega sunnudag.
Í gær var veginum um Sandskeið, Hellisheiði og
Þrengsli lokað auk þess sem lokað var fyrir alla
umferð undir Eyjafjöllum og að Vík.
Björgunarveitir á Suðurlandi stóðu í ströngu í
gær.
Verst var ástandið undir Eyjafjöllum þar sem
rúður brotnuðu í bílum og bílar fuku á hliðina á
svæðinu frá Pétursey að Skógum. Reynt var að
senda traktor frá Sólheimahjáleigu á staðinn en
hann varð frá að hverfa vegna veðurofsans. „Veðrið var snælduvitlaust helvíti sama hvert litið var,“
segir Svanur Sævar Lárusson hjá aðgerðarstjórn
björgunarsveitanna á Suðurlandi.
Björgunarsveitir leituðu konu við Mýrdalsjökul
frá því fyrir miðnætti á laugardag en leitin gekk
erfiðlega þar sem aftakaveður var á svæðinu.
Hætta þurfti leit þar sem leitarmenn komust ekki
leiðar sinna og bíða þess að veður lægði.
Konan hafði ætlað að fara á gönguskíðum í kringum jökulinn og er sögð vön ferðalögum við erfiðar
aðstæður. Þegar blaðið fór í prentun í gær hafði

MÖRG ÚTKÖLL Björgunarsveitir á Suðurlandi stóðu í ströngu

í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ekkert spurst til konunnar. Í Vestmannaeyjum var
aftakaveður í gær og allt að 50 m/s í hviðum. Fjörtíu feta gámur tókst á loft og fauk á hliðina við fiskverkunina Löngu.
- vh/jóe
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SVONA ERUM VIÐ

Sprengjuárás var gerð á hópsamkomu í Kharkiv í austurhluta Úkraínu í gær:

6,3% hækkun síðasta ár:

Sprengjuárás í miðju vopnahléi

Launavísitala
eykst í janúar

ÚKRAÍNA Tveir létust og tíu særðust

77.780

kjarnafjölskyldur eru

á landinu

en til kjarnafjölskyldu teljast hjón
og fólk í óvígðri sambúð, börn hjá
þeim 17 ára og yngri, einhleypir
karlar og konur, sem búa með
börnum 17 ára og yngri.

í sprengjuárás í Kharkiv í austurhluta Úkraínu í gær. Þetta kom fram
á vef BBC í gær.
Árásin var gerð á hópsamkomu
sem fagnaði upphafi mótmælanna
í Kænugarði sem leiddu til þess að
þáverandi forseti Úkraínu Viktor
Yanukovych hrökklaðist frá völdum.
Öryggissveitir hafa handtekið
fjóra einstaklinga sem grunur leikur á að eigi aðild að árásinni.
Vopnahlé stríðandi fylkinga virðist vera að festast í sessi en stjórn-

arherinn í Úkraínu hefur hafið að
fjarlægja öll þungavopn frá átakasvæðinu og sveitir uppreisnarmanna segjast munu gera slíkt hið
sama á þriðjudag. Þá hafa fylkingarnar tvær haft fangaskipti á 191
stríðsfanga. Þessir þættir eru taldir vera lykilatriði í því að viðhalda
vopnahléi í Úkraínu og byggja upp
traust á milli stríðandi fylkinga.
Kharkiv tilheyrir þeim hluta
Úkraínu sem er hliðhollur stjórnvöldum í Kænugarði en borgin liggur utan átakasvæða.
- srs

LÖGREGLUMAÐUR STENDUR VAKTINA Tveir féllu í sprengjuárás í Kharkiv.

KJARAMÁL Hagstofa Íslands
greinir frá því að launavísitala
í janúar hækkaði um 0,7% frá
fyrri mánuði og launavísitala
hefur alls hækkað um 6,3% síðastliðna 12 mánuði. Í launavísitölu gætir áhrifa nýrri og eldri
kjarasamninga ríkis og sveitarfélaga við nokkur stéttarfélög.
Kaupmáttur launa hefur einnig
hækkað en kaupmáttur hefur
aukist um 1,4% frá fyrri mánuði
og 5,5% síðastliðna 12 mánuði.
- srs

SERGEY BOBOK/AFP

Þónokkrir sjóðir of
litlir og líka úreltir
Einungis er hægt að úthluta úr þónokkrum styrktarsjóðum Háskóla Íslands á
margra ára fresti vegna smæðar þeirra. Skoða á hvernig hagræða megi starfsemi
sjóðanna til að fjölga úthlutunum styrkja, segir umsjónarmaður styrktarsjóðanna.
MENNTUN Þónokkrir af 53 styrkt-

VIKULANGT PARTÍ Fáar hátíðir eru jafn yfirgripsmiklar og kjötkveðjuhátíðin í Rio

De Janero í Brasilíu.

YASUYOSHI CHIBA/AFP

450 ára afmæli Rio De Janero setur mark sitt á hátíðarhöld:

Fagnaðarlæti á kjötkveðjuhátíð
BRASILÍA Vikulangri kjötkveðjuhátíð Brasilíumanna lauk í síðustu
viku. Hápunktur kjötkveðjuhátíðarinnar er hin víðfræga Sambadrome-búningaganga en gangan og hátíðarhöldin í kring um hana
standa í tvo daga. Í göngunni etja virtustu sambaskólar borgarinnar kappi um sem mesta litadýrð, tónlist og búninga. Kjötkveðjuhátíðin laðar mörg þúsund ferðamenn til borgarinnar ár hvert. Um
þessar mundir fagnar Rio De Janero 450 ára afmæli og hefur
afmælið sett sitt mark á kjötkveðjuhátíðina í ár.
- srs

Þörf á vitundaravakningu:

Könnun meðal Norðmanna:

Bíða lengur á
bráðamóttöku

Næstum allir
drekka í fríinu

HEILBRIGÐISMÁL Konur með
hjarta- og æðasjúkdóma bíða
aðstoðar lengur á bráðamóttöku
en karlar og fá síður lyfjameðferð. Þetta sagði hjartalæknirinn Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir
í fréttum Stöðvar 2 á laugardag.
Algengasta dánarorsök
kvenna á Íslandi eru hjarta- og
æðasjúkdómar en um 350 konur
látast af þeirra völdum á ári
hverju, þær yngstu 35 ára. Nú
stendur yfir átak til að fræða
konur um áhættuþætti þessara
sjúkdóma.
- vh

NOREGUR Aðeins tveir af 100 Norð-

mönnum segjast ekki snerta áfengi
í fríinu sínu. Einn af hverjum
þremur drekkur daglega eina
flösku af víni, eða fjóra til fimm
bjóra, í fríinu sínu eða meira.
Þetta eru niðurstöður könnunar norska tryggingafélagsins
Europeiske Reiseforsikring, að
því er greint er frá á fréttavef VG.
Allra mest drekka þeir sem fara í
skíðaferðalög, að frátöldum þeim
sem eingöngu fara í ferðalag til að
drekka. Þátttakendur í könnuninni
voru 16 til 67 ára.
- ibs

#ÌCNHWPFWT©UNCPFUFGKNFCT
#OPGUV[+PVGTPCVKQPCN
NCWICTFCIKPPOCTUMNÉJÖUPÂÌK
FGKNFCTKPPCTºKPIJQNVUUVTÂVK4XMJÂÌ
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arsjóðum Háskóla Íslands eru
svo litlir að einungis er hægt að
úthluta úr þeim á margra ára
fresti. Aðrir eru orðnir úreltir
vegna ákvæða sem í þeim eru.
Stjórn styrktarsjóðanna hyggst
nú skoða hvernig hagræða megi
starfsemi sjóðanna til að fjölga
úthlutunum styrkja, að sögn Helgu
Brár Árnadóttur, umsjónarmanns
styrktarsjóða háskólans.
„Við þurfum að færa sjóðina
nær því sem gengur og gerist í
nágrannalöndum okkar. Þar eru
sjóðirnir stærri og virkari og gefendur fá skattaívilnun. Það gæti
verið hvatning til að gefa peningagjafir til vísinda og rannsókna.
Til þess að hægt sé að veita árlega
úthlutun þurfa sjóðirnir að vera
með að minnsta kosti 20 til 30 milljóna króna höfuðstól. Þónokkrir eru
undir þessu,“ segir Helga Brá.
Hún getur þess jafnframt að
sú upphæð sem er til úthlutunar
minnki vegna þess að greiða þarf
fjármagnstekjuskatt af eignum
styrktarsjóðanna.
Hver og einn sjóður hefur staðfesta skipulagsskrá. „Skipulagsskráin er skrifuð út frá vilja gefenda sem stofna minningarsjóð um
sig eða nákomna ættingja. Ákveðinn hluti höfuðstóls er bundinn til
að sjóðirnir lifi sem lengst. Ef upphæðin er lág þá verður ávöxtunin
lítil og úthlutun sjaldnar. Sumar
skipulagsskrár eru hins vegar
úreltar eins og þegar segir til
dæmis að styrkja eigi bóndason úr
einhverju ákveðnu byggðarlagi.“
Af og til eru háskólanum gefnar
fasteignir til að stofna minningarsjóð. Dæmi um slíkan sjóð er

Í HÁSKÓLANUM Ef upphæðin er lág þá verður ávöxtunin lítil og úthlutun sjaldnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Styrktarsjóður Áslaugar Hafliðadóttur en auglýst var um umsóknir um styrk úr sjóðnum nú í síðustu viku. Áslaug, sem lést 2011,
arfleiddi Háskóla Íslands að fasteigninni Bjarkargötu 12 í Reykjavík til minningar um foreldra sína
og jafnframt að 25 prósentum af
öllum bankainnistæðum og verðbréfum í sinni eigu. Fasteignin var
seld og er stofnframlag sjóðsins
120 milljónir króna. Heimilt er að
úthluta til styrkja allt að 100 milljónum króna á sjö til 10 ára tímabili
sem dreifist sem jafnast á hvert ár,
að teknu tilliti til verðlagsbreytinga. Fyrst af öllu er sjóðnum
ætlað að styrkja málefni er stuðla
að eflingu íslenskrar tungu.

Sumar
skipulagsskrár
eru hins vegar
úreltar eins og
þegar segir til
dæmis að
styrkja eigi
bóndason úr einhverju
ákveðnu byggðarlagi.
Helga Brá Árnadóttir,
umsjónarmaður styrktarsjóða
Háskóla Íslands

„Nú er verið að auglýsa í fyrsta
skipti eftir umsóknum um styrki úr
þessum sjóði,“ greinir Helga Brá
frá.
ibs@frettabladid.is

Veðurspá
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framan af degi. Á morgun verður yfirleitt skaplegt veður og víða dálítil él en á
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Verð: 1.090.000 kr.

Verð: 2.550.000 kr.

Volkswagen Polo Comfortline LKY41

Citroën C3 Seduction VSX71

Skráður maí 2008, 1,4i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 111.000 km.

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

Í áby

Tilboð: 3.390.000 kr.
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Tilboð: 790.000 kr.

Volvo S40 Kinetic D3 EMX35

Ford Fusion Trend ALD03

Skráður janúar 2012, 2,0Di dísil, sjálfskiptur
Ekinn 47.000 km,
Ásett verð: 3.590.000 kr.

Skráður júní 2008, 1,4i bensín, beinskiptur.
Ekinn 122.000 km.
Ásett verð: 890.000 kr.

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ
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Tilboð: 8.490.000 kr.

Verð: 2.990.000 kr.

Toyota Land Cruiser 4x4 FDM35
Skráður janúar 2012, 3,0TDCi dísil, sjálfsk.
Ekinn 87.000 km.
yrgð
Ásett verð: 9.490.000 kr. Í áb

TÖKUM

ALLAR

Mazda6 Premium AOD36
Skráður júní 2012, 2,0i besín, sjálfskiptur.
Ekinn: 68.000 km.
ð

Í ábyrg

Tilboð: 2.490.000 kr.

FINNDU

BÍLINN

ÞINN
Verð: 1.890.000 kr.

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

Skoðaðu fleiri
dæmi hér!

Renault Megane II Berline FYM75
Skráður mars 2012, 1,5TDi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 56.000 km.
Ásett verð: 2.690.000 kr.

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

TEGUNDIR

BÍLA UPPÍ
SÝNDU OKKUR BÍLINN

ÞINN OG VIÐ GERUM

ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF.

ENGIN SKULDBINDING
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Tilboð 4.890.000 kr.

Ford Mondeo Trend IFU54

Kia Rio Ex IVH19

Skráður maí 2011, 1,6TDCi, dísil, beinskiptur
Ekinn 65.000 km
Ásett verð: 2.850.000 kr.

Skráður apríl 2014, 1,4TDi dísil, beinskiptur.
Ekinn 5.400 km.
yrgð
Ásett verð: 2.990.000 kr. Í áb

Tilboð: 3.690.000 kr.

Tilboð: 3.090.000 kr.

FYLGST
FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK

Notaðir bílar - Brimborg
N

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

Tilboð: 2.790.000 kr.

Skráður mars 2008, 2,4Di dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 125.000 km.
Ásett verð: 5.290.000 kr.
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Skráður maí 2013, 2,2TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn: 69.000 km.
rgð
Ásett verð: 3.890.000 kr. Í áby

Tilboð: 2.590.000 kr.

Volvo XC90 Executive D5 AWD GTK54

.
00 kr
200.0 ÁTT!
L
Í AFS

Mazda6 Vision FHE21
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Ford Focus Trend Edition ATE60
Skráður mars 2014, 1,0i bensín, beinskiptur.
Ekinn 13.500 km.
Ásett verð: 3.290.000 kr.
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Verð: 2.980.000 kr.
Ford Focus Trend Edition ZBV14
Skráður maí 2014, 1,0 bensín, beinskiptur.
Ekinn: 25.000 km.
rgð

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

Tilboð: 2.990.000 kr.
Mercedes Besn 200 E-Class MAE68
Skráður október 2008, 1,8i bensín/metan, sjálfsk.
Ekinn 139.000 km.
Ásett verð: 3.890.000 kr.
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VEISTU SVARIÐ?

Tekjur Skipta, móðurfélags Símans, námu 30,3 milljörðum króna á síðasta rekstrarári:

Skipti skila hagnaði í fyrsta sinn frá hruni
VIÐSKIPTI Skipti birtu uppgjör sitt

1. Hvað heitir opnunarmynd Stockﬁsh,
evrópsku kvikmyndahátíðarinnar, og
hvaða Íslendingur leikur í henni?
2. Hvert var Fangelsismálastofnun að
ﬂytja og hvað var til húsa þar áður?
3. Á hvaða safni verða búningar Bjarkar
Guðmundsdóttur sýndir?
SVÖR

fyrir árið 2013 á föstudag þar sem
fram kemur að tekjur námu 30,3
milljörðum króna. Hagnaður fyrir
afskriftir og fjármagnsliði nam
8,3 milljörðum króna og hagnaður eftir skatta nam 3,3 milljörðum
króna. Þetta er umtalsvert betri
afkoma en í fyrra þegar tapið nam
17 milljörðum króna.
„Reksturinn var í ágætu jafnvægi á árinu. Tekjur jukust lítillega og EBITDA stendur í stað
milli ára,“ segir Orri Hauksson,

forstjóri Skipta hf. móðurfélags
Símans, í afkomutilkynningu.
„Fjarskiptamarkaðurinn er í
örri þróun. Eftirspurn eftir þjónustunni vex stöðugt og fjarskiptin
verða sífellt ríkari þáttur í daglegu lífi fólks. Fjarskiptafyrirtæki um allan heim þurfa að laga
tekjumyndunina að því að mæta
eftirspurn viðskiptavina eftir
þjónustu aðila eins og Facebook
og Netflix, sem nýta sér kerfi
þeirra og fjárfestingar, til að veita
þjónustu sína. Þessi fyrirtæki

eru einnig í beinni samkeppni við
fjarskiptafyrirtækin sjálf,“ segir
Orri.
Eiginfjárhlutfall Skipta hf. er
49% og eigið fé er 29,9 milljarðar króna. „Efnahagsreikningur
félagsins hefur gjörbreyst í kjölfar endurskipulagningar og skilar fyrirtækið nú hagnaði í fyrsta
sinn frá hruni. Hann nemur 3,3
milljörðum króna. Fjárfestingar á árinu námu 4,5 milljörðum
króna og eru þær mestu um árabil,“ segir Orri.
- fbj

BETRI AFKOMA Síminn skilar hagnaði í
fyrsta sinn frá hruni.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

1. Flugparken, Sverrir Guðnason. 2. Austurströnd 5, Landlæknisembættið. 3. Museum of
Modern Art, Moma í New York.

MISSIR SKRIFSTOFUAÐSTÖÐU Með

samningi um
að Háskóli
Íslands taki
yfir Loftskeytastöðina missir
Náttúruminjasafn Íslands
skrifstofuaðstöðu sína, en
safnið hefur
enga aðstöðu
fyrir sýningahald.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Niðurstöðu að vænta
um sýningu í Perlu
Ekki verða settir fjármunir í byggingu nýs náttúruminjasafns á næstu árum. Von
er á niðurstöðu úr viðræðum um sýningu í Perlunni fljótlega. Útilokað er að uppfylla skilyrði í lögum um starfsemi safnsins, segir forstöðumaður safnsins.
MENNING Vegna skorts á fjármun-

um verður ekki ráðist í nýbyggingu í tengslum við Náttúruminjasafn Íslands á næstu árum,
að sögn Illuga Gunnarssonar,
mennta- og menningarmálaráðherra. Viðræður við Reykjavíkurborg og einkafjárfesti um náttúrugripasýningu í Perlunni eru á
lokastigum.
„Við viljum auðvitað að það sé
þá vel staðið að því og ég held
að það sé fullur metnaður til
þess hjá þeim
sem við erum
að ræða v ið,
það er að segja
Reykjavíkurborg og þessum
fjárfesti, og ég
HILMAR J.
á von á að það
MALMQUIST
komi niðurstaða
í það innan skamms,“ segir Illugi.
Hann segir sýningu í Perlunni
ekki ígildi safns og eðlilegt sé að
menn spyrji sig þá hvort sú sýning verði til þess að ekki verði
byggt undir safnið í bráð. Menn
verði þó að velta því fyrir sér
hvort það sé samt ekki betra en
að ekkert komi í mörg ár.
„Það vantar fjármuni inn í
menntakerfið og það vantar fjármuni inn í menningarlíf okkar.
Það að ráðast í nýbyggingar er
ekki beint á dagskrá á næstunni,
allavega á þessu ári eða næstu,
umfram það sem menn hafa verið
að ræða.“
Fréttablaðið hefur greint frá
húsnæðisvanda náttúruminjasafnsins, en vegna samninga um
önnur afnot á núverandi húsnæði
fyrir skrifstofu safnsins er allsendis óvíst hvar því verður niðurkomið. Sú hrakningasaga er
löng.
Spurður um stöðu safnsins og
þá staðreynd að því er markaður
rammi í lögum sem útilokað er að
uppfylla við núverandi skilyrði
segist Hilmar J. Malmquist for-

Til húsa á átta stöðum frá 1898
Á tímabilinu 1898–2008 hefur Náttúruminjasafn Íslands (NMSÍ) hrakist
milli 8 staða, nær undantekningarlaust hefur verið um óviðunandi aðstöðu að ræða
1889-1890: Vesturgata 16 (Gröndalshús)
1890-1892: Hlíðarhúsastígur (Vesturgata 38)
1892-1895: Kirkjustræti 10
1895-1899: Vesturgata 5a (Glasgow)
1899-1902: Ránargata 13 (Stýrimannaskólinn)
1902-1908: Vesturgata 20
1908-1960: Safnahúsið (Þjóðmenningarhúsið)
1967-2008: Hlemmur (Náttúrufræðistofnun) Frá vori 2008 ekkert safn
til sýnis á vegum NMSÍ• 2007-2010: Túngata 14
(skrifst. NMSÍ, 2 starfsmenn)
2010-2012: Brynjólfsgata 5 (skrifst. NMSÍ, 2 starfsmenn)
2012-2013: Skrifstofa NMSÍ lokuð, starfsmenn farnir.
2013-2015: Skrifstofa NMSÍ opin, húsnæðinu sagt upp 01.02.2015.
stöðumaður hafa spurt þessa en
ekki fengið nein svör. „Hvernig
kemst Alþingi Íslendinga upp með
það að semja lög um eina helstu
menningarstofnun landsins, þar
sem kveðið er á um mikilvægar
skyldur varðandi miðlun fróðleiks
og upplýsinga um náttúru landsins, sem er undirstaða menningar
okkar og efnahags, sbr. fiskveiðar,
virkjun vatnsafls og jarðvarma og
þátt náttúru og landslags í ferðaþjónustu, en gerir stofnuninni svo
ekki kleift að rísa undir nafni með
því að nánast svelta hana í hel og
úthýsa,“ spyr Hilmar.
„Hvurs lags forgangsröðun er
það að skera niður gagnvart Náttúruminjasafninu á sama tíma og
til að mynda tekjur í ferðaþjónustunni, sem hvílir á náttúru landsins,
hafa aldrei verið meiri, eða um
300 milljarðar síðastliðið ár,“ segir
Hilmar og undrast það að Alþingi
þjarmi að starfsemi Náttúruminjasafnsins þegar utanaðkomandi
fjárfestar eru tilbúnir að leggja
hönd á plóg þannig að framlag
ríkisins verði með minnsta móti.

VARLA HÖFUÐSAFN
„Það er nú þessi
langa sorgarsaga,“
segir Illugi Gunnarsson, menntaog menningarmálaráðherra, um
húsæðisaðstöðu
Náttúruminjasafns Íslands.
„Þetta á að vera höfuðsafn, en
það er nú varla hægt að tala
um það sem höfuðsafn meðan
ekkert safn er til.“
„Rökin geta ekki verið af rekstrarlegum toga því ekkert annað
höfuðsafn, eða safn yfir höfuð, býr
við jafn álitlegar aðstæður til að
bera sig vel fjárhagslega. Nægir
annars vegar að benda á að nú
þegar heimsækja Perluna 300 til
500 þúsund erlendir gestir árlega
og hins vegar að þessir gestir eru á
höttunum eftir náttúrunni, sem er
svo merkileg og sérstök á margan
hátt,“ segir Hilmar.
kolbeinn@frettabladid.is
svavar@frettabladid.is
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Ók á grindverk og stakk af:

Heilbrigðisráðherra segir það vera áhyggjuefni að færri foreldrar velji að bólusetja börn sín:

Númeraplatan
afhjúpaði hann

Rætt um að krefjast bólusetningar leikskólabarna

LÖGREGLUMÁL Um klukkan hálf
fimm aðfaranótt sunnudags var
bifreið ekið á grindverk í Skeifunni
og ók ökumaður af vettvangi. Þetta
kemur fram í dagbók lögreglu. Við
áreksturinn féll númeraplata bílsins af og tókst lögreglu þannig að
hafa uppi á eigandanum. Umráðamaður bílsins var áberandi ölvaður þegar lögreglu bar að garði
og var hann handtekinn og færður
á lögreglustöð. Hann var vistaður
í fangaklefa þangað til hann yrði í
ástandi til að yfirheyra hann.
- vh

HEILBRIGÐISMÁL Heilbrigðisráðherra

segir það áhyggjuefni ef foreldrum heldur áfram að fækka sem bólusetja börn
sín. Hann segir að rætt hafi verið um
að krefjast þess að börn séu bólusett
til þess að þau geti gengið í skóla hér á
landi. Þetta kom fram í fréttum Stöðvar
2 í gær.
Í vikunni kom fram að á bilinu fimm
til tólf prósent barna hér á landi eru
ekki bólusett. Ráðherrann segir að vel
sé fylgst með þróun mála hérlendis.
„Við höfum áhyggjur af því ef það fer
að slakna á þessu,“ segir Kristján Þór.

Dæmi eru um það, til að mynda í Bandaríkjunum, að þess sé krafist að börn
séu bólusett gegn ákveðnum sjúkdómum til þess að þau megi ganga í opinbera skóla. Foreldrar þurfa þá oft að
framvísa bólusetningarskírteinum svo
hægt sé að skrá börnin í skóla. Kristján
Þór segir að rætt hafi verið hvort hægt
sé að fara slíka leið á leikskólum hér á
landi ef börnum sem eru bólusett heldur áfram að fækka. „Það er ein af þeim
leiðum sem hefur komið upp í umræðu
en á þessu stigi tel ég ekki vera ástæðu
til slíkra inngripa.
- lvp

ÁHYGGJUR

Kristján Þór telur
ekki ástæðu til
inngripa eins
og að krefjast
bólusetninga, á
þessu stigi.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FIKT Talið er líklegt að einhver hafi
verið að fikta í brunaboða.

Reyndist ekki vera eldur:

Egilshöll rýmd
Egilshöll var rýmd seinnipartinn
í gær eftir að brunakerfið þar fór
í gang. Fljótlega kom þó í ljós að
enginn reykur eða eldur var sjáanlegur og hvergi hafði kviknað í.
Slökkviliðið var ekki kallað út
vegna þessa. Í samtali við Vísir.is
sagði starfsmaður hússins að líklega hafi börn eða unglingar verið
að fikta í kringum brunaboða.

Fyrrverandi forseti ákærður:

Mikil óvissa á
Maldíveyjum
MALDÍVEYJAR, AP Yfirvöld á Maldív-

eyjum hafa handtekið Mohamed
Nasheed, fyrrverandi forseta
landsins, vegna ákvörðunar hans
um að handtaka hæstaréttardómara árið
2012. Nasheed
er núverandi
leiðtogi stjórnarandstöðunnar og
hafa stuðningsmenn hans mótmælt úti á götum höfuðborgarinnar Male. Mikil pólitísk óvissa ríkir
á eyjunum vegna málsins.
Forsetinn fyrrverandi tapaði
embættinu einmitt vegna þessa
máls en hann sagði af sér eftir
margra mánaða mótmæli. Hann
tapaði síðan kosningum um embættið árið 2013.
- jóe

VAGN Á FERÐ Ferðaþjónusta fyrir fatlaða á höfuðborgarsvæðinu er mikið verkefni en samkvæmt því sem framkvæmdastjóri SSH segir eru daglega farnar 17 til 18 hundruð ferðir í
kerfinu. Vandamál nái kannski til fimm prósenta umfangsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fóru aðra leið með Strætó
en velferðarráð hefði kosið
Óánægja með þunglamalega þjónustu og kostnaður varð til þess að velferðarráð Reykjavíkur vildi bjóða út
akstur Ferðaþjónustu fatlaðra í borginni. Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sömdu svo við Strætó.
FRÉTTASKÝRING
Óli Kristján
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

Ferðaþjónusta fatlaðs fólks
SAMGÖNGUR Önnur leið var farin

FRÁ ATHÖFNINNI Kristín Ingólfsdóttir
rektor sagði stærðfræði vera orðna
undirstöðugrein.

