SKOÐUN Guðmundur Andri
segir að hér séu ekki viðsjár
líkt og í Danmörku. 13

MENNING Dómur um tónleika Eivarar og Sinfóníunnar
í Hörpu á miðvikudag. 18

Lífið Moses Hightower
fengu gullplötu og vinna að
sinni þriðju breiðskífu. 26

SPORT Eyjamenn og
Gróttukonur fögnuðu í Höllinni um helgina. 22-23
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Meint brot Íslandspósts verið
til rannsóknar frá árinu 2008
Samkeppniseftirlitið hefur í kringum tíu mál sem varða Íslandspóst og meint samkeppnisbrot fyrirtækisins til
athugunar. Ný og ný mál tefja lyktir rannsóknar sem hófst upphaflega árið 2008. Sáttameðferð hófst árið 2013.

Líkamsrækt dró úr
einkennum geðklofa
Kristjana Ósk Sturludóttir starfar
með ungu fólki með geðklofa á
Laugarási, meðferðargeðdeild. Rannsókn hennar á áhrifum hreyfingar
á einkenni geðklofa hjá ungu fólki
leiddi í ljós að það dró úr neikvæðum
áhrifum geðklofa. 2
Dýrari neyðarakstur Jón Viðar
Matthíasson, slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins, segir þrengingar
á götum til að draga úr umferðarhraða tefja neyðarakstur sjúkra- og
slökkviliðsbíl. 6
Minntust Boris Stjórnarandstæðingurinn Boris Nemtsov var skotinn
til bana í Moskvu í föstudag. Þúsundir
mótmælenda komu saman í Moskvu
í gær.
10

Samkeppniseftirlitið hefur í kringum tíu mál til
skoðunar þar sem fyrirtæki á póstog flutningamarkaði telja að ríkisfyrirtækið Íslandspóstur, í skjóli
einkaleyfis og markaðsstyrks, nýti
afl sitt til að skapa óeðlilegt samkeppnisforskot gagnvart keppinautum sínum.
Samkeppniseftirlitið hóf frumkvæðisrannsókn á Íslandspósti
árið 2008. Ný og ný mál hafa sífellt
komið upp allan þann tíma og tafið
lyktir málanna. „Sum framangreindra mála hafa breytt um farveg frá því að þau komu fyrst upp,
m.a. vegna annarra kvartana sem
upp hafa komið í millitíðinni. Þá
hafa orðið tafir á meðferð mála
vegna mikils álags, samfara lækkSAMKEPPNISMÁL

un fjárheimilda. Í hruninu þurfti
Samkeppniseftirlitið að endurforgangsraða ýmsum málum,“ segir
Páll Gunnar Pálsson, forstjóri
Samkeppniseftirlitsins, aðspurður
um þá löngu töf sem hefur orðið
á úrvinnslu mála Íslandspósts á
sama tíma og gagnrýni á fyrirtækið hefur verið mikil allan þann tíma
sem það hefur verið til rannsóknar.
Að sögn Páls hefur stofnun hans
átt í viðræðum við Íslandspóst frá
því árið 2013 til að leiða málin til
lykta, en eftirlitinu er heimilt að
gera sátt við fyrirtæki sem til
rannsóknar eru. Á þessu stigi liggur ekki fyrir til hvers þær viðræður leiða, en vonast er til að flestum þessara mála ljúki á næstunni,
segir Páll.

„Það er ekkert hægt að lesa
meira í það á þessu stigi en það að
viðræður eru í gangi og ekki vitað
til hvers þær leiða,“ segir Páll
spurður um hvort viðurkenningu á
sekt Íslandspósts megi lesa úr því
að málið er í sáttameðferð. „Það
er ekki hægt að draga þá ályktun sjálfkrafa, það verður bara að
koma í ljós þegar þessu er lokið.“
Samkeppniseftirlitið hefur á
liðnum árum haft ýmis afskipti
af Íslandspósti vegna samkeppnismála. „Þessi mál tengjast öll.
Þetta er eins og keðja, því þegar
það bætist við nýtt erindi þá kemur
nýr vinkill sem skýrir tafirnar að
hluta. Þá þarf að stíga til baka með
langt komin mál og hefja skoðun
þess að hluta upp á nýtt. Þetta er

Þessi mál
tengjast öll.
Þetta er eins og
keðja, því þegar
það bætist við
nýtt erindi
þá kemur nýr
vinkill sem skýrir tafirnar
að hluta.
Páll Gunnar Pálsson,
forstjóri Samkeppniseftirlitsins.

líka óvenjulegt því það er einn risi
á markaðnum sem hefur þessa sérstöku stöðu og allar kvartanir beinast að honum,“ segir Páll.
- shá / sjá síðu 8
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Gildistaka fríverslunarsamnings um mitt síðasta ár hefur áhrif á viðskipti:

Smelt

Stóraukin póstverslun frá Kína

Munndreifitöflur

póstverslun frá Kína með sama
hætti og var á síðasta ári fer
umfang viðskiptanna yfir 400
milljónir króna á
þessu ári.
Póstverslun frá Kína fór
úr 123 milljónum króna í 292
milljónir króna
mi lli ára nna
2013 og 2014
samkvæmt
samantekt Hagstofu Ísla nds
fyrir Fréttablaðið.
Aukningin nemur 137
prósentum á milli ára.
Fríverslunarsamningur við

250 mg
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skartaði fagurbleikum og rauðum tónum. Þá var veður fremur stillt, en ﬁmmtíu fyrstu dagar ársins 2015 eru þeir vindasömustu
frá árinu 1995 með meðalvindhraða upp á meira en 10 metra á sekúndu. Sjá síðu 6
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ KARLSSON

EFNAHAGSMÁL Verði aukning á

Kína tók gildi 1. júlí í fyrra, en
við gildistöku hans féllu niður
tollar á 96 prósentum vara sem
frá Kína koma. Netverslunin Aliexpress, í
eigu kínversku
samstæðunnar
Alibaba sem í
fyrra var skráð
á m a rk að í
Bandaríkjunum, er að baki
stórum hluta
póstverslunar
frá Kína. Þar
er hægt að panta
fatnað, raftæki, skótau, íþróttavörur, veiðivarning, varahluti og margvíslegar vörur aðrar.

Gunnar Óskarsson, lektor í
viðskiptafræði
við
Háskóla
Íslands, segir
óvarlegt að gefa
sér að hlutfallsau k n i n g v ið skiptanna haldi
GUNNAR
sér milli 2014 og
ÓSKARSSON
2015, því mesta
stökkið hafi örugglega verið þegar
fríverslunarsamningurinn komst á.
Um leið sé ljóst að vöxtur sé í þessari tegund verslunar og að við gildistöku samningsins hafi vörur frá
Kína orðið hagstæðari í innkaupum. „Og það er ekkert að breytast,“
segir hann.
- óká / sjá síðu 4

KJARAMÁL Nýtt tilraunaverkefni
hefst um mánaðamótin í Reykjavík. Verkefnið snýr að styttingu
vinnudags á tveimur starfsstöðvum borgarinnar, Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts
og Barnavernd Reykjavíkur.
Vinnutími verður styttur án
launaskerðingar og er markmið
verkefnisins að kanna áhrif á vellíðan og starfsanda starfsmanna
sem og þjónustu viðkomandi
starfsstaða.
Stýrihópur verkefnisins vonast til að verkefnið gangi vel og
að mögulegt verði að taka stærri
skref í átt að styttri vinnuviku
þegar verkefninu lýkur. Þetta
kemur fram í grein sem Sóley
Tómasdóttir, forseti borgarstjórnar, skrifar, með fleirum, í
blaðið í dag.
- gló / sjá síðu 12
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SPURNING DAGSINS

Fjórðungssamband vill málefni fatlaðs fólks aftur til ríkis eftir fjögur ár í umsjón sveitarfélaga:

Geta ekki sinnt þjónustu við fatlað fólk
Já, það var mikil umferð á menntaveginum um helgina, söguslóðir
slógu í gegn og skákuðu öðrum
fræðigreinum í vinsældum.
Bryndís Loftsdóttir, framkvæmdastjóri
Bókamarkaðarins, stóð vaktina á árlegum
bókamarkaði Félags íslenskra bókaútgefenda
um helgina. Fræðibækurnar fylltu heilan
gang sem Bryndís nefndi menntaveginn.

skyldum gagnvart þjónustuþegum
á grundvelli þeirra.
Þjónusta við fatlað fólk var færð
frá ríkinu til sveitarfélaganna árið
2011. Það er því á forræði hvers
sveitarfélags fyrir sig að sjá til
þess að fatlaðir íbúar njóti þeirrar þjónustu sem þeir eiga rétt á.
Um risastóran málaflokk er að
ræða og sveitarfélögin telja að það
vanti rúma þrjá milljarða frá ríkinu til að hægt sé að standa undir
þjónustu til fatlaðra íbúa þeirra.
Það kom fram í athugasemdum

Sambands íslenskra sveitarfélaga
með fjárlögum ársins 2015. Félagsmálaráðherra hefur sagt það ekki
koma til greina að ríkið taki aftur
við málefnum fatlaðs fólks. Enginn
niðurskurður hafi verið til sveitarfélaganna vegna málaflokksins.
- kbg

VANTAR ÞRJÁ MILLJARÐA Í athuga-

semdum Sambands Íslenskra sveitarfélaga með fjárlögum ársins 2015 kom
fram að það vantar rúma þrjá milljarða
til reksturs málaflokks fatlaðs fólks.

MYND/AFP

Gengu margir menntaveginn
um helgina, Bryndís?

SAMFÉLAG Fjórðungssamband
Vestfjarða óskar eftir viðræðum
við velferðarráðuneytið um að
ríkið taki við málaflokki fatlaðs
fólks á Vestfjörðum úr höndum
sveitarfélaga.
Framlög til reksturs málaflokksins samkvæmt áætlunum
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir
árið 2014 og árið 2015 eru það
mikið lægri en fjárhagsáætlanir sveitarfélaga gera ráð fyrir að
sveitarfélög á Vestfjörðum telja
sig ekki geta sinnt lögbundnum

Líkamsrækt dró úr
einkennum geðklofa
Kristjana Ósk Sturludóttir starfar með ungu fólki með geðklofa á Laugarási, meðferðargeðdeild. Rannsókn hennar á áhrifum hreyfingar á einkenni geðklofa hjá
ungu fólki leiddi í ljós að það dró úr neikvæðum áhrifum geðklofa.

Á SNJÓSLEÐA Arnar Númi Gíslason renndi sér af kappi niður Hlíðarberg í Hafnar-

firði.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

Krakkarnir nýta tímann áður en snjórinn hverfur … í bili:

Snjórinn vel nýttur í góðu veðri
SAMFÉLAG Þó að full snemmt sé að fagna vori í byrjun mars er engu að

síður farið að hlýna í lofti. Fólk er farið að huga að vorverkunum, en gott
er að vera minnugur þess að oft og tíðum skellur á páskahret.
Krakkarnir í Hafnarfirði létu ekki segja sér tvisvar að nýta sér snjóinn í góða veðrinu í gær. Það var fínasta veður til þess að leika sér og
um að gera að nýta tímann áður en snjórinn hverfur.
Arnar Númi Gíslason renndi sér af miklu kappi á sleða niður Hlíðarberg í Hafnarfirði þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði. - ngy

Keypt fyrir söfnunarfé:

Fylgst betur með flugvélum:

Nýr beinþéttni- Ný tækni til að
mælir í notkun rekja flugvélar
HEILBRIGÐISMÁL Landspítalinn
hefur tekið í notkun nýjan beinþéttnimæli. Tækið var keypt
fyrir ágóða í átakinu Svarta
fernan. Tækið mælir beinmassa
og kalkmagn og getur greint
beinþéttni. Gamla tækið sem var
fyrir var komið svo til ára sinna
að það fengust ekki lengur varahlutir í það. Nýja tækið getur
líka mælt kalk í meginslagæð og
vöðvamassa.
40 prósent kvenna eldri en sextíu
ára hafa hlotið brot vegna beinþynningar sem hægt hefði verið
að koma í veg fyrir með meðferð.
-kbg

TÆKNI Ástralía, Indónesía og Mal-

asía stefna að því að prófa nýja
tækni til að fylgjast með flugvélum, næstum ári eftir að flugvél
Malaysia Airlines, MH370, hvarf.
Vélin hvarf á leiðinni frá Kúala
Lúmpúr í Malasíu til Peking í
Kína með 239 farþega og hefur
aldrei fundist.
Nýja tæknin getur rakið feril
flugvélar á 15 mínútna fresti en í
dag eru vélarnar staðsettar á 30
til 40 mínútna fresti. Vonast er til
þess að með tækninni verði hægt
að rekja flugvélar ef þær fara út
af áætlunarleið sinni á innan við
fimm mínútum.
-ngy

HEILBRIGÐISMÁL Kristjana Ósk
Sturludóttir íþróttafræðingur
greindi fyrir nokkrum árum
markverðar breytingar á líðan
og heilsu skjólstæðinga sinna á
Laugarási, meðferðargeðdeild
sem heyrir undir geðsvið Landspítala.
„Líkamsræktarstöð World
Class í Laugum gaf öllum sjúklingum okkar frítt líkamsræktarkort. Við sáum glöggt að lyfjanotkun minnkaði og þá helst
notkun svefn -og kvíðalyfja, þá
batnaði líðan þeirra til muna.
Mér fannst nauðsynlegt að mæla
áhrifin með rannsókn en lítið er
til af rannsóknum á þessu sviði,“
segir Kristjana og segir niðurstöðurnar geta nýst við skipulagningu úrræða sem tengjast
hreyfingu, vakið athygli á mikilvægi hennar í bættri heilsu og í
bataferli einstaklinga með langvinna geðsjúkdóma.
Rannsókn Kristjönu tiltók
áhrif hreyfingar á einkenni geðklofa hjá ungu fólki. Þátttakendur
voru ungt fólk á aldrinum 18-30
ára með geðklofa. Niðurstaðan
varð sú að regluleg þjálfun dró
úr neikvæðum áhrifum geðklofa,
streita og kvíði minnkuðu og geðheilsa batnaði til muna.
„Ég gerði 20 vikna íhlutunarrannsókn og ungt fólk með geðklofa hreyfði sig á skipulagðan
máta þrisvar í viku. Sumir vildu
bara vera í göngu og útvist, aðrir
kusu að vera í líkamsrækt og enn
aðrir vildu blanda þessu saman.
Flestir byrjuðu rólega en juku
við hreyfinguna með tímanum.
Þau hreyfðu sig að minnsta kosti

BETRI LÍFSGÆÐI Hreyfing hefur góð áhrif á lífsgæði ungs fólks með geðklofa,
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI
komst Kristjana Sturludóttir að.

þrisvar í viku. Lífsgæði þeirra
jukust, kvíði, streita og þunglyndi
minnkuðu,“ segir Kristjana og
útskýrir hversu hamlandi áhrif
neikvæð einkenni sjúkdómsins
hafa á líf þeirra sem glíma við
sjúkdóminn. „Neikvæð einkenni
fela í sér að það vantar áhuga,
lífsgleði og drifkraft. Við meiri
hreyfingu mældist marktæk
breyting á líðan þeirra og það
dró úr þessum einkennum. Þó að
það hefði ekki mælst marktækur
munur á jákvæðum einkennum
geðklofa, sem eru til að mynda
ofsjónir, þá fannst þeim þau hafa
betri stjórn á þeim einkennum en
áður.“
Birting sjúkdómsins og ein-

kenni eru breytileg og hefur þeim
verið skipt í tvo flokka, jákvæð
einkenni og neikvæð einkenni.
Jákvæð einkenni koma fram við
geðrof, en það er ástand þar sem
fólk getur upplifað bæði ranghugmyndir og ofskynjanir sem
hafa áhrif á líðan einstaklingsins
og geta líka haft áhrif á hegðun
hans. Neikvæð einkenni geðklofa
eru takmarkaðar tilfinningar,
fátæklegt tal, minni samskipti
við vini og fjölskyldu, einangrun,
sljóleiki, ósamræmi í tilfinningalegum viðbrögðum, framtaksleysi, aðgerðarleysi, sinnuleysi,
skortur á iðjusemi eða áhuga,
innihaldslaus hegðun og marklaus
hegðun.
kristjanabjorg@frettabladid.is

Tafir á upplýsingum um mengun í Kópavogslæk gagnrýndar:

Frétti af mengun í fjölmiðlum
Borgarholtsskóli
Opið hús á morgun 3. mars kl. 17-19
Á morgun, þriðjudaginn 3. mars kl. 17-19 er nemendum
10. bekkjar og forráðamönnum boðið að skoða Borgarholtsskóla.
Nám og félagslíf verður kynnt. Náms- og starfsráðgjafar veita
upplýsingar og nemendur skólans spjalla við gesti. Húsnæði
skólans sýnt og skemmtilegar uppákomur á vegum nemenda.
Verið velkomin.
Skólameistari

UMHVERFISMÁL Pétur Hrafn Sigurðsson, bæjarfulltrúi Samfylkingar, gagnrýnir upplýsingaskort
um mengun í Kópavogslæk fyrir
mánuði.
„Vekur furðu að mengunarslys
í fráveitu Kópavogs skuli ekki
koma strax inn á borð bæjarráðs
og að bæja rráðsmenn skuli
þurfa að lesa um
það í fjölmiðlum
einum mánuði
eftir að slysið átti
sér stað,“ segir í
bókun sem Pétur
lagði fra m á
PÉTUR HRAFN
fundi bæjarráðs
SIGURÐSSON
á fimmtudag.
Pétur vísar til þess að 27. janúar
síðastliðinn „uppgötvaðist talsvert
flæði sterkra leysiefna eða bensíns í hluta af fráveitukerfi Kópavogs,“ eins og segir í fundargerð

KÓPAVOGSLÆKUR

Bæjarfulltrúi
vill láta skoða
upplýsingagjöf varðandi
mengunarslys.
FRÉTTABLAÐIÐ/
VILHELM

heilbrigðiseftirlits sem kveðst hafa
óskað eftir því við fjölda fyrirtækja
við lögnina að kanna áfyllingar- og
mengunarvarnabúnað og að meta
birgðir sínar. Starfsmenn Kópa-

vogsbæjar hafi skoðað fjölmarga
fráveitubrunna. „Ekki var hægt
að staðfesta uppruna mengunarinnar,“ er niðurstaðan. Var þetta
talið alvarlegt mengunarslys. - gar
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Tilboð: 2.990.000 kr.

Verð: 2.550.000 kr.
Citroën C3 Seduction VSX71

Mercedes Besn 200 E-Class MAE68

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

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

Í áby
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Tilboð: 1.050.000 kr.

Tilboð: 2.890.000 kr.

Mitsubishi Lancer LZ540

Ford Focus Trend Edition ORK29

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

Skráður nóvember 2013, 1,0i bensín beinskiptur.
Ekinn 16.000 km.
rgð
Ásett verð: 3.090.000 kr. Í áby

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ
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Tilboð: 3.690.000 kr.

Tilboð: 1.590.000 kr.

Mazda6 Vision FHE21
Skráður maí 2013, 2,2TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn: 69.000 km.
rgð
Ásett verð: 3.890.000 kr. Í áby

TÖKUM

ALLAR

FINNDU

BÍLINN

ÞINN
Verð: 1.890.000 kr.

Ford Fiesta Trend KJ292

Verð: 1.090.000 kr.

Ford Explorer XLT 4x4 RA251

Volkswagen Polo Comfortline LKY41

Skráður mars 2006, 4,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 151.000 km.
Ásett verð: 1.750.000 kr.

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

Árgerð 2009, bensín
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur

Skoðaðu fleiri
dæmi hér!

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

TEGUNDIR

BÍLA UPPÍ
SÝNDU OKKUR BÍLINN

ÞINN OG VIÐ GERUM

ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF.

ENGIN SKULDBINDING
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Tilboð: 8.490.000 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

FYLGST
FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK

Notaðir bílar - Brimborg
N

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!
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Tilboð 3.750.000 kr.
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Tilboð: 3.650.000 kr.

Tilboð: 2.790.000 kr.

Ford C-Max Titanium DOX03

Ford Kuga Titanium S DHA29

Kia Rio Ex IVH19

Skráður apríl 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 24.000 km.
rgð
Ásett verð: 3.980.000 kr. Í áby

Skráður júní 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 90.000 km.
Ásett verð: 3.880.000 kr.

Skráður apríl 2014, 1,4TDi dísil, beinskiptur.
Ekinn 5.400 km.
yrgð
Ásett verð: 2.990.000 kr. Í áb
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Tilboð: 3.090.000 kr.
Ford Focus Trend Edition ATE60
Skráður mars 2014, 1,0i bensín, beinskiptur.
Ekinn 13.500 km.
Ásett verð: 3.290.000 kr.

Verð: 2.980.000 kr.

Tilboð: 2.490.000 kr.