Leggja áherslu á stærðfræði:

480 brautskráðir
MENNTUN Háskóli Íslands braut-

skráði á laugardag 480 kandídata.
Kristín Ingólfsdóttir rektor hélt
ávarp við brautskráningarathöfnina þar sem sem hún sagði að það
þyrfti að leggja stóraukna áherslu
á stærðfræðikennslu á öllum
skólastigum Háskóla Íslands. Því
mun háskólinn á næstunni ráðast
í breytingar, meðal annars á námi
stærðfræðikennara. Þá verður
öllum nemendum skólans fært að
styrkja stærðfræðikunnáttu sína
með nýjum hugbúnaði sem nú er
í þróun, þeim að kostnaðarlausu.
Hún sagði stærðfræði vera orðna
undirstöðugrein í vaxandi fjölda
fræðisviða og í atvinnulífi.
- vh

við endurskipulagningu Ferðaþjónustu fatlaðra en lagt var upp
með á vettvangi velferðarráðs
Reykjavíkur. Þar hafði þjónustan og leiðir til úrbóta verið til
umræðu í nokkur ár áður en lagt
var í breytingar.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar takmörkuð
ánægja innan meirihluta velferðarráðs borgarinnar með að fela
Strætó áframhaldandi umsjón
með ferðaþjónustu fatlaðra.
Fundargerðir velferðarráðs
bera með sér að nokkurrar
óánægju hafi gætt með kostnað
við Ferðaþjónustuna, auk þess
sem notendur þjónustunnar höfðu
kvartað yfir þunglamalegri þjónustu. Ferðir þurfti til að mynda
að panta fyrir ákveðinn tíma deginum áður og sveigjanleiki þjónustunnar var lítill.
Horfði bæði hluti fulltrúa velferðarráðs, sem og hagsmunasamtök fatlaðra, til árangurs
sem náðst hafði hjá Ferðaþjónustu blindra. Þar panta notendur
leigubíla þegar þörf er á akstri og
eiga rétt á ákveðnum fjölda ferða
í mánuði hverjum.
Einnig hafði sýnt sig að sú
þjónusta var töluvert ódýrari en
hjá Ferðaþjónustu fatlaðra fyrir
breytinguna í nóvember síðast-

liðnum. Niðurgreiðsla borgarinnar er sögð hafa verið um 45 prósentum hærri á hverja ferð með
Ferðaþjónustu fatlaðra en Ferðaþjónustu blindra.
Innan velferðarráðsins var þó
einnig haldið á lofti öðrum sjónarmiðum og þá sér í lagi hjá fulltrúa Vinstri grænna í ráðinu, Þorleifi Gunnlaugssyni. Hann talaði
fyrir því að þjónustu við fatlaða
ætti ekki að skilja frá öðrum
almenningssamgöngum.
„Að mati velferðarfulltrúa
Vinstri grænna verður aðeins
þannig unnið gegn samfélagi
aðskilnaðar,“ segir í fundargerð
6. september 2012. Tillögur hans
voru þó jafnharðan felldar.
Á seinni hluta árs 2013, þegar
stefndi í að efnt yrði til útboðs
um aksturinn, bæði til að bæta
þjónustu og draga úr kostnaði hjá
borginni, þá breyttust viðhorf hjá
Strætó, sem fram að þeim tíma
hafði sagt ómögulegt að taka upp
svokallaða samdægursþjónustu.
Þá hafði verkfræðistofan Mannvit unnið skýrslu um sveigjanlegri þjónustu (svokallaða FLEXþjónustu) og skipulagsbreytingar
með nýju kerfi sem einnig gæti
náð utan um þjónustu við fatlaða.
Seint á árinu 2013 er málið
komið í hendur verkefnastjórnar
hjá Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH). Innan
SSH talaði Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, bæjarstjóri Hafnarfjarðar (sem 2010 til 2011 var
stjórnarformaður Strætó), fyrir
svipuðum hugmyndum og Þorleifur Gunnlaugsson hafði haldið á lofti í velferðarráði Reykjavíkur og vildi láta fresta útboði

Í MAÍ Í FYRRA Stjórn SSH kom saman í ráðhúsinu í Reykjavík til að skrifa undir
samkomulag um sameiginlega Ferðaþjónustu fyrir fatlaða.
MYND/SSH

Ekki tímabært að ræða breytingar
Hæpið er að náist á þeim hálfa mánuði sem eftir er af þeim tíma sem gefinn
var til að lagfæra ferðaþjónustu fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu að sníða
vankantana af kerfinu, hefur fréttastofa RÚV eftir Stefáni
Eiríkssyni, formanni neyðarstjórnar ferðaþjónustunnar. Rætt
var við hann eftir fund Sjálfsbjargar, Öryrkjabandalagsins
og Þroskahjálpar á miðvikudag um ferðaþjónustu Strætó.
Stefán segir alvarlegt atvik sem upp kom í þjónustunni
á þriðjudag endurspegla að enn sé ekki komið gott lag á
þjónustuna. „En það eru allir að leggja sig fram við að koma
þessu í rétt og öruggt horf og vonandi tekst okkur það fyrr
en síðar,“ er eftir Stefáni haft. Þá útilokar hann ekki að
gerðar verði tillögur um einhverjar grundvallarbreytingar.
„Það er bara ekki tímabært að segja til um það.“

þar til farið hefði verið yfir hvort
Strætó gæti sinnt þjónustuborðsþætti ferðaþjónustunnar.
Sveitarfélögin vildu öll ná fram
hagræðingu og síðan var ákveð-

ið í framhaldinu að fela Strætó
utanumhald þjónustunnar. Skrifað var undir samkomulag þeirra
í maí 2014 og í nóvember var svo
hafinn akstur í nýju kerfi.
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SUMARIÐ 2015
2015 árgerðin af hjólhýsum frá Hobby og Adria
Komdu og upplifðu framtíðina í hjólhýsum og
byrjaðu að hlakka til næsta sumars.
Að sjálfsögðu tökum við gamla vagninn upp í nýjan.
Opið laugardaga og sunnudaga
frá klukkan 12 til 16.
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Ferja og bátur skullu saman:

Olíuþjónustuskip sem er hannað af íslensku fyrirtæki hlaut alþjóðleg umhverfisverðlaun:

Mannskaði í
Bangladess

Fékk verðlaun fyrir hönnun á nýju skipi

BANGLADESH, BBC Talið er að tæplega fimmtíu hafi farist þegar
ferja og fiskibátur skullu saman
á ánni Padma skammt frá Dakka,
höfuðborg Bangladess.
Ríflega hundrað manns voru
um borð í ferjunni og náðu
minnst fimmtíu að synda í land.
Kafarar leita nú að líkum á botni
árinnar.
Skipstjóri bátsins og áhöfn hafa
verið handtekin og er verið að
rannsaka hvort ákæra verði gefin
út á hendur þeim.
- jóe

TÆKNI Skipasmíðafyrirtækið Havyard

Group og Fáfnir Offshore hlutu á miðvikudaginn umhverfisverðlaun á Offshore Support Journal-ráðstefnunni í
Lundúnum.
Fáfnir Offshore hlaut verðlaunin
fyrir hönnun á nýju skipi, Havyard
833 WE ICE, sem er orkusparandi
olíuþjónustuskip. Skipið er annað í
röðinni sem er smíðað fyrir Fáfni
Offshore. Svona orkusparandi tækni
er ekki ný af nálinni en það sem gerir
Havyard 833 WE ICE svona sérstakt
er að stöðugleikabúnaður (e. dyn-

amic positioning) þess nýtir rafmagn
í meiri mæli og krefst því ekki jafn
mikillar olíunotkunar og hefðbundin
olíuþjónustuskip.
„Þetta er heilmikill áfangi,“ segir
Steingrímur Erlingsson, stofnandi
Fáfnis Offshore. „Nú er mikið um
verðlaunaafhendingar um þessar
mundir, Eddan, Óskarinn og fleira
þannig að það mætti segja að þessi
verðlaun séu eins konar BAFTA-verðlaun í okkar starfsgrein. Þetta er mikill heiður fyrir félagið, en líka fyrir
land og þjóð,“ segir Steingrímur. - srs

VERÐLAUN

Steingrímur
Erlingsson
tekur við
verðlaunum
í Lundúnum

Sóttu hermenn sína
og menningarmuni
Tyrkneskir hermenn fóru suður yfir landamærin til Sýrlands í óþökk stjórnvalda.
Í leiðangrinum fjarlægðu þeir hermenn og forna gröf sem hermennirnir voru að
verja. Sýrlendingar segja atvikið ótvírætt brot á sáttmála ríkjanna frá árinu 1921.
SÝRLAND, REUTERS Fjöldi tyrk-

OPIÐ HÚS Guðríður Þórðardóttir hjúkrunarfræðingur mælir blóðþrýsting Elsu
Yeoman borgarfulltrúa.

Jafn margar konur og karlar látast vegna hjartasjúkdóma:

Konur geri sér grein fyrir áhættu
HEILBRIGÐISMÁL Forsvarsfólk GoRed-átaksins stóð fyrir opnu húsi í

húsakynnum Hjartaheilla í gær. Þar gafst konum kostur á að gangast
undir ýmsar heilsufarsmælingar á borð við blóðþrýstingsmælingu,
kólesterólmælingu, blóðsykursmælingu og fleira.
GoRed er alheimsátak á vegum World Heart Federation. Átakinu
er ætlað að vekja konur til umhugsunar um hjarta- og æðasjúkdóma.
Jafn margar konur og karlar látast árlega af völdum slíkra sjúkdóma
en einkenni sjúkdómsins eru óljósari hjá konum. GoRed á Íslandi er
samstarfsverkefni Hjartaverndar, Heilaheilla, Hjartaheilla auk fagdeildar hjúkrunarfræðinga og fleiri fagaðila.
- srs

Upp komst um kortasvik:

Keyrðu í annarlegu ástandi:

Kortasvikari
handtekinn

Skiptu um
sæti á ferð

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Suðurnesjum hafði afskipti af karlmanni sem kom til Íslands frá
Amsterdam um síðustu mánaðamót. Maðurinn, sem ferðaðist með
falsað vegabréf, var handtekinn
eftir að upp komst að hann væri
að nota greiðslukort sem tilheyrði
honum ekki.
Við leit í tölvu og símum mannsins kom í ljós mikið magn gagna
varðandi umfangsmikil greiðslukortasvik og skilríkjafölsun. Maðurinn afplánar nú 60 daga fangelsisvist hér á landi.
- srs

LÖGREGLUMÁL Karlmaður og kona
höfðu ökumannsskipti á ferð
þegar lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ætlaði að stöðva þau á
laugardag. Maðurinn var sá sem
ók þegar lögreglumenn veittu
bifreiðinni athygli en konan
var undir stýri þegar þau voru
stöðvuð. Bæði voru þau í annarlegu ástandi með útrunnin ökuréttindi. Þá fannst töluvert magn
af fíkniefnum í bílnum. Konan
er rúmlega tvítug og maðurinn
þrítugur. Þau voru bæði vistuð
fangageymslu.
- vh

neskra hermanna fór í björgunarleiðangur yfir landamærin til Sýrlands í fyrrinótt og
bjargaði þaðan um fjörutíu kollegum sínum. Þeir höfðu verið
umkringdir í marga mánuði af
hermönnum Íslamska ríkisins við
það að verja menningarminjar.
Sýrlenska ríkisstjórnin sagði
aðgerðina alvarlega og að stjórnvöld í Ankara myndu þurfa að
svara fyrir hana.
Drónar, skriðdrekar og flugvélar voru meðal þeirra tækja
sem notuð voru í aðgerðinni auk
hundraða almennra hermanna.
Þetta er í fyrsta skipti sem tyrkneskir hermenn fara yfir landamærin síðan borgarastyrjöldin í Sýrlandi hófst. Ekki kom til
átaka en einn lést í leiðangrinum
af slysförum.
„Allt gekk að óskum. Þetta var
aðgerð sem stenst allar kröfur
þjóðarréttarins og ekki er hægt
að setja út á okkar framgöngu
á nokkurn hátt,“ segir Ahmet
Davutoglu, forsætisráðherra
Tyrklands. Hann sagði að Tyrkir hefðu ekki beðið um leyfi fyrir
förinni en látið Sýrlendinga vita
um leið og hún hófst.
„Ríki sem passa ekki upp á
menningararfleið sína eiga enga
framtíð,“ var haft eftir Davutoglu við sama tilefni.
Tyrkir létu sér ekki nægja að
fjarlægja hermennina heldur
fluttu gröfina til. Í yfirlýsingu
frá tyrkneska utanríkisráðuneytinu segir að gröfin sé enn í Sýrlandi, skammt frá þorpinu Emesi
við landamærin.

VÍGREIFIR Hermennirnir koma inn í bæinn Kobane eftir förina. Um 600 hermenn
og 100 skriðdrekar tóku þátt í aðgerðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hermennirnir höfðu staðið
vörð um gröf Suleymans Shah,
en hann var uppi um aldamótin
1200. Barnabarn Shah var Osman
I. en hann kom Ottóman-veldinu
á fót árið 1299. Sagan segir að
Shah hafi drukknað í ánni Euprates á för sinni um svæðið.
Gröfin var 37 kílómetrum
sunnan við landamæri Tyrklands
og Sýrlands, ekki langt frá kúrdísku borginni Kobane þar sem
lengi hefur verið barist.
Í lok stríðs Frakka og Tyrkja
árið 1921 var undirritaður sáttmáli um landamæri Tyrklands
og Sýrlands. Þar var tekið fram
að gröf Shah skyldi teljast tyrkneskt yfirráðasvæði og að Tyrkir
fengju heimild til að verja hana

Þetta var aðgerð sem
stenst allar kröfur þjóðarréttarins og ekki er hægt
að setja út á okkar framgöngu á nokkurn hátt
Ahmet Davutoglu,
forsætisráðherra Tyrklands

og draga fána sinn þar að húni.
Hún stóð nú að vísu tæpum
hundrað kílómetrum norðar en
hún gerði upphaflega. Árið 1973
var gröfin færð nær Tyrklandi til
að koma í veg fyrir að hún eyðilegðist í miklum flóðum.
johannoli@frettabladid.is
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DORMA – HEILSUDAGAR
SOFÐU BETUR – LIFÐU BETUR!
SHAPE heilsudýna
með KARATUºPJM¶U°RJJDàL

FERMINGAR

NÝTT
VERÐDÆMI
160 x 200 cm aðeins

155.840
Fullt verð:
194.800

AFSLÁTTUR

20%

REST heilsurúm með Classic botni

Fáanlegt bæði svart og hvítt
í stærðunum 120/140/160/180 x 200 cm

SHAPE
B Y N AT U R E ’ S B E D D I N G

DORMA – stillanleg heilsurúm

tilboð

VERÐDÆMI
120 x 200 cm aðeins

69.900
Fullt verð:
79.900

Fáanlegt bæði svart og hvítt
í stærðunum 80/90/100/120/140/160/180 x 200 cm

NATURES COMFORT – heilsurúm

SHAPE
B Y N AT U R E ’ S B E D D I N G

DORMAVERÐ
180 x 200 cm aðeins

Stillanleg
heilsurúm í miklu
úrvali verð frá aðeins

299.800
2x90x200 cm

164.900

Fáanleg í öllum stærðum.
Komdu og sjáðu úrvalið!

Fáanlegt bæði svart og hvítt í stærðunum
80/90/100/120/140/160/180 x 200 cm

Dýna, botn og
lappir

DORMA Holtagörðum, Reykjavík 512 6800 • OPIÐ: Virka daga frá kl. 10.00-18.00 og Laugardaga frá kl. 11.00-16.00
Dalsbraut 1, Akureyri 558 1100 • Húsgagnahöllinni, Reykjavík Ý6NHL°LVDßU°L 456 4566

SKOÐUN
Er þörf á kynjakvótum í kvikmyndagerð?

Konur að
kjötkötlunum

E

ddan, uppskeruhátíð íslenska sjónvarps- og kvikmyndageirans, var haldin hátíðleg um helgina. Þar var kvikmyndaárinu sem nú er nýliðið fagnað og verðlaun veitt
fyrir góða frammistöðu á ýmsum sviðum. Eins og svo
oft áður kom bágborin staða kvenna fyrir í umfjöllun
skemmtikrafta og verðlaunahafa.
Fréttablaðið greindi frá því á föstudag að engin kona var leikstjóri, handritshöfundur, kvikmyndatökumaður eða höfundur
tónlistar í kvikmynd í fullri lengd árið 2014. Sjö myndir voru
framleiddar á árinu og viðfangsefni flestra þeirra það sem kalla
má karllæg og aðalsöguhetjan
í flestum tilvikum karlmaður.
Kristín Atladóttir hagfræðingur
Fanney Birna
tók af tilefni uppskeruhátíðarJónsdóttir
innar saman gögn um hlutföll
kvenna í íslenskum kvikmyndum
fanney@frettabladid.is
á síðasta ári. Þar kom fram að
þegar litið er til allra verka við kvikmyndagerð á síðasta ári voru
karlar 73 prósent þeirra sem störfuðu í kvikmyndum og aðeins
27 prósent kvenna. Konur veljast fremur í aukahlutverk og starfa
frekar við búninga og smink en karlar við framleiðslu, leikstjórn
og kvikmyndatöku.
Formaður Samtaka kvenna í sjónvarpi og kvikmyndum, Dögg
Mósesdóttir, segir þörf á róttækum breytingum til að jafna
hlutföll kynja í kvikmyndagerð – staðan sé mjög vandræðaleg.
Hún bendir á ákveðinn valdastrúktúr í greininni sem flestir séu
blindir á og viðhaldi ástandinu. Þannig er það skilyrði að styrkþegar frá Kvikmyndamiðstöð starfi í greininni. Meirihluti þeirra
sem þar starfa eru karlar. Þannig eru líkur á því að konur hljóti
styrki augljóslega litlar. Dögg segir pressu „að ofan“ nauðsynlega
og telur lausnina mögulega felast í því að setja kynjakvóta. Þrýsta
þurfi á breytingar.
Þessi ræða er kunnugleg. Nokkurn veginn nákvæmlega sama
umræða og umkvartanir áttu sér stað í aðdraganda þess að
lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja voru sett. Þrátt fyrir
áratugalanga baráttu kvenréttindasinna, aukna menntun kvenna
og umsnúning kynjahlutfalla á ýmsum sviðum þjóðfélagsins voru
efri stig viðskiptalífsins einsetin af körlum. Sýnt þótti að tíminn
myndi ekki sjá um að leiðrétta þennan halla og því væri lagasetning nauðsynleg. Nú stendur kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðurinn
í sömu stöðu og viðskiptalífið gerði fyrir lagasetninguna. Líkt og
Dögg bendir á sækir mest öll framleiðsla í þeim geira rekstrarfé
sitt í ríkisstyrki. Um þá gilda lög. Jafnréttislög. „Það er fullkomlega réttlætanlegt að krefjast þess að ójöfn staða kynjanna sé
leiðrétt,“ sagði Dögg í viðtali við helgarblað Fréttablaðsins.
Meira að segja þeir sem tala hæst fyrir kynjakvótum vilja
líklegast ekki að þeirra sé þörf. En það er erfitt að breyta ára-,
ef ekki áratugalöngum venjum yfir nótt. Ef sjónvarps- og
kvikmyndaiðnaðurinn ætlar ekki að eiga á hættu að fá yfir sig
íþyngjandi lagasetningu líkt og viðskiptalífið ríður á að bretta
upp ermar og hleypa hinu kyninu að. Taka konurnar með og gefa
þeim tækifæri. Það vill nefnilega svo skemmtilega til að helmingur áhorfenda er konur. Þeim finnst líka gaman að upplifa sinn
reynsluheim í sjónvarpi og kvikmyndum.
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Gefið í skyn, en ekkert sagt
Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra var í viðtali við Fréttablaðið á
föstudag. Þar sagði hann frá því að hann
vilji skoða möguleikann á því að hluti
af framkvæmdum við nýjan Landspítala
verði fjármagnaður með sölu á eignum
ríkisins. Ekki tiltók hann sérstaklega
hvaða eignir hann hefði í huga, en
nefndi að ríkið ætti fullt af
eignum hér og þar bankar væru
„drjúgir og orkufyrirtæki eru
drjúg,“ eins og ráðherra orðaði
það. Kristján Þór hefur orðað
svipaðar hugmyndir, en aldrei
hvaða eignir á að selja, en
skiptar skoðanir munu
verða um sölu á bönkum
og Landsvirkjun. Er
ekki ráð að ráðherra
nefni þær eignir sem

HÚSNÆÐISMÁL

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

Elín Björg
Jónsdóttir
formaður BSRB
*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára

Við bendum auglýsendum á að notfæra
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.

Hvar voru pr-mennirnir?
Umrætt útboð vekur hins vegar spurningar um hvar pr-menn ríkisstjórnarinnar voru í læknaverkfallinu. Ríkisstjórnin
er að setja fjármuni í framkvæmdir við
Landspítala, en læknar hafa harðlega
gagnrýnt aðbúnaðinn þar og ræddu
oft og tíðum um hann í verkfallinu. Af hverju ekki að stíga
fram í miðju verkfalli og slá sig til
riddara með umræddum
framkvæmdum, frekar
en að bíða þar
til nokkrum
vikum eftir
að verkfalli
lýkur?

Nýtt ráðuneyti – já takk
Bandalag íslenskra listamanna (BÍL)
hélt málþing í upphafi mánaðar þar
sem hugmyndin um sérstakt ráðuneyti
menningarmála var rædd. Sjálfstæðisbarátta 21. aldarinnar, var yfirskrift
þingsins, þannig að líklega hefur eitthvað annað en skipulag ráðuneytismála
borið þar á góma. Illugi Gunnarsson,
mennta- og menningarmálaráðherra,
tók vel í hugmyndina. Mögulega
vegna þess að hann er að kafna
í verkefnum í ráðuneytinu, en
kannski er hann bara að hugsa
um blaðamenn sem myndu
fagna því að þurfa ekki að skrifa
mennta- og menningarmálaráðherra í hvert
sinn sem Illugi tjáir
sig.
kolbeinn@frettabladid.is

Hvað tefur í húsnæðismálum?

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

hann vill selja svo hægt sé að mynda sér
afstöðu til slíkra hugmynda? Hætta að
gefa í skyn og tala hreint út?
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Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins
með glæsilegt forskot á keppinautana.
Meðallestur Fréttablaðsins í
aldurshópnum 25-54 ára er 73%
á höfuðborgarsvæðinu.*
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

BSRB hefur lengi bent á mikilvægi þess
að brugðist verði sem fyrst við vanda og
breyttum þörfum á húsnæðismarkaði til
að tryggja öllum viðunandi húsnæði á
viðunandi kjörum. Í nýútkominni skýrslu
Velferðarvaktarinnar er sérstaklega bent
á mikilvægi þess að huga að öryggi í húsnæðismálum. Brýnt er því að mati BSRB
að setja í forgang uppbyggingu almenns
leigumarkaðar og samræmt húsnæðisbótakerfi.
Nauðsynlegt er að gera leiguformið að raunverulegum valkosti í búsetumálum á Íslandi. BSRB telur að með
almennu leigukerfi að norrænni fyrirmynd verði hægt að bjóða upp á langtímaleigu húsnæðis á viðunandi kjörum.
Þörf á auknu framboði leiguhúsnæðis
er mikil en um 20% félagsmanna BSRB
hafa lýst því í kjarakönnunum bandalagsins að þeir vilji færa sig úr eigin húsnæði
yfir á leigumarkað ef búsetuöryggi væri
tryggt.
Það er jafnframt grundvallaratriði í
stefnu BSRB að stuðningur hins opinbera við ólík búsetuform verði jafnaður.
Taka verður strax upp samræmdar húsnæðisbætur í stað vaxta- og leigubóta til
að stuðla að frekari jöfnuði fólks. Með
hærri fjárstuðningi til leigjenda í formi
samræmdra húsnæðisbóta verður fjöl-

➜ Ríkið verður að koma með öﬂ-

ugum hætti að uppbyggingu leigufélaga og gera nauðsynlegar...

skyldum því gefið raunverulegt val um
búsetuform.
Nú er bráðum ár liðið frá því að tillögur verkefnisstjórnar um framtíðarskipan húsnæðismála voru kynntar en engin
frumvörp hafa enn verið lögð fram af
hálfu félags- og húsnæðismálaráðherra.
Ljóst er að mikillar óþreyju er farið að
gæta eftir því að aðgerðir ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum líti dagsins ljós.
Ríkið verður að koma með öflugum
hætti að uppbyggingu leigufélaga og
gera nauðsynlegar breytingar á laga- og
reglugerðarumhverfi þannig að leigufélög geti sinnt sínu mikilvæga hlutverki.
BSRB bendir á að þeim bráðavanda sem
nú blasir við á húsnæðismarkaði verður
ekki brugðist við nema stjórnvöld leggi nú
fram nauðsynlega fjármuni bæði í uppbyggingu leigufélaga og í nýtt og samræmt húsnæðisbótakerfi þar sem stuðningur við leigjendur verði aukinn. BSRB
kallar því eftir að félags- og húsnæðismálaráðherra komi án tafar fram með
raunhæfar tillögur til að tryggja húsnæðisöryggi og jafnræði á húsnæðismarkaði.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is AÐSTOÐARFRÉTTASTJÓRI: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is HELGARBLAÐ: Erla Björg Gunnarsdóttir erla@frettabladid.is MENNING: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is
VÍSIR: Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

| SKOÐUN |

MÁNUDAGUR 23. febrúar 2015

„Þvílík skömm“

Óðal feðranna

Á síðasta degi liðins árs
birtist leiðari í Fréttablaðinu sem fjallaði um
meðferð embættis Sérstaks saksóknara á málum
sem embættið hefur haft
til meðferðar. Áður hafði
Fréttablaðið – sem stundum fyrr – slegið upp fréttum af meintri valdníðslu
embættisins við rannsókn á efnahagsbrotum í
aðdraganda hrunsins.

Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson

DÓMSMÁL

vera vandað í vinnubrögðum og standast nákvæma
skoðun en hitt er líka til
í dæminu að formgallaréttarkerfið verði yfirsterkara réttlætis-réttarkerfinu þannig að fyrir
vikið glatist trúverðugleiki þess.

Ögmundur
Jónasson

Form til góðs og ills
Ekki svo að skilja að ég
alþingismaður
vilji gera lítið úr formi og
formgöllum. Réttarkerfið er eðli
Hver brýtur mannréttindi?
máls samkvæmt grundvallað á
Í þessu tilviki var um að ræða
formi. Form og formfesta er andtryggingafélagið Sjóvá sem hafði
stæðan við duttlunga og geðþótta.
verið til rannsóknar hjá embættEn form getur líka verið uppinu en ekki verið taldar forsendur
spretta mistaka ef ekki er nægur
til lögsóknar á hendur forstjóra
mannskapur og fjármunir fyrir
þess eftir fimm ára rannsóknarhendi. Þess vegna leita efnamenn
ferli. Fréttablaðið taldi mannréttjafnan varna í forminu en síður í
indi hafa verið brotin á forsvarsefnisatriðum. Og þeir, og stuðnmönnum fyrirtækisins með því að
ingsmenn þeirra, vita sem er, að
halda þeim svo lengi í óvissu og
öruggasta leiðin til að vernda efnhöfundur umrædds leiðara sparaða lögbrjóta er að skera niður hjá
aði ekki stóru orðin þegar hann
ákæruvaldinu.
klykkti út: „Þvílík skömm fyrir
Eva Joly
sérstakan saksóknara.”
Nú er það svo að varla þarf nokkÍ Kastljósi Sjónvarps var fyrir
nokkrum dögum mætt til leiks
urn mann að undra þótt tryggEva Joly, ráðgjafi Sérstaks sakingafélagið Sjóvá skuli hafa verið
tekið til rannsóknar en í aðdragsóknara í kjölfar hrunsins. Í viðanda hrunsins höfðu orðið breyttalinu lýsti hún því mati sínu að
ingar á eignarhaldi með margmálsmefðerð efnahagsbrota í
íslensku réttarkerfi hefði verið
víslegum tilfæringum og beindist
rannsóknin m.a. að lánveitingum
fagmannleg og markviss og tekið
úr tryggingabótasjóði félagsins.
minni tíma en sambærileg mál
Eins og fram hefur komið hélt
annars staðar.
Sjóvá með sjóði sína suður í lönd
Viðbrögðin við viðtalinu við Evu
og fjárfesti í áhættufyrirtækjum
Joly voru almennt mjög jákvæð
en heiftúðug af hálfu þeirra sem
með þeim afleiðingum að ákvörðun var tekin, með réttu eða röngu,
sýnilega skjálfa nú á beinum vegna
að veita milljörðum af skattfé til
hugsanlegrar afhjúpunar á skattabjargar félaginu, auk þess sem
undanskotum þeirra sjálfra eða
iðgjöldin voru keyrð upp – m.a.
skjólstæðinga þeirra.
um 40% í byrjun árs 2009. Þannig
Haukar í horni
að almannahagsmunir voru þarna
vissulega í húfi og fráleitt annað en
Þessir aðilar eiga hauka í horni í
að glannalegar fjárfestingar yrðu
Stjórnarráði Íslands, sem markvisst hafa skorðið niður fjárskoðaðar með tilliti til lögmætis og
veitingar til embættis Sérstaks
réttarstöðu.
Síðan er það annað mál hverjsaksóknara. Niðurskurðurinn torar ástæður eru fyrir því að rannveldar embættinu að sjálfsögðu
sókn tekur langan tíma. Krufnað rækja hlutverk sem löggjafinn
hefur ætlað því.
ing á orsökunum gæti gefið okkur
Væri ekki nær að Fréttablaðinu
vísbendingu um hvar skömmin á
heima og þá jafnframt hver það er
þætti þetta vera skammarlegt í
sem brýtur mannréttindin.
stað þess að veitast að þessu mikilvæga embætti með gífuryrðum?
Formgalla-lögfræði
Það er vissulega rétt hjá FréttaÞað sem augljóslega hefur gerst á
blaðinu að sakborningum ber að
Íslandi – að hluta til í tengslum við
sýna tillitssemi og nærgætni. Þeir
hrunmálin – er að málsmeðferð
eiga rétt á því. Ef rannsókn hefur
fyrir dómskerfinu hefur leitað í
legið niðri um lengri eða skemmri
svipaðan farveg og við þekkjum
tíma og þannig lengt erfiða bið, þá
af afspurn frá Bandaríkjunum þar
ber að spyrja hvað valdi. Gæti þar
sem fjölmennar sveitir rándýrra
verið um að kenna fjárskorti sem
lögfræðinga taka að sér mál fyrir
þá hlýtur að skrifast á reikning
borgunarmenn, finna á þeim alls
stjórnvalda en ekki embætti Sérkyns formgalla og koma þannig í
staks saksóknara. Er skömmin þá
ekki þeirra?
veg fyrir sakfellingu í brotum sem
Hvernig væri að fá eins og einn
öllum almenningi þykja augljós.
leiðara um þetta.
Réttarkerfið þarf vissulega að

Lýðræði fyrir alla?
Síðustu mánuði hef ég varla KOSNINGAR
(2014). Af hverju ætti ekki
að vera hægt að nýta tölur
hugsað um annað en þátttöku innflytjenda í kosnyfir þátttöku fólks af erlendingum. Það er vegna þess
um uppruna í eitthvað svipað mastersverkefnið mitt,
að? Nú eða ef þessar tölur
sýna mikla þátttöku, þá
„Borgarstjórnarkosningar
reyna að viðhalda þátttökí Reykjavík 2014: Innsýn í
reynslu fólks af erlendum
unni eða jafnvel bæta hana
uppruna af þeim“, fjallaði
enn meira. Jafnvel skoða
um þann málaflokk, í
hvaða þættir hafa hvetjandi
Guðrún
íslensku (eða í raun reyk- Magnúsdóttir
áhrif á fólkið til að taka þátt
vísku) samhengi. Það er MA í hnattrænum og reyna að nýta það í að
alveg ótrúlegt hvað þáttur tengslum, fólkshvetja aðra til þátttöku.
eins og lýðræðisleg þátt- ﬂutningum og fjölÍslensk stjórnvöld segja í
taka minnihlutahóps í menningarfræðum stefnu sinni um aðlögun innsamfélaginu er í raun lítið
flytjenda að þátttaka nýrra
rannsakaður. Hjá Hagstofu Íslands
Íslendinga á öllum sviðum samfinnast eingöngu tölur um þátttöku
félagsins sé mjög mikilvæg. Jafnframt segir í stefnunni að hornfólks af erlendum bakgrunni frá
árinu 2006 og bera þau hjá Hagsteinn íslensks samfélags séu meðal
stofunni fyrir sig að það sé of mikið
annars lýðræði, samábyrgð og
álag á kjörstjórnir að safna þessum
mannréttindi. Í mínum rannsóknum
gögnum. Of mikið álag eða of mikið
hefur komið í ljós að það eru ekki
ómerkilegt?
allir innflytjendur sem vita að þeir
Tölur yfir þátttöku eftir aldri
hafa í raun kosningarrétt. Er það
lýðræðislegt? Er það samábyrgð?
hafa til dæmis verið notaðar til að
rýna í mögulegar ástæður fyrir
Eru það mannréttindi?
því að ungt fólk tekur lítinn þátt í
Það er alveg ljóst að á þessu sviði
kosningum, eins og raun bar vitni
er margt hægt að bæta, sé vilji fyrir
í síðustu borgarstjórnarkosningum
hendi.

rithöfundur

Óðal feðranna
Þeir líða dagarnir við vetrarhörkur
og þennan endalausa sökudólga-eltingaleik, hring eftir hring, þar sem
valdamenn fyrri ára klukka hver
annan og skiptast á að „vera’ann“, á
meðan við fáum allra náðarsamlegast að fylgjast með. Hefur svo hver
nokkuð að iðja. Nema svo koma allt
í einu hátíðir þar sem fólk er verðlaunað fyrir vasklega framgöngu í
listum og menningarlífi – þá birtir ögn og maður getur gleymt stórfiskaleik valdakallanna örskamma
stund.
Við tókum okkur sem sé til og
drifum í að horfa á tvær íslenskar
myndir sem hvor með sínum hætti
glíma við íslenskt samfélag, París
norðursins eftir Hafstein Gunnar Sigurðsson en bráðlunkið handritið skrifað af Huldari Breiðfjörð
og Vonarstræti eftir Baldvin Z þar
sem Birgir Örn Steinarsson skrifar
handritið með leikstjóranum.
Þetta eru ólíkar myndir sem
maður ætti kannski ekki að tala um
í sömu andrá; önnur dregin stórum
dráttum, allt að því melódramatísk
og 19. aldarleg í rómantískri sýn
sinni á ógæfu og synd en hin innhverf og ísmeygileg; en báðar eftir
unga karlmenn sem vonandi fá að
gera margar góðar myndir fyrir
okkur. Báðar myndirnar eru um
þetta sem góðar myndir fjalla oft
um: Af hverju erum við svona? af
hverju fór þetta svona hjá okkur?
hvað er eiginlega að okkur?
Gott og illt
Í báðum myndunum fylgjumst við
með ungu fólki reyna að fóta sig í
íslenskri tilveru sem fer fram á forsendum gömlu skarfanna – gömlu
stórfiskanna – og þar sem er eiginlega nánast vonlaust að lifa sómasamlegu lífi. Í báðum myndunum er
ferningur: ungt par og eldri karlar,
illt eyðingarafl og vanmáttug góðvild.
Í Vonarstræti kynnumst við Eik,
ungri og einstæðri móður sem
vinnur á leikskóla en drýgir tekj-

urnar með vændi inn á milli (Hera
Hilmarsdóttir) og Sölva, ungum
fyrrum fótboltamanni á uppleið í
bankanum (Þorvaldur Davíð Kristjánsson). Þetta eru góðir krakkar en
leið þeirra er ólík: Í upphafi selur
hún aðgang að líkama sínum en
er laus úr ánauðinni í lokin. Í upphafi er hann frjáls fjölskyldumaður með sjálfa Maísólina í hádegisstað; í lokin hefur hann selt sál sína
sömu öflunum og hún hafði áður selt
sig. Í skurðpunkti myndarinnar hittist unga fólkið í hórferð bankstera
til Flórída; þau fella hugi saman,
ung og óspillt á þeirri stundu. Svo
skilja leiðir og ungi maðurinn spillist en hún hreinsar sig með uppgjöri við fjölskyldu þar sem grunnurinn var lagður að ógæfu hennar
með misnotkun afans (sem virðist
faðir barnsins hennar). Hinn roskni
karlinn sem er megingerandi í sögunni er skáldið Móri, sem Þorsteinn
Bachmann hefur fengið verðugt lof
fyrir að leika. Þetta er hin göfuga
fyllibytta sem er kunnugleg persóna
í íslenskum sagnaheimi, hið ölvaða
stórskáld vígt ógæfunni; hið góða
afl sem bregst. Hann vill öðrum
vel, og einkum þó stúlkunni sem er
á sama aldri og dóttir hans myndi
hafa verið og á litla stúlku á sama
aldri og litla dóttir hans var þegar
hún drukknaði og er hið stóra áfall
í lífi hans. Og um síðir tekst honum
reyndar að bjarga ungu konunni
með peningunum sem hann fær
fyrir hjallinn sinn í hundraðogeinum þar sem til stendur að rústa öllu
með risahóteli – og forða sér til suðrænu eyjunnar sem öll íslensk skáld
eru alltaf á leiðinni til.
Út í lífið á grænum miða
París norðursins er hljóðlátari
mynd, berangurslegri, kannski sérviskulegri en um leið verða persónur hennar manni nákomnari, þær
verða raunverulegri og meira lifandi í stað þess að vera táknmyndir og týpur, eins og myndi henda í
Vonarstræti ef hún væri ekki svona
vel leikin. Getur verið að fólk sé að
verða afvant því að sjá myndir þar
sem ekki gengur á með sjáanlegum
stórmælum, barsmíðum og ofbeldi?
Maður hefur að minnsta kosti orðið
þess var að sumu fólki þykir sagan
veigalítil í París norðursins. Því fer
fjarri. Þar er sögð mikil saga og
rammlega bundin og myndin á við
okkur margvísleg brýn erindi.

Báðar myndirnar
eru um þetta sem
góðar myndir fjalla oft um:
Af hverju erum við svona?
af hverju fór þetta svona hjá
okkur? hvað er eiginlega að
okkur?
Hún er snilldarlega leikin – meira
að segja hundurinn leikur óaðfinnanlega. Kannski veldur Flateyri
þessu – þessi magnaði bær undir
ógurlegum fjöllum – kannski músíkin með þessu lagi eftir Prins
Póló sem er svo fullt af séríslensku
tregastuði – kannski ferðin á tökuvélinni, stundum hröð og stundum
kyrr; eða bara svipsterkt andlitið á Birni Thors; myndin er á einhvern máta yfirþyrmandi sönn.
Þar segir frá Huga, ungum kennara (Björn Thors) og Ernu, (Nanna
Kristín Magnúsdóttir) ungri konu
sem hann á í sambandi við, án þess
að meina það alveg, og ungum syni
hennar sem kennarinn binst sterkum böndum. Í rauninni er þetta hin
heilaga fjölskylda, en Hugi veit það
ekki; hann er með hugann þar og þá.
Fulltrúi eyðingarinnar í þessari mynd er ólíkt viðkunnanlegri
en viðskiptaúlfarnir í Vonarstræti;
hér er þetta glaðsinna „lífskúnstner“ af kunnuglegu tagi, sem Helgi
Björnsson leikur af nærfærni og
glöggskyggni. Hann setur allt í
bál og brand í sárfyndnum senum,
ryðst inn í tilveru sonar síns,
tekur hana yfir; og er sambandi
þeirra skemmtilega lýst með sólpalli sem ýmist er verið að smíða
eða rífa, og er reyndar risinn á ný
í lokin. Fulltrúi uppbyggingarinnar er skólastjórinn og faðir Ernu
sem Sigurður Skúlason býr til fallega persónu úr, hvort sem það er
á hinum grátbroslegu AA-fundum,
sem sýna fámennið í sinni ýktustu
mynd, og þar sem hann fer með
klisjurnar af svo fallegri einlægni
að þær hljóma næstum eins og djúp
speki eða lokasenan þegar hann
heldur bugaður inn í húsið og Hugi
fer burt frá skyldum sínum og lífinu sem hann gæti lifað út í „frelsið“ og óvissuna á bílnum sínum,
sem vel að merkja er með grænum
miða. Eins og íslenskt samfélag um
þessar mundir.
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1660 Karl 11. verður konungur Svíþjóðar.

Mussolini myndar Fasistaﬂokkinn

1889 Hið íslenska kennarafélag er stofnað.
1927
Sveinbjörn Sveinbjörnsson tónskáld andast, 79 að
aldri. Hann bjó lengst af í Edinborg. Sveinbjörn samdi á annað
hundrað tónverka en er þekktastur fyrir lagið við Lofsöng (Ó,
Guð vors lands) eftir
Matthías Jochumsson, sem er þjóðsöngur Íslendinga.
1941 Plútóníum
er í fyrsta sinn einangrað og framleitt af Dr. Glenn T.
Seaborg.

Pólitíkusinn Benito Mussolini klauf sig úr
ítalska Sósíalistaflokknum og myndaði
Fasistaflokkinn þennan mánaðardag árið
1919.
Mussolini, sem hét fullu nafni Benito
Amilcare Andrea Mussolini, var blaðamaður, rithöfundur, stjórnmálamaður og
að lokum einræðisherra sem ríkti yfir
Ítalíu frá 1922 til 1943.
Hann var helsti kenningasmiður
ítalska fasismans og undir hans stjórn
ríkti flokksræði, ritskoðun og markviss

útskúfun allrar stjórnarandstöðu á Ítalíu.
Þegar hann gerðist bandamaður
nasista í síðari heimsstyrjöldinni varð
Ítalía eitt af skotmörkum bandamanna.
Innrás bandamanna á Suður-Ítalíu varð
að lokum til þess að hann missti völdin
og var seinna handtekinn nálægt Mílanó.
Hann var tekinn af lífi af flokki ítalskra
andspyrnumanna 28. apríl árið 1945.
Nú er Fasistaflokkurinn eini stjórnmálaflokkurinn sem bannað er að endurreisa samkvæmt stjórnarskrá Ítalíu.

1980 Æðstiklerkurinn Ruhollah
Khomeini segir að
þingheimur Írans
muni ákveða örlög
bandarískra fanga.
1983 Vídeo-son
hættir útsendingum. Fyrirtækið
hefur þá rekið kapalsjónvarp í tvö ár
og náð til um sex
þúsund íbúða á höfuðborgarsvæðinu.
1985 Torfi Ólafsson setur heimsmet í réttstöðulyftu
í flokki unglinga,
lyftir 322,5 kg.
1987 Konur eru
fulltrúar á Búnaðarþingi í fyrsta
sinn í sögu Búnaðarfélags Íslands frá stofnun þess árið 1899. Þetta eru þær
Ágústa Þorkelsdóttir og Annabella Harðardóttir.
1997 Eldur gýs upp í rússnesku geimstöðinni Mír.

VINIR Bogey Rún og Alexander hittast reglulega og byrja jafnan á að fara heim til Bogeyjar, borða Cheerios og spjalla.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Finnst gaman að baka
Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

LILJA STEFÁNSDÓTTIR
garðyrkjumaður,

lést á Landakoti sunnudaginn 15. febrúar.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 25. febrúar kl. 13.00.
Jökull E. Sigurðsson
Kristín Hlíf Andrésdóttir
Stefán Sigurðsson
Brynhildur Kristjánsdóttir
Trausti Sigurðsson
Hanna Dóra Magnúsdóttir
Sólveig Sigurðardóttir
og fjölskyldur.

Ástkær sambýlismaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

PÁLL HREINN PÁLSSON
frá Þingeyri,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
16. febrúar. Útförin verður gerð frá
Grindavíkurkirkju föstudaginn 27. febrúar klukkan 14.00.
Soffía Stefánsdóttir
Margrét Pálsdóttir
Ársæll Másson
Páll Jóhann Pálsson
Guðmunda Kristjánsdóttir
Pétur Hafsteinn Pálsson
Ágústa Óskarsdóttir
Kristín Elísabet Pálsdóttir
Ágúst Þór Ingólfsson
Svanhvít Daðey Pálsdóttir
Albert Sigurjónsson
Sólný Ingibjörg Pálsdóttir
Sveinn Ari Guðjónsson
afabörn og langafabörn.

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.

Bogey Rún Beck Helgadóttir hefur tvívegis tekið þátt í mentorverkefninu vinátta sem
snýst um að ungmenni úr framhalds- eða háskóla tekur að sér barn á aldrinum sjö til níu
ára og hittir það vikulega í einn vetur. Á morgun er alþjóðlegur mentordagur.
„Þegar ég var barn í Langholtsskóla
var ég svolítið feimin. Þess vegna fékk
ég mentor. Mentorinn minn var stelpa
úr Menntaskólanum við Sund sem ég
hitti alltaf einu sinni í viku í heilan
vetur. Við fórum í keilu, sund, bíó og
gerðum margt fleira skemmtilegt,“
segir Bogey Rún Beck Helgadóttir,
nemandi í Kvennaskólanum í Reykjavík. Hún segir þessar stundir með
menntaskólastúlkunni hafa gefið sér
mikið. „Mér fannst gaman að geta sagt
hinum krökkunum frá einhverju sem
ég hafði upplifað utan skólans og tel
að þetta prógramm hafi hjálpað mér.“
Bogey segir annan nemanda úr
sama bekk hafa líka haft mentor
þennan vetur. „Við vorum oft saman
því mentorarnir okkar voru vinkonur,“ rifjar hún upp.
Nú er Bogey í leiðbeinandahlutverkinu. Frá því í október í haust
hefur hún verið mentor og hitt Alexander Khandong, nemanda í Álfhólsskóla í Kópavogi, vikulega. Hann er
átta ára og á foreldra frá Taílandi.
„Það er misjafnt hvernig fólk vill
hafa fyrirkomulagið á hittingunum
en mér finnst ágætt að hafa mentordag, alltaf sama vikudaginn, og gera
þá ráð fyrir þessari samveru.
Við höfum þetta þannig að ég sæki
Alexander í skólann og skutla honum
heim á eftir af því að ég er á bíl. Ég
reyni alltaf að vera komin með hugmyndir að einhverju til að gera en
spyr hann alltaf líka hvort það sé eitthvað sérstakt sem hann langi að gera.
Það er fastur liður hjá okkur að fara
beint heim til mín og borða Cheerios.

MARKMIÐ OG HUGMYNDAFRÆÐI
Vinátta er samfélagsverkefni þar sem lögð er áhersla á gagnkvæman ávinning
með því að börn og ungmenni læri af aðstæðum hvors annars. Það byggir á þeirri
hugmyndafræði að samskiptin séu jákvætt innlegg í líf barnsins því mentorinn
verður barninu fyrirmynd og bætir möguleika þess við mótun sjálfsmyndar.

Börnin eiga að …
kynnast nýjum hugmyndum, aðstæðum og öðlast nýja þekkingu
og reynslu.
styrkja sjálfsmynd sína og auka félagsfærni.
kynnast nýjum aðstæðum til skemmtunar.
kynnast möguleikum til náms.
Mentorarnir eiga að …
þroska félagslega færni og samskiptahæfni.
eiga uppbyggileg samskipti við börn og forráðamenn þeirra.
laga sig að margbreytilegum aðstæðum.
vinna að velferð barna og öðlast víðtæka reynslu í samskiptum
við börn.
heimild: vinatta.is
Það er mikilvægur dagskrárliður. Við
spjöllum mikið saman, Alexander
er rosalegur spjallari. Oft förum
við eitthvað út á eftir en höfum líka
bakað mikið saman heima hjá mér.
Honum finnst rosa gaman að baka.
Við höfum líka farið í bíó og á bingó
og horft á sjónvarp og vídeó.“
Bogey veit um fleiri nemendur
Kvennaskólans sem hafa valið að
vera mentorar þetta árið og sinna
krökkum á aldrinum sjö til níu ára
á svipaðan hátt og hún. En veit hún
hvernig valið er í yngri hópinn?
„Ég held að krakkar sem eru af
erlendum uppruna, eða nýfluttir í

Við spjöllum
mikið saman, Alexander
er rosalegur spjallari.
Oft förum við eitthvað
út á eftir en höfum líka
bakað mikið saman
heima hjá mér.
hverfið og þekkja ekki marga, hafi
forgang,“ svarar hún og vonar að þeir
sem taka þátt í mentorverkefninu á
þessum vetri eigi eftir að hittast.
gun@frettabladid.is

BEIKONRÁÐ
Þegar skera þarf beikon í bita er gott ráð að
frysta beikonstrimlana stuttlega. Þannig er
auðveldara að saxa þá niður og beikonið
rennur ekki undan hnífnum.

HVAÐ ER HEILSUMEÐ^ũĄůĨǀŝƌŬƵƌŚƵƌĝĂƌŽƉŶƵŶĂƌďƷŶĂĝƵƌ
FERÐ JÓNÍNU BEN?
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ǀŝĝŚĂůĚŝ͘,ĞŶƚĂƌǀĞůĨǇƌŝƌĂĝŐĞŶŐŝŚƌĞǇĨŝŚĂŵůĂĝƌĂ͘ 

JÓNÍNA BEN KYNNIR Heilsumeðferð Jónínu Ben hefur verið starfrækt í
rúman áratug. Meðferðin er einstaklingsmiðuð og hefur skilað fólki mun betri
heilsu á skömmum tíma. Hér greinir hún frá því hvernig meðferðin fer fram.
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eilsumeðferðin sem ég kenni og
fólk fer eftir hefur verið þróuð
og notuð af pólsku læknunum dr.
Ewa Dabrowska og dr. Agnesku Lemanskie,“ segir Jónína en læknarnir í Póllandi hafa áratuga reynslu af hreinsandi
læknisfræðilegum föstum.
„Á föstunni eru virkjuð ýmiss konar
viðbrögð, sem ætlað er að eyða uppsöfnuðum úrgangi og koma á jafnvægi
og heilbrigði í líkamanum á ný. Ef aldrei
er fastað missir líkaminn hæfileikann til
að hreinsa sig sjálfur,“ segir Jónína.
Hún segir þessa meðferð hafa skilað
einstaklega góðum árangri en hún miðar
að því að virkja sjálfslækningarkerfi
líkamans með föstu. Með föstunni skapist aðstæður þannig að líkaminn lækni
sig sjálfur og vinni bug á ýmsum kvillum
sem séu fyrir hendi. „Erfitt er að detoxa
án hvíldar því stress dregur úr virkninni,“ áréttar Jónína og því er mikilvægt
að fasta í rólegu umhverfi á borð við
það sem boðið er uppá í Póllandi.

HÉR ER DÆMI UM HVERNIG HEILSUMEÐFERÐIN FER FRAM:
Dagskráin byggir fyrst og fremst á áðurnefndri föstu þar sem ákveðnu mataræði er fylgt sem byggir að mestu á lífrænt ræktuðu grænmeti og ávöxtum.
Innifalið í verðinu er gisting, fæðið,
fræðslan, slökunartímarnir og bólgueyðandi meðferðir.

MEÐFERÐIR Í PÓLLANDI
14.-28. mars – UPPSELT
27. mars – 10.apríl
24.maí – 7.júní
15.-29. júlí
6.-20.september
Hveragerði 11.-25.apríl, nóvember, janúar og
febrúar 2016
Flogið er til Gdansk og leigubíll nær í
fólk á flugvöllinn.
Boðið er upp á kynnisferðir og verslunarferðir á góðu verði.
Gaman er að dvelja í Gdansk í nokkra
daga eftir eða fyrir heilsufríið.

FYRSTU DAGARNIR
Erfiðasta tímabil grænmetis- og
ávaxtaföstu eru fyrstu dagarnir, á
meðan efnaskiptaferlið er að breytast. Fólk getur fundið fyrir orkuleysi,
og jafnvel höfuðverk. Þessi einkenni
hverfa eftir 2-3 daga. Fyrstu merki um
betri líðan er betri svefn, gott skap
og meiri orka til athafna. Áreynsluþol
eykst og liðverkir minnnka, húðblettir minnka, bólgur hverfa, einkenni
sykursýki og hjartasjúkdóma minnka.
Mikið þyngdartap á hálfum mánuði.

JÓNÍNA BEN
íþróttafræðingur.

BÓKANIR
Hægt er að bóka
með því að senda
póst á joninaben@joninaben.is
eða hringja í síma
8224844.

FÓLK| HEIMILI
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið
fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Hönnun: Silja
Ástþórsdóttir Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

VORVERKIN KALLA
HEIMILI Þótt enn sé febrúar er marga farið að lengja eftir vorinu. Til að friða
óþreyjufulla græna fingur má fara að undirbúa sáningu sumarblómanna.

F

lestum tegundum er sáð í mars og
apríl en það er full ástæða til að fara
að huga að sáningu sumarblómanna
núna. Stjúpurnar hafa til að mynda lengri
spírunartíma en önnur sumarblóm og
þá sérstaklega rauðu stjúpurnar,“ segir
Vilmundur Hansen garðyrkjufræðingur en
við fengum hann til að ráðleggja um allra
fyrstu garðverkin. Þótt enn sé febrúar er
marga farið að lengja eftir vorinu.

HREINLÆTI
„Bakkar og ílát sem á að nota verða að
vera hrein en í gamalli mold geta leynst
sjúkdómar eins og sveppasýkingar. Því
ætti að þvo allt sem á að nota vel, til dæmis með uppþvottalegi, og skola sápuna vel
burt.“
SÁÐMOLD OG HENTUG ÍLÁT
„Best er að nota sáðmold því pottamold er
of næringarrík fyrir ungplöntur. Einnig þarf
að velja rétt ílát sem henta þar sem á að
koma öllu fyrir.“
BLEYTA MOLDINA MEÐ VOLGU VATNI
„Moldin fer svo í bakkana eða ílátin. Ekki
fylla þó alveg upp að brún svo hægt verði
að vökva án þess að flæði út fyrir. Bleyta
svo í moldinni með volgu vatni svo fræin
fái ekki sjokk.“
SÁNING
„Fræjunum er sáldrað yfir moldina. Það fer
eftir stærð þeirra hvort moldarlag fer yfir
þau. Ef þau eru pínulítil eins og stjúpufræin er nóg að þrýsta þeim létt ofan í moldina. Með stærri fræ er hægt að miða við að
setja fræið þrisvar sinnum þvermál þess
niður, svo mold yfir og vökva. Í því meiri
snertingu sem fræið er við jarðveginn því
fljótara er það að spíra.
Að endingu er gott að setja glært eða
hvítt plast yfir. Þá þarf ekki að vökva eins
oft.“
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HITASTIG OG BIRTA
„Hitastig þarf að vera 18-22 gráður meðan
plönturnar eru að spíra. Hitastig og birta
fara saman og því meiri birta sem er því
hærra getur hitastigið verið. Hitinn má

þó ekki vera of hár, það getur leitt til þess
að plönturnar verði langar og veiklulegar.
Meðan plönturnar eru að spíra þarf að
passa að rakinn sé nægur en ekki of mikill.
Nota til dæmis úðabrúsa og úða yfir.“

Í GARÐINUM
Vilmundur Hansen
garðyrkjufræðingur ráðleggur um allra fyrstu
garðverkin.
MYND/VILHELM

LÆGRI HITI OG MEIRI BIRTA
„Spírunartími er mjög misjafn eftir tegundum og eins hafa ytri aðstæður áhrif. Þegar
fyrstu spírurnar og kynblöðin koma skal
hafa plönturnar á eins björtum stað og
hægt er og við 15-18 gráður. Þegar komnir
eru tveir þrír blaðkransar eftir kynblöð
má fara að dreifa plöntunum í venjulega
gróðurmold.“
HJÁLEIÐ
„Það er hægt að spara sér eitt skref í
ferlinu með því að nota einungis litla potta
en ekki sáðbakka. Þá má setja tvo þriðju
af venjulegri gróðurmold í pottinn og sáðmold efst, sá svo fræjum á sáðmoldina og
þá vex plantan niður í hinn jarðveginn.“
VENJA PLÖNTURNAR VIÐ ÚTIVISTINA
„Þegar plönturnar eru orðnar nógu
stálpaðar og farið að hlýna í lofti, þarf að
venja þær við í áföngum. Setja þær út í
stuttan tíma daglega, ekki í beina sól og
taka þær inn yfir nóttina. Ef kalt er í veðri
þarf að breiða akríldúk yfir þær.“

NÆGUR RAKI
„Meðan plönturnar eru að spíra þarf
að passa að rakinn sé nægur en
ekki of mikill. Nota
til dæmis úðabrúsa
og úða yfir.”
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STJÚPUR Stjúpum þarf að sá í febrúar.