Ford Focus Trend Edition ZBV14

Renault Megane II Berline FYM75

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

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

Í áby

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

Matorka ehf. hefur gert 425 milljóna ívilnunarsamning við stjórnvöld sem gildir næstu tíu árin:

Reisa 3.000 tonna landeldisstöð í Grindavík
1.430

185.700

manns á
aldrinum
16-74 ára voru á vinnumarkaði á
fjórða ársfjórðungi 2014.
Af þeim voru 178.800 starfandi og
7.700 án vinnu og í atvinnuleit.
Heimild: Hagstofa

Opna nýja þjónustumiðstöð:

Veita ráðgjöf og
endurhæfingu
SAMFÉLAG Til umfjöllunar á

Alþingi er lagafrumvarp um sérhæfða þjónustumiðstöð á sviði
félags- og heilbrigðisþjónustu.
Þessu gerði Eygló Harðardóttir,
félags- og húsnæðismálaráðherra, grein fyrir í ávarpi síðastliðinn föstudag á málþingi félags
Einstakra barna og Greiningarog ráðgjafarstöðvar ríkisins sem
haldið var í tilefni af alþjóðlegum
degi sjaldgæfra sjúkdóma.
Miðstöðin mun meðal annars
veita ráðgjöf og annast greiningar, meðferð og endurhæfingu.
Þá mun hún veita einstaklingum
með sjaldgæfa sjúkdóma og sjaldgæfa fötlun sérhæfða aðstoð. - ngy

HARÐORÐUR Sindri Sigurgeirsson segir

ágóða af afnámi tolla fara í vasa kaupmanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tollastefnan rædd:

Vilja ekki óheftan innflutning
VERSLUN Tollastefna í landbúnaðarmálum var rædd á búnaðarþingi í Hörpu í gær. Sindri
Sigurgeirsson, formaður Bændasamtakanna, varar við óheftum
innflutningi landbúnaðarvara
og sagði að ávinningur af niðurfellingu tolla myndi lenda í vasa
kaupmanna en ekki neytenda.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra tók undir
það. „Við vitum af reynslu annarra þjóða að innflutningur á
kostnað heimaframleiðslunnar
skilar sé ekki í lægra verði, þvert
á móti.“
-kbg

ATVINNA Matorka ehf. hyggst
byggja þrjú þúsund tonna fiskeldisstöð í Grindavík og hefur
vegna verkefnisins gert fjárfestingarsamning við stjórnvöld um
ívilnanir til næstu tíu ára að verðmæti 425 milljónir króna.
Um landeldi er að ræða þar sem
fyrirtækið mun samkvæmt samningi við HS Orku nýta affallsvatn
frá Svartsengi til framleiðslunnar. Jarðhitinn frá Svartsengi mun
gera félaginu kleift að framleiða
mikið magn af hágæða laxfiski

við kjörhitastig allan ársins hring.
Framkvæmdir við þessa stærstu
landeldisstöð landsins munu hefjast á næstu vikum; um svokallaða fjöleldisstöð er að ræða og því
kemur eldi á mörgum tegundum
fisks til greina.
Heildarfjárfesting verkefnisins
er tæpar 1.430 milljónir króna.
Félagið stefnir að því að hefja
framleiðslu á árinu 2015 og að fullum afköstum í starfseminni verði
náð á árinu 2016.
Matorka er í blönduðu eignar-

milljónir
króna er heildarfjárfesting
verkefnisins. Fullum afköstum
á að ná á næsta ári.

haldi Íslendinga og erlendra fjárfesta. Í tilkynningu frá fyrirtækinu er sérstaklega til þess tekið að
landstöð eins og þessi mengar ekki
hafið og ógnar því síður villtum
laxastofnum við Ísland.
- shá

BLEIKJUELDI Framleiðsla eldisfisks í

landstöðinni mun skapa 40 varanleg
störf.
MYND/GUÐBERGUR

Sendingar frá Kína tóku kipp
Fríverslunarsamningur Íslands og Kína tók gildi um mitt síðasta ár. Póstverslun frá Kína jókst um 137 prósent milli ára. Haldi aukningin má gera ráð fyrir að póstverslun þaðan verði í ár yfir 460 milljörðum króna.
EFNAHAGSMÁL Póstverslun frá

Kína fór úr 123 milljónum króna
í 292 milljónir króna milli áranna
2013 og 2014 samkvæmt samantekt Hagstofu Íslands fyrir Fréttablaðið. Aukningin nemur 137 prósentum á milli ára.
Að baki aukningunni er líklega
fríverslunarsamningur við Kína
sem tók gildi 1. júlí í fyrra, eftir að
hafa verið samþykktur í ríkisstjórn
í byrjun árs. Við gildistöku samningsins féllu niður tollar á 96 prósentum vara sem frá Kína koma.
Í krónum talið nemur aukningin á milli ára 169 milljónum
króna í auknum innflutningi. Að
þeim forsendum gefnum að aukningin sé til komin vegna fríverslunarsamningsins og nái til seinni
hluta ársins og að hún haldist söm
út þetta ár, má gera ráð fyrir að
umfang póstverslunar frá Kína
fari á þessu ári í 461 milljón króna.
„Það er nú ekki víst að sama
hlutfallslega auk ning verði
áfram,“ segir Gunnar Óskarsson,
lektor í viðskiptafræði við Háskóla
Íslands, en hann hefur meðal annars sérhæft sig í rafrænum viðskiptum og markaðssetningu á
netinu. „Mesta stökkið er örugglega þegar fríverslunarsamningurinn komst á,“ segir hann.
Um leið segir Gunnar ljóst að
vöxtur sé í þessari tegund verslunar. Það sem hafi breyst við fríverslunarsamninginn við Kína sé hins
vegar að vörur þaðan hafi orðið
hagstæðari í innkaupum. „Og það
er ekkert að breytast,“ segir hann.
Og þótt Íslendingar sé ekki komnir jafnlangt á veg í netviðskiptum
og nágrannaþjóðirnar þá séu þeir
ekki jafnaftarlega á merinni þegar
kemur að erlendri netverslun og
þegar kemur að innlendri.
„En það er gríðarleg aukning á
verslun á netinu,“ segir hann og
vísar til þess að nemendur hans
í Háskólanum nýti netið töluvert
í fatakaupum. „Við erum að fá

HJÁ PÓSTINUM Niðurstaða nýrrar greiningar Rannsóknaseturs verslunarinnar er að Íslendingar hafi ekki tileinkað sér netversl-

un í sama mæli og í nágrannalöndunum. Þróunin sé hins vegar í átt til „alverslunar“ þar sem hefðbundin verslun og netverslun
vinna saman.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Við erum
að fá nýja
kynslóð af
fólki sem
hagar sér
öðruvísi og ég
sé ekki að
þetta fari eitthvað að
gjörbreytast og tel Kínaverslun bara fara vaxandi.
Gunnar Óskarsson,
lektor í viðskiptafræði við HÍ.

nýja kynslóð af fólki sem hagar
sér öðruvísi og ég sé ekki að þetta
fari eitthvað að gjörbreytast og tel
Kínaverslun bara fara vaxandi.“
Á móti komi svo að fólk sé enn að
fóta sig í þessum innkaupum og

Vörukaup á netinu sjö milljarðar króna
Netverslunin Aliexpress, í eigu kínversku samstæðunnar Alibaba sem í fyrra
var skráð á markað í Bandaríkjunum, er að baki stórum hluta póstverslunar frá Kína. Þar er hægt að panta fatnað, raftæki, skótau, íþróttavörur,
veiðivarning, varahluti og margvíslegar vörur aðrar. Verði sama aukning og
verið hefur verður póstverslun frá Kína verulegur hluti netverslunar. Í nýrri
greiningu frá Rannsóknarsetri verslunarinnar, „Íslensk netverslun: Greining
á stöðu og framtíðarhorfur“, sem út kom í byrjun ársins eru vörukaup
Íslendinga á netinu sögð geta numið um sjö milljörðum króna á ári, eða
tveimur prósentum af heildarumfangi smásöluverslunar hér. Skýrsluhöfundar, Stefán Kalmansson og Emil B. Karlsson, segja þá upphæð skiptast
nokkurn veginn til helminga á milli kaupa frá innlendum og erlendum
aðilum.

reki sig stundum á að gæði varningsins séu ekki þau sem búist
hafði verið við og svo geti komið
upp aðrir hnökrar. „En mér finnst
fólk tiltölulega afslappað gagnvart
þessu samt,“ segir hann og bendir

á að fólk leiti til dæmis í auknum
mæli til saumastofa til að láta laga
til föt sem ekki hafi passað alveg.
„Oft er það ódýrara og þægilegra
en að standa í að skila og endursenda.“
olikr@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 26°
Aþena 16°
Basel
13°
Berlín
7°
Billund 5°
Frankfurt 8°
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60 mínútur og 60 SMS í GSM
og heimasíma á Íslandi.

60–
0 365 mín. og SMS

En
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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.

Í upphaﬁ mánaðar byrja allir viðskiptavinir í 0 mínútum
og 0 SMS-um. Það fer síðan eftir notkun í hvaða þrepi
hann endar þann mánuðinn.
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New York
Orlando
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París
San Francisco
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ÉLJAGANGUR verður nokkuð víða á landinu í dag og á morgun en á miðvikudag
gengur suðaustanstormur inn á landið sunnan- og vestanvert með snjókomu í fyrstu
en síðan slyddu eða rigningu.

2°

MIÐVIKUDAGUR
Gengur í
suðaustanstorm
s
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og
-2°
vvestan til.
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Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

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

GILDIR 02.03.15

TAX
FREE
!
R
U
G
A
D
I
T
S
SÍÐA

AF ÖLLUM VÖRUM
Í ÖLLUM BÚÐUM

KOMDU
OG GERÐU
FRÁBÆR
KAUP!

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT
AF ÖLLUM VÖRUM.
TAX FREE TILBOÐ
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VEISTU SVARIÐ?

Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir tíðni vestan- og suðvestanátta mun meiri núna en á meðalári:

Vindasamasta ársbyrjun frá árinu 1995
55%
VEÐUR Fimmtíu fyrstu dagar árs-

1. Hvaða fyrirtæki kaupir vélar fyrir
5,6 milljarða?
2. Hvað heitir fyrsti íslenski atvinnumaðurinn í hjólreiðum?
3. Hvaða fatahönnuður sýnir fatalínuna Eitur í ﬂösku á HönnunarMars?
SVÖR

ins 2015 eru þeir vindasömustu frá
árinu 1995 með meðalvindhraða
upp á meira en 10 metra á sekúndu.
Þetta sagði Einar Sveinbjörnsson,
veðurfræðingur hjá Veðurvaktinni
ehf., þegar HB Grandi fékk hann
til að rýna í veðrið nú í upphafi ársins og bera það saman við veðráttuna á sama árstíma undanfarin ár.
„Þetta er mikill meðalvindhraði og aðeins sama tímabil 2008
kemst nálægt því frá árinu 1995,“
sagði Einar. Hann sagðist hafa

1. Landsvirkjun. 2. Ingvar Ómarsson.
3. Tanja Huld Levý Guðmundsdóttir.

Matreiðslumaður ársins:

Framleiðslubrestur:

Atli Erlendsson
hlutskarpastur

Sveppaskortur
er í landinu

MATUR Atli Erlendsson, mat-

LANDBÚNAÐUR Sveppaskortur er
í landinu vegna framleiðslubrests
hjá Flúðasveppum og annar fyrirtækið ekki eftirspurn. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið
hefur dregið lappirnar og ekki
fylgt lagaskyldu um niðurfellingu tolla á innflutta sveppi eins
og búvörulögin kveða á um þegar
skortur er á sveppum.
Fréttastofa Stöðvar 2 fór á stúfana í sveppaleit, voru þeir ekki til
í flestum verslunum en fundust á
endanum í Hagkaup Garðabæ. - kbg

reiðslumaður á Grillinu, hlaut í
gær titilinn matreiðslumaður ársins eftir skemmtilega lokakeppni
í Hörpu. Annað sætið hlaut Steinn
Óskar Sigurðsson, matreiðslumaður í Vodafone, og var yfirdómari keppninnar Matti Jänsen
frá Finnlandi.
Verkefni keppenda var að
elda forrétt og aðalrétt úr úrvali
hráefna beint frá bónda upp úr
óvissukörfu sem hulunni var
svipt af degi fyrir keppni.
- kbg

valið þann kostinn að horfa til
vindhraða og vindátta og við samanburðinn hafi hann stuðst við
veðurupplýsingar frá Garðskaga
frá upphafi mælinga þar árið 1995
og fram til 18. febrúar síðastliðinn.
Sá staður sé á berangri úti við sjó
og hafi því ekkert skjól af fjöllum
í ákveðnum vindáttum.
Einar segir tíðni vestan- og suðvestanátta skera sig úr. „Tíðni
þeirra vindátta er nú 55 prósent
sem er mun meira en í meðalári. Það er oft rætt um að vetur-

er tíðni
vestan- og sunnanátta í
byrjun árs.

inn 2000 hafi einkennst af þrálátum vestan- og suðvestanáttum en
munurinn er sá að vindurinn þá
var markvert hægari en nú, enn
og aftur miðað við Garðaskaga.“
Að sögn Einars hefur það einkennt
veðráttuna frá áramótum að lítið
hlé hafi verið á milli lægða og þær
hraðskreiðar og krappar.
- ngy

HVASST Í ÁR Lítið hlé á milli lægða

hefur einkennt veðráttuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EVRÓPUMÁL

Dýravelferð á Íslandi
og í Evrópu

JÓN VIÐAR MATTHÍASSON Slökkviliðsstjórinn segir sérakreinar fyrir strætisvagna nýtast vel í forgangsakstri en að hraðahindr-

anir geta tafið.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hraðahindranir þýða
dýrari neyðarakstur
Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins, segir þrengingar á
götum til að draga úr umferðarhraða tefja neyðarakstur sjúkra- og slökkviliðsbíla.
Þegar hver einasta mínúta skiptir sköpum geti afleiðingarnar verið umtalsverðar.
Opinn fundur á vegum Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands
í samstarfi við Evrópustofu

ÞRIÐJUDAGINN 3. MARS KL. 9.00-10.30
Í FYRIRLESTRASAL ÞJÓÐMINJASAFNSINS

Dýravelferð í Evrópusambandinu
Terence Cassidy er yfirmaður velferðarmála
dýra hjá matvælastofnun framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins.

Ný dýravelferðarlöggjöf á Íslandi:
Hvar stöndum við í samanburði
við Evrópu?
Þóra Jóhanna Jónasdóttir er dýralæknir gæludýra
og dýravelferðar hjá Matvælastofnun.

Eftir erindin verða pallborðsumræður:
Erna Bjarnadóttir frá Bændasamtökum Íslands
Dominique Plédel Jónsson frá Neytendasamtökunum
Sif Traustadóttir frá Dýraverndarsambandi Íslands
Fundarstjóri: Daði Már Kristófersson, forseti Félagsvísindasviðs H.Í.
Fundurinn fer fram á ensku. Allir velkomnir.
Boðið verður upp á kaffiveitingar frá kl. 8:30 til 9:00.
Nánari upplýsingar: www.ams.hi.is og www.evropustofa.is

Education and Culture
Lifelong Learning Programme
JEAN MONNET

ÖRYGGISMÁL „Almennt eru þreng-

ingar gatna áhyggjuefni Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna
þess hve viðkvæm lífsbjörgunarverkefni eru gagnvart töfum,“
segir Jón Viðar Matthíasson
slökkviliðsstjóri.
Framangreint segir slökkviliðsstjórinn í bréfi til skipulagsnefnda allra sveitarfélaganna
á höfuðborgarsvæðinu. Kveður
hann slökkviliðið iðulega fá óskir
um umsagnir vegna aðgerða sem
draga eigi úr umferðarhraða, eins
og til dæmis þrenginga á götum.
Þetta geti haft bein áhrif á viðbragsaðila, meðal annars vegna
lífsbjörgunar.
„Sem dæmi um áhrif tafa á
sjúkraflutninga má nefna að lífsmöguleikar manneskju í hjartaáfalli minnka um tíu prósent á
hverri mínútu sem líður frá áfalli
og þar til hægt er að veita henni
tilhlýðilega aðhlynningu,“ segir í
bréfi Jóns Viðars. „Tafir á útkallstíma slökkvibíls á leið í eldsvoða
geta haft umtalsverðar afleiðingar
þar sem hver mínúta skiptir sköpum við útbreiðslu elds.“
Þá rekur slökkviliðsstjórinn að
sé útkallstími of langur skuli auka
viðbúnað liðsins. „Aðgerðir sem
lengja þennan tíma geta því bæði
orðið til þess að árangur slökkviliðsins verður lakari og valdið
slökkviliði og þar með sveitarfélögunum umtalsverðum kostnaði í náinni framtíð,“ segir hann.
Að sögn Jóns Viðars beinast
áhyggjur hans ekki eingöngu að
einstökum götum á lykilstöðum

HRAÐAHINDRANIR Jón Viðar hvetur til þess að hugað verði að útkallstíma viðbragðsaðila við þróun gatnakerfisins.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

í gatnakerfinu. „Margar hraðahindranir tefja verulega fyrir
neyðarakstri, auk þess sem langar raðir bíla myndast oft á morgnana og síðdegis,“ segir slökkviliðsstjórinn sem kveður þetta leiða til
þess að neyðarbílar þurfi oft að
ryðjast milli tepptra akreina.
„Ég hvet því eindregið til þess
að við áframhaldandi þróun gatnakerfis í borginni verði leitast við
að tryggja viðunandi útkallstíma
viðbragðsaðila og að þrengingum
verði til dæmis mætt með stýringum götuljósa til að losa stíflur og
greiða leið við lífsbjörgun,“ segir
slökkviliðsstjórinn.
Við Fréttablaðið undirstrikar
Jón Viðar að nauðsynlegt sé að
draga úr umferðarhraða og draga

Aðgerðir sem lengja
þennan tíma geta því
bæði orðið til þess að
árangur slökkviliðsins
verður lakari og valdið
slökkviliði og þar með
sveitarfélögunum umtalsverðum kostnaði.
Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri.

þannig úr slysum. „Menn þurfa að
velta fyrir sér öllum sjónarmiðum þegar teknar eru ákvarðanir
og gefa okkur tækifæri til að koma
að því.“
gar@frettabladid.is
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Stílfögur eldhústæki frá AEGGGGG
sem gera gott eldhús betra
20% afsláttur af öllum
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)M¸ONHUIDEO£VWXUVRIQ
£QUDIHLQGDNOXNNX(U
V«UVWDNOHJDHLQIDOGXU¯
QRWNXQRJDOOULXPJHQJQL
/LWXU6W£O
ΘVOHQVNQRWHQGDKDQGEµN

)M¸ONHUIDEO£VWXUVRIQVHP
HUV«UVWDNOHJDHLQIDOGXU¯
QRWNXQRJDOOULXPJHQJQL
(LQQLJI£DQOHJXUPH²
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ΘVOHQVNQRWHQGDKDQGEµN

H K6 3 400 0 X B

B£HFS£JSrCMÃTUVSNF£FMFNFOUJrCMÃTUVS
NF£VOEJSIJUB QJ[[BTUJMMJOH rVOEJSPHZñSIJUJ
rVOEJSIJUJrBíSZTUJOHrHSJMMFJOGBMUrHSJMM
UWÕGBMUrHSJMMPHCMÃTUVSrISB£IJUVO
rCBSOBMTJOHÃTUJMMJOHVNrSBGFJOEBLMVLLB
rTÕLLIOBQQBSrSFGBMUHMFSÎPGOIVS£LBMEBSJ
GSBNIMJ£
Einnig fáanlegur með sjálfhreinsikerfi og
innbyggðum kjöthitamæli.
Íslensk notendahandbók.

SÉRTILBOÐ

Airforce

Verð áður kr. 89.900

Verð nú
kr. 69.900

20% afsláttur af öllum
ormsson.is

ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535
SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

)M¸ONHUIDEO£VWXUVRIQPH²
LQQE\JJ²XPNM¸WKLWDP¨OL
KM£OSDUNRNNLPH²
VM£OIYLUNXPXSSVNULIWXP
RJVM£OIKUHLQVLNHUIL(LQQLJ
I£DQOHJXUVHPJXIXRIQ
/LWXU6W£O
ΘVOHQVNQRWHQGDKDQGEµN

á þessu vinsæla
57 cm helluborði
með stálkanti.

SÉRTILBOÐ

OPIÐ VIRKA DAGA
KL. 10-18 OG
LAUGARDAGA
KL. 11-15

)M¸ONHUIDEO£VWXUVRIQPH²
LQQE\JJ²XPNM¸WKLWDP¨OLRJ
KUD²KLWDNHUIL6«UVWDNOHJD
À¨JLOHJXU¯QRWNXQRJDOOUL
XPJHQJQL(LQQLJI£DQOHJXU
PH²VM£OIKUHLQVLE¼QD²L
/LWLU6W£OKY¯WXURJVYDUWXU
ΘVOHQVNQRWHQGDKDQGEµN

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

Eyjuháfar · Veggháfar · Viftur

20-30% afsláttur
helluborðum
Lágmúla 8 - Sími 530 2800

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
OMNIS
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333
SÍMI 
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ÍSLANDSPÓSTUR OHF. UMDEILT RÍKISFYRIRTÆKI
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Mál staflast upp á borði yfirvalda
Mál á borði Samkeppniseftirlitsins er varða Íslandspóst eru um tíu talsins. Nú eru mál fyrirtækisins í sáttameðferð hjá samkeppnisyfirvöldum sem er langt komin. Ekkert dregur þó úr áralangri gagnrýni á rekstur fyrirtækisins og fullyrt að sterk staða þess sé misnotuð.
Svavar
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Árum saman hefur einokunarstaða ríkisfyrirtækisins Íslandspósts ohf. verið gagnrýnd. Fullyrt er að fjárhagslegum aðskilnaði
milli einkaréttarrekstrar og samkeppnisrekstrar sé ekki fylgt eins
og lög segja fyrir um. Eins að helstu
þjónustuflokkar Íslandspósts í samkeppnisrekstri séu reknir með
miklu tapi þrátt fyrir að fyrirtækið hafi flutt kostnað af samkeppnisrekstrinum yfir á einkaréttinn. Upp úr þessum jarðvegi hafa
sprottið mörg kærumál þar sem
Samkeppniseftirlitið hefur í raun
ekki undan – ný og ný mál tefja lyktir og er svo komið að sáttameðferð
er hafin að frumkvæði stofnunarinnar til að greiða úr flækjunni.
Upphafið 2008
Samkeppniseftirlitið hefur á liðnum
árum haft ýmis afskipti af Íslandspósti vegna samkeppnismála. Stofnunin hóf frumkvæðisrannsókn á
Íslandspósti árið 2008. Þá snerist
málið um hvort lög um fjárhagslegan aðskilnað opinberra fyrirtækja vegna einkaleyfis- og samkeppnisrekstrar hafi verið brotin,
og hvort markaðsmisnotkun væri
staðreynd. Í öðru aðskildu máli
gerði Samkeppniseftirlitið húsleit
hjá Íslandspósti í byrjun árs 2010
og tók skömmu síðar bráðabirgðaákvörðun þar sem mælt var fyrir
um að Íslandspósti væri skylt að
semja við fyrirtækið Póstmarkaðinn um móttöku og dreifingu pósts.
Húsleitin grundvallaðist ekki á
sama máli og frumkvæðisrannsókn Samkeppniseftirlitsins frá
árinu 2008 en síðan hefur málunum
fjölgað og eru um tíu talsins á borði
eftirlitsins þegar þetta er skrifað.
Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins, segir að málin
tengist öll. „Þetta er eins og keðja,
því þegar það bætist við nýtt erindi
þá kemur nýr vinkill sem skýrir tafirnar að hluta. Þá þarf að stíga til
baka með langt komin mál og hefja
skoðun þess að hluta upp á nýtt.
Þetta er líka óvenjulegt því það er
einn risi á markaðnum sem hefur
þessa sérstöku stöðu og allar kvartanir beinast að honum,“ segir Páll.
Nýtt og gamalt
Staða Íslandspósts á markaði hefur
lengi verið til umfjöllunar á ýmsum
vettvangi – í fjölmiðlum sem og á
vettvangi viðkomandi ráðuneyta og
hagsmunasamtaka.
Nú síðast skrifaði Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags
atvinnurekenda, harðorða grein í
Fréttablaðið á miðvikudag, undir
fyrirsögninni „Ríkið keppir við
einkaframtakið“. Þar sagði hann í
hnotskurn að Íslandspóstur notaði
tekjur af einkaréttarhluta fyrirtækisins til að niðurgreiða margvíslega samkeppni við einkafyrirtæki
á mörkuðum. Það sem hér er vísað
til væri brot á tveimur aðskildum
greinum samkeppnislaga – grein
sem fjallar um bann við misnotkun fyrirtækja á markaðsráðandi
stöðu og annarri um fjárhagslegan
aðskilnað. Þar vísar Ólafur til sömu
lagagreina og upphafleg rannsókn
Samkeppniseftirlitsins náði til – nú
átta árum seinna.
Að etja kappi–eða ekki
Spurður um málefni Íslandspósts
segir Ólafur það erfitt að etja kappi
við ríkisfyrirtæki sem starfar í
skjóli lögbundinnar einokunar á
tilteknum markaði. „Sýnu erfiðari verður staðan þegar slíkt ríkisfyrirtæki fer, ofan á allt annað, ekki
að samkeppnislögum. Við slíkar
aðstæður er málshraði Samkeppniseftirlitsins hinn eiginlegi prófsteinn á réttlæti mála. Niðurstöður

HJÁ PÓSTINUM Hlutafélagið Íslandspóstur hf. varð til þegar Pósti og síma var skipt upp í upphafi ársins 1998. Fyrirtækið er einn stærsti vinnuveitandi landsins með um

1.000 starfsmenn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Sýnu
erfiðari
verður staðan
þegar slíkt
ríkisfyrirtæki
fer, ofan á allt
annað, ekki
að samkeppnislögum. Við
slíkar aðstæður er málshraði Samkeppniseftirlitsins
hinn eiginlegi prófsteinn á
réttlæti mála.

ÞRÍSKIPTUR REKSTUR RÍKISFYRIRTÆKISINS ÍSLANDSPÓSTS OHF.
EINKARÉTTUR
● Bréf 0–50 gr. að þyngd

SAMKEPPNI ALÞJÓNUSTA*
● Bréf 51–2.000 gr. að þyngd

● Fjölpóstur

● Bögglar undir 20 kg.

● Flutningaþjónusta

● Skráð bréf (ábyrgðarbréf)

● Sendibílaþjónusta
■ Fyrirtækjaþjónusta Póstsins

LÖGBUNDINN GRUNNÞJÓNUSTA

● Vörugeymsla / hýsing
● Gagnageymsla
■ Gagnageymslan ehf.
● Rafræn þjónusta
■ Skönnunarþjónusta
■ Mappan.is
■ ePóstur ehf.
■ Sendill ehf.

Það má
reyndar velta
því upp hvort
það sé eðlilegt að ríkið
sé yfir höfuð
að sækja inn
á samkeppnismarkaði

● Verslunarrekstur
■ Sælgæti, ritföng, bækur, geisladiskar, ýmis gjafavara o.fl.
*Íslenska ríkið fer með einkarétt
á dreifingu bréfa sem eru upp
að 50 grömmum í þyngd en
hefur falið Íslandspósti einkarétt
á póstþjónustu. Honum fylgir
alþjónustuskylda sem felst í því
að tryggja öllum landsmönnum
aðgang að póstþjónustu.