Fylgist með okkur á
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MORGUNFRÚ Morgunfrú þarf að sá í apríl.

BLÁHNOÐA Sá þarf bláhnoðu í mars.

SÁNINGARTÍMI SUMARBLÓMA
Ólíkum tegundum er sáð á mismunandi tímum. Vilmundur Hansen listaði
upp nokkrar tegundir

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

FEBRÚAR
■ Stjúpublóm - (Viola x wittrockiana) – aðrar en rauðar
■ Drottningarfífill (Zinnia elegans)
■ Ljónsmunnur (Antirrhinum
majus)

FEBRÚAR-MARS
■ Brúðarauga - (Lobelia erinus)
■ Frúarhattur - (Rudbeckia fulgida var. speciosa)

MARS
■ Apablóm - (Mimulus cupreus)
■ Bláhnoða - (Ageratum houstonianum)
■ Daggarbrá - (Leucanthemum
paludosum)
■ Garðajárnurt - (Verbena x hybrid)
■ Hádegisblóm - (Dorotheanthus
bellidiformis)
■ Ilmskúfur - (Matthiola incana)
■ Skógarmalva - (Malva sylvestris)
■ Sólblóm (Helianthus annuus)

MARS-APRÍL
■ Aftanroðablóm - (Lavatera
trimestris)
■ Dalía - (Dahlia x hortensis)
■ Flauelsblóm - (Tagetes patula)
■ Klæðisblóm - (Tagetes erecta)
■ Morgunfrú - (Calendula officinalis)
■ Paradísarblóm - (Schizanthus x
wisetonensis)
■ Sólbrá - (Coleostephus multicaulis)
■ Skjaldflétta - (Tropaeolum
majus)
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Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig heim!

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Rúnar
Óskarsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Bylgja Bára
Bragadóttir

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

sölufulltrúi
Sími 896 0247

Nadia Katrín
sölufulltrúi
Sími 692 5002

100% þjónusta = árangur*

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

Nýbýlavegur 8. 2.hæð 200 Kópavogur eignir@domusnova.is S 527 1717

Verð 23.900.000

Kelduland 5 108rvk

Kristín Einarsdóttir
Sölufulltrúi
kristin@domusnova.is
Sími : 894-3003
Stærð : 51,4fm
Herbergi : 2
Byggingarár : 1971
Fasteignamat : 16.950.000

Kristín og Domusnova kynna:
Íbúð á jarðhæð með sérgarði í Fossvogi.
Andyri með góðu fatahengi , baðherbergi með ljósri
innréttingu og sturtubaðkari. Tengi fyrir þvottavél er í
baðinnréttingu. Gott svefnherbergi með fataskápum
sem ná uppí loft, svalarhurð út í suðurgarð er í herbergi.
Elhús með ljósri innréttingu og opið inní bjarta stofu
Einar Hannesson
sem snýr til suðurs.
Allar frekari upplýsingar veitir Kristín í síma 894-3003 HDL.Löggiltur
fasteignasali
eða kristin@domusnova.is

RE/MAX Lind verður
LIND Fasteignasala
Lind fasteignasala var opnuð í
vikunni en hún starfar á grunni
RE/MAX Lindar.
Hannes Steindórsson opnaði í vikunni Lind fasteignasölu ásamt Þórunni Gísladóttur, Andra Sigurðssyni, Kristjáni Þóri Haukssyni og
Stefáni Jarli Martin.

Hannes hefur starfað í fasteignageiranum í 10 ár en taldi
tímabært að breyta til. Fasteignasalan nýja starfar á mjög sterkum grunni RE/MAX Lindar sem
starfað hafði síðan árið 2003.
Starfsemin verður með svipuðu sniði en þó einhverjar viðbætur og nýjungar sem verða
kynntar fljótlega. „Síðastliðin 10

ár hafa verið mjög góð og mikill
lærdómur að vera tengdur svona
alþjóðlegu kerfi,“ segir Hannes og hlakkar til að takast á við
ný verkefni undir nýja nafninu
LIND.
Á stofunni starfa 19 manns og
er kynjahlutfall nánast jafnt.
Heimasíða fasteignasölunnar er
www.fastlind.is

Opið hús þriðjudaginn 24.Feb 17:30-18:00
Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 •
berg@berg.is w w w.berg.is •
GSM 897 0047
Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
3HWXU#EHUJLV

Klapparhlíð 13, íbúð 303 - 270 Mosfellsbær

Skeljatangi 17 - 270 Mos.

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

Línakur 6 - 210 Garðabær
Mjög glæsilegt 299,6 m2 raðhús á
þremur hæðum. Stórt og rúmgott
raðhús á frábærum útsýnistað á
Arnarneshæðinni. Í húsinu eru
hjónasvíta með fataherbergi og
baðherbergi, 4 svefnherbergi, 3 önnur baðherbergi, glæsilegt eldhús,
stofa. Fjölskyldurými eru stór og
góð. Tvennar svalir eru á húsinu,
garðsvalir á efstu hæð og stórar
svalir út frá stofu og þá er gengið
út á verönd á jarðhæð. V. 84,9 m.

94,2 m2 4ra herbergja íbúð á 2.hæð með
sérinngangi í litlu fjórbýli við Skeljatanga 17
í Mosfellsbæ. Vinsæll staður rétt við skóla,
leikskóla, sundlaug og líkamsrækt. V. 29,5 m.

Rauðamýri 1 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

Falleg 2ja herbergja íbúð með sérinngangi á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Klapparhlíð
13 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í svefnherbergi,
forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús og
stofu. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í sameign.
Frábær staðsetning í vinsælu hverfi rétt við
skóla, leikskóla og sundlaug. Svalir í suðvestur.
V. 22,9 m.

Blikahöfði 3, íbúð 202 - 270 Mosfellsbær
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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. Vinsæl
staðsetning rétt við skóla, leikskóla, sundlaug
og líkamsrækt. V. 27,9 m.

Desjamýri 7 - 270 Mosfellsbær

Kleifarás 13 - 110 Reykjavík
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.

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

Mjög rúmgóð 110,6 m2, 3ja herbergja
íbúð með sérinngangi og sérgarði, ásamt
bílastæði í bílakjallar í lyftuhúsi. Gott skipulag. Mjög rúmgóð svefnherbergi og stór
timburverönd/sérgarður. V. 31,9 m.

28 m2 geymsluhúsnæði/bílskúrar á lokuðu svæði
við Desjamýri 7 í Mosfellsbæ. Hámarks lofthæð
3,9 m2 og því hægt að setja geymsluloft yfir ca.
6-8 m2. Þetta er mjög góður kostur fyrir iðnaðamenn, eða dótakassi fyrir leikföngin, svo og sem
geymsla. V. 3,7 m.

Sveinsstaðir - 270 Mosfellsbær
Kvíslartunga - 270 Mosfellsbær
Þinghólsbraut 34 - 200 Kópavogur
Fallegt 193,2 m2 einbýlishús ásamt
bílskúr við Þinghólsbraut 34 í
Kópavogi. Húsið stendur hátt með
fallegu útsýni. Stórar svalir eru fyrir
framan húsið og yfir bílskúrnum.
Timburverönd með einangruðum
geymsluskúr. Fallegur og gróinn
garður. V. 51,0 m.

104 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 31 m2
bílskúr á 2.000 m2 lóð við Sveinsstaði í Mosfellsbæ. Húsið stendur á mjög fallegum stað
rétt við skógivaxið svæði rétt á melunum
ofan við Reykjalund. V. 36,7 m.

Vorum að fá í sölu tvö 181,5 m2 parhús á einni hæð, tilbúin til innréttinga, við Kvíslartungu 47-49
í Mosfellsbæ. Birt stærð hvorrar eignar eru 181,5 m2, þar af er íbúð 140,7 m2 og sambyggður
bílskúr 40,8 m2. Eignin afhendist tilbúinn til innréttinga, þann 15.05.2015. V. 42,9 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Einbýlishús á bökkum Ytri – Rangá- Frábær staðsetning
Afar vel staðsett 246,6 fm. einbýlishús á einni
hæð við Þrúðvang á Hellu að meðtöldum 53,2
fm. bílskúr. Húsið er allt endurnýjað að innan sem
utan. Rúmgóð stofa með útgengi í sólstofu. Fjögur
herbergi. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Lóðin
er eignarlóð 1.000,0 fermetrar að stærð, ræktuð og
frágengin með stórri viðarverönd. Hellulögn er fyrir
framan bílskúr og hús.

EIGNARLÓÐIR VIÐ
ÞINGVALLAVATN
Tvær 7.400 fm. samliggjandi vatnslóðir á einstökum stað *
við Þingvallavatn, samtals 1,48 hektarar að stærð.

Eignin stendur á 1.000,0 fermetra eignarlóð niður
á árbakkanum við Ytri-Rangá. Ekki verður byggt
meira á árbakkanum.

Lóðirnar eru þær fremstu (næst vatni) skv. nýju deiliskipulagi
og nýtur óhindraðs útsýnis yfir Þingvallavatn og til fjalla.

Frakkastígur – tvær 2ja herbergja íbúðir í miðbæ Reykjavíkur.

Suðurgata - Heil húseign.

• 44,3 fm. íbúð á 1. hæð. Íbúðin er með sameiginlegum inngang með íbúð í risi.

Virðulegt timburhús á steinkjallara við Suðurgötu 12
í Reykjavík. Húsið er kjallari og tvær hæðir, samtals
357,2 fm. að gólfﬂeti auk 21,8 fm. bílskúrs. Húsið
stendur á fallegri og gróinni um 900 fm. lóð. Átta
bílastæði eru á baklóð hússins og möguleiki er á að
fjölga bílastæðum á lóðinni enn frekar. Húsið var reist
árið 1899 af Ásgeiri Sigurðssyni kaupmanni. Fyrir
rúmlega 20 árum var húsið allt endurnýjað að utan
sem innan. Undanfarin 25 ár hafa verið starfræktar
læknastofur í húsinu og hentar það mjög vel undir
hvers konar þjónustustarfsemi auk þess sem það
myndi sóma sér vel sem glæsilegt íbúðarhús í hjarta
borgarinnar.

Verð 19,9 millj.
V
• 45,4 fm. kjallaraíbúð með sérinngangi. Íbúðinni
fylgir 24,5 fermetra geymsluskúr á baklóð.

Verð 21,9 millj.
V
Húsið er bárujárnsklætt timburhús á steyptum kjallara og nýlega endurnýjað að utan fyrir ári síðan m.a.
klæðning, hluti af timburverki og þak ásamt gluggum
og gleri að mestu.

Verð 169,0 millj.
V

Hegranes - Garðabæ.

Álfhólsvegur – Kópavogi. - Einbýlishús á 1.120 fm. lóð

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

160,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum
útsýnisstað í Kópavogi auk geymsluriss yﬁr öllu
húsinu. Húsið er í nokkuð góðu ásigkomulagi hið
ytra, nýlega sprunguviðgert, múrað og málað.
Eignin stendur á 1.120 fermetra lóð og því væri
mögulegt að fjarlægja núverandi byggingu og reisa
stærra hús með ﬂeiri íbúðum á lóðinni. Tekið er
fram að ekki liggur fyrir neitt samþykki frá byggingaryﬁrvöldum hvað þetta varðar en fordæmi eru
vissulega til staðar í götunni.

Verð 69,9 millj.
V

Verð 49,0 millj.
V

NÝBYGGING
NÝ
ÝBYGGING

SUMARHÚS
Ú

2JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

NÝHÖFN 2 - 4, SJÁLANDI GARÐABÆ.

SUMARHÚS Í SKORRADAL.

KÓPAVOGSBRAUT.

BREKKUÁS – HAFNARFIRÐI.

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.

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

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.

Vönduð 86,2 fm. íbúð á 3. hæð með sérinngangi af svölum í
lyftuhúsi. Stórar og skjólsælar svalir til suðurs útaf stofu.
Allar innréttingar, gólfefni og innihurðir eru ljósar og úr eik.
Frábær staðsetning við opið svæði.

KÁRSNESBRAUT

T
USAX
A
L R
ST

26,9 millj.

GRANASKJÓL

Kársnesbraut - Kópavogi. Endaraðhús.

Granaskjól - Endaraðhús.

Glæsilegt og þó nokkuð endurnýjað endaraðhús á tveimur hæðum 169,5 fm. að stærð að meðtöldum 22,8 fm. bílskúr í
vesturbæ Kópavogs. Eldhús var endurnýjað fyrir tveimur árum og sett upp falleg hvít háglans innrétting. Rúmgóð stofa með
útgangi á stóra suður verönd. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Hús sem hefur fengið mjög
gott viðhald í gegnum tíðina. Fallegur garður með miklum gróðri. Verð 49,9 millj.

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 strax.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna
á söluskrá. Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.
S
HÚ

PIÐ AG

O ÍD

LJÓSAKUR

Gvendargeisli 28. 4ra herbergja endaíbúð.
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Eignin verður til sýnis
þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
127,5 fm. endaíbúð með gluggum á þrjá vegu á 3.
og efstu hæð með sérinngangi á frábærum stað í
Grafarholtinu. Þrjú góð herbergi. Opið eldhús með
rúmgóðum borðkrók. Stórar suðursvalir með fallegu
útsýni. Sérstæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
Stutt í skóla og leikskóla. Góð aðkoma að húsi með
hellulögðum stéttum.

Verð 37,9 millj.
V
Íbúð merkt 0301.
Verið velkomin.

Langamýri 18 - Garðabæ. 3ja herbergja íbúð.
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Ljósakur 15 - Garðabæ
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

Eignin verður til sýnis
þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
83,8 fm. íbúð á neðri hæð með sérinngangi á
frábærum stað við Löngumýri í Garðabæ. Stór afgirt
viðarverönd í suðvestur útaf stofu. Þvottaherbergi
innan íbúðar. Sérmerkt bílastæði við inngang. Stutt í
alla skóla og aðra þjónustu.

Verð 26,9 millj.
V

Stórglæsilegt 223,1 fm. raðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 28,2 fm. bílskúr í Akralandinu í Garðabæ. Þrjú góð svefnherbergi og stórar svalir til suðurs og vesturs ofan á bílskúr. Efri hæðin er öll mjög opin og rúmar stofu, borðstofu og eldhús.
Eldhús með háglans innréttingum og vönduðum tækjum. Svalirnar eru um 45 fm. að stærð og nýtur fallegs útsýnis af þeim
til vesturs. Frábær staðsetning. Stutt er í leik-, grunn og framhaldsskóla.

Verið velkomin.

Verð 68,5 millj.
V
Verið velkomin.

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA - 6 HERBERGJA

HÁAGERÐI.

HAUKSHÓLAR. FRÁBÆR ÚTSÝNISSTAÐUR

BARMAHLÍÐ. NEÐRI SÉRHÆÐ.

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,
Glæsileg lóð með afgirtri viðarverönd í suður og hellulögðum stéttum ásamt
hellulögðu bílaplani. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson.
57,5 millj.

277,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með séríbúð á neðri hæð og bílskúr á
frábærum útsýnisstað. Eignin er upphaﬂega innréttuð á vandaðan og smekklegan
hátt og eru innréttingar hannaðar af Lovísu Christiansen. Rúmgott hol/setustofa
með arni sem hannaður er af Víﬂi Magnússyni. Miklar innréttingar í eldhúsi. Ræktuð
lóð með um 40 fm. verönd. Stórkostlegt útsýni.
66,0 millj.

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. Falleg eign á góðum stað, sem vert
er að skoða.
41,9 millj.

NORÐLINGAHOLT
4RA HERBERGJA ÍBÚÐ
ÓSKASTFYRIR TRAUSTAN
KAUPANDA

LJÁRSKÓGAR - REYKJAVÍK.

BLIKANES – GARÐABÆ

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

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

GRÆNLANDSLEIÐ- GRAFARHOLTI.

STARHÓLMI - KÓPAVOGI.

LAUGARÁSVEGUR - ÚTSÝNISÍBÚÐ.

Glæsilegt 166,2 fm. sérbýli á tveimur hæðum í tvíbýlishúsi auk 38,8 fm bílskúrs,
samtals 205 fm. að stærð. Mjög vönduð og fallega innréttuð eign. Stofa/borðstofa
með stórum gluggum í þrjár áttir og frábæru útsýni. Úr stofum er útgengi á stóra
þakverönd. Lóðin er mjög falleg og er að mestu leyti villt og þarfnast ekki vinnu við.
Stórt bílaplan fyrir framan bílskúr. Vel staðsett eign innst í götu. 64,9 millj.

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 við Laugarásveg. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Íbúðin er
björt með stórum gluggum. Stofa og borðstofa í opnu veglegu rými með gluggum
er snúa í austur, suður, suð- vestur og norður. Þrjú herbergi.

54,9 millj.

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

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

GRENIBYGGÐ 26 270 MOSFELLSBÆ
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Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

MARTEINSLAUG 3 113 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 03-02.

S
HÚ g
Ð
a
I
d
OP ánu
m

Gott og mjög vel staðsett 170 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr
við Grenibyggð 26 í Mosfellsbæ. Húsið stendur í skógarjaðri. Góð lofthæð
er yyfir flestum rýmum.
ý
Húsið skiptist
p í forstofu, stórt hol, þþrjú
j svefnherbergi,
g
baðherbergi, eldhús, stofu, sólskála, bílskúr og þvottaherbergi. Á baklóð er
góður geymsluskúr sem fylgir. Eignin verður sýnd mánudaginn 23.febrúar
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 46,9 m. 8591

ÞÓRÐARSVEIGUR 4 113 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 04-02.
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3ja herbergja 84,5 fm falleg íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Sér inngangur er af svalagangi. Fallegt útsýni. LAUS STRAX. Eignin
verður sýnd þriðjudaginn 24.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 27,5 m. 8386

MÝRARGATA 26, 101 REYKJAVÍK

Bókið tíma hjá sölumönnum til að skoða þessa 4ra herbergja 129,5 fm íbúð á
3. hæð merkt 03.08 í nýju glæsilegu lyftuhúsi við Reykjavíkurhöfn. Mýrargata
26 er sjö
j hæða lyftuhús
y
í Vesturbugt
g við Reykjavíkurhöfn,
y j
þar
þ sem byggja
yggj á
nýtt og spennandi íbúðahverfi í hjarta Reykjavíkur. Íbúðin er tilbúin til afhendingar. V. 52,2 m. 4356

HRÓLFSSKÁLAMELUR 10-18 170 SELTJN.

Nýjar og glæsilegar 2-4 herbergja íbúðir við hrólfsskálamel 10-18 Öll helsta
þjónusta í göngufæri og má þar nefna sundlaug, líkamsrækt, heilsugæslu,
verslunarmiðstöð, skóla og fagurt útivistarsvæði. V. frá 43,9 m. 2971

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

BARÓNSSTÍGUR 22 101 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 01-01.
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Falleg 3ja herbergja 98,2 fm íbúð á 3.hæð í álklæddu lyftuhúsi ásamt stæði í
lokaðri bílageymslu. Sérinngangur af svalagangi. Góð tæki í eldhúsi og fylgir
innbyggð uppþvottavél. Rúmgóð stofa og góðar svalir. Tvö rúmgóð svefnherb.
Parket og flísar á gólfum. Laus strax, sölumenn sýna. Eignin verður sýnd
mánudaginn 23.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,0 m. 8383

ÞÓRÐARSVEIGUR 4 113 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 04-01.

stíg í Reykjavík. Eigninni fylgir auk þess hlutdeild í sameiginlegu þvottahúsi
og stórri geymslu í kjallara sem er ekki inn í fm tölu íbúðar.
Eignin verður sýnd mánudaginn 23.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 21,5 m. 3660

LAUGAVEGUR 151-155 101 REYKJAVÍK
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Falleg, vel skipulögð og vel staðsett 102,9 fm íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi sem
staðsett er á mjög góðum útsýnisstað. Sérinngangur af svölum. Góðar svalir.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 24.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 30,9 m. 8378

VESTURGATA 18-20 220 HAFNARFIRÐI

Til sýnis
ý ogg sölu 7 nýjar
ýj íbúðir í tveimur húsum á einstaklega
g ggóðum stað ofan
við Norðurbakka hafnarinnar í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru til afhendingar strax
annað hvort fullfrágengnar með glæsilegum innréttingum og öllum gólfefnum
eða fullbúnar án gólfefna. Þrjár íbúðir seldar. V. frá 29,9 m. 8321

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

Nýtt
ý ogg glæsilegt
g
g átta íbúða hús með lyftu
y ogg lokaðri bílageymslu
g y
á þessum
þ
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

ÞORRASALIR 17 - 201 KÓPAVOGUR

Séríbúðir með einstöku útsýni . 2ja til 4ra herbergja íbúðir . Veglegar innréttingar
g ogg stórir gluggar
g gg . Svalir með steyptum
yp
skilvegg.
gg Einstök staðsetningg og
náttúrurík landgæði
g
sem felast í frábæru útsýni.
ý Örstutt í útivistarparadísina
p
Heiðmörk . Í stuttu göngufæri er Salaskóli, verslun, heilsugæsla og íþróttamiðstöð . Golfvöllur GKG við túnfótinn . Bókið tíma í skoðun
Verð frá 32,9 m. 3727

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

EINBÝLI

2JA HERBERGJA

Reyrengi 49, 112 Reykjavík

Skjólvangur 8, 220 Hafnarf. - Aukaíbúð
Fallegt 365 fm einbýlishús í Hafnarfirði með vel hönnuðum garði. Gengið er inn á efri hæð hússins sem
skiptist í forstofu, tvöfaldan bílskúr, eldhús, borðstofu,
stofu, þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi og þvottahús.
Neðri hæð skiptist í sjónvarpshol, stofu, tvö svefnherbergi, geymslu og spa með gufu. Auk þess er á neðri hæð
tveggja herbergja íbúð með sér inngangi. Húsið er laust
við kaupsamning. V. 69,5 m. 4051

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

HÆÐIR

Stakkholt 2a 105 Reykjavík
Álfkonuhvarf 21 203 Kópavogi
Góð 128,5 fm 4ra herbergja enda íbúð ásamt stæði í
bílgeymslu. Sérinngangur er af svölum. Þrjú svefnherbergi, stofa, borðstofa, forstofa, eldhús, baðherbergi og
þvottaherbergi innan íbúðar. Laus við kaupsamning.. V.
35,9 m. 8427

Tvær 2ja herbergja 73 fm íbúð á 3. og 4. hæð merkt 03.07
og 03.08 í nýju glæsilegu lyftuhúsi við Stakkholt 2-4 í
Reykjavík. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðunum.
V. 33,9 og 34,9 m. 4075

ATVINNUHÚSNÆÐI

Samtún - mjög góð efri hæð.
Lyngrimi 9 112 Reykjavík
Vel staðsett og fallegt 242 fm einbýlishús á tveimur
hæðum, með innbyggðum bílskúr, við Lyngrima í Reykjavík. Eignin er björt, með fallegri gluggasetningu og
staðsett efst í botnlangagötu. Neðri hæðin hefur verið öll
nýlega endurnýjuð á smekklegan máta. Eignin er laus til
afhendingar. V. 56 m. 3575

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

Garðatorg 5 210 Gbæ
- Kjörið fyrir veitingarekstur
Fífusel 37, 109 Reykjavík
y j
Reynimelur 28 107 Rvk. Efri hæð

Bergstaðastræti 86, 101 Reykjavík
Húsið er samt. 286,8 fm að stærð þar af er bílskúr skráður
22 fm. Húsið er tvær hæðir ogg kjallari
j
og
g er upprunalegt
pp
g
að miklu leyti það er steinað og með harðviðar gluggum. Í
kjallara
j
er tveggja
ggj herbergja
gj búð, þvottahús
þ
ogg geymslu.
g y
Á aðalhæð eru tvær stofur, eldhús, herb.og snyrting. Á
efri hæð eru 3-4 herbergi og bað. Frábær staðsetning.
Húsið er laust nú þegar. Sölumenn sýna. V. 88,9 m. 8538

Stórglæsileg 198 fm eign í mikið endurnýjuðu þríbýlishúsi
á góðum stað við Reynimel í vesturbæ Reykjavíkur. Um
er að ræða efri sérhæð auk stæði í bílskúr. Að utan er
búið að endursteina húsið og er lóðin falleg og snyrtileg.
Geymsluloft er yfir íbúðinni. Sameign er sérstaklega
snyrtileg. V. 67 m. 8412

Ágæt
g 4-5 herbergja
gj 143,3 fm íbúð við Fífusel í Reykjavík.
y j
Íbúðinni fylgir
y g stæði í bílageymslu
g y
og
g aukaherbergi
g í
sameign með aðgengi að baðherbergi. Íbúðin er laus til
afhendingar. V. 26,5 m. 4249

4RA-6 HERBERGJA

Húsið er tvílyft auk kjallara samtals 643fm og er í þjónustukjarna
j
í miðbæ Garðabæjar.Meðfram
j
norðvestur- og
g
norðausturhliðum eru lokaðar göngugötur. Í miðju húsinu
er rúmgott og bjart stigahús en þar er m.a.lyfta og
sameiginleg snyrting. Jarðhæðin skiptist nú í afgreiðslusal, 11 vinnurými, snyrtingu og ræstiklefa. Þrátt fyrir
núverandi skipulag gæti þessi eign einnig hentað fyrir
veitingarekstur, þá er tekið tillit til þess að um jarðhæð
er að ræða sem er vel staðsett í þjónustukjarna í miðbæ
Garðabæjar. Efri hæðin skiptist í rúmgott móttökuherbergi, fundarherbergi, fimm skrifstofuherbergi, opið
vinnurými, eldhús, ræstikompu, eldtrausta geymslu o.fl.
Efri hæðin er að hluta til í leigu í dag. V. 149 m. 8587

PARHÚS

Naustabryggja 14, 110 Reykjavík
Lindarberg 72, 220 Hafnarfirði
Parhús á útsýnisstað samt. 226,9 fm með innb. 30 fm bílskúr. 4 svefnherb. parket. Suðvestursvalir með glæsilegu
útsýni. Húsið er til afh. við kaupsamning. V. 47,9 m. 8489

Skemmtileg og björt 188,3 fm íbúð á 3. hæð, á tveimur hæðum, við Naustabryggju, í Reykjavík. Stæði í
bílageymslu fylgir, tvennnar suðvestur svalir og falleg
stofa með mikilli lofthæð. Eignin er laus til afhendingar lyklar á skrifstofu. V. 39,9 m. 8421

Laugavegur 103, 101 Reykjavík

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

Laugavegur 103 bil 0102 er rúmgott bjart atvinnuhúsnæði
/ verslun / veitingahús. Mjög bjart og skemmtilegt húsnæði á fínum stað. Stór salur, tvær snyrtingar, kaffistofa.
Góðir gluggar að Laugaveginum. Sölumenn sýna eignina.
V. 49,5 m. 8417
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Stofnað

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
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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.
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ÖLDUSLÓÐ 48 - HAFNARFJÖRÐUR
GLÆSILEG EFRI SÉRHÆÐ
Einstaklega fallegt tvílyft efri sérhæð á þessum einstaka útsýnisstað í Suðurbæ Hafnarfjarðar. Hæðin er
skráð 217,5 fm með bílskúr sem er 40,1 fm. Íbúðarýmið er stærra að grunnfleti því efri hæðin er að hluta til
undir súð, auk þess er geymsla undir bílskúrnum sem er 40,1 fm. 4 svefnherb. stofa, borðstofa, nýlegt eldhús,
Eigninni fylgir vandað gróðurhús. Einstök eign. Verð 45,9 millj.
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KRISTNIBRAUT 85 - REYKJAVIK
4RA HERBERGJA
Opið hús í dag milli 17-17.30
Sérleg falleg útsýnisíbúð í sex íbúða húsi á þessum eftirsótta stað í Grafarholtinu í Reykjavík. Íbúðin er á
fyrstu hæð og er 119,7 fm með geymslu. Eigninni fylgja svalir og verönd. Glæsileg útsýni, Þetta vönduð eign
sem vert er að skoða. V. 37,9 millj. Nánari uppl. veitir Hlynur Halldórsson sölumaður í síma 698-2603.
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Brekkubyggð 55 - Garðabær - Raðhús

Álfaskeið 104 - Hafnarfjörður - 5 herb. íbúð

Brekkustígur
g 19 - Reykjavík
y j
- Sérhæð

Opið hús í dag milli kl. 18 - 18.30
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. Verð 27,9 millj.