Reynir Árnason

Áralöng barátta
Reynir Árnason, framkvæmdastjóri
Póstmarkaðarins ehf., segir að fyrirtækið hafi við stofnun árið 2008
verið hugsað til að stuðla að aukinni samkeppni í póstþjónustu. Frá
upphafi hafi fyrirtækinu hins vegar
verið haldið utan markaðar með
samkeppnisbrotum vel á annað ár af
ríkisfyrirtækinu Íslandspósti ohf.
„Það var ekki fyrr en eftir að
Samkeppniseftirlitið gerði húsleit
hjá Íslandspósti árið 2010 og tók
bráðabirgðaákvörðun í máli Póstmarkaðarins, sem snerist um sölusynjun ríkisfyrirtækisins, að fyrirtækið gat loks hafið starfsemi. Eftir

● Flutningsmiðlun
■ Frakt flutningsmiðlun ehf.
● Hraðflutningar
■ TNT hraðflutningar

Ólafur Stephensen

um brot á samkeppnislögum og
úrskurðir um úrbætur eru ágætir.
Þeir skipta hins vegar litlu fyrir
fyrirtæki og frumkvöðla sem tapað
hafa öllu sínu í óréttmætri samkeppni þar sem hinn stóri fulltrúi
ríkisins fær að troða niður hina fáu
og djörfu sem þora að mæla fyrir
frjálsri verslun og heilbrigðum viðskiptaháttum. Það er því mikilvægt
að leyst sé úr því hratt og örugglega,“ segir Ólafur.

SAMKEPPNI

að Póstmarkaðurinn ehf. hóf að
endingu starfsemi komst hreyfing
á markaðinn þar sem áður var fullkomin stöðnun. Það liðu hins vegar
ekki nema dagar þar til Íslandspóstur lagði fram tillögu að breytingum á viðskiptaskilmálum sem
höfðu verið í gildi um langt skeið og
aftur þurfti til inngrip Samkeppniseftirlitsins. Íslandspóstur lét hins
vegar ekki þar við sitja og hefur
síðan þá gert grundvallarbreytingar á gjaldskrá og skilmálum innan
einkaréttarins sem hafa skaðað samkeppnisumhverfið í póstþjónustu
umtalsvert,“ segir Reynir sem hefur
um árabil staðið í stríði við Íslandspóst. Hann segir að þrátt fyrir
fjölda kvartana sem borist hafi Samkeppniseftirlitinu hafi Íslandspóstur
aðeins brugðist við því með því að
stjórnendur ríkisfyrirtækisins hafi
orðið „forhertari í háttsemi sinni
með hverju árinu sem líður“.
Þora ekki að stíga skrefið
Reynir segir að hinn langi málsmeðferðartími Samkeppniseftirlitsins geri það að verkum að nýir
eða smærri aðilar veigri sér við að

halda inn á nýja markaði þar sem
mótspyrnu af þessum toga er að
vænta. „Það er flestum slíkum aðilum ofviða að standa í stjórnsýslumáli, með tilheyrandi kostnaði, svo
misserum skiptir. Það ætti að vera
forgangsmál að finna leiðir til að
auka skilvirkni Samkeppniseftirlitsins og leggja áherslu á að bregðast
hratt við aðstæðum á markaði sem
augljóslega eru samkeppnishindrandi. Núverandi framkvæmd, þar
sem mál eru mörg ár í rannsókn, er
ekki það sem samkeppnisumhverfið
þarf á að halda. Í raun má segja að
þessi framkvæmd geti virkað samkeppnishindrandi enda er það iðulega svo að á meðan á þessari löngu
málsmeðferð stendur er ekki ráðin
bót á aðstæðum á markaði og neytendur sitja uppi með tjónið,“ segir
Reynir sem telur ljóst að Íslandspóstur sé kominn langt út fyrir lögbundið hlutverk sitt og fyrirtækið
hafi á undanförnum árum sótt inn á
hina ýmsu samkeppnismarkaði með
fjárfestingum sem telja í milljörðum. Þótt Íslandspósti sé í grunninn
heimilt að útvíkka starfsemi sína
þá sé ljóst að það verði ekki gert

● Gagnageymsla
■ Gagnageymslan ehf.
● Prentsmiðja
■ Samskipti ehf.
● Fasteignaviðskipti
■ Fasteignakaup dótturfyrirtækja
● Lánastarfsemi
■ Lánastarfsemi til dótturfyrirt.

án þess að gæta að margvíslegum
reglum sem fyrirtæki af þessum
toga séu bundin af.
Eðlilegt?
„Það má reyndar velta því upp
hvort það sé eðlilegt að ríkið sé yfir
höfuð að sækja inn á samkeppnismarkaði og ráðast í umtalsverðar
fjárfestingar sem tengjast því. Ef
slík markaðssókn ríkisins er talin
eðlileg þá verður eftir sem áður að
setja spurningarmerki við að slík
starfsemi fari fram innan fyrirtækis sem hefur því hlutverki að
gegna að sinna lögbundinni grunnþjónustu fyrir landsmenn, sem er
varin með einkaleyfi. Væri ekki
eðlilegra að sókn ríkisins á samkeppnismarkaði færi þá að minnsta
kosti fram innan sjálfstæðs félags
en rekstrinum ekki blandað saman
við rekstur lögbundinnar grunnþjónustu?“ spyr Reynir sem telur
allt benda til þess að ríkið sé að
niðurgreiða stórlega sókn fyrirtækisins á samkeppnismörkuðum.
Á morgun Ítarlegt viðtal við
Ingimund Sigurpálsson, forstjóra
Íslandspósts.

)WLLRSÐġhPÐIMQRGL?ÐĖÐIPCBGRIMPR GQ

)MPRGÝÑCPÑECDGÝÑǆRÑ?DÑ)PCBGRIMPRÑǃÑQ?KPÓKGÑTGÝÑTCGRR?ÑFCGKGJBÑDPǁÑKCPGA?LÑ#VNPCQQ ÑKCPGA?LÑ#VNPCQQÑCPÑQIPǁQCRRÑTsPSKCPIGÑKCPGA?LÑ#VNPCQQ

,HĜRRSÐDCPÖ?J?EQGLQÐKCÖÐ SQGLCQQÐMEÐ.PCKGSKÐ'ACJ?LB?GPÐKCPGA?LÐ#VNPCQQ
ïĝÐECRSPÐQJ?I?ÖÐĖÐęÐ@CRPGÐQRMDSLLGÐęÐ*CGDQQRrÖÐġCE?PÐġĝÐDJĞESPÐKCÖÐĖÕRJSL?PDJSEGÐ'ACJ?LB?GP

10 | FRÉTTIR |

2. mars 2015 MÁNUDAGUR

LANDIÐ

Fellir úr gildi
deiliskipulag

Fyrsti sónar
ársins á Ísafirði

1

2

STYKKISHÓLMUR

Úrskurðarnefnd umh
hverfisog auðlindamála
h
hefur
fellt úr gildi deiliskipulag
S
Stykkishólmsbæjar
um að
s
stofna
lóð að Skólastíg 4a.
E
Eigendur
Skólastígs 4 kærðu
d
deiliskipulagsbreytinguna
árið
2
2011
en vegna fjölda mála
h nefndinni hefur dregist
hjá
a kveða upp úrskurðinn.
að
S
Samkvæmt
úrskurðinum var
r
rannsókn
og rökstuðningi með
d
deiliskipulaginu
svo áfátt að
e var annað hægt en að fallekki
a á kæruna. Deiliskipulagsast
tillagan er því felld úr gildi.

2
1

3

Erfitt setlag hægir á grefti

ÍSAFJÖRÐUR Verðandi

foreldrar á sumum svæðum
Vestfjarða gátu í gær fengið
sónarskoðun á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Síðasta
sónarskoðun var gerð þann
10. nóvember síðastliðinn eða
fyrir 108 dögum. Hjúkrunarfræðingurinn sem sinnir sónarskoðun á heilbrigðisstofnuninni
er búsettur á Akranesi og
hefur ekki komist vegna veðurs.
Foreldrar sem þurft hafa að
fara í sónarskoðun síðan 10.
nóvember hafa þurft að leita til
höfuðborgarinnar, með ærnum
tilkostnaði.

3

FJARÐABYGGÐ Upp eru
komin nokkur vandræði
með gangagröft Norðfjarðarganga sem munu leysa
göngin um Oddskarð af. Erfitt
setlag hefur torveldað gröft
Eskifjarðarmegin og hefur
lítið þokast þar. Hefur því
verið gripið til þess ráðs að
grafa stærri hluta ganganna
Norðfjarðarmegin. Upphaflega átti að grafa um tvo
og hálfan kílómetra Norðfjarðarmegin, í Fannardal.
Hins vegar mun nú verða
grafið um þrjá kílómetra þar.
Heildarkostnaður við verkið
er áætlaður 12 milljarðar.

- Þín brú til betri heilsu
o&SUVÈSBF§BFMESJ
– Viltu bæta hreyfigetu og jafnvægi?
o-BOHBS¢JHB§WFS§BTUZSLBSJPHPSLVNFJSJ
– Viltu hreyfa þig í skemmtilegum félagsskap?
o7JMUVGBÓOPUBMFHVVNIWFSm

Ný námskeið að hefjast.
'KÚMCSFZUUBSMFJ§JSGZSJSÈSBPHFMESJ

Heilsumat

Einstakklingsþjálfun

Dansfjör 60+

Sjúkraþjálfun

60+leikﬁmi

Aðhald hjúkrunarfræðings

Í form fyrir golﬁð 60+
Jóga 60+
Slökun

MÓTMÆLI Stjórnarandstæðingar saka Pútín um að bera ábyrgð á morðinu.

Tugþúsundir
minnast Boris
Nemtsovs
Stjórnarandstæðingurinn Boris Nemtsov var skotinn
til bana í Moskvu á föstudag. Þúsundir mótmælenda
komu saman í Moskvu í gær til að minnast Nemtsovs.
RÚSSLAND Tugþúsundir manna

komu saman í Moskvu, höfuðborg Rússlands, í gær til að minnast stjórnarandstæðingsins Boris
Nemtsovs en hann var skotinn til
bana síðastliðið föstudagskvöld.
Skrúðganga var farin í gegnum
miðborgina og að staðnum þar sem
Nemtsov var myrtur. Margir héldu
á blómum til að leggja á svæðið. Þá
voru margir með rússneska fánann
og nokkrir með þann úkraínska. Á
vef Reuters greinir að fólk hafi
gengið með skilti og á sumum hafi
staðið „Rússland án Pútín“.
Mikil ólga hefur myndast í Rússlandi vegna morðsins. Nemtsov,
sem varð 55 ára, var einn helsti
leiðtogi stjórnarandstöðunnar í
landinu en hann gegndi embætti
aðstoðarforsætisráðherra landsins í valdatíð Boris Jeltsín Rússlandsforseta. Nemtsov var frjálslyndur stjórnmálamaður og hafði
haldið uppi gagnrýni á stjórnvöld
í Rússlandi, meðal annars vegna
átakanna í Úkraínu. Hann var
einn aðalskipuleggjenda mótmæla
gegn hernaðarátökum í Úkraínu

sem áttu að fara fram í borginni
í gær.
Stjórnarandstæðingar í Rússlandi hafa komið saman í stórum
hópum og sakað stjórn Pútíns um
að bera ábyrgð á morðinu. Þá segja
þeir Nemtsov hafa fengið morðhótanir undir nafnleysi dagana áður
en hann var skotinn. Auk þess hafi
hann sagt að Vladimír Pútín, forseti Rússlands, vildi sig feigan.
Pútín hefur hins vegar fordæmt
morðið og sagst ætla að taka að sér
yfirstjórn rannsóknarinnar. Þessu
hafa stjórnarandstæðingar mótmælt og sagt aðkomu hans að rannsókninni fráleita.
Nemtsov var skotinn fjórum
sinnum í bakið af óþekktum árásarmanni í bíl þegar hann var á gangi
yfir Boloshoy Kammeny-brúnna
skammt frá Kreml með konu í
miðborg Moskvu. Rússnesk stjórnvöld hafa nú gert opinbera upptöku
sem náðist af morðsvæðinu. Myndbandið er þó ekki mjög greinilegt
og aðeins aðdragandi morðsins sést
á því, en ekki morðið sjálft.
nadine@frettabladid.is

Vildi fá Nemtsov til Íslands

)WB§IFOUBS¢ÏS
)
§I
¢Ï Hafðu
H fð samband
b d og fáðu
fáð fría
f í ráðgjöf
áð jöf

www.heilsuborg.is

)FJMTVCPSHFIGt'BYBGFOJt3FZLKBWÓLt4ÓNJ

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra tjáði sig um morðið
og sagðist vonast til þess að þessi sorglegi atburður yrði til þess að vekja
athygli á mikilvægi frjálslyndis, friðar og frelsis.
Sigmundur syrgir Boris Nemtsov á Facebook-síðu sinni og segir að sér
hafi brugðið að heyra um morðið. Sigmundur stundaði um tíma skiptinám
í Plekhanov-háskóla í Moskvu meðan hann var í viðskiptafræðinámi og
segist hafa verið mikill aðdáandi Nemtsovs á tíunda áratugnum.
Nemtsov hafi verið einstakur prinsippmaður sem lét aldrei hræða sig
frá því að lýsa skoðun sinni og vekja umræðu um mál sem aðrir töldu að
ekki mætti ræða.
Sigmundur upplýsir jafnframt að hann hafi skrifað Nemtsov bréf og
kannað hvort hann gæti hugsað sér að koma til Íslands og halda fyrirlestur.
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Ráða reynslubolta:

Þorskur, makríll og humar eru einu tegundirnar sem jukust að aflaverðmæti árið 2014:

Kerecis opnar
skrifstofu í BNA

Samdráttur er í aflaverðmæti á milli ára

NÝSKÖPUN Ísfirska lækningavörufyrirtækið Kerecis hefur
opnað skrifstofu í Washington
DC í Bandaríkjunum, sína fyrstu
utan Íslands. Til að stýra starfi
fyrirtækisins hefur Chris Harte
verið ráðinn, sem mun vinna náið
með bandaríska
varnarmálaráðuneytinu
að verkefnum
Kerecis.
Vara Kerecis,
sem er úr þorskroði og ætluð til
að meðhöndla
CHRIS HARTE
þrálát sár, er
orðin gjaldgeng hjá félagslega
hluta bandaríska heilbrigðiskerfisins, Medicare og Medicaid, sem
og öllum þeim þúsundum einkarekinna tryggingafyrirtækja sem
þjónusta heilbrigðiskerfið þar
landi.
- shá

Neitaði að láta leita á sér:

Kona barin til
dauða Nígeríu
NÍGERÍA Múgur manns barði unga
konu til dauða í Bauchi í norðausturhluta Nígeríu í gær. Talið
var að hún ætlaði að svipta sig lífi
í sjálfsmorðssprengjuárás. Frá
þessu er greint á vef BBC.
Ráðist var að konunni þegar
hún neitaði að láta leita á sér
við inngang matvöruverslunar.
Engar sprengjur fundust á konunni.
Margar sjálfsmorðssprengjuárásir hafa verið framdar undanfarið í norðurhluta Nígeríu af
hryðjuverkasamtökunum Boko
Haram.
Vitni að árásinni segja múginn
hafa hellt olíu yfir höfuð konunnar og kveikt í eftir að hafa barið
hana.
-ngy

Námskeið á Eskifirði í dag:

Forvarnir gegn
heimilisofbeldi
SAMFÉLAG Samstarfsteymi vegna
heimilisofbeldis sem skipað var
af Eygló Harðardóttur, félagsog húsnæðismálaráðherra, mun
í dag standa fyrir námskeiði á
Eskifirði um
forvarnir og
aðgerðir gegn
heimilisofbeldi.
Tilgangur
námskeiðsins er
að miðla þeirri
þekkingu sem
skapast hefur
EYGLÓ
HARÐARDÓTTIR í tengslum við
samstarfsverkefni embættis lögreglustjórans á
Suðurnesjum og félagsþjónustu
sveitarfélaga á Suðurnesjum.
Markmið verkefnisins er meðal
annars að bæta rannsóknir í
málum er varða heimilisofbeldi.
Fleiri námskeið eru fyrirhuguð
víðar um land.
-ngy

Lögregla leitaði vopns:

Svíþjóðardemókrati gripinn
SVÍÞJÓÐ Fulltrúi Svíþjóðardemó-

krata í sveitarfélaginu Gnosjö
í Svíþjóð er grunaður um gróft
brot gegn vopnalögum.
Stjórnmálamaðurinn var handtekinn í vikunni auk tveggja
annarra við húsleit lögreglu á
nokkrum stöðum. Á vef Dagens
Nyheter segir að lögreglan hafi
leitað sjálfvirks vopns sem talið
er að hafi verið notað í skotbardaga sem félagar í mótorhjólaklúbbi á Skáni tóku þátt í.
Fíkniefni fundust jafnframt við
húsleit.
- ibs

SJÁVARÚTVEGUR Aflaverðmæti

hefur dregist saman um 12,4 prósent á tólf mánaða tímabili, frá
desember 2013 til nóvember 2014.
Aðeins þorskur, makríll og humar
jukust að verðmætum á milli ára.
Aðrar tegundir gáfu af sér minna
verðmæti.
Verðmæti afla í nóvember 2014
var um 2,7 prósentum minna en í
sama mánuði árið 2013. Aflaverðmæti allra tegunda dróst saman,
nema botnfisks, en þar var verðmætið 2,4 prósentum meira í
nóvember í fyrra en sama mánuði
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VERÐMÆTI AFLA Á MILLI ÁRA*
Verðmæti alls
Botnfiskur
Flatfiskafli
Uppsjávarafli
Skel- og krabbadýr

des. 2012-nóv. 2013 des. 2013-nóv. 2014
Breyting í %
152.700,2
133.753,2
-12,4
92.867,6
90.434,9
-2,6
10.172,6
7,086,0
-30,3
45.191,5
32.908,
-27,2
4.468,4
3.323,6
-25,6
*Allar tölur eru í milljónum króna

árið áður. Þetta kemur fram á vef
Hagstofu Íslands.
Sé litið til nóvember á milli
áranna tveggja kemur í ljós að
afli seldur í beinni sölu útgerða til
vinnslu innanlands stóð í stað að

verðmæti á milli ára, en aflaverðmæti í sjófrystingu dróst saman
um rúm fimm prósent í nóvember 2014, miðað við sama mánuð
árið 2013.
- kóp

MAKRÍLL Verðmæti allra tegunda

minnkaði á milli ára nema þorsks,
makríls og humars. MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Kópavogur, 2. mars 2015

Aðalfundur N1 hf.
Aðalfundur N1 hf. verður haldinn mánudaginn 23. mars 2015
klukkan 16:30 í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi.
Dagskrá fundarins:
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
2. Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynnt.
3. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins.
4. Ákvörðun tekin um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2014.
5. Stjórnarkjör.
6. Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma.
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, varastjórnar og undirnefnda stjórnar.
8. Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu félagsins.
9. Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár.
10. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.
11. Önnur mál löglega upp borin.

Tillögur:
a) Ársreikningur (liður 3)
Stjórn leggur til að ársreikningur fyrir árið 2014 verði samþykktur.
b) Arðgreiðsla (liður 4)
Stjórn leggur til við aðalfund að arður verði greiddur til
hluthafa að fjárhæð kr. 840.000.000 vegna rekstrarársins
2014 eða kr. 1,2 fyrir hverja eina krónu af nafnverði hlutafjár
í félaginu. Arðurinn verður greiddur til hluthafa 8. apríl
2015. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum
er 23. mars 2015 og arðleysisdagur því 24. mars 2015. Arðsréttindadagur er 26. mars 2015, sem þýðir að arður greiðist
þeim sem skráðir eru í hlutaskrá N1 hf. hjá Verðbréfaskráningu Íslands í lok dags 26. mars 2015.

Fulltrúar í endurskoðunarnefnd fái kr. 60.000 á mánuði
og formaður kr. 100.000 á mánuði.
Greiðslur til endurskoðenda skulu vera samkvæmt reikningi.
e) Starfskjarastefna (liður 8)
Stjórn leggur til að starfskjarastefna frá fyrra ári verði
óbreytt.

c) Kjör endurskoðanda (liður 6)
Stjórn leggur til að endurskoðunarfirmað Ernst & Young
sjái áfram um endurskoðun á ársreikningi félagsins vegna
rekstrarársins 2015.

f) Tillaga um lækkun hlutafjár (liður 9)
„Aðalfundur N1 hf. haldinn mánudaginn 23. mars 2015 samþykkir að færa niður hlutfé félagsins um kr. 230.000.000
að nafnverði, og að auki yfirverðsreikning hlutafjár um kr.
2.729.048.257, eða samtals um kr. 2.959.048.257, og verði
fjárhæðin greidd út til hluthafa félagsins hlutfallslega í
samræmi við hlutafjáreign þeirra í félaginu í lok dags 8.
maí 2015, ef lögboðnar forsendur liggja fyrir útgreiðslunni
eftir samþykkt tillögunnar á þeim tíma, en ellegar við fyrsta
mögulega tímamark þar eftir að lögboðnar forsendur fyrir
útgreiðslunni hafa verið uppfylltar.“

d) Þóknun til stjórnar (liður 7)
Stjórn leggur til við aðalfund að stjórnarlaun komandi
starfsárs verði sem hér segir:
Stjórnarformaður fái kr. 580.000 á mánuði.
Varaformaður stjórnar fái kr. 435.000 á mánuði.
Aðrir stjórnarmenn fái kr. 290.000 á mánuði.
Fulltrúar í starfskjaranefnd fái kr. 30.000 á mánuði og
formaður tvöfalda þá þóknun.

g) Kaup á eigin bréfum (liður 10)
Stjórn leggur til að félagið fái heimild til kaupa á eigin hlutum allt að 10% af heildarhlutafé félagsins í samræmi við
55. gr. hlutafélagalaga, á gengi sem sé ekki hærra en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi
óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti
með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Heimild þessi
gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar.

Aðrar upplýsingar:
Öll skjöl og tillögur sem lögð verða fyrir aðalfund verður að
finna á vefsíðu félagsins www.n1.is/fjarfestatengsl. Hluthöfum stendur einnig til boða að nálgast skjölin í höfuðstöðvum
félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi, virka daga milli klukkan
9:00-16:00.
Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar viku fyrir fundinn. Samkvæmt 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995 ber
að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega með minnst

fimm sólarhringa fyrirvara fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 16:30
miðvikudaginn 18. mars 2015. Framboðum skal skila á
skrifstofu N1 hf., Dalvegi 10-14, Kópavogi eða á netfangið
stjornarkjor2015@n1.is. Upplýsingar um frambjóðendur
til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir
aðalfund.
Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða
afhent frá klukkan 16:00 á aðalfundardegi.

Stjórn N1 hf.