Opið
p hús þþriðjudaginn
j
g
24.febrúar milli kl. 17 – 17.30
Falleg endaíbúð á þriðju hæð með bílskúr við Álfaskeið 104 Hf,
íbúðin er 124,8 fm og bílskúr sem er 23,8 fm. 4 svefnherb. stofa,
borðstofa, eldhús með borðkróki,hol, fallegar innréttingar, fín
staðsetning, Verð 32,5 millj.

Sjarmerandi hæð á besta stað miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin er á
fyrstu hæð og er 80,9 fm. 2 svefnherb. stofa, fallegt endurnýjað
eldhús. fallegt baðherberg. Frábær staðsetning við miðbæ
Reykjavíkur. Verð31,9 millj.

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning

Móberg - Hafnarfjörður - Parhús

Miðskógar - Garðabær - Einbýli

Einihlíð - Hafnarfjörður - Einbýli

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.

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.

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.

Engjasel 71 - Reykjavík - Raðhús

Bugðulækur 15 - Reykjavík - 3ja herbergja

Laufvangur - Hafnarfjörður - 2ja

Fjarðargata - Hafnarfjörður - 3ja herbergja

Hraunhamar kynnir mjög fallegt endaraðhús á þremur hæðum 182,3
fm auk 24 fm stæði í bílahúsi, samtals 206,3 fm. Rúmgóð geymsla
innaf holi og önnur minni undir stiga. Góður sérgarður og hellulögð
verönd. Mjög flöttur sameiginlegur garður.Gott stæði í bílastæða
húsi. Mjög snyrtileg sameign. Hús nýlega tekið í gegn að utan og
járn á þaki. Góð eign.

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

Nýkomin í einkasölu björt og falleg 77 fm. 2ja herbergja íbúð á
1.hæð í mjög vel staðsettu fjölbýli í Norðurbænum. Nýlegt eldhús,
gott skipulag. Stórar skjólgóðar svalir. Verð 19,9 millj.

Glæsilegg 111 fm íbúð á 2.hæð í þþessu vandaða lyftuhúsi
y
í 8 íbúða
húsi. Stæði í bílahúsi fylgir. S-svalir. Útsýni m.a. yfir höfnina.
Vandaðar innréttingar. Parket. Laus strax. Verð 39,8 millj.
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Norðurbakki - Hafnarfjörður
Glæsileg penthouseíbúð
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.

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík
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Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Svan G. Guðlaugsson

Helgi Jónsson

Jórunn Skúladóttir

Páll Þórólfsson

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 697 9300

sölufulltrúi
Sími: 780 2700

sölufulltrúi
Sími: 845 8958

sölufulltrúi
Sími: 893 9929

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími:

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasalit

899 5856

Sími:

6955520

Íbúðir í hjarta Reykjavíkur

Kirkjuteigur

Skrúðás

Mikið endurnýjuð hæð og ris ásamt bílskúr,
samtals 182,5 fm Hiti í gólfum neðri hæðar
Þrjú svefnherbergi, tvískipt stofa GKS
innrétting í eldhúsi Skólp, dren, raflagnir,
innihurðir o.fl endurnýjað
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð:

54,9 millj.

24,9 millj.

Verð :

Bergstaðastræti

105,0 millj.

Virðulegt 200 fm einbýlishús
í Þingholtunum
5 svefnherbergi. 3 baðherbergi
Stórar svalir til suðurs og vesturs

Vel skipulögð 87,2fm 3 herbergja endaíbúð
á 2 hæð í lyftuhúsi.
Suður svalir.
Gluggar á 3 vegu.
Eignin er laus strax.
Verð:

Nánar: Gunnar 899 5856

Mikið endurnýjað

Vallarás

Nánar: Helgi 780 2700

Stórglæsilegt 270 fm einbýlishús í Garðabær
Innbyggður 40 fm bílskúr
Frábært útsýni
Laust til afhendingar

Glæsileg 136 fm eign á efri hæð m. sérinngangi.
Óhindrað útsýni yfir Elliðavatn og fjöllinn í austri.
Tvö svefnherbergi ásamt geymslu
og þvottahúsi innan íbúðar.
Vandaðar innréttingar og gott skápapláss.

30 fm skrifstofuviðbygging
Bílastæði fyrir 3-4 bíla
Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

Fellahvarf

89,5 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð:

41,5 millj.

t

rax
Laus st

Njálsgata
3 svefnherbergi. 72 fm.
Eldhús nýlega tekið í gegn
Sérinngangur. Garður til suðurs
Glæsilegt bað
Innbú fylgir. Heimasíða fyrir útleigu
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

31,9 millj.

Laugavegur
Flott 3ja herbergja
Stærð 61,6 fm.
Efsta hæð
Íbúð í góðu ástandi
Nánar: Hilmar 695 9500

rax
Laus st

Verð :

27,9 millj.

www.miklaborg.is

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

Nánar: Páll 893 9929

Verð :

92 fm þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð
Stæði í lokaðri bílgeymslu.
Gott útsýni yfir Bernhörftstorfu.
Tvö svefnherb. útgengt á svalir frá öðru þeirra.
Þvottahús innan íbúðar.

15,9 millj.

Brekkubær
Fallega og vel skipulögð sérhæð
á tveimur hæðum
168,4 fermetra
21,2 fermetra bílskúr
Nánar: Páll 893 9929

Verð:

Lækjargata

42,5 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

49,0 millj.

Álfaskeið
Mjög vel skipulögð 49,7fm 2 herbergja íbúð
á 4 (efstu) hæð í mjög snyrtilegu fjölbýlishúsi
ásamt 24,4fm bílskúr, samtals : 74,1fm.
Eignin er laus.
Nánar: Helgi 780 2700

- með þér alla leið -

Verð :

19,9 millj.

Þingvað
Afar glæsilegt 210fm 6 herbergja einbýlishús
ásamt 25,8fm bílskúr á jaðarlóð innst í botnlanga
með óhindruðu útsýni yfir Bugðuna. Glæsilegar
innréttingar og gólfefni. Hiti í öllum gólfum.
Hér er að ferðinni einstök eign sem vert er að skoða.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

85,0 millj.

Blikanes
304 fm einbýlishús á einni hæð.
Sjávarútsýni.
Tvöfaldur bílskúr.
Húsið er með bakgarð í suður.
Falleg lóð. Gott skipulag, góð nýting.
Nánar: Jason 775 1515

Verð:

85,0 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

OPIN HÚS Í DAG

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 23. feb. kl: 17:00 -17:30

þriðjudaginn 24.feb. kl. 17:00-17:30

Laufrimi 87

Nánari upplýsingar veitir:

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

Fallegt 182 fm endaraðhús með bílskúr
á rólegum stað
Húsið er að mestu leyti á einni hæð
Fimm svefnherbergi
Fallegur garður með palli
Stutt í gönguleiðir í skóla
Verð :

45,9 millj.

Stangarholt 9
Falleg 53,8 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
Sér hellulögð verönd
Stutt í alla þjónustu
Laus fljótlega
Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 23. feb. kl: 17:00 -17:30

þriðjudaginn 24.feb. kl. 17:00-17:45

Úthlíð 13

Granaskjól 22

Afar glæsileg 133fm 4 herbergja neðri sérhæð
með sérinngangi ásamt 17,8fm herbergi
í kjallara og 28fm bílskúr
á þessum sívinsæla stað.
Endurnýjað bað og gólfefni.
Nánari upplýsingar veitir:

Björt og falleg 145 fm efri sérhæð
í tvíbýlishúsi með bílskúr.
Rúmgott eldhús og tvær samliggjandi stofur
Þrjú góð svefnherbergi
Nánari upplýsingar veitir:

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

23,5 millj.

51,9 millj.

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

Frábær staðsetning
Verð :

49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.feb. kl. 17:30-18:00

Íbúðir
í hjarta Reykjavíkur
Stakkholt
2-4

Hraunbær 114

Hér er stutt í iðandi mannlíf miðborgarinnar !
2.hæð Endurnýjað eldhús og bað
Þrjú svefnherberfi og fataherbergi
Eign sem er vel um gengin
Tvennar svalir
Nánari upplýsingar veitir:

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

28,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.feb. kl. 17:30-18:00

Rauðavað 11
SÖLUSÝNING
mánudaginn 23. feb. kl: 17:30 -18:30

Falleg 119,1 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
ásamt bílastæði bílakjallara Vel skipulögð eign
í góðu ástandi - suðursvalir

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

33,8 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

Frábært útsýni úr fjölda íbúða yfir
borgina og til Esjunnar

Nánari upplýsingar veitir:

Flestar íbúðirnar afhentar fullbúnar
með gólfefnum

MIKLABORG

þriðjudaginn 24.feb. kl. 17:30-18:15

Týsgata 3

Íbúðirnar eru 2-4 herbergja og
flestar með stæði í bílageymslu

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

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

OPIÐ HÚS

Sérlega vel staðsettar 65-140 fm
íbúðir í hjarta borgarinnar

Verð frá :

29,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -

Glæsileg og mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð
á efstu hæð á besta stað í miðborginni.
Íbúðin er skráð 86 fm en er töluvert stærri
að grunnfleti þar sem hluti er undir súð og
stigagangur hefur verið sameinaður íbúð.
Einstaklega góð nýting á fermetrum.
Vel hönnuð og glæsileg íbúð.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Hrafnagil

OPIN HÚS Í VIKUNNI

við Ingólfsfjall

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.feb. kl. 18:00-18:30

Selvað 11
Glæsileg 4ra herbergja

Einbýlishús ásamt
stóru atvinnuhúsnæði og bílskúr.
Samtals 234 fm. Allt upphitað.

4 hektara eignarland fylgir eigninni.

Stærð 117,7 fm
Jarðhæð með sólpalli í suður

Verð :

Stæði í bílageymslu
Nánari upplýsingar veitir:

44,9 millj.

Frábær staðsetning

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

Nánari upplýsingar veitir:

Verð :

36,8 millj.

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.feb. kl. 18:15-18:45

Hraunbær 134
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
Nánari upplýsingar veitir:

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

31,5 millj.

Flétturimi
Falleg 3ja herbergja íbúð
Stór sólpallur til vesturs
Þvottaherbergi innan íbúðar
Merkt bílastæði
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

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

24,5 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

53,9 millj.

Sjáðu ú
tsýnið

OPIN HÚS MIÐVIKUDAG
OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 25.feb. kl. 17:30 - 18:00

Boðaþing 12

rax
Laus st

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Mýrargata 26 - íb. 505
Glæsileg 161,6 fm 5 herbergja íbúð á 5. hæð
Frábært útsýni út á Reykjavíkurhöfn
Stæði í lokaðri bílageymslu
Sameiginlegir þakgarðar á 6 og 7 hæð
Laus við kaupsamning
Nánar: Davíð 697 3080

Verð :

82,4 millj.

Úlfarsbraut
Glæsilegar 4ra herbergja íbúðir í litlu fjölbýli við
Úlfarsbraut 96 - Stærðir frá 128,5-130.6 fm
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
Nánar: Davíð 697 3080

Verð frá:

44,9 millj.

31,9 millj.

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

Sóltún/Borgartún
Afar glæsileg 147 fm íbúð á 6. hæð (efstu)
Stórar stofur og rúmgott eldhús
Glæsilegar innréttingar og 2 baðherbergi
Sérlega vönduð eign og gott skipulag

Afhending í júní 2015

i
0% lán
9
á
i
k
i
Mögule

Nánar: Ólafur 822 2307

Verð frá:

37,9 millj.

Nánar: Svan 697 9300

Verð :

59,9 millj.

Vindakór 2-8
www.vindakor.is

Unnarbraut

3ja til 5 herbergja íbúðir
Rúmgóð alrými
Stærð: 112-166 fm
Gott fermetraverð
Verð frá :

34,4 millj.

www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

BJört og rúmgóð 150 fm efri sérhæð
auk 30 fm bílskúrs 3-4 svefnherbergi
og fallegt útsýni
Húsið mikið endurnýjað að utan
Frábær staðsetning
Nánar: Ólafur 822 2307

- með þér alla leið -

Verð :

53,5 millj.

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

Verð :

29,8 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið t

Grandakafﬁ
Til sölu fasteign og rekstur Grandakaffis við
Grandagarð. Hér er um að ræða mjög traustan
rekstur sem hefur verið starfandi í áratugi.
Um er að ræða 180 fm húsnæði sem er útbúið
sem veitingahús með leyfi fyrir 49 gesti.
Allur búnaður og tæki fylgja með.

Tilboð óskast

Nánar: Svan 697 9300

Skerjabraut

Brautarás

Seltjarnarnes - nýtt 137 fm - á 2 hæðum.
Tvö baðherbergi
3 svefnherbergi
35 fm þaksvalir til suðurs.
Afhent okt/nóv.
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

54,9 millj.

Bæjargil

Fallegt tvílyft raðhús með tvöföldum bílskúr,

Vel staðsett einbýli Stærð 209,5 fm.
Innst í botnlanga
Þrjú rúmgóð svefnherbergi
Innbyggður 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

Verð :

52,0 millj.

Nánar: Hilmar 695 9500

Verð :

54,5 millj.

t

Leifsgata

Skerseyrarvegur

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

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

Verð :

15,9 millj.

Kögursel

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

43,0 millj.

Vandað tvílyft einbýlishús með bílskúr samtals 207,7 fm
Í húsinu eru 5 svefnherbergi og möguleiki á fleirrum
Staðsetning mjög góð þar sem stutt er í skóla

Hestur - Grímsnesi
Fallegt sumarhús á lokuð svæði í
Kiðjabergslandi Gott útsýni yfir Hvítá
Tæplega 1 hektara eignarland

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

Húsið er með þremur svefnherbergjum
Mikill og fallegur gróður á landi
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

Laugavegur

Eign sem hefur fengið topp viðhald
Nánari upplýsingar veitir:

Verð frá :

52,7 millj.

50 fm verslunarhúsnæði
Er í dag hárgreiðslustofa 10 ára
leigusamningur fylgir

Fal
alleg
legtt húss að stæ
stærð
ð 190
0,2 fm

16,2 millj.

Innbyggðu
g r bílskúr me
eð m
miki
ikilli
ll lo
ofth
ft æð
ð

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

34,9 millj.

Húsið
ð all
alltt hið vandaðasta.
Afgirt lóð harðviðar girðing
Stór verönd sem tengist eldhúsi
Mikið sjávarútsýni

Njálsgata

Leirutangi

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

Góð eign til útleigu

Nánar: Jason 775 1515

Nánari upplýsingar veitir:

Verð :

21,9 millj.

Skólavörðustígur
Falleg íbúð á fyrstu hæð
Að stærð 49,6 fm
Fallegt útsýni út á Hallgrímskirkju
Endurnýjað eldhús og baðherbergi
Bjartar fallegar stofur
Nánar: Jórunn 845 8958

MIKLABORG

Verð :

23,9 millj.

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

Verð :

67,5 millj.

Mjög falleg 92,5fm 3 herbergja íbúð á jarðhæð
með sér afgirtum garði í Mosfellsbæ.
Mjög snyrtilegt eldhús og bað.
Eignin er laus til afhendingar strax
- sölumaður sýnir eignina.
Nánar: Helgi 780 2700

Miðleiti

Vindás

Verð :

26,5 millj.

Laugavegur

Mjög vel skipulögð 101,7fm 3 herb.íbúð á
jarðhæð í mjö góðu lyftuhúsi ásamt stæði

Góð 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð
Svalir til suðurs

Glæsileg 104 fm, 3ja herbergja íbúð
Stórar stofur og björt eign

í lokaðri bílageymslu. 2 stór herbergi.
Rúmgóð stofa. Útgengi út á hellulagða verönd.
Þvottahús innan íbúðar. Eignin er laus strax.

Opið eldhús
Þvottahús á hæðinni
Lítið fjölbýli

Nánast öll endurnýjuð árið 2005
Laus við kaupsamning

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

38,7 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

- með þér alla leið -

Verð:

19,9 millj.

Nánar: Ólafur 822 2307

Verð:

40,9 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Lágmúli
Til leigu 100 - 300 fm atvinnuhúsnæði á jarhæð á frábærum stað
Nýtist undir ýmsa atvinnustarfssemi
Húsnæðið er aðlagað að þörfum leigutaka
Flott staðsetnig miðsvæðis við stofnbrautir

rax
Laus st

108 Reykjavík

Fimm einbýlishúsalóðir við Seinakur 2-10
í Akralandshverfi Garðabæjar.
Gert er ráð fyrir húsum á einni hæð
og um 250 fm að flatarmáli.
Stærð lóða er á bilinu 740 til 790 fm.
Akralandshverfið er eitt eftirsóttasta
fjölskylduhverfi höfuð-borgarsvæðisins
enda mikil og góð þjónusta á svæðinu

Verð á lóðum frá 25-27,5

milljónir

ásamt því sem að félag, íþrótta
og skólastarf er mjög öflugt.
Mikil eftirspurn eftir einbýlishúsum
í hverfinu.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Bíldshöfði
EIGU
TIL L

10.000 FERMETRA
verslunar og skrifstofuhúsnæði
Auk rúmlega 400 bílastæða
Á frábærum útsýnisstað

Þegar er búið að steypa bílakjallara og 1. hæð hússins en húsið verður alls 8 hæðir.
Hver hæð í húsinu verður um 1000 ferm. og mögulegt er að leigja hluta hæðar.
Öflugar samgöngur og stutt í stofnbrautir.
Byggt í samræmi við nútímaþarfir og kröfur - Góð lofthæð

Nánari upplýsingar veitir:

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

MIKLABORG

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Sigurður
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Dórothea
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

Jóhanna Kristín Þorsteinn
Fasteignasali Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Halla
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

898 6106 820 2222 893 4416 898 3326 867 3707 698 7695 694 4700 694 4000 895 9120 822 2225 893 2499 699 4610 696 6580 659 4044 899 8811

Kleppsvegur 4

105 Reykjavíkk

26.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. feb. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 3

Flókagata 16

105 Reykjavík

39.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. feb. kl. 18:30-19:00

Stærð: 93,6 m2

Herbergi: 4

Suðurvangur 12

220 Hafnarfjörður

25.700.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. feb. kl. 17:30-18:00

Stærð: 97,3 m2

Herbergi: 4

Stærð: 94,4 m2

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

Mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð með sér inngangi. Tvöföld stofa með útgengi
á svalir í suður, niðurgengt á timburverönd í garði. Eldhús og baðherbergi eru
endurnýjuð. Hjónaherbergi með skápum. Í kjallara er rúmgott herbergi með sér
inngangi og sameiginl.salerni. Tvær sér geymslur, sameiginl. þvottahús og geymsla.
Upplýsingar veitir Dórothea Fasteignasali í gsm: 898 3326

4ra herb. íbúð á 2.hæð með svalir í suður. Eldhús með borðkrók við glugga.
Þvottahús er innaf eldhúsi. Forstofuherb. og svefnherb. gangur með tveimur herb.
og baðherb. Björt stofa með útgengi út á svalir í suður. Sérgeymsla í sameign ekki
í heildarfermetrum eignarinnar. Eign í botnlanga á fjölskylduvænum stað.
Upplýsingar veitir Dórothea Fasteignasali í gsm: 898 3326

Grenimelur 31

Mávanes 7

Klukkuholt 15

107 Reykjavík

42.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. feb. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

110.000.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Stærð: 102,5 m2

Herbergi: 8

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

Garðatorg 4

210 Garðabæ

Stærð: 582 m2

Vel hannað einbýlishús á einni allra glæsilegustu sjávarlóð að sunnanverðu
Arnarnesinu. Húsið er teiknað af Guðmundi Kr. Kristinssyni. Gólfefnin eru að
mestu fallegur náttúrsteinn og parket. Stór eignarlóð sem skráð er 1.400 fm.
Einstaklega fallegt óhindrað sjávarútsýni, gróinn garður og heitur pottur.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

41.900.000

225 Álftanes

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. feb kl. 17:30-18:30
Herbergi: 4

Stærð: 145,8 m2

Stórglæsilegt 145,8 fm endaraðhús á einni hæð innarlega í botnlanga við
Klukkuholt á Álftanesi. Stórir sólpallar er fyrir framan og aftan húsið. Í eigninni
eru mjög vandaðar ítalskar innréttingar. Búið er að skipta bílskúrnum upp í góða
geymslu, þvottaherbergi og vinnuherbergi en lítið mál er að beyta því til baka ef fólk
vill nýta rýmið sem bílskúr. Upplýsingar veitir Garðar sölufulltúri í gsm: 899 8811
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Herbergi: 2-4

Stærðir: 75-190 m2

Bílakjallari

Einstök staðsetning í hjarta Garðabæjar! Á Garðatorgi mun rísa glæsileg ný byggð þar sem byggt verður í
samræmi við nútímaþarﬁr og kröfur. Um er að ræða fjölbreyttar 2ja – 4ja herbergja íbúðir u.þ.b 75 – 190 fm að
stærð. Myndadyrasími og stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Húsin eru 4-5 hæða og verða íbúðir á 2-5
hæð. Á efri hæðum hússins verður einstakt útsýni yﬁr Garðabæinn, sjávarsýn til vesturs og fjallasýn til norðurs
og austurs. Stutt er í margvíslega þjónustu, við Garðatorg eru fjölmargar verslanir, heilsugæsla, bæjarskrifstofur og bókasafn svo fátt eitt sé nefnt. Gönguleiðir, hjólreiðastígar, sundlaug og falleg útivistarsvæði eru í næsta
nágrenni. Byggingaverktaki er ÞG Verk ehf. Afhending íbúða er vorið 2015.
Allar nánari upplýsingar um íbúðirnar, teikningar og skilalýsingu. Má nálgast á Fasteignasölunni TORG,
Garðatorgi 5 og í síma: 520-9595

Dæmi um íbúð
Verð: 39.300.000

Íbúð nr. 0311
Stærð: 90,4 m²
Fj. Herb.: 3
Svalir: 6,2 m2
1 stæði í bílakjallara

Tryggðu þér íbúð í hjarta Garðabæjar
Kynntu þér málið nánar í síma 520-9595

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

Espigerði 4

108 Reykjavík

34.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. feb. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

Álfaland 5

108 Reykjavík

Þóra
Fasteignasali

822 2225
33.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. feb. kl. 18:30-19:00

Stærð: 117,6 m2

Herbergi: 4

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Suðurhlíðar 38a

201 Kópavog
ogur

42.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. feb. kl. 17.30-18.00

Stærð: 129,6 m2

Herbergi: 3

Hæð

Stærð: 99,4 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 á fjórða
svefnherberginu. Sameign er öll til fyrirmyndar, snyrtileg og vel um gengin.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

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

Glæsileg íbúð, með vönduðum innréttingum og einstöku útsýni yﬁr Fossvoginn.
Rúmgóðar stofur, tvö svefnherbergi, stórar svalir, tvö stæði í bílageymslu og
sérinngangur af svalagangi. Hér er um að ræða einstaka eign á fallegum stað þar
sem er stutt í náttúru og kyrrð, en samt mjög miðsvæðis í borginni.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Borgarás 8

Rituhólar 6

Selásbraut 54

210 Garðabær

69.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. feb. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 5

111 Reykjavík

62.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.694-4000

Stærð: 243,3 m2

Herbergi: 7

110 Reykjavík

49.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. feb kl: 17:30-18:00

Stærð: 241,2 m2

Herbergi: 6

Stærð: 213,8 m2

Stórglæsilegt endaraðhús með bílskúr. Hönnun hússins er einstök og tekur mið
af skemmtilegu birtuﬂæði og tenginga á milli rýma. Glæsilegur stór stigi með glerhandriðum tengir hæðirnar saman. 3 svefnherbergi (hægt að hafa 4) Stofan er
mjög rúmgóð með útgengi út á verönd. Eldhúsið er glæsilegt með hvítri innréttingu
og granít á borðum. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Glæsilegt og vel viðhaldið einbýlishús á tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr
á frábærum útsýnisstað. Garður er fallegur með veröndum, lýsingu og bílaplan er
steypt og með hita. Í húsinu eru sérsmíðaðar innréttingar og skápar hannaðar af
arkitekt. Svefnherbergin eru 5. Einstaklega fallegt útsýni er ma. yﬁr borgina, sundin
og víðar. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Glæsilegt enda-raðhús í Árbænum með ﬂottu útsýni yﬁr borgina. Húsið sem er á
2 hæðum skiptist í 4 svefnherbergi, sjónvarpshol, bjarta og góða stofu, eldhús,
2 baðherbergi, borðstofu með útgengi út á stóra verönd og síðan bílskúr. Stutt í
alla þjónusta.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Álakvísl 88

Asparskógar 3

Nesvegur 57

110 Reykjavík

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. feb. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

Stærð: 145.7 m2

Bílskúr

Endaraðhús með stórri timburverönd og góðum skjólveggjum. Með eigninni fylgir
opinn bílskúr innan lokaðrar bílageymslu. Íbúðarrýmið er á tvæmur hæðum auk
risloft. Þrjú góð svefnherbergi eru í eigninni og tvö salerni. Möguleiki er á að bæta
við herbergi í risi og hefur það verið gert í einhverjum af eignunum í kring.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

301 Akranes

13.900.000

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN
Herbergi: 3

Stærð: 52 m2

Fallegur og vel staðsettur sumarbústaður 45 mín. akstur úr bænum í landi Svarfhólls
við Vatnaskóg í Hvalfjarðarsveit. Byggingar ár er 2002. Sumarbústaðarhverﬁð er
lokað með fjarstýrðum hliðum í báða enda. Húsið er skráð 42.5fm hjá fmr en byggt
var yﬁr bíslagið sem stækkaði gólfﬂöt hans upp í sirka 52 fm.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

107 Reykjavík

43.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. feb kl: 17:00-17:30
Herbergi: 6

Stærð: 125,5 m2

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

LÓMASALIR 10 - BÍLGEYMSLA

OP

IÐ

KELDULAND 5 - ÚTSÝNI

HÚ

S

OPIÐ HÚS Í DAG
MÁNUDAG
FRÁ KL. 18:00 - 19:00.
Vorum að fá í einkasölu
fallega 106 fm 3ja herbergja
íbúð á 4. hæð í fjölbýli
með lyftu. Fallegt útsýni er
frá íbúðinni. Tvö rúmgóð
herbergi. Stór og björt
stofa með suðursvölum.
Parket og flísar á gólfum.
Fallegar innréttingar. Stæði
í bílageymslu.
Verð 31,5 millj.

LANGALÍNA 2 - 3JA HERBERGJA

OP

IÐ

HÓLABRAUT 5 - HAFNARFIRÐI

OP

IÐ

HÚ

S

SUÐURHVAMMUR HAFNARFIRÐI RAÐHÚS

HÚ

S

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00
ATH BJALLA 12.

HALLAKUR 4b - 4RA HERBERGJA
Falleg 141 fm efri sérhæð
auk 55 fm bílskúrs sem í dag
er innréttaður sem 3ja herb.
íbúð. Á aðalhæð eru þrjú
svefnherbergi, þrjár stofur.
fallegt uppgert eldhús og
baðherbergi. Í bílskúr er
falleg fullbúin 3ja herb.
íbúð. Eignin hefur fengið
gott viðhald í gegnum árin.
Verð 44,7 millj.

NAUSTABRYGGJA 3JA Í LYFTUHÚSI
Glæsileg íbúð á 2.hæð með
svölum og útsýni yfir sjóinn.
Tvö svefnherbergi. Rúmgóð
og björt stofa. Eldhús með
eikarinnréttingu og eyju.
Fallegt baðherbergi með
sturtu og innréttingu. Lyftu
hús. Verð 26,0 millj

OPIÐ HÚS Í DAG
MÁNUDAG
FRÁ KL. 18:00 - 19:00.
Falleg og mikið endurnýjuð
3ja - 4ra herb íbúð á 1. hæð
í fjölbýli. Tvö rúmgóð svefnherbergi og tvær bjartar
stofur. Flísalagt baðherbergi. Fallegar nýlegar innréttingar. Parket og flísar á
gólfum. Búið er að skipta
um lagnir, gólfefni, rafmagnstöflu og margt fleira. Laus
fljótlega. Verð 23 millj.

SVEINSSTAÐIR - EINBÝLISHÚS
135 fm einbýlishús á einni
hæð, þar af er bílskúr 31
fm. Tvö svefnherbergi,
fataherbergi inn af hjónaherbergi. Björt stofa með
suðvesturverönd. Eldhús
með hvítri viðarinnréttingu.
Flísalagt baðherbergi. Stór
og falleg lóð með fallegum
gróðri og gróðurhúsi.
Verð 36,7 millj.

LAUFRIMI - 4RA HERBERGJA
Mjög góð 4ra herbergja íbúð
á 2. hæð (efri hæð) í litlu
fjölbýli, með sérinngangi. Góð
stofa með stórum suðursvölum. Þrjú svefnherbergi með
skápum. Flísalagt baðherbergi
með baðkari og innréttingu.
Falleg innrétting í eldhúsi.
Þvottahús innan íbúðar.
Verð 30,9 millj.

MIÐHOLT - 3JA HERBERGJA

HJALTABAKKI - 2JA HERBERGJA

Vorum að fá í sölu 83 fm
3ja herbergja íbúð á 3. hæð
(efstu) í litlu fjölbýlishúsi.
Ágæt stofa með suðursvölum. Hvít innrétting í
eldhúsi. Tvö svefnherbergi.
Baðherbergi með baðkari.
Þvottahús innan íbúðar.
Eignin er laus nú þegar,
ekkert áhvílandi.
Verð 23,8 millj.

KARLAGATA - GÓÐ EIGN
Mjög góð 2ja herbergja íbúð
á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Stór
stofa með suðursvölum.
Svefnherbergi með góðum
skápum. Eldhús með nýlegri
fallegri innréttingu. Flísalagt
baðherbergi með sturtu.
Eignin er laus nú þegar,
ekkert áhvílandi.
Verð 19,5 millj.

DALVEGUR - ATVINNUHÚSNÆÐI
Húsnæðið er innréttað sem
veitingastaður. Salur með
afstúkaðri móttöku/veitingasölu. Tvær flísalagðar
snyrtingar. Inn af móttöku
er eldhús, lítil geymsluaðstaða og snyrting. Eignin
er snyrtileg að innan.
Staðsetning húss er góð
með tilliti til auglýsinga.
Verð: 36 millj.

S

Mjög góð og vel skipulögð
3ja herbergja íbúð á 3. hæð
(efstu) í litlu fjölbýlishúsi.
Stofa með vestursvölum.
Tvö mjög góð svefnherbergi
með skápum. Falleg innrétting í eldhúsi. Flísalagt
baðherbergi með baðkari.
Þvottahús í íbúð. Áhv. 17,5
millj. frá ÍLS.
Verð 27,8 millj.

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

SMIÐJUVEGUR - ATVINNUHÚSNÆÐI

HÚ

Mjög falleg og rúmgóð 4ra
herbergja íbúð á jarðhæð
í álklæddu fjölbýlishúsi.
Stór stofa með útgengi á
hellulagða verönd. Þrjú góð
svefnherbergi með skápum.
Falleg innrétting í eldhúsi.
Flísalagt baðherbergi með
baðkari og sturtu. Þvottaherbergi með glugga innan
íbúðar. Verð 46,8 millj.

KRISTNIBRAUT - 3JA HERBERGJA

VESTURGATA - ÞJÓNUSTUÍBÚÐ

IÐ

Glæsilegt 224 fm raðhús
að Suðurhvammi 23. Fimm
góð svefnherbergi og tvær
bjartar stofur. Tvö baðherbergi. Rúmgóður bílskúr.
Bakgarður og verönd. Vel
skipulögð eign á frábærum
stað. Eignin er laus við
kaupsamning.
Verð 49,8 m.

Glæsileg 105fm 3ja
herb. íbúð á 1. hæð
með sérverönd í fallegu
lyftuhúsi auk stæðis í
bílageymslu. Tvö stór
svefnherbergi. Flísalagt
baðh. með ljósri viðarinnréttingu. Björt og
góð stofa með útgengt
á suðvestursvalir og
sérverönd. V. 35,9 millj.

SELBREKKA - EFRI SÉRHÆÐ

OP

OPIÐ HÚS Í DAG
MÁNUDAG
FRÁ KL. 18:00 - 19:00.
Góð 86 fm 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fallegu
fjölbýli á þessum eftirsótta
stað í austurbæ Reykjavíkur.
Þrjú svefnherbergi og stór
og björt stofa með suðursvölum. Fallegar innréttingar.
Parket, korkflísar og flísar
á gólfum. Fallegt útsýni frá
íbúðinni. Verð 31,7 millj.

Góð 32 fm einstaklingsíbúð
í litlu fjölbýli í Norðurmýrinni í Reykjavík. Stór og
björt stofa/herbergi. Eldhús
með góðum innréttingum.
Flísalagt baðherbergi með
sturtu. Góð sameign. Hús
lítur vel út. Laus fljótlega,
einnig eru möguleg skipti á
stærri eign.
Verð 15,9 millj.

LAUFBREKKA - IÐNAÐARHÚSNÆÐI
132,9 fm verslunar- og
skrifstofuhúsnæði á tveimur
hæðum. Gott 65 fm verslunarbil er á 1. hæð. 70,8
fm skrifstofurými er á 2.
hæð sem er búið að útbúa
sem íbúð með tveimur
svefnherbergjum, snyrtingu,
stofu og eldhúsi. Einungis
eru þakgluggar í risinu.
Verð: 22.7 millj.

Glæsilegt 225 fm
iðnaðarhúsnæði með mjög
góðri aðkomu og þremur
stórum innkeyrsludyrum.
Mjög gott og vel með
farið bil á flottum stað í
Kópavogi.
Geymsla. Snyrting.
Tveggja herbergja íbúð með
sérinngangi, eldhúsi og
baðherbergi. Kaffiaðstaða á
millilofti.
Verð 39,5 millj.

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
sölumaður

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur
fasteignasali
gsm 893 2495

BERTA
BERNBURG
Löggiltur
fasteignasali
gsm 694 6369

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Sölustjóri
löggiltur fasteignasali

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

EINAR S.
VALDIMARSSON
Löggiltur
fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN
ÁRNASON
Sölumaður
gsm 893 2121

ÓMAR
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm 696 3559

535 1000

STAKFELL.IS

SIGRÍÐUR
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður
gsm 692 4700

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

ÓSKUM EFTIR

ATH. LÆKKAÐ VERÐ
ÁLFKONUHVARF 67 - 203 KÓP.

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

VERÐ 37,9M. SMYRLAHEIÐI - 810 HVERAGERÐI
3-4 HERB. ÍBÚÐ Í LAUGARNESHVERFINU.
NÁNARI UPPL. VEITIR BERTA BERNBURG
LÖGG.FASTEIGNASALI Í S: 694-6369 EÐA
BERTA@STAKFELL.IS
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OP
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HÚ

HÚ
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2-4 HERB. ÍBÚÐIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU SEM ÞARFNAST
STANDSETNINGAR. NÁNARI UPPL. VEITIR
BERTA BERNBURG LÖGG.FASTEIGNASALI Í
S: 694-6369 EÐA BERTA@STAKFELL.IS

SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN 28. FEB. KL. 14:00-15:00

SÖLUSÝNING ÞRIÐJUDAGINN 24. FEB. KL. 17:30-18:00

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

HJALTABAKKI 12, 109 RVK.

19,5 M.

TRÖNUHÓLAR 14, 111 RVK.

56,3 M.
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HÚ

HÚ

HÚ
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55,9 M.

S

GLITVELLIR 7 - 221 HFJ.

IÐ

26,7 M.

S

FÍFUSEL 35 - 109 RVK

S

26,0 M.

OP

ENGIHJALLI 11 - 200 KÓP.

Um er að ræða snyrtileg raðhús á einni hæð. Íbúðirnar eru frá 104 m2 til 130 m2 að stærð og eru 3ja - 4ra
herberbergja. Vandaðar innréttingar eru í eldhúsi og á baði, fataskápar eru í herbergjum og forstofu.
Hiti er í gólfum og eru gólfefni ﬂísar og parket. Húsið er fullfrágengið að innan sem utan.

Sölusýning þri. 24. feb. kl. 18:30-19:00
4ra herb. 115,7 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Þrjú
svefnherbergi,björt stofa með með útgangi á
vestursvalir. Búið er að skipta um glugga (fjóra) á
tveimur hliðum, norður og austur.

Sölusýning mið. 25. feb. kl. 17:30-18:00
116,4 fm, 4ra herb. íbúð á fyrstu hæð, þar af
10,3 fm íbúðarherbergi í kjallara. Þvottahús er
innan íbúðar, með innréttingu. Eignin er laus við
kaupsamning,ekkert áhvílandi.

Sölusýning mán. 23. feb. kl. 17:00-17:30
179,6 fm einbýlishús ásamt 36,2 fm bílskúr við
Glitvelli. Fallegt fjölskylduhús á einni hæð. 4
svefnherbergi, 2 baðherbergi. Innangengt í bílskúr.
Lóð frágengin.

Sölusýning mið. 25. feb. kl. 18:30-19:00
2 herb., 80,2 fm íbúð á 3 hæð í stigahúsi við
Hjaltabakka í Reykjavík. Íbúð er skráð 73,2 fm og
geymsla 7 fm, alls 80,2 fm.

Sölusýning mið. 25. feb. kl. 17:00-17:30
251,5 fm eign ásamt 37,3 fm bílskúr. Tveggja íbúða
hús fyrir neðan götu með tvöföldum bílskúr. Falleg
lóð, verönd fyrir framan og aftan hús.

MELABRAUT 29 - 170 SELTJ.

BALDURSGATA 17 - 101 RVK

AUÐBREKKA 2, EFRI HÆÐ.

STÓRIHJALLI - RAÐHÚS-KÓP.

ÁLFKONUHVARF 33 – 203 KÓP.

398,9 fm. atvinnuhúsnæði. Húsið er mjög áberandi
séð frá Kringlumýrarbraut á leið til Hafnarfjarðar
og hefur gaﬂinn mikið auglísingagildi. Húsnæðið
skiftist í 8 herbergi/skrifstofur, kafﬁstofu, salerni,
stórann sal og tvö stór herbergi/rými á efri hæð.

275,9 fm raðhús á tveimur hæðum og tvöföldum
bílskúr við Stórahjalla í Kópavogi. Stórar stofur eru
með eikarparketi á gólfum og útgengi út í skjólsælan
suðurgarð með hellulagðri verönd. Frábært útsýni
til Esjunnar.

21,9 M.

54,9 M.

37,5 M.

Sölusýning mán. 23. feb. kl. 17:30 - 18:00.
Flott 3ja herbergja íbúð, skráð 87,9 fm að stærð.
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S

31,9 M.

51,4 fm íbúð á 2. hæð. Stofa og eldhús eru í
samliggjandi rými. Eldhús er með hvítri innréttingu
og parketi á gólﬁ.

AUSTURKÓR - 203 KÓP.

Sölusýning mið. 25. feb. Kl. 17:00-17:30
Falleg 4ra herbergja 131,2 fm íbúð á annarri hæð
auk stæðis í bílgeymslu í lyftuhúsi við Álfkonuhvarf
í Kópavogi

HÖFÐABAKKI - 110 RVK

VERÐ 210 M.

GÓÐ ÍBÚÐ TIL LEIGU
• Flott, 120 fm íbúð
til leigu í 6 mán.

HÚ
IÐ
OP

• Nánari uppl.
veitir Einar
í síma 840-0314,
einar@stakfell.is

S

• Leigist með
húsgögnum.

SÖLUSÝNING ÞRIÐJUDAGINN 24. FEB. KL. 17:00-17:39

• 1.600 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð, miðhæð (götuhæð) og 2. hæð.
• Mikill sýnileiki frá götu.
• Innkeyrsludyr á jarðhæð og innangengt á milli hæða.
• Auðvelt að breyta skipulagi.
• Mögulegt að kaupa eða leigja hluta húsnæðis.

Magnað útsýni- Nýjar íbúðir með sérinngangi stærðir 111.8-167.4 fm.
Innréttingar frá Brúnás. Hiti í gólfum. Snjóbræðslukerﬁ í stétt og tröppum.
Fyrir neðan íbúðirnar er gróin hlíð og golfvöllur. Bílskúrar fylgja eignum í nr. 102.
Sjón er sögu ríkari.

Nánari uppl. veitir Berta Bernburg, lögg. fasteignasali, í síma 694-6369 og berta@stakfell.is

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

FASTEIGNASALA

SKÚLATÚNI 2

105 RVK

Stakfell.is

stakfell@stakfell.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.

Hringbraut
g
32, 3ja
j
OPIÐ HÚS MÁNUD. 23.2 FRÁ17-17:30
IÐ
OP

Eignir

EIGNIR VIKUNNAR

HRINGBRAUT 32, KJ.

S
HÚ

Falleg 3ja herbergja íbúð á mjög góðum stað
við HÍ. Fallegir bogagluggar. 2 svefnherr
bergi. Inngangur er bæði frá Hringbraut og
Tjarnargötu.
Verð 25,9 millj.

Laxakvísl, raðhús
Eyrarskógur, skipti möguleg á bíl
Eyrarskógur,Hvalfjarðarsvei:Sumarhús á fallegum
stað nálægt Reykjavík. Verð 6,9 millj.

Fold fasteignasala kynnir nýtt á skrá:
Mjög gott og mikið endurnýjað raðhús
á tveimur hæðum ásamt sérstæðum
bílskúr, samtals 239,3 fm. Góð aðkoma.
Parket og flísar á gólfum. Fjögur
svefnherbergi og stórar stofur.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 23.2. FRÁ 17:30-18,
GENGIÐ INN TJARNARGÖTUMEGIN,
VERIÐ VELKOMIN.

Flétturimi 9, 2.H. 2ja
j + bílskýli
ý
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 25.2 KL.17:30-18
PIÐ

O

Flétturimi 9, 2,h:

S

HÚ

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 64,9 millj.
Nánari upplýsingar gefur
Gústaf Adolf lgf.,
gustaf@fold.is / 895-7205.

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

Verð 22,9 millj.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 25.2 FRÁ 17:30-18.

Rauðalækur
glæsileg sérhæð m. bílskúr.

VERIÐ VELKOMIN.

Holtagerði
g
4, Kóp.
p hæð og
g ris.
OPIÐ HÚS FIMMTUD. 26.2 FRÁ 17-17:30
IÐ

OP

Vallarhús: 6 herb raðhús í Grafarvogi
Vallarhús: 124 fm raðhús á frábærum stað í
Grafarvogi. Um er að ræða 2 hæðir og ris. Eldhús,
stofa, borðstofa og gestasnyrting er á 1. hæð. 3 góð
svefnherbergi og baðherbergi er á 2. hæð. Risið er
með ýmsum nýtingarmöguleikum. Verð 38,5 millj.

Ca. 183,5 fm. glæsileg sérhæð í vel
staðsettu húsi við Rauðalæk. Hæðin
skiptist í stofu og arinstofu, eldhús og
bað, auk svefnherbergja. Aukaherr
bergi fylgir í kjallara. Eigninni fylgir
góður bílskúr. Húsið teiknaði Sigvaldi
Thordarson,arkitekt er íbúðin einstakk
lega björt og vel hönnuð. Hún getur
nýst jafnt fyrir barnmargar fjölskyldur
sem og fyrir aðila sem vilja hafa rúmt
um sig.

Holtagerði 4, Kóp. Ca. 168 fm. efri hæð og
og ris ásamt 43 fm. bílskúr á góðum stað í
Kópavogi. Hæðin og risið bjóða upp á mikla
möguleika í nýtingu. Forkaupsréttur ar að
kjallara. Bílskúrinn er stór og getur hentað vel
sem vinnuaðstaða. Samtals er eignin rúmir
210 fm.

S
HÚ

Verð 55 millj.
OPIÐ HÚS FIMMTUD. 26.2. FRÁ KL.17-17:30

VERIÐ VELKOMIN

Laugarásvegur- séreign á frábærum stað
Ca. 155 fm. Falleg séreign á 2 hæðum á frábærum
útsýnisstað við Laugarásveg. Eignin er skemmtilega
björt og vel úr garði gerð og getur bíður upp á mikla
möguleika. Sjón er sögu ríkari. Bókið skoðun á Fold
í síma 552-1400. Verð 54,9 millj.

Hvað kostar eignin mín?

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Jósep Grímsson

Rúnar S. Gíslason hdl Hannes Haraldsson

Verð 59 millj.

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

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

Snorri Sigurfinnsson

Bókið skoðun á Fold í s. 552-1400.

Hafsteinn Þorvaldsson

Ágúst Valsson

Páll Guðjónsson

Guðbergur Guðbergsson

Eggert Ólafsson

Auður Kristinsdóttir

Lóa Sveinsdóttir

Snorri Sigurðarson

Sighvatur Lárusson

Óskar Traustasson

Kristín B. Garðarsdóttir

Elín Viðarsdóttir

Einar Pálsson

Sigrún B. Ólafsdóttir

Helgi Njálsson

Guðmundur Kristjánsson

Fagleg og persónuleg þjónusta

FRUM - www.frum.is

Álfshólsvegur 26A, raðhús - 200 Kópavogur

Blönduhlíð - 105 Reykjavík

Leirubakki 6 - 109 Reykjavík

3ja herbergja 84 fm íbúð í mikið endurnýjuði húsi. Nýlegt
eldhús, rúmgóð stofa, baðherbergi og tvö svefnherbergi.
húsið hefur verið mikið endurnýjað svo sem steinað að
utan, þakjárn, skolp,vatnslagnir og raflagnir. Glæsilegt
hús á góðum stað.
Verð 29.9 millj.

Snyrtileg 89.9 fm, 4ra herb íbúð á 3.hæð. Eldhús með
hvítum innréttingum, 2 herb. í íbúð og eitt stórt herb í
kjallara. Þvottahús inn af eldhúsi. Stofa með parketi,
gengið. Suður svalir. Baðherbergi með flísum á gólfi og
veggjum. Geymsla og sameiginlegt þvottahús í kjallara.
Stutt er í alla þjónustu.
Verð 24.9 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi,
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

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

OPIÐ HÚS 24. feb. kl.17.30 til 18.00 – SKIPTI Á MINNI EIGN KEMUR TIL GREINA
Fallegt 163.6 fm raðhús á tveim hæðum, þar af 30 fm bílskúr. Nánast allt endurnýjað á báðum hæðum.
1. hæð: Forstofa með stórum skáp, eldhúsinnrétting úr hvítri eik, borðstofa og stofa, hiti í gólfi,
gengið út á fallegan og sólríkan pall og garð sem er í suðurátt.
2. hæð: 3 herb með parketi á gólfi, rúmgóðir skápar, flísalagt bað- og þvottahús. Raðhúsið er
miðsvæðis, stutt í alla þjónustu og skólar í göngufæri. Verð 49.9 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi, sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Miðvangur 41 - 220 Hafnarfirði

Reykás 31 - 110 Reykjavík

Hraunbær - 112 Reykjavík

Ísbúð í austurborg Reykjavíkur

Hugguleg, lítil 43,7 fm íbúð á 5. hæð með svalir til
suðurs. Forstofa, baðherbergi, eldhús stofa og herbergi
í opnu rými. Sérgeymsla og hjóla- og vagnageymsla í
sameign.
Góð lyftublokk með húsverði.
Ásett verð 15,9 mill
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg.fast.sali
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

2ja herb. 72.8 fm íbúð ásamt 23.2 fm bílskúr. Glæsilegt
útsýni. Tvennar svalir, austur og suður. Yfirbyggðar
austursvalir. Opin og björt íbúð. Þvottahús inní íbúð.
Baðkar og sturtuklefi. Rúmgóð geymsla og snyrtilegur
stigagangur.
Verð 24.9 millj.
Uppl. veitir Lóa Sveinsdóttir sölufulltrúi,
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

102,3 fm 4 herbergja íbúð.
Skólar, leikskólar, verslun og íþróttastarfsemi í næsta
nágrenni. Barnvænt umhverfi.
Verið er að skipta um glugga á norðurhlið hússins.
Verð 24,5 millj.

Aðalsölutíminn framundan. Vaxandi velta. Rúmgott og
fallegt húsnæði með aðlaðandi framsetningu á vöru,
góðu viðskiptavinasvæði og barnahorni. Góð staðsetning við þétta og blandaða byggð. Einkaleyfi á ísvél
samkvæmt viðskiptasamningum á sínu svæði. Auðveld
kaup. Yfirtaka á skuldum.
Uppl. veitir Óskar Traustason, sölufulltrúi,
sími 659 2555 eða oskar@fasteignasalan.is

Uppl. veitir Óskar Traustason, sölufulltrúi,
sími 659 2555 eða oskar@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Bær s Ögurhvarfi 6 s 203 Kópavogur s Sími 512 3400 s Fax 517 6345 s www.fasteignasalan.is
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Stekkur á Kjalarnesi.
Háholt 14, Mosfellsbær
einbýli , 156 fm. auk 8,7 hektara eignarlands á
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Gott
Kjalarnesi við Esjurætur. Húsið er timburhús, fullbúið og afar
www.berg.is • GSM 897 0047 vel staðsett. Búið að planta 40 þús. plöntum í landið. Flott
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali eign á fögrum stað. V. 52 m. 7697
Petur@berg.is

Langholtsvegur. Skrifstofuhúsn.

Þingás 2 OPIÐ HÚS

Glæsilegt 130,2 fm skrifstofuhúsnæði með 3 rúmgóðum
skrifstofum, eldhúsi, fundarherbergi,gott alrými með 3
vinnustöðvum. Vönduð gólfefni, næg bílastæði. 130 fm.
Góð aðkoma. V 26,9 m 8632

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

Glæsileg 1500 fm. eignarlóð á frábærum stað niður við
Varmá í Mosfellsbæ. Lóðin liggur að ánni. Tré og runnar
umhverﬁs lóðina, skjólgott og gott byggingarland. Lítið að
grafa fyrir grunni. V. 19,5 m. 8709

OP

IÐ

í dag kl. 17,30-18

Reykjamelur í Mosfellsbæ.

HÚ

S

Reykjahvoll í Mosfellsbæ.

Kleppsvegur.

Grundartangi 23

Blesabakki.

Kelduhvammur, Hafnarﬁrði.

Erum með 4 ﬂottar og vel staðsettar einbýlishúsalóðir í
Mosfellsbæ. Innst í Reykjahverﬁ , innan við Reyki.
Verð frá 10 millj. 8719

Rúmgóð, 4. ra herb. 102 fm. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli
við Kleppsveg. 3 góð svefnherbergi, Stór stofa. Svalir í
suður. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. V. 27,5 m. 8726

Opið hús í dag kl. 17.30-18

Mjög vandað og vel byggt 60 fm. hesthús. Mjög rúmgóðar
stíur. 8 hestar. Flott aðkoma og gott gerði. Endahús. Gott
eldhús og setustofa, Snyrting. Hnakkageymsla og hlaða
sem tekur 4 stórbagga. Nesðsta gatan og næg bílastæði.
V. 13,5 m. 8741

Falleg 100 fm. 3ja. herb. eign á þriðju hæð og efstu í góðu
fjölbýli í Hafnarﬁrði. Laus strax. Björt stofa, stórir gluggar,
góð gólfefni. V. 25,8 m. 8750

Mjög vandað og vel byggt 353 fm. einbýli með aukaíbúð
á jarðhæð. 56 fm jeppa bílskúr. Flottur frágangur. Góðar
innréttingar, sundlaug, arin og góður garður.
Allt fyrsta ﬂokks. V. 76,5 m. 8736

Ársalir - fasteignamiðlun - Ársalir - fasteignamiðlun

Gott tækifæri fyrir fjárfesta

Hef til sölu skuldlaust einkahlutafélag sem á fasteignir í góðri útleigu
við Faxafen í Reykjavík og Smiðjuveg í Kópavogi.
Áhugasamir hafi samband: Ársalir ehf – fasteignamiðlun s. 533 4200
eða arsalir@arsalir.is.

Ársalir

FASTEIGNAMIÐLUN
Engjateigi 5, 105 Rvk

533 4200
Björgvin Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali.

Til Sölu
Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar
Vestmannabraut 22 Vestmannaeyjum.

VIÐ SELJUM
FASTEIGNIR!

15774 - Vestmannabraut 22, Vestmannaeyjum eignarhluti Íslandspósts hf.
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gjofsemgefur.is
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Nýbýlavegur 8. 2.hæð 200 Kópavogur eignir@domusnova.is S 527 1717

Kelduland 5 108rvk
Um er að ræða afgreiðsluhúsnæði, vinnusal, skrifstofuhúsnæði,
kaffistofur, geymslur og snyrtingar á 1. og 2. hæð ásamt herbergjum í
kjallara og hlutdeild í sameign, stærð samtals 823,9 m², samkv. Þjóðskrá
Íslands - fasteignaskrá, ásamt tilheyrandi leigulóðarréttindum. Húsið
er byggt úr steinsteypu árið 1950. Brunabótamat er kr. 159.550.000,- og
fasteignamat er kr. 48.550.000,- Húsnæðið þarfnast gagngera endurbóta en það verður til afhendingar í lok maí. Húseignin verður til sýnis
í samráði við Sigríði Diljá Magnúsdóttur í síma 481 1002 og Ríkiskaup,
Borgartúni 7, 105 Reykjavík í síma 530 1400.