SKOÐUN
Almenningur verður að geta treyst lögreglunni:

Valdi fylgir ábyrgð

P

ersónuvernd hefur kveðið upp úrskurð um samskipti
þáverandi lögreglustjórans á Suðurnesjum við innanríkisráðuneytið í lekamálinu. Miðlun gagna með persónuupplýsingum um hælisleitendur var án lagaheimildar.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir lögreglustjóri sendi í
kjölfarið frá sér yfirlýsingu þar sem hún segist ekki hafa gerst
brotleg við lög. Í samtali við RÚV sagði Sigríður sér vera stætt í
embætti og að henni væri treystandi fyrir persónuupplýsingum.
Úrskurðurinn hefur ekki sjálfkrafa þau áhrif að hún þurfi að
segja af sér embætti. Niðurstöðuna verður vissulega að skoða í
því ljósi að þau mistök sem staðFanney Birna
fest eru í úrskurðinum voru gerð
Jónsdóttir
í afar erfiðri stöðu. Aðstoðarmaður ráðherra, sem almennt er litið
fanney@frettabladid.is
á að starfi í umboði ráðherra,
óskaði eftir gögnunum. Þessi ráðherra var vel að merkja yfirmaður hennar, og hafði beint boðvald yfir lögreglustjóranum, auk
þess að geta kveðið á um líf og dauða hennar í embætti.
Þrátt fyrir þessa erfiðu stöðu liggur fyrir að gögnin voru
afhent í heimildarleysi. Afhendingin var þannig mistök, hvort
sem endanleg niðurstaða verður sú að lög hafi verið brotin eða
ekki. Gjörðir lögreglustjórans áttu sér ekki stoð í lögum. Það
er meginregla í stjórnsýslurétti að stjórnvöld þurfa almennt að
styðjast við svokallaða lögmætisreglu sem felur í sér að þau geta
ekki tekið ákvarðanir nema heimild sé fyrir þeim í settum lögum,
ef um er að ræða íþyngjandi ákvarðanir sem varða trúnaðarupplýsingar um einstaklinga eins og í umræddu máli.
Í úrskurðinum segir að berist ábyrgðaraðila beiðni um persónuupplýsingar beri honum að kanna á hvaða lagagrundvelli beiðnin
er sett fram og taka afstöðu til hennar í því ljósi. Í samtali við
RÚV í nóvember sagði Sigríður: „Ef ráðuneytið biður um eitthvað
þá fær ráðuneytið það sem það biður um.“
Þessi afstaða endurspeglar vanþekkingu á lögum og reglum um
persónuvernd. Þrátt fyrir að afhending gagnanna hafi mögulega
verið gerð í góðri trú og án gruns um að seinna yrði misfarið með
upplýsingar sem í þeim fólust, breytir það engu. Lögreglunni er
falið mikið vald, meðal annars yfir skráningu og utanumhald
mikils magns af viðkvæmum persónuupplýsingum. Þessu valdi
fylgir sú ábyrgð að vernda þessi gögn og afhenda þau aldrei án
heimildar. Jafnframt verður að ætlast til þess að þeir sem höndla
þessar upplýsingar innan lögreglunnar búi yfir yfirgripsmikilli
þekkingu og skilningi á reglum um meðferð persónuupplýsinga.
Sigríður var því – líklegast óafvitandi – þátttakandi í atburðarás sem leiddi til grófrar misbeitingar ríkisvaldsins á aðilum
sem eru í einni veikustu stöðu sem fyrirfinnst hér á landi. Hún
var vissulega sett í afar erfiða stöðu og þrátt fyrir að henni sé
vorkunn vegna þess verður það að teljast sjálfstætt áhyggjuefni
að hún telji sig ekki hafa breytt rangt á nokkurn hátt. Einstrengingslegar hártoganir hennar um meint lögbrot breyta því ekki að
henni var alltaf óheimilt að afhenda gögnin. Það eitt og sér ætti að
vera nóg til að einn æðsti yfirmaður lögreglunnar myndi viðurkenna mistökin og biðjast afsökunar. Og á meðan lögreglustjórinn
sýnir hvorki vott af iðrun né raunsæi gagnvart raunverulegri
stöðu málsins hljóta að vakna upp spurningar um hvort honum sé
treystandi fyrir því valdi sem í embættinu felst.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI: Sævar Freyr
Þráinsson ÚTGEFANDI OG AÐALRITSTJÓRI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRI:
Sigurjón M. Egilsson sme@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á
höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið
áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
ISSN 1670-3871

Til hvers að ﬂækja hlutina?

LIFÐU
í NÚLLINU!
Þú færð GSM áskrift, internet og heimasíma fyrir
0 krónur með völdum sjónvarpspökkum 365.

4 GSM áskriftir

60 mín. og 60 SMS*

Internet
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Það var þá
Helgi Hjörvar, þingmaður Samfylkingarinnar, gekk eftir því í síðustu
viku að Ólöf Nordal innanríkisráðherra
svaraði fyrir hugmyndir sem hún hafði
varðandi frestun á nauðungarsölum
árið 2010 og Ólöf sagði frestunina sýna
að úrræði þáverandi stjórnvalda væru
ekki fullnægjandi. Ástæða upprifjunar
á þessum ummælum var að Ólöf var
sem innanríkisráðherra að flytja, í
annað sinn, frumvarp um frestun
á nauðungarsölum. Helgi spurði
Ólöfu líka út í lyklafrumvarpið
svokallaða, en Sjálfstæðisflokkurinn boðaði slíkt frumvarp í
aðdraganda síðustu alþingiskosninga, raunar samþykkti landsfundur flokksins ályktun þar
um að festa bæri slíkt
frumvarp í lög.

Það er nú
Ólöf svaraði spurningum Helga, að
minnsta kosti þeim er lutu að frestun
nauðungarsala. Ekki væri gott að
koma ítrekað til þings að biðja um
slíka gjörð og vonandi tækist að ljúka
þeim fimm þúsund málum sem bíða
áður en fresturinn rynni út á ný, sem
verður 1. október. Gott hefði verið að
nýta tímann betur frá síðustu frestun,
sem var rétt fyrir jól. Það
besta sem hægt væri
að gera fyrir íslensk
heimili væri hins
vegar að efla
efnahagslífið og
það væri ríkisstjórnin svikalaust að
gera.

Lykillinn að svarinu
Þessar umræður áttu sér stað á
fimmtudegi, en á föstudag hóf Helgi
aftur máls á þessu, sagðist enda engin
svör hafa fengið um hvað varð um
lyklafrumvarpið. Ólöf lýsti því yfir að
það væri ekki á leiðinni. Hún hefði ekki
tekið þátt í baráttunni fyrir síðustu
kosningar, þar sem lyklafrumvarpinu
var lofað, og eftir kosningar hefði
verið samið um ríkisstjórn, án hennar
þátttöku. Niðurstaðan hefði orðið
skuldaniðurfelling. Helgi benti á að
Framsóknarflokkurinn hefði líka lofað
lyklafrumvarpi. Því stendur eftir spurningin hvers vegna tveimur flokkum sem
lofuðu lyklafrumvarpi fyrir kosningar
tókst ekki að semja um það eftir
kosningar. Lykillinn að því svari
er enn ófundinn.
kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Stytting vinnuviku í Reykjavík
SAMFÉLAG

Nú um mánaðamótin hefst afar spennandi
tilraunaverkefni í Reykjavík um styttingu
vinnudags án launaskerðingar. Verkefnið
nær til tveggja starfsstaða borgarinnar;
annars vegar Þjónustumiðstöðvar Árbæjar
og Grafarholts og hins vegar Barnaverndar
Reykjavíkur. Þjónustumiðstöðin mun loka
klukkutíma fyrr alla virka daga en skrifSóley Tómasdóttir stofa Barnaverndar verður lokuð eftir
forseti borgarhádegi á föstudögum. Bakvakt og neyðarstjórnar
þjónustu verður sinnt með sama hætti og
áður utan hefðbundins opnunartíma.
Markmiðið með tilraunaverkefninu er að
kanna áhrif á vellíðan og starfsanda starfsmanna og þjónustu starfsstaðanna, bæði
með tilliti til gæða og hagkvæmni. Þessir
tveir tilteknu starfsstaðir voru valdir eftir
mikla yfirlegu og var m.a. horft til þess
Magnús Már Guð- að á báðum stöðum hefur starfsfólk unnið
mundsson
undir miklu álagi síðustu misseri.
varaborgarfulltrúi
Sífellt fleiri hafa á undanförnum árum
talað fyrir styttingu vinnuvikunnar og
ekki að ástæðulausu. Íslendingar vinna að
jafnaði nokkrum klukkustundum lengur en
aðrir Norðurlandabúar í viku hverri og þá
hefur verið sýnt fram á að starfsánægja og
afköst starfsfólks aukast hlutfallslega með
styttri vinnutíma. Styttri vinnudagur getur
Helga Jónsdóttir þannig orðið ein leið til að auka framleiðni,
öllum til hagsbóta.
framkvæmdastjóri
Víða hefur tekist að stytta vinnuvikuna
BSRB

➜ Íslendingar vinna að jafnaði

nokkrum klukkustundum lengur en
aðrir Norðurlandabúar í viku hverri
og þá hefur verið sýnt fram á að
starfsánægja og afköst starfsfólks
aukast hlutfallslega með styttri
vinnutíma.
án þess að það hafi teljandi áhrif á afköst
eða launakostnað. Það er því í raun lítið því
til fyrirstöðu að skoða hvort slíkar aðgerðir séu framkvæmanlegar hér á landi. Það
skref hefur Reykjavíkurborg nú stigið fyrst
allra sveitarfélaga hér á landi að því er við
best vitum.
Fjölskylduvænt samfélag og langur
vinnutími fara ekki saman. Þess vegna
bindum við sem störfum ásamt embættismönnum í stýrihóp tilraunaverkefnisins
miklar vonir við verkefnið sem mun standa
a.m.k. fram á haust þegar ákvörðun verður tekin um framhaldið með hliðsjón af
reynslunni. Við vonumst til þess að hægt
verði að taka stærri skref þegar tilraunaverkefninu lýkur svo koma megi á fjölskylduvænna samfélagi og tryggja aukinn
jöfnuð og lífsgæði.
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Hryðjuverkaógn á Íslandi
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Aðeins ein tilraun hefur verið
gerð til hryðjuverkaárásar hér
á landi – séu skyrslettur Helga
Hóseassonar ekki taldar með –
og það var árið 2012, í tíð síðustu
ríkisstjórnar, eins og Atli Þór
Fanndal, blaðamaður á vikublaðinu Reykjavík, rifjaði upp
á dögunum í fróðlegri grein í
kjölfar óska innanríkisráðherra
um „að opinská og lýðræðisleg umræða fari fram um hvort
komið verði á fót þjóðaröryggisdeild til að mæta hryðjuverkaógninni“.
Seinheppinn terroristi
Í janúarmánuði árið 2012 kom
sem sé maður einn fyrir sprengju
við stjórnarráðið snemma morguns en fórst verkið óhönduglega
svo að ekki skapaðist teljandi
hætta önnur en sú að honum tókst
næstum því að kveikja í sjálfum
sér. Upphaflega hugðist maðurinn koma sprengjunni fyrir við
heimili þáverandi forsætisráðherra, Jóhönnu Sigurðardóttur.
Með þessu sprengjubrölti vildi
hann leggja áherslu á kröfur
sínar um slit á aðildarviðræðum
við ESB, endurskoðun á EESsamningnum, að Ísland hætti í
Schengen-samstarfinu og breytingar á kvótakerfinu.
Seint verður sagt að viðbrögð
lögreglu hafi einkennst af óða-

goti. Hún lýsti reyndar eftir
manninum, sagði hann feitlaginn – en hann mótmælti þeirri
lýsingu sjálfur síðar. Allt hefur
þetta mál raunar fengið á sig
nokkuð spaugilegan og séríslenskan blæ af sögu um seinheppinn terrorista. Almennt virðist
lögreglan hafa ákveðið að láta
kyrrt liggja og taka með mildi á
ógnunum og sprengjuhótunum í
garð forsætisráðherra landsins,
láta manninn í friði og vona það
besta um að hann yrði til friðs.
Hann fékk engar sektir, hvað þá
dóm. Hins vegar var tekið viðtal við hann í DV þar sem hann
fékk að viðra hugsjónir sínar;
hann fékk þannig þá athygli
sem hann sóttist eftir án þess að
þurfa að taka afleiðingum gjörða
sinna. Eins og Atli Þór bendir á
í grein sinni þá kom maðurinn
fyrir sprengju í opinberu rými,
skrifaði pólitísk skilaboð, og sú
sprengja sprakk. Þetta er tilraun
til hryðjuverks – að vísu fjarska
misheppnuð en yfirvöld hafa bersýnilega séð í gegnum fingur sér
við manninn.
Og kannski var alveg rétt að
gera það. Bak við svona mál er
alltaf einhver einstaklingur, einhver manneskja með sínar ástæður og jafnvel málsbætur. En
auðvelt hefði verið að sjá þennan
verknað í samhengi við alþjóðlegar hræringar – setja hann
í samhengi við hægri sinnaða
öfgamenn í nálægum löndum sem
framið hafa voðaverk með svipaðar hugmyndir á vörum; skoðanir þessa manns urðu ekki til í
tómarúmi; ekki var samt ástæða
til að gera of mikið veður út af
því; eða líta á hann sem part af
alþjóðlegu hryðjuverkaneti.

Hvað er hættulegt?
Í vikunni var gerð heyrinkunnug
einhvers konar skýrsla svokallaðrar greiningadeildar Ríkislögreglustjóra. Þar vöktu athygli
stórkarlalegar staðhæfingar um
að lögreglan hefði vitneskju um
menn sem bæði hefðu vilja og
getu til að fremja voðaverk. Ekki
var þó um að ræða sprengjumanninn frá 2012 heldur skildist okkur
að hér væri um að ræða menn
sem tengdust eða vildu tengjast
hryðjuverkaneti samtaka á borð
við al Kaída eða ISIS, enda landið
kunnur viðkomustaður ferðalanga
milli Evrópu og Bandaríkjanna,
og alls konar lið í þeim hópi eins
og dæmin sanna.
Hvað er hættulegt? Til dæmis
ranghugmyndir. Andrúmsloft
getur verið hættulegt. Hugaræsingur umfram tilefni, óðagot,
oftúlkanir, of sterk viðbrögð sem
magna hættu en minnka hana
ekki; ofsóknarótti sem leiðir til
þess að menn grípa jafnvel til
„forvirkra aðgerða“ til að vera
fyrri til að láta til skarar skríða
gegn ímynduðum andstæðingi.
Og ofstækisfullir bókstafstrúarmenn sem nota trúarrit til að réttlæta grimmdarverk – þeir eru
líka hættulegir. Öll stóru trúarbrögðin hafa í sínum röðum þannig menn – einn slíkur var George
Bush yngri með sitt eilífa bænakvak og guðsorð á vörum kringum árásarferðir. Óaldaflokkar
sem kenna sig við íslam hafa nú
um skeið vaðið uppi í löndum eins
og Írak og Sýrlandi og reynt að
ganga fram af heiminum eins og
athyglissjúkir unglingar, sem þeir
kannski eru.
Alls konar bulluflokkar eru
hluti af mannlegri tilveru, gengi

AF NETINU
Hvað er hættulegt?
Til dæmis ranghugmyndir. Andrúmsloft getur
verið hættulegt.
sem hafa aðdráttarafl fyrir unga
karlmenn með veika sjálfsmynd.
Þeir fá styrk af hópnum, nýja tilfinningu um vald og hlutverk í
samfélaginu og jafnvel mannkynssögunni og þeir upplifa þá vímu
sem illvirki geta veitt. Svona gengi
var í Vogunum þegar ég var strákur þar að alast upp og maður óttaðist þá en ekki hvarflaði að fólki
að þeir störfuðu í sérstöku umboði
frá mér við innbrot sín og óknytti.
Hópar á borð við ISIS eru í grunninn af þessu tagi. Hættulegir og
andstyggilegir, en ekki fulltrúar
hins almenna múslíma þótt þeir og
andstæðingar þeirra sameinist um
að reyna að láta líta svo út.
Fráleitt er að láta eins og hér
ríki viðsjár á borð við þær í Danmörku og Noregi. Til þess vantar
nokkrar grundvallarforsendur.
Í fyrsta lagi verður að muna að
Danir hafa tekið þátt í hernaðinum fyrir botni Miðjarðarhafs
(Íslendingar eru ekki eina þjóðin
í heimi sem kýs yfir sig misvitra
hægri menn); í öðru lagi hefur
vaxið fram samfélag í Evrópulöndum þar sem ósveigjanleg bókstafsskýring á Kóraninum grasserar kringum litlar patríarkískar
valdamiðstöðvar í moskunum og
er notuð til að réttlæta glæpastarfsemi. Og í þriðja lagi drógu
Danir að sér athygli bókstafssinna
í skrípamyndamáli Jyllandsposten
(og nei, móðgun yfir skopmyndum
réttlætir aldrei morð). Þessar forsendur eru ekki fyrir hendi hér.

Heimsborgarinn
Grímur Thomsen
Guðmundur Magnússon, blaðamaður og sagnfræðingur, bendir
á það að Grímur Thomsen sé
upphafsmaður latte-drykkju á
Íslandi.
„Latte-drykkja
hófst á Íslandi
þegar kaffihúsið
Mokka var opnað á
Skólavörðustígnum
á sjötta áratugnum.
Eða svo er mér sagt. En varð
ekki þjóðfélagsvandamál með
tilheyrandi flokkadráttum milli
borgar og sveitar og gáfumanna
og daglaunafólks fyrr en löngu
seinna. En hver haldiði að hafi
fyrstur Íslendinga drukkið latte
svo skjalfest sé? Enginn annar
en heimsborgarinn Grímur
okkar Thomsen! Hann segir frá
daglegum háttum sínum í þeim
efnum í bréfi til Brynjólfs Péturssonar 4. janúar 1847 (og fyrir
siðsemis sakir sleppi ég því sem
hann hefur orð á þegar hann
nefnir Parísardömuna Mademoiselle Angéle enda tengist það ekki
beint kaffidrykkjunni).“
www.facebook/gmagnusson
Guðmundur Magnússon

Mercedes-Benz 4MATIC
Góðir aldrifsbílar í vetrarfærðina
ML 500 4MATIC

ML 320 CDI 4MATIC

Árgerð 2006, ekinn 120 þús. km,
sjálfskiptur, bensín, 303 hö.

Árgerð 2008, ekinn 107 þús. km, sjálfskiptur, dísil, 225 hö.
Búnaður: Leðuráklæði, minnispakki fyrir sæti og stýri,
off-road pakki, loftpúðafjöðrun, dráttarbeisli, rafdrifinn
afturhleri, inniljósapakki, fjarlægðarskynjarar, metallic
lakk, stigbretti ofl.

Búnaður: Harman Kardon
hljómkerfi, rafdrifinn afturhleri,
minnispakki fyrir sæti og stýri,
sóllúga, skyggðar rúður o.fl.

Verð 5.490.000 kr.

Verð 3.990.000 kr.

GLK 25
250 BLUETEC 4MATIC
Árgerð 2014, ekinn 11 þús. km,
sjálfskiptur, dísil, 205 hö. Eyðsla
6,1 l/100 km í bl. akstri.
Búnaður: Aksturstölva,
fjarlægðarskynjarar, hraðastillir,
rafdrifinn afturhleri, skyggðar
rúður, minnispakki fyrir sæti
og stýri o.fl.

Verð 7.590.000 kr.

Bílaármögnun Landsbankans
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TÍMAMÓT
MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST 2. MARS 1999

1940 Togarinn Skutull frá Ísafirði verður fyrir árás þýskrar herflugvélar við Bretland. Það er fyrsta árás á íslenskt skip í seinni
heimsstyrjöldinni.

Dusty Springﬁeld kvaddi þetta líf

1956 Bandarísk herflutningaflugvél ferst með sautján mönnum
djúpt út af Reykjanesi.
1956 Marokkó fær sjálfstæði frá Frakklandi.

Söngkonan Dusty Springfield lést þennan dag
árið 1999, tæplega sextug að aldri. Hún átti
miklum vinsældum að fagna sem söngkona,
sérstaklega í Bandaríkjunum, og hás rödd hennar færði henni nafnbótina Hin hvíta drottning
sálartónlistarinnar. Söngtextar hennar báru
einföld en skýr skilaboð um ástina. Hún útsetti
mörg laga sinna sjálf en fékk ekki heiðurinn af
því þar sem það þótti ekki passa á þeim árum.
Þekktust eru lög hennar eins og You Don’t Have
to Say You Love Me og Only Want to Be With

You. Frægustu böndin sem hún söng með voru
The Lana Sisters og The Springfields.
Dusty Springfield var fædd í Englandi 16.
apríl 1939. Skírnarnafn hennar var Mary Isobel
Catherine Bernadette O‘Brien. Hún giftist
hvorki né eignaðist börn, hneigðist til beggja
kynja en átti aldrei opinberlega í alvarlegu sambandi.
Hún átti við áfengis- og eiturlyfjavanda að etja
og var margsinnis lögð inn á sjúkrahús vegna
þess.

Áttu margar sögur úr
sínum reynslubanka
1957 Heilsuverndarstöðin í Reykjavík er vígð eftir að hafa verið
sjö ár í byggingu en fyrsta deild hennar hóf starfsemi 1953.
1963 Fyrsta LP-plata Bítlanna, Please, please me,
kemur út í Bretlandi.
1969 Fyrsta tilraunaflug Concorde-þotu
fer fram í Toulouse
í Frakklandi.
1970 Ríkisstjórn
Ródesíu, undir
stjórn Ian Smith,
slítur formlega öll
tengsl við bresku
krúnuna og lýsir yfir
stofnun lýðveldis.
1978 Skemmtistaðurinn Hollywood er opnaður í Ármúla í Reykjavík.
1982 Bíóhöllin í Reykjavík tekur til starfa
með sex sýningarsölum, samtals með 1.040
sætum.
1985 Kraftlyftingasamband Íslands er stofnað.
1993 Nick Leeson er handtekinn fyrir þátt sinn í því að kollsetja
Barings-bankann.
1995 Yahoo! verður hlutafélag.
2003 Pakistönsk yfirvöld handsama Khalid Shaikh Mohammed,
sem er álitinn vera heilinn bak við árásina á Tvíburaturnana í
New York-borg og Pentagon í Washington 11. september 2001.
Einnig handtaka þau Mustafa Ahmed al-Hawsawi sem er álitinn
standa á bak við fjármögnun árásanna.
2006 Leikjatölvan Nintendo DS Lite kemur fyrst út í Japan.

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,

ANNA MARGRÉT THORLACIUS
lést á hjúkrunarheimilinu Boðaþingi
föstudaginn 20. febrúar. Útförin fer fram
frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 4. mars
klukkan 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Emil Þór Sigurlaugsson
Árni Freyr
Thorlacius Sigurlaugsson
og barnabörn.

Guðmundína Arinbjarnardóttir
Katrín Guðmundsdóttir

Brunavarðafélag Reykjavíkur bauð eldri félögum í Slökkviliðsminjasafn Íslands. Þar
rifjuðust upp sögur frá fyrri tíð þegar barist var við eld með frumstæðum búnaði.
„Það var gaman að fara með gömlu
meisturunum í safnið. Þeir mundu
eftir mörgum af þeim tækjum sem
þar er að sjá og rifjuðu upp ýmsar
minningar, þannig að það var lærdómur fyrir yngri menn að vera þar með
þeim,“ segir Ari Jóhannes Hauksson,
formaður Brunavarðafélags Reykjavíkur sem nýlega fór með hóp eldri
félaga í Slökkviliðsminjasafn Íslands
að Seylubraut 1 í Reykjanesbæ.
þegar Ari er inntur eftir sögum
og frekari fróðleik um safnið bendir
hann á Sigurð Lárus Fossberg, sem
hann segir vera aðalfrumkvöðulinn,
ásamt Ingvari Georgssyni.
Hjá Sigurði er ekki komið að tómum
kofunum. „Safnið er mitt hugarfóstur,“ meðgengur hann. „Það var
opnað í apríl 2013 og sýnir 100 ára
sögu slökkviliða á Íslandi, frá 1881
til 1981. Á því tímabili varð gífurleg
þróun í búnaði, allt frá því að menn
voru bara með handdælur og fötur
til nútímatækni. Það var þrekraun að
pumpa handdælurnar og mikil bylting þegar litlar mótordælur komu til
sögunnar, eftir þær fór að koma ýmis
búnaður frá breska hernum og síðan
þeim bandaríska.“
Sigurður segir tæknina hafa breyst
mikið upp úr 1970. „Hann kom í sköflum þessi slökkvibúnaður og um 1970
var gert átak í að tækjavæða landsbyggðina og fluttir inn 68 slökkvibílar frá breska hernum,“ rifjar hann
upp.
Meðal þess sem fyrir augu ber á
safninu, að sögn Sigurðar, eru séríslenskir slökkvibílar. „Þar sem við
vorum aldrei nein bílaframleiðsluþjóð urðum við að bjarga okkur með
ýmsu móti. Þar fór fremstur í flokki
Erlendur Halldórsson sem var með
verkstæði í Hafnarfirði. Hann tók
gamla hertrukka, smíðaði yfir afturhluta þeirra og breytti þeim í slökkvibíla, fyrst fyrir Hafnfirðinga og síðan
alla landsmenn. Þetta er einstök smíði
og algerlega íslenskt hugvit og hönnun. Við erum með fjóra bíla eftir
Erlend, meðal annars þann fyrsta.“
Annað sem gerð eru góð skil á safninu er stórbruni sem varð í miðbæ

Á

SAFNINU Félagar úr Brunavarðafélaginu innan um gamalkunnug tæki og tól. Ari, formaður
lengst til vinstri og Sigurður safnstjóri annar frá hægri.