Kristín Einarsdóttir
Sölufulltrúi
kristin@domusnova.is
Sími : 894-3003
Stærð : 51,4fm
Herbergi : 2
Byggingarár : 1971
Fasteignamat : 16.950.000

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang
og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 14.00
þann 17. mars 2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er
þess óska.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Verð 23.900.000

Kristín og Domusnova kynna:
Íbúð á jarðhæð með sérgarði í Fossvogi.
Andyri með góðu fatahengi , baðherbergi með ljósri
innréttingu og sturtubaðkari. Tengi fyrir þvottavél er í
baðinnréttingu. Gott svefnherbergi með fataskápum
sem ná uppí loft, svalarhurð út í suðurgarð er í herbergi.
Elhús með ljósri innréttingu og opið inní bjarta stofu
Einar Hannesson
sem snýr til suðurs.
Allar frekari upplýsingar veitir Kristín í síma 894-3003 HDL.Löggiltur
fasteignasali
eða kristin@domusnova.is

Opið hús þriðjudaginn 24.Feb 17:30-18:00

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

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

Sendibílar

BÍLAR &
FARARTÆKI

2015 NÝIR JEEP GRAND
CHEROKEE OVERLAND 4X4

NÝTT ÚTLIT !
HAGSTÆTT GENGI GOTT
VERÐ !
Volvo S60 Momentum sjálfskiptur
2014 EK 24 Þ.km Nokkrir bílar í boði
á 4890 þús !!!

Sá flottasti, V6 290hö, eyðsla í
blönduðum akstri 10.4L, 8 gíra
sjálfskiptur, Hlaðinn lúxus búnaði,
Tilboðsverð aðeins 11.790þkr, Er í
salnum, ATH Getum útvegað allar
gerið af Grand Cherokee,

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.
FORD Escape xls awd. Árgerð 2004,
ekinn 127 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 790.000. Rnr.211182. 100% visa
lánamöguleikar.

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

Eigum gúmmíbáta í stærðum frá
2,9m - 4,2m á lager til afgreiðslu strax.
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og
mikla burðargetu.
TOYOTA Rav4 GX dísel 2.2 . 6/2013,
31þ.km, dísel, sjálfskiptur,krókur,filmur.
Verð 5.840.000.Skipti ód. Rnr.122844.

Vinnuvélar

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS
SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

Bílar til sölu

NÝTT ÚTLIT !
HAGSTÆTT GENGI GOTT
VERÐ !

HONDA CRV Lifestyle. 4/2012,
49þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð
4.790.000.Skipti ód. Rnr.209551.

Skoda SuperB Ambi STW árg 2014
(nyja lagið) sjálfsk, nokkrir bílar í boði
á 4790 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

VINNUVÉLADEKK

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri
Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18

BÍLAR DAGSINS !!!
VW POLO árg. 2007 ek. 106 Þkm
5 gíra, nýleg tímareim, mjög gott
eintak og viðhald, verð áður 1090 Þús
tilboðsverð nú 790 þús, möguleiki á
100% láni #107509 gsm 893-9500

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

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
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.

Bátar

0-250 þús.
TOYOTA Land Cruiser 200 VX 7
manna. 2/2014, ekinn 16þ.km, dísel,
sjálfskiptur,vel útbúinn bíll. Verð
18.900.000. Skipti ód.Rnr.200020.

Opel Astra 1996. ek. 143þús
Sjálfskiptur. 5 dyra góður bíll. Ný
heilsársdekk. Skoðaður. Verð Kr.
250.000.- s. 860-2010 Hinrik

BÍLAR DAGSINS !!!
FORD EXPLORER EDDIE BAUER V8
árg. 2006 ek. 117 Þkm, 7 manna, verð
áður 2390 Þús tilboðsverð nú 1990
þús, möguleiki á 100% láni # 148111
gsm 893-9500
BMW 550i. Árgerð 2007, ekinn
108 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.990.000. Rnr.240594.

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík
Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

TOYOTA Land Cruiser 150
VX. 12/2012, 18þ.km, dísel,
sjálfskiptur,krókur. Verð 10.490.000.
Skipti ód.Rnr.122780.

Ford F350- 6/2005 - ek 185 þkm Ný Toyo dekk - Einn eigandi - 35”
breyttur - Mjög vel með farinn - Nýtt
í bremsum - Nýjar afturfjaðrir
- Klæddur pallur - ARE plasthúsSmurbók frá upphafi- Er á staðnum Verð er 2.490.000. Raðnr 151747

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

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2014,
ekinn 35 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.990.000. Rnr.240549.

KRÓKUR

TOYOTA Land Cruiser 150 GX.
10/2013, 46þ.km, dísel, sjálfskiptur,
krókur,filmur. Verð 9.290.000.Skipti
ód. Rnr.122810.

Nissan Primera árg. 2000 ek. 153þús 5
gíra 4ra dyra. Ný Heilsársdekk. Góður
bíll. Verð Kr. 280.000.- S. 860-2010
Hinrik

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

BÍLL ÓSKAST
Á 25-250ÞÚS.

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

Má þarfnast lagfæringa.
Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

TOYOTA Land Cruiser 150 GX. 6/2013,
48þ.km, dísel, sjálfskiptur,krókur,filmur.
Verð 9.170.000. Skipti ód.Rnr.122834.

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

Hringdu S. 615 1815
eða sendu sms.

Óska eftir að kaupa Toyotu Hiace árg.
2000-2007, dísil. Uppl. í s. 860 1998.

tilkynningar

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2012,
ekinn 116 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.850.000. Rnr.160896. 4 ár eftir
af verksmiðjuábyrgð.

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

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

Bílar óskast

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

MERCEDES-BENZ E 220 CDI estate
. Árgerð 2011, ekinn 117 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.890.000.
Rnr.160511.

250-499 þús.

Reykjavíkurborg
NISSAN Leaf. Árgerð 2011, ekinn
49 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur. Verð
2.790.000. Rnr.211234.

Auglýsing varðandi Hlíðarenda

Umhverfis- og skipulagssvið

Þann 16. febrúar 2015 var fyrir mistök birt auglýsing um breytingu á skilmálum í deiliskipulagi Hlíðarenda en samþykki
liggur ekki fyrir frá borgarráði né borgarstjórn Reykjavíkurborgar. Birting auglýsingar er því hér með dregin til baka.
Save the Child
Children á Íslandi

Reykjavík 23. febrúar 2015
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

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

KEYPT
& SELT

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

Til bygginga

ATVINNA

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Atvinna í boði

Til sölu

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

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

Viðgerðir
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.

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

Eigum til nokkar útlitsgallaða skápa á
lager, seljast með góðum afslætti. S:
535-3600 - isold@isold.is - www.isold.is

ÞJÓNUSTA

HEILSA

Óskast keypt

Pípulagnir

STAÐGREIÐUM
OG LÁNUM ÚT Á: GULL,
DEMANTA, VÖNDUÐ ÚR
OG MÁLVERK!

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

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 )

Uppl. í s. 663 5315.

FAGLÆRÐIR PÍPARAR

Upplýsingar í síma 661 7000

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

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

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

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

Nudd
Býð upp á gott nudd. Afslappandi og
gott umhverfi. Opið til 22 á kvöldin.
112 Rvk S. 894 4817.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

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

Bókhald

Sjónvarp

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

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

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

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

Einkamál

leiga@leiguherbergi.is

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

Geymsluhúsnæði

Blaðberinn
bíður þín

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

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

GEYMSLULAUSNIR.IS

s. 552-4910.

S. 899-4254

Billiardbarinn í Faxafeni óskar eftir
helgarstarfsfólki umsókn sendist á
billiardbarinn@gmail.com

TILKYNNINGAR

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

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

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

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

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

...góðar
óðð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

til sölu

Nudd
NÝTT NÝTT, ný og glæsileg nuddstofa
í 101, opið alla daga S.7877481

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

Málarar

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

Spádómar

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

Búslóðaflutningar

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

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

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

Húsaviðhald

)ÚG§BCBLLJ,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is
Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

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

Rafvirkjun

www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Save the Children á Íslandi

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
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| 21:10
TRANSPARENT
Frábærir gamanþættir sem fjalla um fjölskyldu í Los Angeles
þar sem allir fjölskyldumeðlimir passa vel upp á sitt einkalíf
en það fer allt á hvolf þegar leyndarmál komast upp.

FJÖLBREYTT
MÁNUDAGSKVÖLD!
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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

Eins og þú sérð er ég
að vinna með fjörugt
frumskógarþema og
lýsi með lavalömpum.

Og ég er búinn
krydda íbúðina
með nýjustu
fylgihlutum.

Það er bara
Þessi íbúð
eitt vandamál,
hentar mér engan
Baltazar.
veginn, því ég vil
hafa allt hreint,
beint og einfalt.

Þannig að hann Ég vona að þetta
þýði ekki að að þú
vildi fá eitthvað ANNAÐ! Og hafir notað IKEAbæklinginn til að
það fékk hann
svo sannarlega. þóknast enn einum
kúnnanum.

Hm?

Baltazar

Vá

Fáðu þér áskrift á 365.is

| 20:00
THE NEW GIRL

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Pabbi þetta
ætti að fara í
endurvinnslutunnuna

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

Og þetta ætti fara í tunnu
fyrir lífrænan úrgang.
Og já, ég hafði rétt fyrir
mér með loftþrýstinginn í
dekkjunum þínum.

Er
það?

Já, það er
verst.

Bíllinn ætti
að verða
sparneytnari
við þetta.

| 21:40
PEAKY BLINDERS 2
Önnur þáttaröðin um atburði
sem gerast í Birmingham á
Englandi árið 1919 og fjalla um
harðsvírað glæpagengi sem
ræður ríkjum þar.

En hann er VIRKILEGA
óþolandi þegar hann
nöldrar og hefur rétt
fyrir sér

Strákurinn er
óþolandi þegar
hann nöldrar.

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Úff! Ég hef
svo mikið að
gera í kvöld.

| 22:00
HUGH HEFNER: PLAYBOY,
ACTIVIST AND REBEL

Ég líka!

Látum okkur
Hvað ætli
sé langt þar sjá, ís með
sósu, brjósttil börnin
sykur, kökur...
rotast?

Ég myndi segja svona sex vikur.

Vönduð heimildarmynd um
glaumgosann og uppreisnarmanninn, Hugh Hefner.

| 23:05
SOUTHLAND
Fimmta þáttaröðin af þessum
stórgóðu þáttum um líf og
störf lögreglusérsveitarinnar í
Los Angeles.

SPAKMÆLI DAGSINS
Það er svo geggjað að geta hneggjað.
Flosi Ólafsson

| 22:00
GAME OF THRONES
2

1

6

7

9

| 18:00
ÁFRAM DIEGO, ÁFRAM!
Diegó er ávallt til þjónustu
reiðubúinn þegar dýr lenda í
vanda.
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Gunnar Björnsson
Henrik Daníelsen, Taflfélagi
Vestmannaeyja, hafði hvítt gegn
Jóni Árna Halldórssyni, Skákdeild
Fjölnis, á Íslandsmóti skákfélaga.
Hvítur á leik

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. pabbi, 6. frá, 8. aðstoð, 9. poka, 11.
kvað, 12. gróðabrall, 14. óhreint vatn,
16. tveir eins, 17. hlaup, 18. skordýr,
20. gyltu, 21. óskert.
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21
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12

18

365.is

3

LÓÐRÉTT
1. afkvæmi húsdýrs, 3. fisk, 4.
vandræði, 5. svelg, 7. lánsamur, 10.
rúm ábreiða, 13. dæling, 15. stærðfræðitákn, 16. Þjálfa, 19. fæddi.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. pápi, 6. af, 8. lið, 9. mal,
11. ku, 12. brask, 14. skolp, 16. ææ,
17. gel, 18. fló, 20. sú, 21. allt.
LÓÐRÉTT: 1. lamb, 3. ál, 4. pikkles,
5. iðu, 7. farsæll, 10. lak, 13. sog, 15.
plús, 16. æfa, 19. ól.

Allar þáttaraðir frá byrjun
sýndar næstu vikurnar á
hverjum virkum degi klukkan
22 á Gullinu. Ný sería birtist á
Stöð 2 eftir páska.

SKÁK

29. Hxg6! hxg6 30. De6+ Hf7 (30...
kh7 31. He3.) 31. Bd5.
Svartur gafst upp enda liðstap fram
undan.
www.skak.is EM ungmenna
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Aðskilnaðarkvíði
BAKÞANKAR

ÞEGAR nær dregur búferlaflutningum

Hauks Viðars
Alfreðssonar

fara eigur fólks í eins konar áheyrnarprufu. Það er leiðinlegt að flytja og flestir
vilja flytja sem minnst af óþarfa drasli
með sér á milli íbúða. Í áheyrnarprufunum eru nokkrir mismunandi eiginleikar
hlutanna skoðaðir; verðmæti, notagildi og
tilfinningalegt gildi. Þeir hlutir sem standast ekki þessa skoðun fara beinustu leið í
Sorpu — sem er eins konar raunheimaútgáfa þess að vera rekinn af eyjunni.

SPENNTUR Ricky Martin ætlar að finna
nýtt strákaband.

3(<.(9Í:)ÐÔ
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VEIÐIMENNIRNIR
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Ricky Martin
stofnar
strákaband
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Latínókóngurinn og söngvarinn
Ricky Martin, hefur gengið til liðs
við Simon Cowell og í sameiningu
ætla þeir félagarnir að finna nýtt
latínóstrákaband í hæfileikasjónvarpsþáttunum La Banda. Martin
sagðist í samtali við Access Hollywood vera einstaklega spenntur
fyrir þessu verkefni, en reikna
má með að ekkert verði til sparað
í þáttunum og sigurvegaranum
eigi eftir að vegna vel, en síðasta
strákaband sem Cowell stofnaði,
One Direction, er stærsta og vinsælasta strákaband heims.

ÉG TEK hins vegar ekki þátt í slíku. Ég
er sagður ofmeta verðmæti hluta, bindast
undarlegustu hlutum tilfinningaböndum
og hafa ranghugmyndir um að ég muni
skyndilega hafa not fyrir dót sem ég
hef ekki notað í tvo áratugi. Vinir
mínir kalla þetta sérvisku — ég
kalla það trygglyndi. Í þeim
flutningum sem nú standa
yfir dettur mér til dæmis
ekki til hugar að henda frímerkjasafninu mínu. Ég veit
alveg að það eru engin teljandi verðmæti í því en samt,
þetta er frímerkjasafnið
mitt. Með þeim rökum er því
þyrmt og fær það í kjölfarið

ferðalag frá einu háalofti til annars.

KANNSKI MUN ég vilja sýna barnabörnunum mínum það þegar ég verð orðinn níræður. Dusta rykið af frímerkjabókunum og draga fram ryðgaða, áttatíu ára
gamla frímerkjatöng. „Vá afi,“ munu þau
segja þegar ég sýni þeim enn eitt fyrstadagsumslagið. „Er þessi póststimpill í
alvörunni frá sjálfum útgáfudegi frímerkisins?“

AÐ ÞVÍ loknu mun ég sýna þeim ofan
í tíu fulla pappakassa af DVD. Sýning á
körfuboltamyndum fylgir í kjölfarið og svo
spilum við eitt af þremur nákvæmlega eins
Popppunktsspilum sem ég á. Það er nefnilega gott að eiga aukaeintök, til dæmis
ef stundaglasið týnist úr einu þeirra. Við
endum þetta svo á því að þefa af hverjum
einasta rakspíra sem ég hef fengið í jóla–
og afmælisgjafir frá árinu 1993.
MEÐ ÞVÍ að henda þessu öllu í dag væri
ég að eyðileggja dægradvöl efri áranna.
Sitja í rakspíravímu með afkomendunum og Detlef Schrempf–safninu að hlusta
á Hollow Man–commentary Pauls Verhoeven. Ég er strax byrjaður að hlakka til.

yVNDUVWLOQHIQLQJDU

m.a. Besta myndin
Besti leikari í aðalhlutverki
Besta leikkona í aðalhlutverki
Jóhann Jóhannsson fyrir Bestu tónlistina

Þótti ekki töff að eiga enga
útgefna tónlist fyrir hátíðina
Þrátt fyrir að hafa ekki enn geﬁð neitt út formlega þá er Fufanu nú þegar byrjuð að vekja athygli á erlendri
grund. Meðlimir sveitarinnar hafa starfað saman frá 2008 en breyttu um nafn og stefnu fyrir tveimur árum.
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HOT TUB TIME MACHINE

KL. 8 - 10.20

HRÚTURINN HREINN
FIFTY SHADES OF GREY
KINGSMAN
SEVENTH SON
THE WEDDING RINGER

KL. 3.30 - 5.45
KL. 8 - 10.45
KL. 5 - 8 - 10.45
KL. 8
KL. 10.20

PADDINGTON 2D
HOBBIT 3 3D

KL. 3.30 - 5.45 - ÍSL TAL
KL. 5

VEIÐIMENNIRNIR
HRÚTURINN HREINN
FIFTY SHADES OF GREY
ÓLI PRIK
BIRDMAN
PADDINGTON
ÖMURLEG BRÚÐKAUP

KL. 8 - 10.40
KL. 5.30
KL. 8 - 10.40
KL. 5.30 ÍSL TEXTI
KL. 8 - 10.40
KL. 5.30 - ÍSL TAL
KL.5.30-8-10.20-ÍSLTEXTI

Fufanu er hljómsveit sem eflaust er ekki
alltof þekkt í augnablikinu. Það gæti þó
átt eftir að breytast á næstunni. Á döfinni er EP-plata, breiðskífa og tónleikar
víða um heim.
„Fyrsta smáskífan kemur formlega
út í byrjun apríl,“ segir Hrafnkell Flóki
Kaktus Einarsson, söngvari og annar
meðlimur sveitarinnar, og bætir við að
B-hliðin verði geggjuð. Hinn meðlimurinn er Guðlaugur Halldór Einarsson sem
einnig er kenndur við sveitina russian.
girls.
„Við gáfum út tónlistarmyndband
skömmu fyrir Iceland Airwaves. Þá
áttum við ekkert útgefið efni og það þótti
ekki nógu töff að eiga ekki tóndæmi til.
Þannig að við skelltum í myndband og
settum á vefinn.“
Skömmu eftir að smáskífan kemur út
er áætlað að út komi EP-plata. Drengirnir hafa verið í hljóðveri ásamt Curver
Thoroddsen, úr Ghostigital, að vinna
að upptöku laganna. Breiðskífan, sem
kemur út á vegum One Little Indian, er
ekki væntanleg fyrr en í september.
„Okkur finnst hálf leiðinlegt að bíða
svona lengi með útgáfu plötunnar, svo
það er aldrei að vita hvort við gefum ekki
út einhvers konar EP fyrir sumarið,“
segir Hrafnkell. Það sé einhver lenska að
utan að bíða með plötuna fram á haust og
þeir hlýði því.
Eftir plötuútgáfuna er ætlunin að
fara í tónleikaferðalög. Það hefur nú
þegar byrjað eilítið því drengirnir léku
á Eurosonic-hátíðinni í Groningen, í
nóvember hituðu þeir upp fyrir Damon
Albarn, söngvara Blur og Gorillaz, í
Royal Albert Hall og um mánaðamótin
mars apríl munu þeir hita upp fyrir The
Vaccines á ferð þeirra um Bretland.
The Vaccines er fyrir löngu orðið
stórt nafn í tónlistarheiminum en bassaleikari sveitarinnar er Íslendingurinn
Árni Hjörvar Árnason. „Árni talaði við
bókunarskrifstofuna þeirra og sagði að
hann vildi fá okkur með til að hita upp
fyrir sig. Við vorum með tvenna tónleika bókaða í London á þessum tíma
með japanska bandinu Bo Ningen en
tókst að púsla þessu saman að lokum,“
segir Hrafnkell.
johannoli@frettabladid.is

FUFANU Hrafnkell og Guðlaugur hafa starfað saman í tæp sjö ár.

➜ Við gáfum út tónlistarmyndband skömmu
fyrir Iceland Airwaves.
Þá áttum við ekkert
útgefið efni og það
þótti ekki nógu töff að
eiga ekki tóndæmi til.

Velgengin ánægjuleg en nokkuð kómísk
Áður en Fufanu varð til hét sveitin Captain Fufanu og spilaði þá allt öðruvísi tónlist. Þar var elektróníkin allsráðandi og stemningin ekki sú sama.
Sú sveit starfaði frá 2008 en eftir Iceland Airwaves 2013 tóku meðlimir
þá ákvörðun að fella Captain úr nafninu.
„Fyrst skiptum við aðeins um stefnu og það olli smá misskilningi. Fólk
mætti á tónleika með okkur og hélt það væri að mæta á rave og ástandið
á því eftir því,“ segir Hrafnkell. „Það er mjög gaman og mjög fyndið að
sjá að fólki líkar það sem við erum að gera. Það er bara gott.“
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Liverpool færist nær
Meistaradeildinni

Mikilvæg reynsla fyrir EM í Prag

FÓTBOLTI Liverpool vann gríðarlega mikilvægan sigur á Southampton,

2-0, í lokaleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær.
Phillipe Coutinho skoraði eitt af mörkum tímabilsins og Raheem
Sterling bætti við öðru marki liðsins þegar 17 mínútur voru eftir
af leiknum.
Liverpool er búið að vinna fjóra leiki í röð og færist nær
Meistaradeildarsætunum í ensku úrvalsdeildinni. Það fékk
fína hjálp frá Swansea, sem vann Manchester United öðru sinni,
2-1, og West Ham, sem gerði jafntefli við Tottenham á útivelli, 2-2.
Manchester United hangir í fjórða sætinu með 47 stig,
Southampton er stigi á eftir og Liverpool er með 46 stig.
Tottenham er með 44 stig í í sjöunda sætinu. Arsenal er í þriðja
sæti deildarinnar með 48 stig og heldur þessi magnaða fimm
liða barátta um tvö laus sæti í Meistaradeildinni áfram.

FRJÁLSAR „Við vonuðumst eftir betra sæti,“ segir Gunnar Páll Jóakimsson,
þjálfari hlaupadrottningarinnar Anítu Hinriksdóttur, um 800 metra hlaup
hennar á sterku innanhússmóti í Birmingham sem fram fór á laugardaginn.
Aníta hljóp á 2:03,09 mínútum og hafnaði í fimmta sæti.
„Hlaupið þróaðist eins og við vonuðumst eftir en það vantaði léttleika í
hana síðustu 300 metrana,“ segir Gunnar Páll.
„Hugsanlega vorum við ekki að hvíla hana nógu mikið fyrir hlaupið til að ná
þessum frískleika. Ég hef samt engar áhyggjur af þessu gagnvart Prag.“
Næsta verkefni Anítu er bikarkeppnin um næstu helgi en eftir það heldur
hún til Prag í Tékklandi þar sem EM innanhúss fer fram.
„Það safnast saman reynsla í svona hlaupum. Það er öðruvísi og betra að
hlaupa þegar allir keppendurnir í kringum þig eru jafn sterkir eða sterkari.
Þetta er eitthvað sem Aníta má búast við að gerist á EM,“ segir hann.
Stefnan er skýr fyrir Prag: „Við reiknum með að hlaupin í Prag verði á
þessum styrkleika og þar þarf hún einfaldlega að vera framar. Stefnan er að
komast í úrslit.“
- tom

FIMMTA Aníta Hinriksdóttir vonaðist

eftir betra sæti.

GLEÐI Petrúnella Skúladóttir og Pálína Gunnlaugsdóttir lyfta bikarnum fyrir Grindavík í Höllinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Pottþétt bikartvenna
Grindavík varð bikarmeistari kvenna með sigri á Keﬂavík. Sverrir Þór Sverrisson
og Petrúnella Skúladóttir hafa nú unnið bikarinn saman með tveimur liðum.
KÖRFUBOLTI Grindavík varð bikar-

meistari kvenna í körfubolta öðru
sinni á laugardaginn þegar liðið
lagði nágranna sína í Keflavík,
68-61, í Laugardalshöllinni. Sigur
þeirra gulu var sanngjarn og rúmlega það þrátt fyrir að Keflavík
átti flotta tilraun til endurkomu í
síðasta leikhlutanum.
Grindavík mætti margfalt betur
stemmdara til leiks og var komið
með tíu stiga forystu í hálfleik,
40-30. Sú forysta var orðin 20 stig,
62-42, fyrir síðasta leikhlutann og
sigurinn nánast í höfn.
En Keflvíkingar gefast aldrei
upp og fór eflaust um öfluga, gulklædda stuðningsmenn Grindavíkur í stúkunni þegar Keflavíkurstúlkur minnkuðu muninn í fimm
stig, 66-61, þegar 20 sekúndur
voru eftir. Þá gerði Grindavík það
eina rétta og setti sigurvegarann
Pálínu Gunnlaugsdóttur á línuna. Hún hitti úr báðum vítunum
og gekk frá leiknum. Bikarinn til
Grindavíkur í annað sinn.
Grindavík skoraði ekki nema
sex stig í fjórða leikhluta sem það

tapaði, 19-6, en liðið lagði grunninn að sigrinum í öðrum og þriðja
leikhluta þar sem Keflavíkurliðið
gat ekki keypt sér körfu. Þriggja
stiga nýting liðsins í heildina er
eflaust einhvers konar Evrópumet,
en það hitti aðeins úr sex prósent
skota sinna fyrir utan teiginn.
Popp og kók
Sverrir Þór Sverrisson, þjálfari
Grindavíkur, var í Höllinni fjórða
árið í röð. Hann stýrði karlaliði
Grindavíkur í fyrra og árið þar
áður í bikarúrslitum, en varð bikarmeistari sem þjálfari kvennaliðs
Njarðvíkur árið 2012.
„Þetta var frábær sigur og það
var gaman að sjá hversu grimmar
og einbeittar stelpurnar mættu til
leiks og við höfðum mjög gaman
af þessu,“ sagði Sverrir eftir leik.
„Það voru margar sem lögðu
hönd á plóg og við erum þannig
lið. Þegar við gerum hlutina hver
í sínu horni höfum við verið í tómu
tjóni og tapað. En þegar við gerum
hlutina saman erum við með feykilega gott lið.“

Sigur með þriðja liðinu
Pálína Gunnlaugsdóttir undirstrikaði einnig á laugardaginn
hversu mikill sigurvegari hún er.
Hún vann bikarmeistaratitilinn
með þriðja liðinu á ferlinum; hafði
áður gert það tvívegis með Keflavík og Haukum. Hún er sú þriðja
sem vinnur bikarinn með þremur
félögum.
„Þetta er alltaf jafn skemmtilegt
og ég er ótrúlega þakklát fyrir að
taka þátt í þessu. Að fá að spila
fyrir fullri höll, þvílík mæting hjá
stuðningsmönnum Grindavíkur og
ég er bara mjög þakklát og þakka
kærlega fyrir mig,“ sagði sigurreif
Pálína Gunnlaugsdóttir eftir leik.