Reykjavíkur fyrir hundrað árum og
miklir lærdómar voru dregnir af að
sögn Sigurðar. „Við erum með stórt
líkan af miðbænum og segjum ítarlega frá brunanum mikla 1915. Í kjölfar hans voru búnar til reglugerðir
um eldvarnir og aðgang að vatni
svo að sá eldsvoði markaði upphaf
að brunavörnum á Íslandi og þróun
slökkviliða.“
Slökkviliðsminjaafnið er opið um
helgar á veturna. Á laugardögum er
tekið á móti hópum en á sunnudögum
er safnið opið almenningi. „Það var
gaman að fá eldri slökkviliðsmennina í heimsókn,“ segir Sigurður. „Þeir
áttu margar sögur úr sínum reynslubanka sem við getum miðlað áfram.“
gun@frettabladid.is

EINN GRIPANNA Fordson módel 1932 sem
kom til Slökkviliðs Reykjavíkur nýr. Fyrsti
stigabíllinn sem kom til Íslands. Hafði verið
sendur frá Bandaríkjunum til Danmerkur og
þar settur þýskur stigi á hann. Bíllinn var í
notkun til 1986.

Bruninn mikli 1915

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararstjóri

Rósa Kristjánsdóttir
útfararstjóri

Þegar
andlát ber
að höndum
önnumst við alla þætti
þjónustunnar með virðingu
og umhyggju að leiðarljósi

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason
útfararþjónusta

Við þjónum allan sólarhringinn
Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Katla Þorsteinsdóttir
lögfræðiþjónusta

Tveir menn fórust og tólf hús gereyðilögðust í stórbruna í
miðbæ Reykjavíkur 25. apríl árið 1915. Eldurinn kom upp í
Hótel Reykjavík, nýlegu stórhýsi við Austurvöll. Brúðkaupsveisla hafði verið haldin þar kvöldið áður og síðustu gestirnir
voru á förum klukkan þrjú um nóttina þegar eldur sást í
glugga eins herbergisins. Stuttu síðar blossuðu gífurlegir
logar upp og þótt allt tiltækt slökkvilið væri kallað út og svo
til allir íbúar bæjarins kæmu til aðstoðar varð ekki við neitt
ráðið.
Fyrir ofan steinbryggjuna stóð bátur og stöðugur straumur
manna var upp og ofan bryggjuna að sækja sjó og bera í
bátinn. Slökkviliðið hafði ekki svo langa vatnsslöngu að hún
næði fram í sjó og því var sjó dælt úr bátnum á hin brennandi hús. Ofan á alla aðra erfiðleika slökkviliðsins þessa nótt
bættist að vatnsbrunnarnir í miðbænum voru margir ónýtir
eða frosið í þeim.
Á þessum tíma voru 36 menn í aðalslökkviliðinu. Var þeim
skipt niður í þrjár tólf manna sveitir, Vesturbæjar-, Miðbæjarog Austurbæjarlið. Þessir menn höfðu bjöllur heima hjá sér
og voru hringdir út er eld bar að höndum.
Heimild: Ísland í aldanna rás

EFTIRLÍKING
Bombo stool-barstóllinn eftir Ítalann Stefano Giovannoni á sér að
öllum líkindum flestar eftirlíkingar
í heiminum. Í Kína eru til dæmis
þúsundir fyrirtækja sem framleiða
eftirlíkingu af stólnum.

DÚKKUHÚS HEILLA
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HÖNNUNARMARS Vöruhönnuðirnir Auður Ösp Guðmundsdóttir og Halla
Kristín Hannesdóttir opna sýninguna Einn á móti átján í Spark Design Space
þann 13. mars. Þar sýna þær dúkkuhús eða furðuskápa úr endurunnu efni.

V

ZZZZHEHULV

ið erum sjúkar í allt sem er lítið
og smátt,“ segir Auður Ösp Guðmundsdóttir en hún og Halla
Kristín Hannesdóttir hafa hannað
dúkkuhús eða furðuskápa sem þær
sýna í Sparki á Klapparstíg á komandi
HönnunarMars.
Auður segir dúkkuhús hafa heillað
fólk á öllum aldri gegnum aldirnar og
þjónað ólíkum hlutverkum. Þau hafi
fangað hug safnarans og verið leiksvið
barna og fullorðinna.
„Dúkkuhúsaheimurinn getur verið
svo persónulegur. Þegar við skoðuðum
dúkkuhús í kringum okkur sáum við
að þau ganga oft milli fjölskyldna og
milli margra kynslóða. Okku langaði
til að búa til dúkkuhús sem eldist með
manneskjunni og getur þá staðið sem
húsgagn, eins konar furðuskápur sem
geymir dýrgripi. Eins mætti safna inn í
hann hlutum og kíkja inn um gluggana.
Með árunum veitir húsið innsýn í fortíðina og líf fyrri kynslóða, ásamt því
að búa yfir óendanlegum möguleikum á
framtíðarævintýrum.“
Auður og Halla hafa áður unnið
saman, meðal annars í verkefninu
Stefnumót hönnuða og bænda í Listaháskóla Íslands, þar sem þær unnu með
persónu Þórbergs Þórðarsonar. Auður
segir kynlega kvisti eins og Þórberg
hafa veitt þeim innblástur við gerð
dúkkuhúsanna.
„Við höfum báðar mikinn áhuga á
sérkennilegum persónum, kynlegum
kvistum sem feta ekki endilega sömu
slóð og allir aðrir. Út frá sögum af alls
konar áhugaverðum karakterum og
sagnafólki, sem við köstuðum á milli
okkar, urðu til ímyndaðar persónur sem
við hönnuðum húsin fyrir,“ útskýrir
Auður.
„Húsin eru búin til úr endurunnu efni,
afgangsspæni úr ólíkum viðartegundum
er pressað saman í plötur. Í gluggunum
er plast og dökki viðurinn er hnota.
Stærsta húsið mun standa á renndum
fótum en við munum einnig gera litlar,
einfaldari útgáfur. Við munum innrétta
eitt og eitt herbergi meðan á sýningunni

DÚKKUHÚS EÐA
FURÐUSKÁPUR
„Út frá sögum af alls
konar áhugaverðum
karakterum og sagnafólki, sem við köstuðum
á milli okkar, urðu til
ímyndaðar persónur
sem við hönnuðum
húsin fyrir.“
MYND/AUÐUR ÖSP

AUÐUR ÖSP
GUÐMUNDSDÓTTIR

HALLA KRISTÍN
HANNESDÓTTIR

stendur og sýna tillögur að því hvernig
má búa til ísskáp, hengirúm eða hvað
sem er inn í húsin,“ segir Auður.
Sýningin verður opnuð þann 13. mars.

FÓLK| HEIMILI

STÓLAR Í STOKKHÓLMI

Poppestóllinn

SÝNING Á húsgagnasýningunni í Stokkhólmi nýverið var sýnt allt það nýjasta í húsgagnageiranum. Nokkrir stólar og sæti voru skemmtilega öðruvísi eins og hér má sjá.

Satelliet

Þrír hönnuðir
mótuðu bólstraða
stólinn Poppe chair
fyrir sænska húsgagnamerkið Blå
Station. Hugmyndin
var að búa til eins
mjóan stól og hægt
var án þess að hann
missti hagnýtt gildi
sitt. Mikilvægt var
að stóllinn nýttist
sem sæti en væri
ekki aðeins fallegur
að horfa á. Stóllinn
hentar vel í lítil rými
enda er hann aðeins
33 cm þar sem hann
er breiðastur.

A-laga

Hollenski hönnuðurinn Richard Hutten mótaði snúningsstólinn Satelliet með það í huga hvernig arkitektar
merkja stóla á grunnmyndum. Arkitektar teikna hringi
þar sem stólar eiga að vera og Hutten ákvað að teikna
sjálfur hring sem ætti að vera útlit stólsins úr lofti. Stóllinn er á þremur stálfótum með bólstruðu sæti og baki.
Hliðarborð sem er fast við stólinn getur snúist í 180 gráður og hentar þannig bæði örvhentum og rétthentum.

Hönnuðirnir Jessica
Nakanishi og Jonathan
Sabine hjá kanadíska
hönnunarstúdíóinu
MSDS Studio sýndu
fallega A-laga stóla á
sýningunni í Stokkhólmi. Stólarnir eru úr
viði og eiga að mynda
fallegt form þegar horft
er aftan á þá. Hugsunin var að stólarnir
væru notaðir við borð
og myndu þannig helst
sjást aftan frá og því var
áhersla lögð á að gera
það sjónarhorn fallegast. Stólunum er hægt
að raða hverjum ofan á
annan.

Í anda lindy hop
Sænsk-franska hönnunartvíeykið Fredrik Färg og
Emma Marga Blanche
hönnuðu stólinn Frankie
en hann er nefndur eftir
bandaríska lindy hopdansaranum Frankie
Manning. Stóllinn var
hannaður fyrir sænska
húsgagnaframleiðandann
Johanson og er ætlaður
fyrir skrifstofur og viðskiptaumhverfi. Sérstakur stálramminn á að
tákna axlabönd sem voru
vinsæl á meðal lindy
hop-dansara á árunum
1920 til 1950.

Sófi til að hlaða í
Skandinavíska stúdíóið Claesson
Koivisto Rune hefur hannað sófakerfi fyrir opinber svæði á borð við
flugvelli og anddyri. Þeir sem sitja
í sófunum geta hlaðið síma sína og
fartölvur meðan þeir hvíla lúin bein.
Sófakerfið er hannað fyrir sænska
húsgagnaframleiðandann Offecct.
Rafmagnsinnstungur eru felldar inn í
sófann ofanverðan og sléttur flöturinn hentar einnig til að geyma þau
tæki sem þarf að hlaða.
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Vertu vinur á
Facebook

  
    

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

FASTEIGNIR.IS
9. TBL.

2. MARS 2015

Bogi
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf
Karen Adolf
Björnsson
Sævarsdóttir

Stefán Már
Stefánsson

Guðbjörg G.
Blöndal

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Brynjólfur
Snorrason

lögg. fasteignasali

lögg.
fasteignasali
MBA markaðsfræði

sölufulltrúi

lögg. fasteignasali

skjalagerð

sölufulltrúi

Finndu okkur
á Facebook
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Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

Þú hringir - við komum - það ber árangur!

Bárður
Tryggvason

Ingólfur Geir
Gissurarson

Eigandi
Sölufulltrúi

Eigandi
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali

896 5221

896 5222

Heiðar
Friðjónsson

Vilborg
Gunnarsdóttir

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

693 3356

891 8660

Erlendur
Davíðsson

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Lögg. fasteignasali
Skrifstofustjóri
Forstöðumaður margret@valholl.is
útibús Ólafsvík
588 4477

897 0199

Hin rótgróna fasteignasala Eignamiðlun hefur flutt sig um set.

Heimir
Eiríkur
Þór
Bergmann
Björnsson
Sölufulltrúi
Sölufulltrúi

8469000
8487
630

Pétur Steinar
Jóhannsson
Sölufulltrúi
Snæfellsnes

893 4718

Garðar
Kjartansson
Sölufulltrúi

853 9779

Ellert
Róbertsson

Þórunn
Pálsdóttir

Sölufulltrúi Verkfræðingur MBA
Sölufulltrúi

893 4477

773 6000

G. Andri
Guðlaugsson
Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

20
ára

Eignamiðlun flytur
Eignamiðlun kynnir:
Fasteignasalan Eignamiðlun
er flutt á Grensásveg 11 en
fyrirtækið hefur verið að
Síðumúla 21 síðastliðin 25 ár.

1995 - 2015

www.valholl.is · www.nybyggingar.is

Húsnæðið að Grensásvegi 11 hefur
verið innréttað frá grunni með

Uglugata 54 - 270 Mosfellsbær

þarfir Eignamiðlunar og viðskiptavina í huga.
Eignamiðlun er elsta fasteignasala á Íslandi og var stofnuð árið
1957 og hefur því verið starfrækt í
liðlega 58 ár. Þess má geta að Creditinfo hefur staðfest Eignamiðlun sem framúrskarandi fyrirtæki
fyrir árin 2013 og 2014.

Hjá Eignamiðlun starfa 14
manns, þar af átta löggiltir fasteignasalar auk annarra starfsmanna, margir með langan starfsaldur hjá fyrirtækinu.
Eignamiðlun hefur lengi verið
ein umsvifamesta fasteignasala á
Íslandi.

Þrastarhöfði 61 - 270 Mosfellsbær
262,2 m2 einbýlishús í byggingu við Þrastarhöfða 61 í Mosfellsbæ. Neðri hæð: Tvö til þrjú
svefnherbergi, forstofa, baðherbergi, þvottahús,
eldhús, stofa og bílskúr. Efri hæð: Hjónaherbergi,
baðherbergi og hol. Mjög stórar svalir eru á
efri hæðinni. Eignin afhendist fullbúinn skv.
skilalýsingu verktaka. V. 77,9 m.

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

Litlikriki 76 - 270 Mosfellsbær
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Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:30 til 18:00
Mjög falleg 154,3 m2, 5 herbergja
endaíbúð á efstu hæð í 4ra hæða
nýlegu lyftuhúsi með stæði í
bílageymslu. Gott skipulag. Fjögur
svefnherbergi. Tvö baðherbergi.
Flottar innréttingar. Glæsilegt útsýni yfir Mosfellsbæinn, að Esjunni
og að Snæfellsjökli.

Ný 150,8 m2, 4ra herbergja íbúð með sér
inngangi á 2. hæð í nýju fjórbýlishús sem er
í byggingu. Íbúðin afhendist fullbúin með
innréttingum. Gólfefni eru harðparket og
flísar. V. 41,8 m.

Laxatunga 96 - 270 Mos

V. 46,5 m.
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Laus strax

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

Fallegt 182,1 m2 raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr. Flottar innréttingar og gólfefni. Munstursteypt bílaplan og
afgirtur garður með verönd og heitum potti í
suður. V. 44,9 m.

IÐ

OP

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.

Gerðhamrar 14 - 112 Rvk

Kvíslartunga - 270 Mosfellsbær

Laxatunga 75 - 270 Mosfellsbær

S
HÚ

Stórglæsilegt 262,3 m2 einbýlishús við Vesturbrún 3 á Flúðum. Glæsileg eign byggð 2008 sem
hentar vel fyrir stóra fjölskyldu eða til að leigja
út, 6 glæsileg herbergi og innaf þeim öllum eru
baðherbergi. Eignin skiptist í tvær byggingar.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórt og
glæsilegt eldhús og stofur. Húsið er vel staðsett
stutt í sund, golfvöllinn og alla þjónustu.
V. 84,5 m.

Desjamýri 7 - 270 Mosfellsbær

Skeljatangi 17 - 270 Mosfellsbær

ÚS

Vesturbrún 3 - Flúðir

Opið hús þriðjudaginn 3.
mars frá kl. 17:00 til 17:30
Mjög fallegt og vel skipulagt 200,8
m2 einbýlishús með innbyggðum
bílskúr við Laxatungu 75 í Mosfellsbæ. Húsið sem er timburhús
er klætt með báruáli. Garðurinn
er tyrftur, tvær timburverandir og
heitur pottur. Seljandi skoðar skipti
á 3-4ra herberja íbúð. V. 52,9 m.

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

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

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is – www.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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

NAUSTAVÖR – KÓPAVOGI
GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í BRYGGJUHVERFINU Í KÓPAVOGI
Um er að ræða þriggja hæða hús við Naustavör nr. 2.
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 83,1 fm. upp í 140,7 fm.
og verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr ﬂestum íbúðum.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða ﬂísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
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Sólheimar 15
Efri sérhæð ásamt bílskúr.

I

NÚPABAKKI 9

Núpabakki 9
Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45

Eignin verður til sýnis
í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Afar glæsilegt og vel skipulagt 211,2 fm. raðhús á pöllum með innbyggðum 22,0 fm. bílskúr á góðum stað við Núpabakka.
Stórar svalir eru til suðvesturs útaf stofum og afgirt og skjólsæl viðarverönd er útaf neðri hæð til suðurs og vesturs. Húsið hefur
verið mikið endurnýjað á sl. árum, m.a. bæði baðherbergin, eldhúsinnrétting og tæki, gólfefni að hluta, allar innihurðir og allt
gler. Alrými sem í eru rúmgóðar og bjartar stofur með mikilli lofthæð og eldhús. Sjónvarpstofa og fjögur herbergi. Hellulögð innkeyrsla og skjólsæl nýleg viðarverönd bakatil

Afar glæsilegt og vel skipulagt 211,2 fm. raðhús á pöllum með innbyggðum 22,0 fm. bílskúr á góðum stað við Núpabakka.
Stórar svalir eru til suðvesturs útaf stofum og afgirt og skjólsæl viðarverönd er útaf neðri hæð til suðurs og vesturs. Húsið hefur
verið mikið endurnýjað á sl. árum, m.a. bæði baðherbergin, eldhúsinnrétting og tæki, gólfefni að hluta, allar innihurðir og allt
gler. Alrými sem í eru rúmgóðar og bjartar stofur með mikilli lofthæð og eldhús. Sjónvarpstofa og fjögur herbergi. Hellulögð innkeyrsla og skjólsæl nýleg viðarverönd bakatil

Verð 52,9 millj.
V

Verð 63,9 millj.
V

Verið velkomin.

Verið velkomin.

NÝBYGGING

2JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

NÝHÖFN 2 - 4, SJÁLANDI GARÐABÆ.

FRAKKAS
K TÍGUR – TVÆR ÍBÚÐIR.

KÓPA
PAVOGSBRAUT.

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.

• 44,3 fm. íbúð á 1. hæð. Verð 19,9 millj.
• 45,4 fm. kj. með sérinng. auk 24,5 fm. geymsluskúr á
baklóð.Verð 21,9 millj. 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.

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.

LJÓSAKUR
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26,9 millj.

HÁLSASEL

Ljósakur - Garðabæ.

Hálsasel. Frábær staðsetning.

Stórglæsilegt 223,1 fm. tvílyft raðhús að meðtöldum 28,2 fm. bílskúr. 3 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 með fallegu útsýni til vesturs.
Frábær staðsetning. Stutt er í leik-, grunn og framhaldsskóla. Verð 68,5 millj.

337,9 fm. einbýlishús að meðtöldum 34,0 fm bílskúr sem er kjallari, hæð og ris á frábærum stað við Hálsasel í Reykjavík.
Frábær staðsetning þar sem skóli og leikskóli eru í göngufæri.
Möguleiki er að gera tvær íbúðir í kjallara báðar með sérinngang sem hægt væri að leigja út.
Verð 52,9 millj.

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

Kelduland 5. 2ja herbergja íbúð
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Eignin verður til sýnis í dag
frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 2ja herbergja
57,9 fm. íbúð á jarðhæð með verönd og sér garði
til suðurs í góðu fjölbýlishúsi í Fossvoginum. Fallegar inréttingar úr kirsuberjaviði í eldhúsi. Rúmgott
herbergi með útgengi á verönd. Hús að utan er
nýlega málað og viðgert. Frábær staðsetning við
Fossvogsdalinn þaðan sem stutt er í fallegar
gönguleiðir, skóla og aðra þjónustu.

Verð 23,9 millj.
V
Íbúð merkt 0101.
Verið velkomin.

Langalína 11 - Garðabæ. 3ja herbergja íbúð.
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Stórglæsilegt einbýlishús
við „Lækinn“ á Flötunum
í Garðabæ.

Eignin verður til sýnis í dag
frá kl. 17.15 – 17.45
123,9 fm. íbúð á 1. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi auk
sér bílastæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu.
Frábær staðsetning við opið svæði. Fallegar
samstæðar innréttingar úr eik. Filt teppi og ﬂísar
á gólfum. Mjög stórir og bjartir gólfsíðir gluggar í
stofu. Góðar ﬂísalagðar vestur svalir. Góð 7 fermetra
geymsla á hæðinni.

Höfum fengið til sölumeðferðar algjörlega endurbyggt um 300 fermetra einbýlishús, teiknað af Sigvalda Thordarson að utan og
innan. Húsið er fallega staðsett á kyrrlátum stað við opið svæði og „Lækinn“ á Flötunum í Garðabæ og í göngufæri við skóla,
íþróttasvæði og verslanir. Húsið skiptist m.a. í þrjú stór barnaherbergi, hjónasvítu með sérbaðherbergi og fataherbergi, glæsilegar stofur, eldhús, fjölskyldurými, fjögur baðherbergi og bílskúr. Eignin var öll endurbyggð að innan sem utan árin 2007 og
2008 og var leitast við að halda henni í upprunalegum stíl undir handleiðslu Studio Granda. Lóðin er um 1.000 fermetrar og var
hún öll endurnýjuð á sama tíma og húsið á mjög vandaðan og smekklegan hátt.

SÉRBÝLI

Verð 39,0 millj.
V
Íbúð merkt 0104.
Verið velkomin.

SÉRBÝLI

4RA - 6 HERBERGJA

GRANASKJÓL - ENDARAÐ
A HÚS.

VESTURBRÚN. FRÁBÆR STA
TAÐSETNING.

NORÐURBRÚ – SJÁLANDI GARÐABÆ. 4RA HERB.

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.

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

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

MURURIMI - PARHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM.

LANGAMÝRI - GARÐABÆR

NAUSTAB
T RYGGJA
A – GLÆSILEG ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ

Fallegt og vel skipulagt 178,3 fm. parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 18,3
fm. bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Stofa með útgengi á svalir til norðurs og vesturs.
Rúmgott eldhús með hvítum innréttingum, eldunareyju og góðri borðaðstöðu. Tvö
vel innréttuð baðherbergi. Lóð með hellulagðri innkeyrslu og stéttum og hellulagðri
verönd og tyrfðri ﬂöt til vesturs og suðurs aftan við hús.
49,5 millj.

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

Glæsileg 210,6 fm. 7 herbergja íbúð á tveimur efstu hæðum hússins auk sér
stæðis í bílageymslu. Íbúðin er öll hin glæsilegasta. Ljóst parket er á gólfum
og innihurðir og innréttingar eru úr ljósum viði.Verulega aukin lofthæð er á efri
hæð íbúðarinnar eða allt að 5,0 metrar og innbyggð lýsing er í ﬂestum loftum.
Rúmgóðar stofur. Tvö baðherbergi. Flísalagðar svalir til vesturs. 52,9 millj.
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MIÐHOLTL HAFNARFIRÐI. FRÁBÆR ÚTSÝNISSTA
TAÐUR.

STIGAHLÍÐ. GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS

SJÁV
ÁVARGRUND - GARÐABÆ. 5-6 HERBERGJA
A ÍBÚÐ.

Glæsilegt 7 herbergja 208,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað neðan við götu í Miðholti í Hafnarﬁrði. Samliggjandi stofur með kamínu og
mikilli lofthæð að hluta. Fjögur herbergi og sjónvarpsstofa. Gólfefni eru gegnheilt
olíuborið parket og granítﬂísar. Eignin stendur á 952,9 fm. lóð, sem er að mestu leyti
villt og þarfnast ekki vinnu við. Eignin er laus nú þegar.
67,9 millj.

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

5-6 herbergja íbúð með sérinngangi. Íbúðin er á tveimur hæðum með sér andyri
á 1.hæð auk herbergis án glugga og geymslu í kjallara samtals að birtu ﬂatarmáli
170,9 fm. Auk þess fylgir bílastæði í bílakjallara 20,5 fm. Birt stærð heildareignarinnar er 191,4 fm. Opið eldhús með nýlegri innréttingu. Rúmgóð stofa með góðri
lofthæð og útgangi á svalir til suðurs. 4 herbergi.
43,9 millj.

MIKIÐ AF
ATVINNU- OG
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
Á SÖLUSKRÁ.
LEITIÐ
UPPLÝSINGA
BRAUTARLAND 9, 108 RVK
ÍBÚÐ MERKT 01-01

STÓRAGERÐI 27, 108 RVK
ÍBÚÐ MERKT 01-01

LAUGAVEGUR 61, 101 REYKJAVÍK
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Mjög vel staðsett raðhús á einni hæð neðarlega í Fossvogsdalnum ásamt bílskúr, samtals um 161,3 fm Gengið er beint út á suður verönd frá stofu. Gott
aðgengi er að húsinu og næg bílastæði. V. 53 m. 8564

Rúmgóða hæð á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Eignin skiptist í
forstofu, forstofuherbergi, gestasalerni, þvottahús, eldhús, sjónvarpshol,
stofu, borðstofu, fjögur til fimm svefnherbergi og baðherbergi. V. 59,8 m.
8519

Eignin verður sýnd mánudaginn 2. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.

Eignin verður sýnd mánudaginn 2. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.

VESTURGATA 18, 220 HAFNARFIRÐI

Glæsileg 136,8 fm þakíbúð við
Laugaveg ásamt sér stæði í lokaðri
bílageymslu. Um er að ræða einstaka
íbúð með afar gott útsýni. Tilboð
óskast 8604

LAUGAVEGUR 151-155, 101 REYKJAVÍK
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Til sýnis og sölu 7 nýjar íbúðir í tveimur húsum á einstaklega góðum 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
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 3. mars milli
kl. 17:15 og kl. 18:00.

HRÓLFSSKÁLAMELUR 10, 170 SELTJARNARNES, ÍBÚÐ MERKT 01-01

Nýtt og glæsilegt átta íbúða hús með lyftu og lokaðri bílageymslu á þessum
góða stað í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðirnar eru tilbúnar og afhendast fullbúnar
með vönduðum tækjum og innréttingum, þó án megin gólfna. Verð frá 36,9
m. 8507

FÍFUHJALLI 21 200 KÓPAVOGI
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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
Eignin verður sýnd miðvikudaginn 4. mars
milli kl. 17:00 og kl. 18:00.

ÞORRASALIR 17 - 201 KÓPAVOGUR

Tilbúnar fjölskylduíbúðir - frá 322 þús. kr. á fermetra
Íbúðir með sérinngangi og rúmgóðri geymslu. Bílakjallari er undir húsinu. Útsýnið nýtur sín um stóra glugga í
björtum íbúðum sem skarta vönduðum innréttingum.
Skemmtilegt leiksvæði í garðinum. Stutt er í alla
þjónustu, með Salaskóla, verslun, heilsugæslu, sundlaug, íþróttahús og líkamsrækt í göngufæri. Náttúran
teygir sig inn í hverfið með útivistarparadísina Heiðmörk
og Golfvöll GKG í túnfætinum. Verð frá 31,9 m. 3727

Glæsilegt og vel staðsett 285 fm einbýlishús á einstökum stað neðst í
Suðurhlíðum Kópavogs. Húsið er staðsett fyrir neðan götu næst innst í
botnlanga við grænt opið útivistar svæði. Glæsilegt útsýni, fallegur gróinn og
skjólgóður suður garður. V. 72 m. 4017

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

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

Lækjarás 8 110 Rvk. - Laust strax.
368 fm einbýlishús á tveimur hæðum með
möguleika á aukaíbúð á neðri hæðinni. Húsið
er mjög vel staðsett ofan götu með mjög
góðu útsýni. Ástand hússins er að sjá gott.
Góður garður. Allt að sjö svefnherbergi og
fjögur baðherbergi eru í húsinu. Suðvestursvalir og afgirt timburverönd. V. 64,9 m. 8583

Skólavörðustígur 22B 101 Rvk. Bríetartún 14 101 Rvk. Falleg mjög vel
Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 146
fm útsýnis íbúð á tveimur hæðum við Skólavörðustíg. Íbúðin var öll standsett árið 2007.
þakinu lyft upp og íbúðin stækkuð. Tvennar
svalir, tvö baðherbergi, tvær stofur og þrjú
svefnherbergi. Vönduð tæki og vandaðar innréttingar. Laus við kaupsamning V. 69 m.
3033

skipulögð 3ja herbergja 78,1 fm íbúð á 1.hæð
í fjölbýli rétt við miðborgina. 2 svefnherb, stofa
eldhús og bað. Eign í góðu standi. Suðursvalir. Góð sameign. V. 26,4 m. 8285

Fjóluvellir 7, 221 Hafnarfjörður
207,7 fm einbýlishús á einni hæð, eignin er
skráð á byggingarstig 4 og matsstig 8 en er
rúmlega tilbúið til innréttinga. fjögur svefnherbergi (3 samkv. teikningu) Frágengið hellulagt
bílaplan. Mjög gott skipulag og góð staðset- Kríuás - jarðhæð með sérverönd.
ing. V. 43,5 m. 8295
Glæsileg 4ra herb 121,1 fm 4ra herb. íbúð á
jarðhæð í góðu litlu fjölbýlishúsi. Vandaðar
innréttingar. Parket og flísar. Endaíbúð. V.
36,9 m. 8599

Suðurmýri 44a, 170 Seltjarnarnesi.
Glæsilegt tvílyft parhús með innbyggðum
bílskúr. Á neðri hæðinni er forstofa, þvottahús,
baðherbergi, stofa, borðstofa og eldhús.
Gengið er út á verönd úr stofu. Á efri hæðinni
er hol, hjónaherbergi, baðherbergi og tvö
svefnherbergi. V. 70 m. 4602

Ölduslóð 27, 220 Hafnarfirði

Íbúð
0101 er 3ja herbergja 91 fm íbúð á jarðhæð í
að sjá góðu húsi á fínum stað í Hafnarfirði,
steinsnar frá miðbænum. Sérinngangur. Laus
strax og sölumenn sýna. V. 23,9 m. 4574

Kristnibraut 27 113 Rvk.
Þórðarsveigur 4 113 Rvk. íbúð
merkt 04-02. 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. V. 27,5 m.
8386

Glæsileg
105,7 fm 3ja herb. íb. á 3.h. í vönduðu vel
staðs. fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu.
Glæsil. útsýni til norðurs og vesturs frá Úlfarsfelli að Snæfellsjökli og yfir borgina. Vand.
innrétt. Góðar suðursvalir. Stór herb. Sérþvottahús. V. 29,9 m. 4481

Norðurhella 17 allt húsið sem stendur á 2120
fm lóð. Góð aðkoma. Eigninni er skipt upp í
fjórar einingar, skráð tvö verslunarbil á 1.hæðinni með innkeyrsluhurðum á baklóðinni og
efri hæðin er skráð samkomusalur annarsvegar og skrifstofur hinsvegar. V. 62,5 m. 4518

Linnetstígur 2 er 107 fm verslunarhúsnæði á
jarðhæð i nýlegu húsi sem er blanda íbúðar
og atvinnuhúsnæðis í miðbæ Hafnarfjarðar
ásamt tveimur stæðum í bílageymslu. Hentar
mjög vel sem verslun eða kaffihús o.m.fl.
Steinteppi. Góður salur. Stendur við torgið. Til
afhendingar strax, sölumenn sýna. V. 27,5 m.
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Stakkholt 2-4

Linnetsstígur 2, 220 Hafnarfirði
Norðurhella 17 220 Hafnarfjörður

Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• 65 til 142 fermetrar að stærð
• Stæði í bílageymslu með ﬂestum íbúðum

• Frábært útsýni til sjávar og/eða
til suðurs og vesturs yﬁr borgina
• Allar innréttingar og fataskápar
verða af vandaðri gerð
• Verð frá 31,8 m.
• Íbúðirnar eru tilbúnar til
afhendingar
• www.stakkholt.is

Nánari upplýsingar á
eignamiðlun.is
og hjá sölumönnum

Sölusýning mánudaginn
2. mars milli kl. 17 og 18

Aðkoma frá
Mjölnisholti

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

EINAR S.
VALDIMARSSON
Löggiltur
fasteignasali
gsm 840 0314

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

EDWIN
ÁRNASON
Sölumaður
gsm 893 2121

ÓMAR
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm 696 3559

535 1000

STAKFELL.IS

SIGRÍÐUR
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður
gsm 692 4700

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

ÓSKUM EFTIR

EINSTÖK EIGN Í HJARTA BORGARINNAR

ÁSENDI 1 - 108 RVK

HVERFISGATA 57 - 101 REYKJAVÍK

Verð frá 39,5M

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

3-4 HERB. ÍBÚÐ Í LAUGARNESHVERFINU.
NÁNARI UPPL. VEITIR BERTA BERNBURG
LÖGG.FASTEIGNASALI Í S: 694-6369 EÐA
BERTA@STAKFELL.IS

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

STÓRRI ÍBÚÐ EÐA EINBÝLI MIÐSVÆÐIS
Í BORGINNI, HELST Í 101, TIL KAUPS EÐA
LEIGU FYRIR ERLENT SENDIRÁÐ.

323,2 fm. glæsilegt og fallega innréttað einbylishús, vel staðsett í Reykjavík. Húsið er að mestu á einni hæð og
er hjónaherbergi með sér baðherbergi eldhús, gestasalerni, geymslu, þvottahús, vinnuherbergi, geymslu, tvö
barnaherbergi, baðherbergi og hol með lítilli eldhúsinnréttingu. Lóð er gróin með afgirtum garði/sólpalli. Allar
gangstéttar og bílastæði með snjóbræðslu. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Stakfells í síma 535-1000.

Vandaðar og vel skipulagðar 2ja og 3ja herb. íbúðir í stórglæsilegu og nýbyggðu litlu fjölbýlishúsi með lyftu
á frábærum stað í miðborginni. Góð sameign

ÁLFTAMÝRI 54 - 108 RVK

SKIPHOLT 26 - 105 RVK

BÆJARGIL 17 - 210 GBÆ

54,5 M.
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SVÖLUÁS 46 - 221 HFJ.

S

33 M.

IÐ

24,7 M.

S

LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK

S

18,6 M.

GÓÐRI 2-3JA HERB. ÍBÚÐ FYRIR
ERLENDAN STARFSMANN HJÁ
ALÞJÓÐLEGU STÓRFYRIRTÆKI MEÐ
AÐSETUR Á ÍSLANDI. SKILYRÐI AÐ
LEYFILEGT SÉ AÐ HAFA HUND.

OPIÐ HÚS ÞRI. 3. MARS FRÁ KL 17:30 - 18:00.
2ja herbergja íbúð á fjórðu og efstu hæð í vel við
höldnu fjölbýlishúsi. Frábær staðsetning, glæsilegt
útsýni.

OPIÐ HÚS ÞRI. 3. MARS FRÁ KL 17:30 - 18:00.
Frábær staðsetning. Góð íbúð í góðu húsi í
Teigahverﬁnu. Rólegt hverﬁ, húsið er staðsett í
lokuðum botnlanga.

OPIÐ HÚS ÞRI. 3. MARS FRÁ KL 17:30 - 18:00.
Falleg 108 fm 4ra herb.íbúð nálægt miðbæ Rvk. Þar
af 27.3 fm bílskúr með h+k vatni og góðri lýsingu.
Íbúðin mikið endurnýjuð.

OPIÐ HÚS FIMM. 5. MARS FRÁ KL 17:30 - 18:00.
Glæsilegt 197,4 fm einbýlishús ásamt 43,7 fm
bílskúr, samtals 241,1 fm. Vandaðar innréttingar,
granít í eldhúsi og sólbekkjum, mikil lofthæð. Laust
strax.

OPIÐ HÚS MIÐ. 4. MARS FRÁ KL 17:00 - 17:30.
209,5 fm einbýlishús með innb.bílskúr ásamt 17,4
fm geymsluskúr. Einbýli á tveimur hæðum við enda
botnlangagötu. Góð aðkoma. Eignin er laus við
kaupsamning, ekkert áhvílandi.

VALLARÁS 1 - 110 RVK

ÁLFASKEIÐ 90 - 220 HFJ.

HRAUNBÆR 188 – 110 RVK

ÁLFKONUHVARF 67 - 203 KÓP. 37,5 M.

EFSTASUND 92 - 104 RVK.

3 herb. 89,9 fm íbúð í kjallara við Efstasund. Góð
lofthæð, 2 svefnherb. rúmgóð stofa. Gott skápapláss
í eldhúsi. Endurnýjað baðherbergi. Laus við
kaupsamning.
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Opið hús mið. 4. Mars kl. 18:30-19:00
Björt þriggja herbergja íbúð á annari hæð frá götu,
fyrstu hæð frá norðurinngangi. Lyftuhúsnæði. 2
svefnherbergi, baðherbergi með glugga.

Opið hús mið. 4. Mars kl. 17:30-18:00.
49,7 fm 2ja herbergja íbúð ásamt bílskúrsrétti. Mikið
endurnýjuð eign á fjórðu og efstu hæð.

2ja herbergja íbúð á 3. hæð (efsta hæð) í fjölbýli í
Hraunbænum. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús,
svefnherbergi og baðherbergi. Geymsla í kjallara og
sameiginlegt þvottahús.

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

HRÍSMÓAR 2B - 210 GBÆ

SÖLKUGATA 12-14 - 270 MOS. 27,9 M.

VIÐARÁS 33A - 110 RVK

VESTURTÚN 53B - 225 ÁLFTANESI

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð við
Hrísmóa í Garðabæ. Sér inngangur af svölum.
Endurnýjað hús að utan. Laus við kaupsamning.

Parhús á tveimur hæðum með bílskúr. Afhendist í
núverandi ástandi, byggingarstig 4. Bæði hús til sölu,
saman eða í sitt hvoru lagi.

Vel skipulagt parhús á tveimur hæðum með
stórglæsilegu útsýni. Innbyggður bílskúr.

ÁLFKONUHVARF 33 - 203 KÓP. 37,5 M.

SUÐURGARÐUR - 230 KEF.

HÁDEGISMÓAR 5 - LÓÐ

Falleg 4ra herbergja 131,2 fm íbúð á annarri hæð
auk stæðis í bílgeymslu í lyftuhúsi við Álfkonuhvarf
í Kópav.

Raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr í rótgrónu
hverﬁ í Keﬂavík. Eignin er 185,9 fm þar af bílskúr
22,7 fm. Skoðar skipti á minni eign.

35,5 M.

49,7 M.

35,9M

310 M.
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STAKFELL–STÓREIGN EHF.

FASTEIGNASALA

17.031 fm Byggingarlóð við Hádegismóa
5. Samkvæmt skipulags- og byggingarsviði
Reykavíkurborgar er byggingaréttur fyrir 8.500 fm
atvinnuhúsnæði. Gatnagerðargjöld eru greidd. Lóðin
er 17.031 fm og skráð sem viðskipta- og þjónustulóð.

SKÚLATÚNI 2

105 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 2. MARS FRÁ KL 17:30 - 18:00.

FJÖLSKYLDUVÆNN GULLMOLI Á ÁLFTANESINU - LAUS STRAX

Sérlega vel skipulagt 96 fm. 4ra herb. parhús á einni hæð með góðri verönd og grónum garði. Ris yﬁr allri
íbúðinni. Frábær staðsetning. Stutt í skóla, sundlaug og útivistarparadís. Laust við kaupsamning.

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

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

Tjarnarmýri

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími:

899 5856

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími:

6955520

Skólavörðustígur

Falleg og björt 106 fm,
4ra herbergja auk stæðis
Fallegt útsýni
Mikil lofthæð í stofum
Rúmgott risherbergi
Frábær staðsetning
Nánar: Ólafur 822 2307

hdl. og löggiltir fasteignasalar

3ja herbergja - fyrstu hæð
Falleg íbúð að stærð 74,1 fm
Húsið í góðu viðhaldi
Gluggar og dyr setja mikinn svip á eignina
Frábær staðsetning
Verð:

38,9 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

38,9 millj.

t

Ásbúð
Garðabæ

Fallegt 235 fm endaraðhús
á tveimur hæðum

Hrafnagil
Einbýlishús ásamt stóru atvinnuhúsnæði
og bílskúr. Samtals 234 fm.
Allt upphitað.
4 hektara eignarland fylgir eigninni.
Nánar: Jason 775 1515

t

Verð :

44,9 millj.

Tveggja herbergja aukaíbúð á neðri hæð
Tvöfaldur bílskúr
Skjólgóð timburverönd og glæsilegur
garður með heitum potti

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

59,9 millj.

Fellahvarf
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.
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð:

41,5 millj.

rax
Laus st

rax
Laus st

Kambasel

Vallarás
Vel skipulögð 87,2fm 3 herbergja endaíbúð á
2 hæð í lyftuhúsi.
Suður svalir. Gluggar á 3 vegu.
Eignin er laus strax.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

24,9 millj.

80 fm íbúð á jarðhæð
Sérinngangur. Geymsluskúr
Stór afgirtur garður
2-3 svefnherbergi
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

Lækjargata
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.

26,9 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

49,0 millj.

Nánar: Hilmar 695 9500

rax
Laus st

Verð :

27,9 millj.

www.miklaborg.is

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

Verð :

53,5millj.

Yrsufell

Laugavegur
Flott 3ja herbergja
Stærð 61,6 fm.
Efsta hæð
Íbúð í góðu ástandi

Unnarbraut

Nánar: Páll 893 9929

Hávallagata
- með þér alla leið -

Glæsileg 138,9 fm
sérhæð við Hávallagötu
Sérinngangur
6 herbergja
Tvennar suðursvalir
Frábær staðsetning

Björt og góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
Stærð 80,7 fm
Endurbótum utanhúss lokið
Svalir til suðurs
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð:

22,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

OPIN HÚS Í DAG

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 2.mars. kl. 17:00-17:30

þriðjudaginn 3.mars. kl. 17:00-17:30

Gnoðarvogur 30
Falleg 77,1 fm 3ja herbergja íbúð á 4.hæð
Gott útsýni, vestursvalir
Stutt í alla þjónustu

Nánari upplýsingar veitir:

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

23,9 millj.

Kirkjuteigur 18
Mikið endurnýjuð hæð og ris ásamt bílskúr,
samtals 182,5 fm
Hiti í gólfum neðri hæðar
Þrjú svefnherbergi, tvískipt stofa GKS
innrétting í eldhúsi
Nánari upplýsingar veitir:
Skólp, dren, raflagnir, innihurðir
Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
o.fl endurnýjað
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

54,9 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 2.mars kl. 17:00 -17:30

þriðjudaginn 3.mars. kl. 17:00-17:45

Skipholt 46

Ferjuvað 1
Íbúð 304

Vel skipulögð 113,7 fm 5 herbergja neðri
sérhæð með sérinngangi og 30 fm bílskúr,
samtals : 143,7 fm.
3 herbergi og 2 stofur.
Nánari upplýsingar veitir:

Ný og glæsileg 106 fm 4ra herbergja íbúð
Fallegt útsýni og stæði í lokaðri bílgeymslu
Nýjar sérsmíðaðar innrétingar og
nýtt eikarparket
Gott skipulag og stutt í skóla
Nánari upplýsingar veitir:

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

38,5 millj.

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

OPIÐ HÚS

34,9 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS

mánudaginn 2.mars kl. 17:30-18:00

þriðjudaginn 3.mars kl. 17:00-17:30

Rauðavað 11

Furuás 1
Garðabæ

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

Fallegt og rúmgott einbýli.
Góð alrými og rúmgott eldhús 4-5 góð svefnh.
Lóð með veröndum og potti.
Tvöfaldur bílskúr, í dag innréttuð íbúð.
Fjölskylduvænt hús, eftirsótt hverfi.

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Verð :

33,8 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 2.mars kl. 17:45-18:15

þriðjudaginn 3.mars kl. 17:30-18:00

Barmahlíð 33

Sandavað 5

Gullfalleg og einstaklega vel skipulögð
63,3 fm 4ra herbergja risíbúð í góðu
fjögurra íbúða húsi.
3 góð herbergi.
Suður svalir.

Rúmgóð 5 herbergja íbúð í lyftuhúsi með stæði
Stofa, borðstofa og eldhús í einu rými
Fjögur svefnherbergi, stórar svalir
Baðherbergi
Þvottahús innan íbúðar

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

28,9 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 3.mars kl. 17:30-18:00

Kambsvegur 1A

Bröndukvísl 5

Stór hæð 184 fm
3 svefnherbergi 3 svalir
Nýlegt baðherbergi
Útsýni út á sundin
Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir:

Bílskúr og sérstæði
Verð :

MIKLABORG

36,9 millj.

OPIÐ HÚS

mánudaginn 2.mars kl. 17:30-18:00

Nánari upplýsingar veitir:

67,5 millj.

46,9 millj.

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

- með þér alla leið -

Afar fallegt 175,6 fm 8 herb. einbýlishús
ásamt 54,6 fm bílskúr, samtals: 230,2 fm.
4-5 svefnherbergi.
Garðskáli.
Heitur pottur.
Glæsilegt hús og einstakur garður.
Óskað er eftir tilboði í eignina.

Tilboð

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

OPIN HÚS MIÐVIKUDAG

OPIN HÚS Í VIKUNNI
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 3.mars kl. 17:30-18:00

miðvikudaginn 4.mars kl. 18:00 - 18:30

Vættaborgir 142

Stórikriki 56
neðri hæð

Fallegt hús að stærð 190,2 fm

4ra herbergja 95 fm íbúð.
Sérinngangur.
3 Svefnherbergi.
Stofa og Eldhús í opnu rými.
Jarðhæð með útgengi út í garð.

Innbyggður bílskúr m. mikilli lofthæð
Húsið allt hið vandaðasta
Afgirt lóð, harðviðar girðing
Stór verönd sem tengist eldhúsi

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Mikið sjávarútsýni
Verð :

67,5 millj.

Verð :

27,4 millj.

rax
Laus st

Hraunbær

Brúnastaðir

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
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

Laugateigur

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð
Góð alrými með útg. á verönd, stórt eldhús,
3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr.
Stórt baðherbergi og gestasnyrting.
Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi.

31,5 millj.

Nánar: Atli 899 1178

t

Verð :

Kórsalir

Rúmgóð og björt 75,3 fm 2ja herbergja íbúð
í kjallara í bakhúsi með sérinngangi á þessum
vinsæla stað.
Eignin er laus til afhendingar strax.

65,9 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

Glæsileg 128,0 fm 5 herbergja útsýnis íbúð
Þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og stofa
Vandaðar innréttingar
Glæsilegt útsýni/suðvestur svalir
Stæði í bílageymsl

24,7 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

39,0 millj.

t

Hagamelur 52
Fallega sérhæð
202,3 fm
Stærð 174,3 fm ásamt
bílskúr að stærð 28,0 fm
Efri sérhæð

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

Verð :

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

t

Skaftahlíð

Verð :

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

54,9 millj.

www.miklaborg.is

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

26,5 millj.

t

Hraunbær
Falleg 107,7 fm endaíbúð
Endurnýjað eldhús og bað
Þrjú svefnherbergi og fataherbergi
Eign sem er vel um gengin
Tvennar svalir

29,5 millj.

t

Seltjarnarnes - nýbygging
137 fm - á 2 hæðum.
Tvö baðherbergi og 3 svefnherbergi
Þaksvalir til suðurs.
Afhent okt/nóv 2015

62,9 millj.

t

93 fm sumarhús v. Réttarhólsbraut
Gróðurvaxin 5000 fm lóð
Tvö svefnherbergi
Rúmgóð stofa og borðstofa

31,5 millj.

Skerjabraut

Verð :

Öndverðarnes

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

Mjög falleg 92,5 fm 3 herbergja íbúð
á jarðhæð með sér afgirtum garði.
Mjög snyrtilegt eldhús og bað.
Eignin er laus til afhendingar strax.

Nánari upplýsingar veitir:

40,7 millj.

t

Leirutangi

Fjórbýlishús sem stendur
á 860 fm eignarlóð
Eign sem hefur verið
gengið vel um
Afhending samkomulag

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

28,9 millj.