„Takk elsku Edda mín fyrir að gefa okkur
endalausan hlátur og gleði!...Eddan var algjört æði! “

NÆSTU
SÝNINGAR

Vala matt

19. FEB. UPPSELT
20. FEB. örfá sæti laus
01. MAR. örfá sæti laus
11. MAR. laus sæti

Miðasala:

Þegar Sverrir vann með Njarðvík fyrir þremur árum var Petrúnella Skúladóttir í liði Njarðvíkur og skoraði 18 stig. Hún var
vitskuld með Grindavík á laugardaginn og skoraði 17 stig og tók tíu
fráköst. Fyrir þá frammistöðu var
hún kjörin besti leikmaður leiksins.
Sverrir og Petrúnella eru pottþétt tvenna, bara eins og popp og
kók, þegar kemur að bikarúrslitum. Þau eru eina þjálfara- og leikmannstvennan sem hefur orðið
bikarmeistari saman með tveimur mismunandi liðum.
„Við erum himinlifandi,“ sagði
besti leikmaður leiksins við
Fréttablaðið eftir leik. „Ég held að
vilji og frábær vörn hafi verið lykillinn að þessum sigri.“
Hún viðurkennir að liðið hafi
verið orðið aðeins of sigurvisst
í fjórða leikhluta. „Við vorum
kannski orðnar full sigurvissar í
fjórða leikhlutanum. Eðlilega þá
dregur aðeins úr liðinu, en þetta
var orðið óþarflega tæpt.“

13. MAR. UPPSELT
13. MAR. Miðnætursýn.

í síma 563 4000

hópasala í síma 786 3060 • Miðasala er opin í Gamla bíó
frá 15-18 virka daga og 15-20 sýningardaga
BEST Petrúnella Skúladóttir var kjörin besti leikmaðurinn.
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tomas@365.is

Til hvers að ﬂækja hlutina?

SJÁLFKRAFA
í BESTA ÞREP!

365 GSM sérsníður þjónustuna að notkun hvers og eins. Í upphaﬁ mánaðar byrja allir viðskiptavinir í 0 mínútum og 0 SMS-um. Það fer síðan
hann
ávallt vissir um að vera í réttri leið.
eftir notkun í hvaða þrepi ha
ann
a
nn endar þann mánuðinn. Viðskiptavinir
kiptavinir okkar færast á milli þrepa, ávall

0–60
0mín. og SMS

0kr.

60 mínútur og 60 SMS í GSM
og heimasíma á Íslandi.

60–
0 365 mín. og SMS

En
ndalaust

365 mínútur og 365 SMS í
GSM og heimasíma á Íslandi.

Endalausar mínútur og SMS
í GSM og heimasíma á Íslandi.

2.990kr. 4.990kr.
Viðskiptavinir okkar færast á milli þrepa
vissir um að vera í réttri leið.

365.is
Sími 1817

Þú færð 20 GB ljóshraðanet, 100 mín. í heimasíma og 60 mín. og 60 SMS í GSM á 0 kr. ef þú kaupir valdar sjónvarpsáskriftir hjá 365.

GAGNAMAGNSPAKKAR FYRIR NETIÐ Í SÍMANUM

500 MB
790 kr.

1GB

1.190 kr.

5 GB

1.990 kr.

15 GB 3.990 kr.

Inngöngutilboð með tilboðspökkum

-2. 490

1. 500 kr.

kr.
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Aftur sá Herra Bikar um KR-inga
Stjarnan endurtók leikinn frá 2009 og vann ﬁrnasterkt lið KR í úrsiltum Powerade-bikars karla í körfubolta. Justin Shouse leiddi sína
menn til sigurs og var kjörinn besti leikmaðurinn í úrslitaleiknum. Bandaríski Íslendingurinn hefur unnið fjóra bikara í fjórum tilraunum.
KÖRFUBOLTI „It´s all just a little bit

of history repeating,“ söng Shirley
Bassey í lagi Propellerheads árið
1997, fullkomlega ómeðvituð um
að það yrði þemalag bikarúrslitaleiks karla í körfubolta á Íslandi 18
árum síðar. Á laugardaginn skellti
Stjarnan besta liðinu á Íslandi í
dag, KR, í mögnuðum bikarúrslitaleik, 85-83. Garðbæingar endurtóku leikinn frá því 2009 þegar
þeir lögðu draumalið KR með Jón
Arnór Stefánsson innanborðs,
78-76.
Sagan endurtók sig svo sannarlega
í Höllinni og enn eina ferðina fóru
leikmenn KR heim með silfurverðlaun um hálsinn. KR hefur aðeins
unnið einn bikarmeistaratitil síðan
1992 í sex tilraunum. Eini þjálfarinn sem gat gert KR að Íslandsmeisturum á síðustu 23 árum,
Hrafn Kristjánsson, var einmitt
á hinum varamannabekknum að
innbyrða þriðja bikarmeistaratitil
Stjörnumanna.
Alvöru endurkoma
Fyrir fimm árum voru það
Stjörnumenn sem höfðu forystuna nær allan leikinn. Þegar tólf
mínútur voru eftir þá hafði Stjarnan ellefu stiga forystu, en á laugardaginn voru Garðbæingar í eltingarleik, átta stigum undir, 68-60,
þegar tólf mínútur voru eftir.
Stjarnan var enn undir, 79-73,
þegar rétt tæpar fjórar mínútur voru eftir. Þá meiddist Pavel
Ermolinskij, leikstjórnandi KR,
og allt snerist á haus fyrir Vesturbæinga. Þeir komust í 83-79 en
eftir það skoraði Stjarnan sex síð-

ustu stigin og tryggði sér sigurinn.
Sóknarleikur KR án Pavels var
mjög stirður. KR-ingar létu hirða
af sér boltann fimm sinnum á síðustu mínútum og Stjarnan fékk
auðveld stig. Eftir að hafa ekki
verið yfir síðan á 14. mínútu tók
Stjarnan forystuna, 85-83, með
tveimur vítaskotum Jeremy Atkinson.
En eftir allt puðið án Pavels fékk
KR síðasta skotið, reyndar síðustu
tvö skotin. Helgi Már Magnússon
skaut tveimur galopnum þristum
fyrir sigrinum þegar leiktíminn
var að renna út. KR-ingar hefðu
líklega ekki viljað að neinn annar
myndi skjóta, nema kannski Brynjar Þór. Helgi var búinn að hitta
úr tveimur þriggja stiga skotum
af sex fyrir síðustu tvær tilraunirnar. Öll tölfræðin sagði að hann
myndi hitta úr öðru hvoru. En síðasta skotið rúllaði ofan í og upp
úr aftur. Spjaldið varð rautt, leiktíminn rann út og frábærir stuðningsmenn Stjörnunnar trylltust af
gleði.
AFTUR Stjarnan vann sigurstranglegra lið KR í bikarúrslitum alveg eins og gerðist í úrslitunum 2009.

Justin bestur í Höllinni
Justin Shouse, Bandaríski Íslendingurinn frá Erie í Pennsylvaníu,
var magnaður í liði Stjörnunnar og
var kjörinn mikilvægasti leikmaðurinn að leiknum loknum.
Justin stimplaði sig inn í leiknum sem „Herra Bikar“, en hann
hefur nú unnið bikarmeistaratitilinn fjórum sinnum í fjórum tilraunum og alltaf átt stórleik.
Gegn KR að þessu sinni spilaði
hann eins og sannur herforingi
undir lokin. Hann stýrði sóknar-

leiknum eins og hann gerir svo vel,
hélt sínum mönnum rólegum og
stal tveimur boltum; þar á meðal
stal hann boltanum af Michael
Craion í næst síðustu sókn KRinga.
Justin vann bikarinn fyrst með
Snæfelli 2008 og skoraði þá 27 stig
og gaf 10 stoðsendingar. Hann
hefur svo unnið þrjá bikarmeistaratitla með Stjörnunni, þar af tvo
í leikjum gegn mun sigurstranglegri liðum KR. Í heildina hefur

þessi magnaði leikmaður skorað
20,5 stig, gefið 9,5 stoðsendingar
og tekið 5,5 fráköst að meðaltali í
bikarúrslitaleikjunum fjórum sem
hann hefur unnið.
Misstum tökin
„Maður sveiflast bara milli gleði
og tára,“ sagði Hrafn Kristjánsson, þjálfari Stjörnunnar, eftir
sigurinn. „Þvílíkur efniviður sem
við erum með í Stjörnunni. Það var
grimmt fyrir KR-ingana að missa
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Pavel út af, við vorum búnir að
vera í vandræðum með hann allan
leikinn,“ bætti þjálfarinn við og
Brynjar Þór Björnsson, leikmaður KR, tók undir orðin með Pavel.
„Við vorum með leikinn í okkar
höndum allan tímann en misstum
tökin þegar Pavel fer út af meiddur á ögurstundu,“ sagði hann.
„Stjarnan komst á lagið. Þeir
keyrðu í bakið á okkur og skoruðu
auðveldar körfur. Stjarnan á þetta
bara fyllilega skilið.“ tomas@365.is

LáƩu ekki okra á þér. Fáðu betra verð á Nissan Leaf Nordic hjá Islandus

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

Eigum eŌirfarandi bíla heimkomna Ɵl afgreiðslu strax:

“Þjónustan
var frábær og
bíllinn alveg
meiriháƩar”

2013 Nissan Leaf SV Kr. 3.595.000 vel búinn bíll á álfelgum með hraðhleðsluporƟ eins og nýr ekinn 8700m
2013 Nissan Leaf SL Kr. 3.795.000 FloƩasta týpan af Nissan Leaf, leðurinnréƫng, hraðhleðsla. Ekinn 5290m
2012 Nissan Leaf SL Kr. 3.495.000 Vel með farinn notaður. Vetrar+Sumardekk. Íslensk Ábyrgð. Ekinn 16þ.km.

Fyrstur kemur fyrstur fær. Skráðu þig hér: www.islandus.is/bilaleit

Friðrik Kjartansson
Egilsstöðum

Sparaðu 2 milljónir! - 100% łármögnun
g
ogg Íslensk ábyrgð
y g í boði.
www.islandus.is
www
islandus is — facebook.com/islandusbilar
facebook com/islandusbilar — Sími: 552 2000
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 18.45
Ísland í dag

Bylgjan kl. 22.00
Stál og hnífur

Umsjónarmenn fara
yﬁr helstu tíðindi
dagsins úr pólitíkinni,
menningunni og
mannlíﬁnu. Ítarlegur íþróttapakki
og veðurfréttir.

Bubbi Morthens
tekur á móti
áhugaverðum
viðmælendum.

Mindy Project

Mike and Molly

The New Girl

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

STÖÐ 2 KLUKKAN 19.40 Gamanþáttaröð um turtildúfurnar Mike Biggs
og Molly Flynn. Það skiptast á skin og
skúrir í sambandinu hjá þeim skötuhjúum og ástin tekur á sig ýmsar myndir.

STÖÐ 2 KLUKKAN 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 þessarri undarlegu stúlku, sem
hefur nú öðlast vináttu þeirra allra. Með
aðalhlutverk fer Zooey Deschanel, Jake
Johnson og Damon Wayans Jr.

STÖÐ 2
BYLGJAN989

#BYLGJAN

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Wipeout

13.30 Óskarsverðlaunin 2015

08.05 The Wonder Years

17.50 My Boys (9.9)

16.35 Skólaklíkur

08.30 2 Broke Girls

18.10 One Born Every Minutes UK

17.20 Tré-Fú Tom

08.50 Bad Teacher

19.00 The Amazing Race

17.42 Um hvað snýst þetta allt?

09.15 Bold and the Beautiful

20.10 Saving Grace

17.47 Loppulúði, hvar ertu?

09.35 The Doctors

20.55 The Glades (13.13)

18.00 Undraveröld Gúnda (

10.15 Heilsugengið

21.40 Vampire Diaries

18.15 Táknmálsfréttir

23.05 Southland

18.25 Landakort

23.45 The Amazing Race

18.30 Ferð til fjár

00.50 Saving Grace

19.00 Fréttir

01.35 The Glades

19.25 Íþróttir

02.20 Vampire Diaries

19.30 Veðurfréttir

03.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

19.35 Kastljós

10.40 Höfðingjar heim að sækja
11.00 Mistresses
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
13.40 American Idol
15.10 ET Weekend

20.05 Saga lífsins– Baráttan um

16.00 Loonatics Unleashed
16.20 Raising Hope
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
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Mindy Project
19.40 Mike and Molly
20.00 The New Girl
20.25 Suits
21.10 Transparent
21.40 Peaky Blinders 2
22.40 Looking
23.05 Modern Family
23.30 Gotham

REYKJAVÍK
SÍÐDEGIS
ER Í LOFTINU

ÞORGEIR, KRISTÓFER OG BRAGI
OG MÁLEFNI LÍÐANDI STUNDAR

21.10 Víkingarnir (
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Óskarsverðlaunin - samantekt
23.50 Kastljós
00.15 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

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

00.55 Last Week Tonight With John

09.00 The Talk

Oliver

09.45 Pepsi MAX tónlist

01.25 Weeds

18.30 Friends

14.45 Cheers

01.50 We Bought a Zoo

18.55 New Girl

15.05 Scorpion

03.50 Brubaker

19.45 Two and a Half Men

15.50 Jane the Virgin

05.55 Fréttir

20.10 Sjálfstætt fólk

16.30 Judging Amy

20.40 Eldsnöggt með Jóa Fel

17.10 The Good Wife Þesssir marg-

21.15 Sisters

01.10 Eldsnöggt með Jóa Fel

verðlaunuðu 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.

01.40 Sisters

17.50 Dr. Phil

22.00 Game of Thrones

07.00 NBA

22.55 Boardwalk Empire

08.50 Spænski boltinn
11.20 Meistarad. Evrópu - Fréttaþáttur
11.50 Fjölnir - Stjarnan
14.20 NBA

23.55 Grimm
00.40 Sjálfstætt fólk

02.30 Game of Thrones

14.50 NBA

03.20 Boardwalk Empire

16.40 Spænski boltinn

04.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk

18.20 Spænski boltinn

19.50 Rules of Engagement

20.00 Spænsku mörkin

20.15 The Real Housewives of

Orange County

20.30 Liverpool - Besiktas

21.00 Hawaii Five-0

22.10 Meistarad. í hestaíþróttum

11.30 Battle of the Year

01.40 UFC Now 2014

13.20 Moonrise Kingdom
14.55 The Object of My Affection
16.45 Battle of the Year

07.00 Southampton - Liverpool
12.10 Tottenham - West Ham
13.50 Everton - Leicester
15.30 Swansea - Man. Utd.
17.10 Southampton - Liverpool
18.50 Man. City - Newcastle
20.30 Football League Show

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

20.55 Saga lífsins - Á tökustað

00.10 Stalker

13.30 Evrópudeildarmörkin

VIRKA DAGA MILLI KL. 16:00 - 18:30

07.00 Brunabílarnir07.22 Lína langsokkur07.47
Ævintýraferðin08.00 Strumparnir08.25 Ljóti
andarunginn og ég 08.47 Tommi og Jenni08.53
Sumardalsmyllan 09.00 Könnuðurinn Dóra 09.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.45 Doddi litli
og Eyrnastór10.00 Áfram Diego, áfram! 10.24
Svampur Sveinsson 10.45 Hvellur keppnisbíll
10.55 UKI 11.00 Brunabílarnir 11.22 Lína langsokkur 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 langsokkur 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 Turbo 20.35 Sögur fyrir svefninn

völdin 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.

21.00 Messan
22.15 Chelsea - Burnley
23.55 Crystal Palace - Arsenal

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur og tækni
21.00 ABC barnahjálp 21.30 Frá Haga í maga

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

18.35 Moonrise Kingdom
20.10 The Object of My Affection
22.00 Hugh Hefner. Playboy, Activist

21.45 CSI
22.30 The Tonight Show
23.15 Parenthood
00.00 Elementary
00.45 Hawaii Five-0
01.30 CSI

and Rebel
00.05 Die Hard 4. Live Free or Die Hard
02.15 Killing Bono
04.05 Hugh Hefner. Playboy, Activist
and Rebel

02.15 The Tonight Show

HRINGBRAUT

09.00 PGA Tour 2015

11.00 Helgin 11.30 Kvennaráð 12.00 Helgin 12.30
Kvennaráð 13.00 Helgin 13.30 Kvennaráð 14.00
Helgin 14.30 Kvennaráð 17.00 Helgin 17.30
Kvennaráð 18.00 Helgin 18.30 Kvennaráð 19.00
Helgin 19.30 Kvennaráð 20.00 Helgin 20.30
Kvennaráð 21.00 Lífstíll 21.30 Hringtorg 22.00
Lífstíll 22.30 Hringtorg 23.00 Lífstíll 23.30 Hringtorg

14.30 PGA Tour 2015 - Highlight

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

03.05 Pepsi MAX tónlist

15.25 Golfing World 2015
16.15 Inside The PGA Tour 2015
16.40 PGA Tour 2015
22.10 Golfing World 2015

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

TILNEFND TIL

8 ÓSKARSVERÐLAUNA

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

“BENEDICT CUMBERBATCH IS OUTSTANDING”

“AN INSTANT CLASSIC”
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“THE BEST FILM
OF THE YEAR”
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“AN INCREDIBLY
MOVING STORY”
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“FASCINATING
& THRILLING”
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“THE BEST BRITISH FILM
OF THE YEAR”
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“EXCEPTIONAL”
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“A SUPERB THRILLER”
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BASED ON THE INCREDIBLE TRUE STORY OF AL AN TURING

THE
IMITATION GAME
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Tólf verðlaun Vonarstrætis er nýtt Eddumet
Vonarstræti velti Djúpinu úr sessi sem sú mynd sem ﬂestar Eddur hefur hlotið á einni og sömu hátíðinni.

„Ég er kannski ekki með girnilegan
morgunverð en eins og er er ég sjúk
í hafra með möndlu-mjólk, rúsínum
og banana. Allt saman alveg hrátt
og svo kaffið auðvitað.“
Bryndís Gyða Michelsen, fjölmiðlakona.

Vonarstræti, kvikmynd Baldvins
Z, var ótvíræður sigurvegari
Edduverðlaunahátíðarinnar sem
fór fram á laugardaginn. Myndin
hlaut alls tólf verðlaun sem er það
mesta sem nokkur kvikmynd hefur
hlotið á einni hátíð.
Áður hafði Djúpið, kvikmynd
Baltasars Kormáks, átt metið yfir
flest verðlaun á einni hátíð en hún
hlaut ellefu verðlaun árið 2013.
Næst á eftir þeim koma Málmhausinn hans Ragnars Bragasonar og Hafið, eftir Baltasar Kor-

mák, en báðar myndir fengu alls
átta Eddur.
Myndin var valin besta myndin,
Baldvin hlaut verðlaun fyrir leikstjórn og deildi verðlaunum fyrir
handrit með Birgi Erni Steinarssyni.
Þorsteinn Bachmann og Hera
Hilmarsdóttir fengu verðlaun
fyrir besta leik í aðalhlutverkum
og verðlaun fyrir gervi, leikmynd,
hljóð, búninga, klippingu og kvikmyndatöku féllu einnig í skaut
Vonarstrætis.

Af öðrum verðlaunum kvöldsins
má nefna að Helgi Björnsson var
valinn leikari ársins í aukahlutverki og Nína Dögg Filippusdóttir leikkona ársins í sama flokki.
Brynja Þorgeirsdóttir var sjónvarpsmaður ársins og Orðbragð
skemmtiþáttur ársins. Hæpið var
verðlaunað í flokknum lífsstílsþáttur ársins.
Heiðursverðlaun Eddunnar féllu
að þessu sinni Ómari Ragnarssyni
í skaut.
- jóe

SIGURVEGARAR Þorsteinn Bachmann,
Hera Hilmarsdóttir og Baldvin Z.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Endurkoman tileinkuð
stórhuga sjómanni
Rokksveitin þekkta Toy Machine snýr nú aftur til að segja sögu af því hver átti
hugmyndina að tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves, að þeirra mati.

Skjalm P kopar vasar
3.300.- & 4.900.-

Skjalm P Viskastykki
1.250.-

Rokksveitin Toy Machine, sem gerði
garðinn frægan fyrir tæpum einum
og hálfum áratug, ætlar að snúa
aftur. Markmið meðlima sveitarinnar er að heiðra minningu sjómannsins Guðmundar Cesars Magnússonar, sem dó hetjudauða við að bjarga
lífi tengdasonar síns árið 2009. Meðlimir Toy Machine vilja segja frá
aðkomu Guðmundar að tónlistarlífi
og segja hann hafa fengið hugmyndina að hinni vinsælu tónlistarhátíð
Iceland Airwaves.
„Nú er kominn tími á að ljúka einhverju sem við byrjuðum á,“ segir
Baldvin Z, leikstjóri og trommuleikari sveitarinnar, sem legið hefur í
dvala undanfarin þrettán ár. „Endurkoman er til að segja sögu sem
hefur verið ósögð alltof lengi.
Ætlum að segja ósögðustu sögu
íslenskrar tónlistarsögu á tónleikunum. Við viljum skerpa á aðkomu
Cesars heitins að málinu,“ segir
Baldvin.
Neðanjarðarharðkjarnahljómsveitina skipa þeir Jenni í Brain
Police, Atli Hergilsson (Atli leðja)
og Kristján Örnólfsson auk Baldvins Z. Árni Elliot sem einnig var
meðlimur bandsins er fjarri góðu
gamni að þessu sinni.
Stendur Baldvin á því fastar
en fótunum að Guðmundur Cesar
Magnússon eigi hugmyndina að
hátíðinni. Hún hafi upphaflega fengið byr undir báða vængi á Sjallanum á Akureyri fyrir um fimmtán
árum. „Við héldum smá tónleikaveislu á Sjallanum fyrir nokkra
útlendinga sem boðið var til landsins að hlusta á íslensk bönd og þar
gerðist eitthvað,“ segir Baldvin.
Útvarpskempan Ólafur Páll Gunn-

BALDVIN Z LEIKSTJÓRI OG TROMMARI Endurkoma norðlensku sveitarinnar kætir

og bætir

arsson, betur þekktur sem Óli Palli,
tekur undir með Baldvini og segir
Guðmund Cesar hafa verið stórhuga
mann sem skyndilega fékk áhuga á
að flytja íslenska tónlist út. „Hann
stóð á fimmtugu þegar hann fór
að sjá fyrir sér að fá útlendinga til
landsins og þannig flytja út böndin. Hann bar þetta upp við Magnús
Stephensen, þáverandi markaðsstjóra Icelandair, sem tók vel í það
og þaðan fór boltinn svo að rúlla,“
segir Óli Palli.
„Við verðum að muna eftir þessum hetjum og halda minningunni
á lofti. Hvað ef Guðmundur Cesar
hefði ekki komið með þessa hugmynd?“ segir Óli Palli og bendir
hér á gríðarlega veigamikið hlutverk Iceland Airwaves í uppgangi

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Endurkoman er til að
segja sögu sem hefur verið
ósögð alltof lengi. Ætlum
að segja ósögðustu sögu
íslenskrar tónlistarsögu á
tónleikunum.
Baldvin Z, trommari Toy Machine

íslensks tónlistarlífs undanfarin ár.
„Október var steindauður í ferðamannadagatalinu hér á landi í
kringum 1999. Nú er það þrautin
þyngri að ná herbergi í Reykjavík
á þessum tíma“, segir Óli Palli og
bendir þannig á veigamikil áhrif
Iceland Airwaves á ferðamennsku
og íslenskt tónlistarlíf.
gudrun@frettabladid.is

Þúsund marsipanstykki seld
Mikil eftirspurn er eftir Hönnunarmarsipaninu sem selt er í HönnunarMars.

Skjalm P kopar lampi
23.900.Mikið úrval af fallegum
hönnunarvörum.
Fáðu sent heim að dyrum.

www.snuran.is
vefverslun S: 537-5101

Aðdáendur Hönnunarmarsipansins geta farið að setja sig í stellingar, því framleiðsla á því fer á
fullt á næstunni. „Mér sýnist á
öllu að við séum búnar að selja
um þúsund kubba síðan við byrjuðum, hvorki meira né minna,“
segir Rán Flygenring myndlistarkona.
Rán og Arna Rut Þorleifsdóttir vöruhönnuður hafa gert og selt
Hönnunarmarsipan í tengslum
við Hönnunarmars síðan 2010,
fyrir utan eitt ár, þar sem af óviðráðanlegum ástæðum var ekki
hægt að framleiða. Misjafnt er
hvort fólk safnar kubbunum eða
gæðir sér á þeim.
„Þetta hefur alltaf rokið út og
seldist upp áður en Hönnunarmars lauk í fyrra. Í apríl fannst
einn kubbur í verslun í bænum og
mér skilst að það hafi verið slegist um hann,“ segir Rán.
Liturinn á kubbnum í ár er enn
leyndarmál. „Við vinnum þetta
í samstarfi við Kólus og það er

GULLIÐ

Kubbarnir
góðu, sem
slegist er
um.

ekki hægt að nota alla liti í marsipanið þannig að þetta veltur svolítið á því,“ segir Rán en liturinn verður opinberaður í byrjun
marsmánaðar.
„Þetta er í fjórða skiptið sem
við gerum þetta og eftirspurnin
verður alltaf meiri, en við reiknum með að gera um fjögur hundruð kubba í ár,“ segir hún.
- asi
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RÝMINGARÚTSALA!
Rýmum fyrir nýjum vörum!
Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð,
náttborð, hvíldarstólar, hvíldarsófar, tungusófar,
stakir sófar og stólar, dúnsængur, vatnskoddar,
skammel (opnanleg með geymslu), kollar,
heilsukoddar, sjónvarpsskenkar, rúmgaflar
og margt fleira.

ÁTTU

N

R

LAGERHREINSUN
HLÍÐASMÁRA 1
Opið:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

Vandaðar vörur á frábæru verði
Komdu í heimsókn og gerðu góð kaup

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
Snýr aftur í haust
Dúkkuheimilið hefur verið sýnt við
góðar undirtektir í Borgarleikhúsinu frá
því að sýningar hófust í enda desember.
Uppselt var á lokasýninguna sem fram
fór í gærkvöldi og biðlistar í miðasölu.
Þeir sem eiga eftir að sjá sýninguna
þurfa þó ekki að örvænta því Dúkkuheimilið verður tekið aftur til sýninga
í september. Unnur Ösp Stefánsdóttir
greindi frá þessu á Facebook-síðu sinni
og miðar eru nú þegar komnir í sölu
hjá Borgarleikhúsinu. Dúkkuheimilið
er skrifað af Henrik Ibsen árið 1879
og leikstýrt af Hörpu Arnardóttur og
leikið af Unni Ösp Stefánsdóttur, Arndísi
Hrönn Egilsdóttur, Ingvari E. Sigurðssyni
og Þorsteini Bachmann sem hlaut
Edduverðlaunin sem
leikari ársins
á laugardagskvöldið fyrir
hlutverk sitt í
Vonarstræti.
- gló

Hugleikur í messu
Listamaðurinn og grínistinn Hugleikur
Dagsson var ræðumaður í sunnudagsmessu Laugarneskirkju í gær. Þar
ræddi Hugleikur áhrif Biblíunnar á
verk sín og velti því upp hvort einhverjir valmöguleikar væru á því að
vera trúaður eða trúlaus þar sem hann
sjálfur væri hvorugt. Hugleikur talaði
um að grínið væri líklega sín lífsskoðun og finnst jafn flókið að halda
því fram að guð sé til eins og að segja
að hann sé ekki til.
Hann sagðist einnig
sjá guð allt í kring
og á meðal okkar
þegar við réttum
hvert öðru
hjálparhönd.
- vh

Mest lesið
Eddan 2015: Dóri DNA fór á kostum
Kane bjargvættur Tottenham
Vitlaust veður í Vestmannaeyjum
„Hreinlega náðu ekki andanum“
Þjálfarasonurinn skein skært í sigri
Clippers | Myndbönd

Pinex®
Smelt
Munndreifitöflur
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250 mg

ROYAL CORINNA
(Queen Size 153x203 cm)

Verð áður 163.620 kr.

ARGH!!! 230215 #2
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VERÐ NÚ 98.173 kr.
Á 40% 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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