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

Verð :

26,7 millj.

t

Þórðarsveigur
Falleg íbúð 123 fm að stærð á 3. hæð
Þvottahús innan íbúðar
Stæði í bílakjallara
Möguleiki á yfirtöku á láni að 90%
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

34,9 millj.

Miðbraut

Reynimelur

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

- með þér alla leið -

Verð :

32,9 millj.

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

Verð :

29,8 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

Bankastræti 6

Úthlíð

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

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

65,0 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

t

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

51,9 millj.

t

2 íbúðir

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 2. mars á milli kl. 17:00 - 18:00

Hrólfsskálamelur 10-18
Vandaðar og nútímalegar
íbúðir í glæsilegu húsi á
Seltjarnarnesi
Verð frá :

Verð :

56,3 millj.

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

um hverja lyftu.
Stærð íbúða frá 86 til 223 fm auk geymslu og
stæða í bílgeymslu. 2ja til 6 herbergja íbúðir.

Mikil lofthæð í íbúðunum, gólfsíðir gluggar
Einstakt útsýni. Reykjanesið úr suðurgluggum
og Faxaflóinn með sínum fjallagarði í norður.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Tilboð óskast

Nánar: Jórunn 845 8958

Fáar íbúðir í hverjum stigagangi og því fáir

tæki og blöndunartæki af vandaðri gerð.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Einbýlishús 288,8 fm
Frábær staðsetning
Tvöfaldur bílskúr
Þarfnast standsetningar

íbúðanna á Hrólfsskálamel.

Allar innréttingar eru íslensk smíði frá Brúnás,

Þingvallavatn

Trönuhólar

Nánar: Hilmar 695 9500

44,0 milljónir

Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun

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

Kjóahraun
Glæsilegt einbýlishús með
innbyggðum bílskúr.

Kiðhólsbraut

Kögursel

Öndverðarnesi

hæðum. Sérsmíðaðar innréttingar.

Vandað tvílyft einbýlishús með bílskúr samtals
207,7 fm. Í húsinu eru 5 svefnherbergi og
möguleiki á fleirum. Staðsetning mjög góð
þar sem stutt er í skóla. Eign sem hefur fengið
topp viðhald.

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

Steinsteypt 182,7 fm á tveimur

TILBOÐ

Nánar: Svan 697 9300

Verð :

Einstök staðsetning.
Verönd ca. 80 fm með heitum potti.
Nánari upplýsingar veitir:

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

52,7 millj.

Vindakór 2-8

Verð :

69,5 millj.

Mánatún 7 - 17

www.vindakor.is

Fullbúin sýningaríbúð með
húsgögnum til sýnis
sjá nánar á Smartland á mbl.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 4. mars á milli kl. 17:30 - 18:30

þriðjudaginn 3. mars á milli kl. 17:30 - 18:30
Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir.

3ja til 5 herbergja íbúðir
Rúmgóð alrými

Möguleiki á 90% láni

Stærð: 112-166 fm
Gott fermetraverð

Verð frá :

34,4 millj.

Lyftuhús.
Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð.
Sólpallur og svalir til suðurs.

Verð :

33,7 millj. - 89,9 millj.

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

Tvennar svalir með flestum íbúðum.
Stæði í lokuðum bílakjallara.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Nánari upplýsingar veitir:

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

569 7000

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Stofnað

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

1983

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Sími 520 7500

S
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Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Ú
ÐH

I
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DAGGARVELLIR 11 ÍBÚÐ 0102
HAFNARFJÖRÐUR - 4RA HERBERGJA

REYKJAVÍKURVEGUR 52A ÍBÚÐ 202
HAFNARFJÖRÐUR - 3JA HERBERGJA

Opið hús í dag milli kl. 18 - 18.30.

Opið hús í dag milli kl. 17 - 17.30

Sérlega falleg neðri sérhæð í fjórbýli 120 fm. 3 svefnherbergi. Eldhús með smekklegri innréttingu,
granít á borðum. 3 svefnherbergi. Verönd með skjólgirðingu. Falleg eign. Verð 35,9 millj.
Hlynur Halldórsson sölumaður s. 698 2603 verður á staðnum.

Hraunhamar kynnir stórglæsilega endurnýjuð 110 fm. 3ja herb. íbúð á 2.hæð við Reykjavíkurveg 52a íbúð 202.
Glæsilegt eldhús með eyju. Góð stofa og borðstofa. 2 góð svefnherbergi. Yfirbyggðar svalir. Parket og flísar
á gólfum. Stæði í bílageymslu. Verð 36,5 millj. Hlynur Halldórsson sölumaður s. 698-2603 verður á staðnum.

NORÐURBAKKI – HAFNARFJÖRÐUR
- GLÆSILEG PENTHOUSEÍBÚÐ

LERKIÁS - GARÐABÆR
RAÐHÚS

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.

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr samtals
179,7 fm. vel staðsett. Eignin er hönnuð af Hjördísi Sigurðardóttur innanhúsaarkitekt og er smekklega innréttuð með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, sjónvarpshol,
eldhús, snyrtingu, þvottahús og bílskúr. Á efri hæð er hol, hjónaherbergi með fataherbergi inn af, tvö góð
barnaherbergi og baðherbergi.Verð 65 millj.

Drekavellir 18 - Hafnarfjörður - 3ja

Fjóluhlíð 24 - Hafnarfjörður - Einbýli

Jökulhæð – Garðabær – Einbýli

Álfaskeið 104 - Hafnarfjörður
j
- 5 herb. íbúð

Hraunhamar kynnir mjög fallega, rúmgóða 101,1 fermetra íbúð á 6. hæð í nýlegu vönduðu lyftuhúsi við Drekavelli
18 í Hafnarfirði.Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu,
eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu.
Fallegar innréttingar og gólfefni.Frábært útsýni. Verð 27,9 millj

Nýkomið í einkasölu fallegt einlyft einbýlishús með frístandandi bílskúr samtals 166 fm. 3 rúmgóð svefnherbergi. Flísalagt
baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Hátt til lofts í stofu. Frábær
staðsetning í botnlanga.

Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr
samtals skráð um 300 fm. Húsið er á staðsett á frábærum
útsýnisstað í hæðarhverfi í Garðabæ Fallegar innréttingar og
gólfefni. Verð 95 millj

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.

Brekkustígur
g 19 - Reykjavík
y j
- Sérhæð

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning

Móberg - Hafnarfjörður - Parhús

Miðskógar - Garðabær - Einbýli

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.

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.

Einihlíð - Hafnarfjörður - Einbýli

Engjasel 71 - Reykjavík - Raðhús

Bugðulækur 15 - Reykjavík - 3ja herbergja

Fjarðargata - Hafnarfjörður - 3ja herbergja

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.

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.

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.

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

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

Jóhanna Kristín Þorsteinn
Fasteignasali Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Halla
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

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

Þorrasalir 17

Víðimelur 21

17.900.000

107 Reykjavík

201 Kópavogur

Verð: 31.9 – 39.9 M
LÆKKAÐ VERÐ

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. mars kl. 17.30-18.00
Herbergi: 2

Stærð: 36,2 m2

Ósamþykkt

Falleg og vel skipulögð 2ja herb íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin skiptist
í hol, eldhús, stofu, baðherbergi og svefnherbergi. Skráðir fermetrar eru 36 skv
fasteignamati ríkisins en gólfﬂötur þó nokkuð stærri og nýtist vel. Húsið er mjög
mikið endurnýjað, árið 2004, ytra byrði, þaki, gluggar, gler, skolp, dreni og stigagangi. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Frjóakur 8
Verðdæmi:
124 m2
4ra herb.
Bílageymsla
39.900.000

94.800.000

210 Garðabær

Verðdæmi:
88 m2
3ja herb.
31.900.000

OPIÐ HÚS Þriðjudaginn 3. mars. kl.17.30-18.00
Herbergi: 3ja og 4ra

Stærð: 85,4 – 124,1 m2

Bílageymsla

TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR
Glæsilegar 3ja – 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi í glæsilegu og einnkar vönduðu
fjölbýlishúsi. Íbúðirnar eru fullbúnar án gólfefna nema á votrýmum. Allar innréttingar eru
sérsmíðaðar frá Axis og ﬂísar eru vandaðar frá Álfaborgum. Stæði í opninni bílageymslur fylgir
öllum íbúðunum nema þeim minnstu.
Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Naustavör 2

200 Kópavogur

Verð: 28,5 - 46,5 M

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. mars kl. 17:30-18:00
Herbergi: 5

Stærð: 270,4 m2

Nýlegt einbýli á einni hæð með 4 svefnherbergjum í einu allra vinsælasta hverﬁ
Garðabæjar - Akralandinu. Húsið er með stóru sameiginlegu rými sem í er eldhús,
stofa, borðstofa og sjónvarpsrými. 3 baðherbergi.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Dæmi um íbúð
Verð: 41.000.000
Íbúð nrúmer: 203
Flatarmál: 106,3 fm
Herbergi: 3
2 svalir

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG FÁIÐ FREKARI UPPLÝSINGAR

Herbergi: 2ja-4ra

Stærð: 83,1 -140,7 m2

Bílakjallari

Sala er haﬁn á íbúðum í glæsilegu álklæddu fjölbýlishúsi við Naustavör 2-12 í Bryggjuhverﬁnu í
vestubæ Kópavogs við smábátahöfnina. Íbúðirnar eru frá 83-169 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða
ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum, auk þess eru margar íbúðir með tvennum svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Um er ræða 2ja -4ra herbergja íbúðir.
Byrjað er að selja í Naustavör 2 sem er 3ja hæða álklætt fjölbýlishús. Naustavör 2-12 staðsett
við smábátahöfnina, sjávarútsýni er úr ﬂestum íbúðum. Naustavör er staðsett á fallegum stað á
móti Nauthólsvíkinni, í fjölskylduvænu og fallegu umhverﬁ. Þar sem gönguleiðir, hjólreiðastígar
og falleg útivistarsvæði eru í næsta nágrenni. Stutt á helstu umferðaræð borgarinnar
Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsingu verktaka er hægt að fá hjá Sigríði Rut,
lgfs. í gsm. 699-4610 eða siggarut@fasttorg.is

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Þorrasalir 13–15

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

201 Kópavogur

Verð: 32 - 48,2 M

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 822 2225/893 2499

Fjölbýlishús

Herbergi: 4

Stærð: 102-126 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.”

Hvassaleiti 147

103 Reykjavík

59.900.000

Perlukór 3E

203 Kópavogur

Þóra
Fasteignasali

822 2225
36.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. mars kl.17.30-18.00
Herbergi: 4

Stærð: 108,2 m2

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Birkiás

64.900.000

210 Garðabær

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. mars kl. 17:30-18:00

Bílageymsla

Herbergi: 6

Stærð: 215,9 m2

Sérlega björt falleg 4 herb íbúð með sérinngangi í þríbýlishúsi byggðu 2005 af
ÍAV. Óvenju mikil lofthæð er í íbúðinni og gefur það eigninni virðulegt yﬁrbragð.
Eigninni fylgir stæði í bílageymsluhúsi á lóðinni. Húsin hlutu hönnunarverðlaun
Umhverﬁsnefndar Kópavogsbæjar árið 2006 í ﬂokki nýbygginga.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Sex herbergja raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Óhindrað útsýni
til norðurs. Nýleg hellulög með hita í stétt og bílaplani ásamt 40 fm timburverönd
til suður.Efri hæð: Tvö svefnherb., stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús og baðherb.
Neðri hæð: Tvö herb., sjónvarpshol, baðherb. Útgengi út í garð frá neðri hæð.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Tröllateigur 24

Ásgarður 37

270 Mosfellsbær

38.900.000

108 Reykjavík

38.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. mars kl 17.30-18.00
Herbergi: 7

Stærð: 245,1m2

Bílskúr

Fallegt og mjög vel staðsett raðhús með bílskúr og möguleika á aukaíbúð með sérinngangi á þessum eftirsótta stað
í Reykjavík. Fallegur arinn er í stofu, eikarparket og útgengt
er út á verönd með skjólveggjum. Svefnherbergin eru í dag
4 í aðalíbúð og í kjallara er möguleiki á að útbúa aukaíbúð.
Húsið var málað að utan árið 2014, skipt hefur verið um gler
í öllu húsinu.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Efstilundur 3

210 Garðabær

54.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. mars kl. 17.00 - 17.30
Einbýlishús

Svefnherbergi: 4

Stærð: 195,5 m2

Fallegt einbýlishús með stórum stofum og fjórum svefnherbergjum. Húsið er
með stórum gluggum, mjög bjart með fallegu útsýni. Eldhúsið er með góðum
borðkrók. Eikarparket á gólfum í stofum. Þvottahús með sérinngangi og stór
bílskúr. Falleg eign í Garðabænum á einni hæð með miklu útsýni.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltúri í gsm: 893 2499

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. mars kl. 18.30-19.00
Herbergi: 4

Stærð: 151,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. mars kl. 17:30-18:00

Bílageymsla

Herbergi: 5

Stærð: 115,0 m2

Rúmgóð 4ra herb íbúð með stæði í bílageymslu og stórum 18fm svölum. Um er
að ræða íbúð á 1.hæð í góðu lyftuhúsi með sérinngangi frá svölum. Eignin skiptist
í rúmgóða stofu, vel útbúið og rúmgott eldhús, hjónaherbergi með sérbaðherbergi
með baðkari, rúmgott þvottahús, 2 góð barnaherbergi og aðalbaðherbergi með
sturtu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja endaraðhús á 3 hæðum með stórri timburverönd
með heitum potti. Endurnýjað járn á þaki, gluggar og gler, svalahurð, skólplagnir
og rafmagnstöﬂa. 1.hæð er eldhús og stofa, 2.hæð þrjú herb.og baðherb.,
kjallari með þvottahúsi, salerni og sturtuaðstöðu auk geymslu. Aukafm. í kjallara.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Strandvegur 23

Ásbúð 47

210 Garðabær

39.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. mars kl.17:30-18:0
Herbergi: 4

Stærð: 99,5 m2

Vel skipulögð og falleg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð ásamt stæði í bílageymslu í
3ja hæða fjölbýlishúsi við Standveg í Garðabæ. Íbúðin er alls 99,5 fm að stærð.
Glæsilegt útsýni til sjávar sem og yﬁr ylströnd sem er í göngufæri frá íbúð.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106.

210 Garðabær

59.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. mars kl. 17:30-18:00
Herbergi: 7

Stærð: 235 m2

Aukaíbúð

MJÖG GOTT ENDARAÐHÚS ÁSAMT TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR OG AUKAÍBÚÐ
Á JARÐHÆÐ VIÐ ÁSBÚÐ Í GARÐABÆ. Húsið stendur í rólegri botnlangagötu
- gott útsýni og fallegur stór garður með góðri verönd og heitum potti. Húsið
stendur nálægt leiksvæði fyrir börn og ekki þarf að fara yﬁr götu til þess að fara
þangað. Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

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

•

www.101.is

•

101@101.is
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Mikil sala, vantar allar gerðir eigna á skrá
ƷƐĞƟĂƵŐůǉƐŝƌĞŌŝƌĨĂƌĂŶĚŝďƷƐĞƚƵƌĠƫ
hŵƐſŬŶĂƌĨƌĞƐƚƵƌƟůŽŐŵĞĝϭϬ͘ŵĂƌƐŬů͘ϭϲ͗ϬϬ
jƚŚůƵƚƵŶϭϭ͘ŵĂƌƐŬů͘ϭϮ͗ϬϬ

dŝŶĚĂƐĞůϭď şďƷĝϬϬϭ

XǀĞƌŚŽůƚϭϱ şďƷĝϮϬϯ

ϭϬϵZĞǇŬũĂǀşŬ
ϰ͘ŚĞƌď͘ϭϬϯ͕ϮŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗ǇƌũƵŶũƷŶş
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϱ͘ϴϴϮ͘ϰϬϭ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϱϯ͘Ϭϴϴ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ
d,͗EǉƵƉƉŐĞƌĝşďƷĝ

ϮϳϬDŽƐĨĞůůƐďč
ϰ͘ŚĞƌď͘ϭϬϬ͕ϮŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗DŝĝũĂŶŵĂş
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϯ͘ϰϱϵ͘Ϯϰϰ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϳϭ͘ϳϭϬ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

>ĄŶƐĞŵŬĂƵƉĂŶĚŝŐĞƚƵƌĨĞŶŐŝĝŚũĄǀŝĝƐŬŝƉƚĂďĂŶŬĂƷƐĞƚĂǀĞŐŶĂŬĂƵƉĂĄ
ďƷƐĞƚƵƌĠƫ͘,ĄĝƐĂŵƊǇŬŬŝŽŐŐƌĞŝĝƐůƵŵĂƟ͘,čŐƚĞƌĂĝǀĞůũĂǀĞƌĝƚƌǇŐŐƚ
ĞĝĂſǀĞƌĝƚƌǇŐŐƚůĄŶͲŚǀŽƌƚƚǀĞŐŐũĂŵĞĝďƌĞǇƟůĞŐƵŵǀƂǆƚƵŵ͘,ĄŵĂƌŬƐ
ůĄŶƐơŵŝϴĄƌ͘sĞǆƟƌĞƌƵşĚĂŐϰ͕ϭϱйŽŐϳ͕ϭϬй͘

ƷƐĞƚƵŐũĂůĚŝŶŶŝĨĞůƵƌłĄƌŵĂŐŶƐŬŽƐƚŶĂĝ͕ĨĂƐƚĞŝŐŶĂƚƌǇŐŐŝŶŐƵ͕ĨĂƐƚĞŝŐŶĂŐũƂůĚ͕
ŚƷƐƐũſĝ͕ƊũſŶƵƐƚƵŐũĂůĚŽŐĨƌĂŵůĂŐşǀŝĝŚĂůĚƐƐũſĝ͘&ǇƌŝƌǀĂƌŝƵŵƉƌĞŶƚǀŝůůƵƌŽŐ
ŵƂŐƵůĞŐĂƌďƌĞǇƟŶŐĂƌĄǀĞƌĝŝ͘KĨĂŶŐƌĞŝŶĚŝƌƊčƫƌƚĂŬĂŵŝĝĂĨƐĂŵƊǇŬŬƚƵŵ
ĨĠůĂŐƐŝŶƐŽŐƌĞŐůƵŵ͘

GARÐATORGI 7,
210 GARÐABÆ
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is
www.gardatorg.is

ƷƐĞƟŚƷƐŶčĝŝƐƐĂŵǀŝŶŶƵĨĠůĂŐ
^şĝƵŵƷůŝϭϬϭϬϴZĞǇŬũĂǀşŬ^͗ϱϮϬϱϳϴϴ
ǁǁǁ͘ďƵƐĞƟ͘ŝƐďƵƐĞƟΛďƵƐĞƟ͘ŝƐ

Til Sölu
Tilboð óskast í einbýlishús án lóðaleiguréttinda
til brottﬂutnings eða niðurrifs.

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali • Sigurður J. Tyrﬁngsson lögg.fasteignasali

Skólabraut 3 – Seltjarnarnesi

Brekkubyggð 87 – Garðabæ
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15805- Austurkot í Gunnarsholti Rangárþingi ytra, eigandi Landgræðsla
ríkisins. Húsið er til sölu án lóðarréttinda til brottﬂutnings eða niðurrifs.
Húsið selst í því ástandi sem það er í og þar sem það er staðsett núna.
Húsið skal fjarlægja af lóðinni fyrir 15. ágúst 2015.

Opið hús mánudaginn 2, mars frá kl. 17:15-18.00.
Vel staðsett 51,9 fm, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi
fyrir eldriborgara, íbúðinni fylgir sér 4,6 geymsla á sömu hæð,
samtals birt séreign 56,5 fm. Verð 24,5 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Steinar s. 898-5254 steinar@gardatorg.is

Strikið 8 – Garðabæ

Opið hús mánudaginn 2. mars frá kl. 17.00 – 17.30.
Mjög gott og vel staðsett 75,8 fm. enda-raðhús á einni hæð.
Íbúðin er mikið endurnýjuð og má þar nefna eldhús, baðherbergi
og gólfefni. Sér garður með stórri timburverönd með skjólveggjum. Verð 31,7 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Þóroddur
löggiltur fasteignasali s. 868-4508 thoroddur@gardatorg.is

Lautasmári 5 – Kópavogur
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Opið hús mánudaginn 2. mars frá kl. 18.00 – 18.30.
Íbúð-bjalla 610. Mjög falleg og rúmgóð 118,5 fm. íbúð á 6. hæð,
efstu í fjölbýli fyrir eldri borgara á Sjálandi í Garðabæ. Hátt til
lofts í stofu, svalir með svalalokun. Íbúðinni fylgir mjög rúmgott
bílastæði. Lyftuhús. Innangengt er í félagsaðstöðu eldriborgara
í Garðabæ. Allar nánari upplýsingar veitir Sigurður löggiltur
fasteignasali S:898-3708 eða sigurdur@gardatorg.is

Mjög góð og vel staðsett 64,7 fm. 2ja herbergja íbúð á 1. hæð
með sér afgirtum sólpalli, íbúðinni fylgir sér geymsla samtals
birts séreign 71.0 fm. Verð 25,5 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Steinar s. 898-5254
steinar@gardatorg.is

Húsið er svokallað viðlagasjóðshús og kom til landsins í kjölfar Vestmannaeyjagossins. Það er byggt úr áli og er einangrað með frauði að undanskilinni
forstofu sem er byggð úr timbri og einangruð með steinull.
Samkvæmt Þjóðskrá Íslands er það byggt 1973 og er 53,4 m2. Við brottﬂutning eða niðurrif ber að fara eftir byggingarreglugerð nr. 441/1998, kaﬂa
2 – Umsjón með byggingarframkvæmdum.
Húsnæðið er til sýnis á skrifstofutíma í samráði við umsjónarmann fasteigna
Landgræðslunnar, Nóa Sigurðsson. Sími hans er 892-7738 og tölvupóstfang
noi@land.is.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og
útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögn með upplýsingum um húsið eru einnig aðgengileg á heimasíðu
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10.00 þann
28. apríl 2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is
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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.

Rauðalækur 42 - 1. hæð

EIGNIR VIKUNNAR

Eignir

Rauðalækur 42, 1.hæð:
Ca. 183,5 fm. glæsileg sérhæð í vel staðsettu
húsi við Rauðalæk. Hæðin skiptist í stofu og
arinstofu, eldhús og bað, auk svefnherr
bergja. Aukaherbergi fylgir í kjallara. Eigninni
fylgir góður bílskúr. Húsið teiknaði Sigvaldi
Thordarson,arkitekt en íbúðin einstaklega
björt og vel hönnuð. Hún getur nýst jafnt fyrir
barnmargar fjölskyldur sem og fyrir aðila sem
vilja hafa rúmt um sig
Verð 59 millj.

Eignir

Laugateigur 21,1.h.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 2.3 FRÁ 17-17:30
OP

Mýrargata, penthouse
Glæsileg 150 fm penthouse íbúð á 7.hæð í
nýbyggingu á besta stað við sjávarsíðuna ásamt
stæði í bílgeymslu. Mikil lofthæð og tilkomumikið
útsýni. Þrjú svefnherbergi. Pantið skoðun hjá Fold
552-1400.

IÐ
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Laugateigur 21, neðri sérhæð:
Glæsileg og mikið endurnýjuð 110,2
fm neðri sérhæð ásamt 25,2 fm bílskúr
sem búið er að innrétta sem íbúð,
samtals 135,4 fm. Sérinngangur.
Suður-svalir. Parket og flísar á gólfum.
Verð 45,9 millj

Eignir

OPIÐ HÚS MÁNUD. 2.3.
FRÁ KL. 17:00-17:30,
VERIÐ VELKOMIN.

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

Breiðavík, 3ja jarðhæð:
BREIÐAVÍK , JARÐHÆÐ: Mjög góð 87,1 fm 3ja herr
bergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sérgarði
ásamt 23,4 fm stæði í opnu bílskýli, samtals 110,5
fm. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan
íbúðar. Verð 27,5 millj.

Kaldakinn einbýli m. aukaíbúð
-skipti möguleg
Ca.175 fm. fallegt steinhús á góðum stað í Hafnarr
firði. Fjögur svefnherbergi, eldhús baðherb. og stofa
á hæðinni. Niðri er endurnýjuð 2ja herbergja íbúð
með sérinngangi. En einnig er hægt að hafa opið
milli hæða. Skipti möguleg. Verð 55,9 millj.

Laugarásvegur
- eign 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 bíður uppá mikla
möguleika.
Sjón er sögu ríkari.

Gunnarsbraut- Hæð
Ágæt 4 herb, 122,3 fm, íbúð í þríbýli. Eldhús, 2 stofur, 2 svefnherbergi og baðherbergi, vel skipulögð
eign. Bókið skoðun í síma 552-1400.

Bókið skoðun á Fold
í síma 552-1400.

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

Heiðarholt Reykjanesbæ
Björt og falleg 3ja-4ra herbergja íbúð á 2. hæð.
Möguleiki á að nota hluta stofu sem herbergi.
Verð 13,9

Verð 54,9 millj.

Hvað kostar eignin mín?

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

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

OP

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

NAUSTAVÖR
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Stórglæsilegar íbúðir við
Naustavör í Kópavogi

G

OP

Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

IÐ

IÐ

GRETTISGATA 22
HÚ

S

S
HÚ

OP

IÐ
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Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.
2ja til 4ra herb. Verð frá 28,5 millj. Álklætt hús. Vandaðar íslenskar innréttingar.
Sjávarútsýni. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

IÐ

ÁLFKONUHVARF 33
HÚ

S

• 201 Kóp.
• 3ja herb.
• 99,4 fm.
• 2. hæð.
• Stæði í bílageymslu.
• Lyftuhús.
Opið hús þriðjudag
á milli kl. 17:00 og 17:30.

OP

IÐ

Rúnar Einarsson
Sölumaður
Gsm: 820-4595

NÝ

BY
GG

IN

G

LUNDUR 2-6
200 Kóp. Glæsilegar nýjar íbúðir. Sjávarútsýni.
Fjölmargar stærðir í boði. Vandað hvar sem er
litið. Stæði í bílageymslu.
g
Nýbygging.
gg g

• 221 Hfj.
• Einbýli á einni hæð.
• 241 fm.
• 5 svefnherbergi.
• Fallegt hús.
• Góðar innréttingar.
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 17:00 og 17:30.

KIRKJKULUNDUR
210 Gbæ. Glæsileg. 3ja herb.
Stæði í bílageymslu. Ný íbúð í nýju fallegu
fjölbýlishúsi. Fallegar
g innréttingar
g ogg gólfefni.
g
Yfirbyggðar
gg svalir. Íbúðin er laus.

FRÓÐAÞING 17
S

OP

• 101 Rvk.
• Fallegt einbýli.
• 133,6 fm. á 3. hæðum .
• Góð staðsetning.
• Fallegur suðurgarður.
Verð 52.5 millj.
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 16:00 og 16:30.

Hjálmar Jóhannsson
Sölumaður
Gsm: 778-0347

FÍFUVELLIR 16
S

OP

Kristín J. Rögnvaldsdóttir
Sölumaður
Gsm: 893-4248

• 203 Kóp.
• Einbýli. 417 fm.
• Stórglæsilegt hús.
• 5. Svefnherbergi.
• Fallegar innréttingar
og gólfefni.
• Gott útsýni.
• Stór bílskúr.
Opið hús þriðjudag
á milli kl. 17:30 og 18:00.

FELLASMÁRI 3
HÚ

S

• 200 Kóp.
• Endaraðhús á einni hæð.
• Innbyggður bílskúr.
• Fallegt 155 fm. hús.
• Góð staðsetning.
• Fallegt útsýni.
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 17:00 og 17:30.

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

KÁRSNESBRAUT 57
200 Kóp. Einbýli. 149,7 fm. ásamt 32 fm.
bílskúr. Mikið endurnýjað. Fallegt útsýni.
Góð staðsetning.
g Verð 51 millj.
j

BLÖNDUBAKKI
109 Rvk. 5. herb. 119fm. Falleg og vel
umgengin. Aukaherbergi í kjallara.
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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

Bátar

BÍLAR &
FARARTÆKI
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.

NISSAN Qashqai+2 se. Árgerð 2011,
ekinn 84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.990.000. Rnr.240161.

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

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

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

Suzuku Swift GLX 5/2014 ek 26 þkm
sjsk, bensín, ásett verð er 2890 þús, er
á staðnum, raðnr 151679.

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

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

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

Sendibílar

Varahlutir

Bílar til sölu

MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI
4matic. Árgerð 2012, ekinn 27 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.690.000.
Rnr.991089.

Er að rífa Eeno Mascott og Master
’00-06 Vw Transporter ’96-06, Honda
accort ’06.
Bílakringlan s. 587 1099 - 894 3765

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

Kia Sorento EX Luxury. Árgerð 2012,
ekinn 120 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.990.000. Rnr.991025. 4 ár eftir
af verksmiðjuábyrgð.

2015 NÝIR FORD F350
EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert próf,
engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 148.900.- kr.

TOYOTA Avensis s/d sol. Árgerð 2004,
ekinn 171 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.100.000. Rnr.240548.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzukisport.is
suzuki@suzuki.is / suzuki.is

Nýr og öflugri en áður, Dísel 440hö,
Komdu og kynntu þér málið útvegum
allar gerðir af F350, erum að taka
niður pantanir, Kíktu á síðuna okkar
www.isband.is

Nissan Navara LE árg.’08, ek. 93þús.
sjálfsk., 33” breyttur, tveir umgangar
dekk, dráttarbeisli. Verð 2.590.000,Uppl. í s. 843 8713

Eigum úrval varahluta í japanska og
kóreska bíla og fleiri tegundir. Kaupum
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka
daga. S. 565 3400 & 893 2284.
www.japanskarvelar.is / www.carparts.
is japvel@carparts.is
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

Save the Chi
Children
h ldren á Íslandi

Betra verð á nýjum og nýlegum bílum frá Evrópu og USA

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.

Frábær Ɵlboð á Nissan Leaf - Ford Focus & Tesla raĩílum

“Allt sem var
sagt í ferlinu
stóðst og bíllinn
er frábær”

Stefán Gíslason
Á vefnum islandus.is færðu betra Ɵlboð á nýjum og nýlegum
raĩílum, bensín, dísel og metan bílum frá Evrópu og Bandaríkjunum.

LeiƟn að draumabílnum hefst hér: www.islandus.is/bilaleit

Stofnandi og eigandi
Umhverfisráðgjöf Íslands
www.environice.is

Ekur á raĩíl frá islandus.is

Sparaðu 2 milljónir! - 100% łármögnun
ogg Íslensk ábyrgð
g
y g í boði.
www.islandus.is
www
islandus is — facebook.com/islandusbilar
facebook com/islandusbilar — Sími: 552 2000
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Viðgerðir
BÍLAVERKSTÆÐIÐ
SMÁPARTAR
Getum bætt við okkur nokkrum
kúnnum
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma
5675040-7785040
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf,
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo.
Renni diska og skálar. Sérgrein
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

ÞJÓNUSTA
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Bókhald

3

Rafvirkjun

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

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

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

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.
Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav.
S. 899-4254

Viðgerðir

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

Óskast keypt

BOX MÁLNINGARÞJÓNUSTA:
Tökum að okkur verkefni í
nýbyggingum, endurmálun og viðhald
úti og inni! BOX ehf. S: 824-6438/
866-1852

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

KAUPUM GULL
JÓN & ÓSKAR

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

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

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

Nudd

s. 552-4910.

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

Spádómar

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

KEYPT
& SELT

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

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

Búslóðaflutningar

SENDIBILL.IS
Uppl. í s. 663 5315.

Tölvur

Húsaviðhald
Til sölu

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan 3. hæð (Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000

Sjónvarp

Hreingerningar

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

Save the Children á Íslandi

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

VY-ÞRIF EHF.

SPÁSÍMINN 908 5666

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

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

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

til sölu

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

)ÚG§BCBLLJ,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is
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Til bygginga

tilkynningar

Geymsluhúsnæði

Atvinna í boði

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

GEYMSLULAUSNIR.IS

Skálasvæðið Geitland og ísgöng í Langjökli,
Borgarbyggð
Í samræmi við 4. tl. bráðabirgðaákvæða skipulagslaga og lög um umhverfismat áætlana er auglýst tillaga að breytingu á Svæðisskipulagi
Miðhálendis Íslands 2015.
Tillagan felst í breyttum ákvæðum um skálasvæðið Geitland og móttökusvæði fyrir ferðamenn í ísgöngum í Langjökli. Nánar um tillöguna
vísast til kynningargagna.
Tillagan og umhverfismat hennar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun að
Laugavegi 166 í Reykjavík og á skrifstofu Borgarbyggðar á Borgarbraut
í Borgarnesi á skrifstofutíma. Jafnframt eru kynningargögn aðgengileg á
www.skipulagsstofnun.is og www.borgarbyggd.is.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að kynna sér
tillöguna. Athugasemdir við tillöguna skulu vera skriflegar og þurfa að
berast eigi síðar en 13. apríl 2015 til Skipulagsstofnunar, Laugavegi
166, 150 Reykjavík eða með tölvupósti á : www.skipulagsstofnun.is.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á: VIDUR.IS

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

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.

VÉLAVERKSTÆÐI
Vanur maður eða
lagtækur óskast
við viðgerðir
og smíðar.
Góð laun í boði.
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is
merkt: „Vélaverkstæði“

KVÖLD- OG HELGARVINNA
Á APOTEK RESTAURANT
Apótekið leitar að hressum
þjónum í aukavinnu. Brosmildi,
metnaður og reynsla skilyrði.
Ef þú vilt slást í hópinn
sendu ferilskrá á huld@
apotekrestaurant.is fyrir 6. mars.
Nánari upplýsingar eru veittar í
síma 551 0011

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

GEYMSLURTILLEIGU.IS
Nýjar sérhannað 300 geymslur,
stærðir 1,7-7,2 fm. Opnunartilboð:
Fyrsti mánuðurinn frír. Aðgangur 24
tíma sólarhrings, upphitað og vaktað.
Smiðjuvegur 4 Kópavogi. S: 4143000.

HEILSA

ATVINNA

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

Nudd

TILKYNNINGAR

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

Fundir

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

HÚSNÆÐI
Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

LÍFSSÝN
heldur félagsfund þriðjudagskvöldið
3. mars kl. 20:30, í Rósinni, Bolholti 4,
4. hæð. Erla Stefánsdóttir og Jóhanna
K Steingrímsdóttir flytja erindi
um Jakobsveginn á norður Spáni.
Aðgangseyrir kr. 1000. Allir velkomnir.
Facebook og www.lifssyn.is Stjórnin

Húsnæði í boði
WWW.LEIGUHERBERGI.IS

Save the Children á Íslandi

Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 47.500 á mán. Rent a
room price from 47.500 kr. per
month. gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

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

Holtavegur 23, Langholtsskóli
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar nr. 23 við Holtaveg. Í breytingunni felst m.a. að koma fyrir byggingarreitum
fyrir færanlegar kennslustofur á suðvestur- og suðausturhluta lóðar sunnan við álmu C og fjarlægja byggingarreit fyrir
færanlegar kennslustofur í norðausturhluta lóðar. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Úlfarsbraut 122 -124, Dalskóli
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Úlfarsárdals vegna lóðarinnar nr. 122-124 við Úlfarsbraut. Í breytingunni felst að
byggingarreitur til bráðabirgða er stækkaður þannig að hægt verði að bæta við einni færanlegri stofu til austurs, önnur
stofa verður staðsett innan byggingareits. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

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

Brautarholt 7
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Rauðarárholts vegna lóðarinnar nr. 7 við Brautarholt. Í breytingunni felst fjölgun
íbúða í allt að 102 ásamt fjölgun bílastæða úr 18 í 19. Að öðru leiti gildir áður samþykkt deiliskipulag. Nánar um
tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15
frá 2. mars 2015 til og með 13. apríl 2015. Einnig má sjá tillögurnar á vefsíðunni, www.reykjavik.is, skipulag í
kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og
athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is,
eigi síðar en 13. apríl 2015. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

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

Reykjavík 2. mars 2015
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

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

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

NÝTT

Múslimarnir okkar

MÚSLIMARNIR OKKAR – Í KVÖLD
Lóa Pind kynnir okkur fyrir fjórum ólíkum múslimafjölskyldum á Íslandi, fylgir þeim eftir í heilan dag og forvitnast um
skoðanir þeirra, trúarlíf og lífshlaup. Tveir afar vandaðir og áhugaverðir heimildaþættir.

365.is | Sími 1817

MÁN.

19:20

16 | LÍFIÐ |
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SUDOKU

| 19:20
LÓA PIND: MÚSLIMARNIR OKKAR
Ótti virðist hafa graﬁð um sig í íslensku samfélagi í garð
múslima sem hér búa. Til að kynnast þessum hópi fór Lóa
Pind Aldísardóttir ásamt tökuliði og kynntist fjórum ólíkum
múslimafjölskyldum á Íslandi. Umræður um stöðu múslima á
Íslandi í sjónvarpssal eftir þátt.
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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

Hmmm

Elskan...

FJÖLBREYTT
MÁNUDAGSKVÖLD!

Þetta var
í síðasta
sinn.

Svona svona,
nú áttu ein
stór mistök
inni hjá henni.

Fáðu þér áskrift áLV

| 21:00
SUITS

GELGJAN

Lögfræðidrama af bestu gerð
sem fjallar um hinn eitursnjalla
Mike Ross og harðsvíraða
samherja hans, Harvey
Specter.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hæ ég hitti
þig í dag á
kaffihúsinu,
manstu?

Og nú bíð ég þolinmóður eftir sva...

SENDA

Auðvitað man ég
eftir þér, kjáni!

| 21:45
TRANSPARENT
Þættirnir fengu tvenn Golden
Globe verðlaun, meðal
annars fyrir bestu
gamanþáttaseríuna.

BARNALÁN
| 22:15
PEAKY BLINDERS 2

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég gæti hafa
misst símann þinn
í klósettið.

Gleðilegt
nýtt ár,
pabbi!

Lokaþáttur í annarri þáttaröð
um atburði sem gerast í Birmingham á Englandi árið 1919
og fjalla um harðsvírað glæpagengi sem ræður ríkjum þar.

| 22:00
INCREDIBLE
BURT WONDERSTONE
Gamanmynd frá 2013 með
Steve Carell, Steve Buscemi,
Olivia Wilde og Jim Carrey í
aðalhlutverkum.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

„Auður er hvorki góður né slæmur. Það er afstaða
mannsins til auðsins sem er annaðhvort góð eða vond.“
Ragnar Jónsson í Smára

| 22:00
GAME OF THRONES

6

7

9

| 19:00
ÖSKUBUSKA Í
VILLTA VESTRINU
Skemmtileg teiknimynd um
Öskubusku Í Villta Vestrinu.
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19

20

Hannes Hlífar Stefánsson (2573)
sýndi mikla tækni í sigurskák sinni
gegn Hrant Melkumyan (2673) á EM
einstaklinga.
Svartur á leik

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. dylja, 6. úr hófi, 8. lengdarmál, 9.
eldsneyti, 11. tveir eins, 12. barn,
14. bragsmiður, 16. sjó, 17. Tala, 18.
árkvíslir, 20. tveir eins, 21. flokka.
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365.is

3

LÓÐRÉTT
1. tónlistarstíll, 3. hvort, 4. nennuleysi,
5. sigað, 7. skuggi, 10. svipuð, 13.
hamingja, 15. ryk, 16. áverki, 19. til.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. fela, 6. of, 8. fet, 9. kol,
11. tt, 12. kríli, 14. skáld, 16. sæ, 17.
níu, 18. ála, 20. ff, 21. raða.

2

1

LÓÐRÉTT: 1. rokk, 3. ef, 4. letilíf, 5.
att, 7. forsæla, 10. lík, 13. lán, 15. duft,
16. sár, 19. að.

Fyrsti þáttur í annari þáttaröð
af Game of Thrones. Sjáðu
Game Of Thrones á hverjum
virkum degi þar til ný sería
birtist á Stöð 2 eftir páska.

Og nýja árið
byrjar með
stæl.

49...Kc6! (hirðir ekki um f7-peðið) 50.
Hxf7 Hd1 51. Hf2 Kc5 52. Ke5 Hd6!
(langnákvæmast) 53. Hb2 Hb6! og
svartur vann skömmu síðar enda ræður
hvítur ekki við framrás svarta kóngsins.
Hannes hefur byrjað vel á mótinu.
www.skak.is Heimsmeistarinn
heimsækir Reykjavíkurskákmótið!
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Á TÓNLEIKUNUM „Hver

einasti tónn var
tandurhreinn
og fullkomlega
mótaður,“ segir
meðal annars í
dómnum.
MYND/SIGURJÓN
RAGNAR

Eivør og sinfónían
TÓNLIST: ★★★★★
Eivør Pálsdóttir söng með rytmasveit
og Sinfóníuhljómsveit Íslands undir
stjórn Bernharðs Wilkinsonar.
ÚTSETNINGAR: TRÓNDUR BOGASON.
NORÐURLJÓS, HARPA MIÐVIKUDAGINN 25. FEBRÚAR.

Hin færeyska Eivør Pálsdóttir á
marga aðdáendur hér á landi. Hún
er líka frábær söngkona. Það er
sjarmerandi þegar hún syngur á
færeysku. Þá fær maður að eiga
hlutdeild í menningarstraumum
sem sjaldan berast hingað, þrátt
fyrir landfræðilega nálægð. Styrkur tónlistar Eivarar er að hún á
rætur sínar að rekja til menningararfs Færeyja. Það gerir hana
sérstaka; heillandi í framandleik
sínum.
Þessi tónlist þarfnast ekki
endilega voldugrar framsetningar. Þjóðlagakennd músík virkar
gjarnan betur í einfaldri umgjörð.
Á plötunni Krákan sem kom út
árið 2003 söng Eivør t.d. með lítilli djasssveit. Það var unaðslegt
áheyrnar.

Í samanburðinum hljómaði
músík Eivarar dálítið belgingsleg
á tónleikum með Sinfóníuhljómsveit Íslands í Norðurljósum í
Hörpu á miðvikudagskvöldið. Þar
gerðist, eins og oft áður, að þegar
poppsveit kemur fram með heilli
sinfóníu magnast hlutirnir upp
úr öllu valdi. Það er ekki alltaf til
bóta.
Nú er ég ekkert að agnúast út
í tónleikana sem slíka, öðru nær.
Hljóðið var oftast aðdáunarvert,
gott jafnvægi var á milli topps og
bassa. Ólíkar hljóðfæraraddir voru
tærar og sköpuðu notalega heildarmynd. Sinfónían lék af nákvæmni.
Mikil endurómun var á söngröddinni. Það var ágætt, en
kannski hefði þó minna bergmál
verið heppilegra í hinu seiðmagnaða lagi Tröllabundin. Þar söng
Eivør um leið og hún barði handtrommu. Lagið er forneskjulegt,
það er nánast eins og seiðkona sé
að magna upp galdur með söng
sínum. Gríðarleg endurómunin var
dálítið tilgerðarleg, það gerði lagið
nýaldarlegt, sem fór því ekki vel.
Flutningurinn var í fremstu röð.
Allur hljóðfæraleikur var til fyr-

irmyndar, og samspilið var hárnákvæmt. Bæði hjá rytmasveitinni og Sinfóníunni. Söngurinn var
jafnframt glæsilegur. Eivør hefur
sérdeilis fallega rödd, afar bjarta
og hljómmikla. Hún hefur auk þess
frábæra tækni. Hver einasti tónn
var tandurhreinn og fullkomlega
mótaður.
Ekkert af þessu dugði þó alltaf
til, því lögin sjálf komu misvel út.
Sum þeirra voru vissulega seiðandi fögur. En önnur voru frekar
venjuleg, byggðust á síendurteknum hendingum sem voru miður
grípandi. Tilvist Sinfóníunnar gaf
lögunum svo ákveðinn Hollywoodblæ, sem var fremur óaðlaðandi.
Auðvitað er ekkert að Hollywoodstílnum sem slíkum. En eins og
áður hefur komið fram virkar einfaldleikinn betur þegar Eivør er
annars vegar. Hann vantaði hér.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Lög Eivarar voru nokkuð
ýkt í meðförum Sinfóníuhljómsveitar
Íslands í útsetningum Trónds Bogasonar.
En flutningurinn var magnaður, sérstaklega söngurinn, sem var frábær.

Hugmyndir Hitlers lifa enn sínu lífi
4AKTU¹MËTI

$EBETKORTUM
¸MDSHMT
Valitor býður upp á lausnir við móttöku greiðslukorta
á netinu, hvort sem er fyrir stærri vefverslanir eða minni.
Nú hefur opnast sá möguleiki að söluaðilar geta boðið
viðskiptavinum sínum að nota Visa Electron og Maestro
debetkort í vefviðskiptum.
Geta söluaðilar því boðið upp á greiðslur með bæði
debet- og kreditkortum í gegnum Greiðslusíðu og
Greiðslugátt Valitor.

+YNNTUÖÁRÖESSANÕJUNGÄRÄL@

525 2080 // sala@valitor.is // www.valitor.is

BÓKMENNTIR: ★★★★★
Aftur á kreik
HÖFUNDUR: TIMUR VERMES
ÞÝÐING: BJARNI JÓNSSON
VAKA-HELGAFELL

Í vikunni barst sú frétt frá Þýskalandi að til stæði að endurútgefa í
fyrsta sinn frá lokum seinni heimsstyrjaldar Mein Kampf eftir Adolf
Hitler, þar sem höfundur fléttar
saman sjálfsævisögu legum viðburðum við hugmyndafræði nasismans. Hvort að það hafi eitthvað
að gera með bók Timur Vermes,
Aftur á kreik, skal ósagt látið en
hitt er fullvíst að hugmyndafræði
Hitlers lifir því miður enn sínu illgjarna lífi víða um heim.
Í bók Vermers ber það til tíðinda
að Adolf Hitler vaknar í almenningsgarði í Berlín árið 2011. Hann
er klæddur einkennis búningi
sínum og flestir sem á vegi hans
verða telja að þarna sé fádæma
snjall satíruleikari á ferð. Eins og
fyrr þá finnur Adolf Hitler sér
farveg með því að tala til hins
almenna Þjóðverja og rétt sem
fyrr rís hann innan samfélagsins
sem hálfgerður brandari sem höfðar til þess sem margur hugsar en
enginn segir í samfélagi þar sem á
móti blæs. Fljótlega finnur Hitler
boðskap sínum farveg í skemmtiþætti í sjónvarpi og rétt eins og í
Mein Kampf má segja að hér fléttist saman ævi manns og boðskapur.
Sögumaður Aftur á kreik er
Adolf Hitler sjálfur og í því felast bæði kostir og gallar. Það er
óneitan lega bráðskemmtilegt að
fylgjast með tilburðum hans við

að fóta sig í nútímanum og vissulega tekst Vermes að draga upp
einkar sannfærandi mynd af þessum morðóða einræðisherra. Á
hinn bóginn þá verða þessar nasísku predikanir aðalpersónunnar
á stundum dálítið þreytandi. Aðrar
persónur líða líka aðeins fyrir
þetta og það reynist Vermes erfitt
að draga upp áhugaverðar aukapersónur sem búa yfir tilfinningalegri dýpt. Það er helst að móti
fyrir manneskjum í herra Sawatzki
og ungfrú Krömeier, samverkafólki Hitlers, en þar sem Hitler
er samkenndin um megn reynist
Vermes einnig erfitt að draga upp
sannfærandi einstaklinga af holdi
og blóði. Helst er þó að vel takist
til í frásögn ungfrú Krömeier af
ömmu sinni og fjölskyldu hennar
sem varð nasismanum að bráð.

Styrkur Aftur á kreik liggur í
þessari snilldarhugmynd, að láta
Adolf Hitler vakna til lífsins í samtímanum, og þessi styrkur er mikill. Slæmu fréttirnar eru að hugmyndir hans, hatur og fordómar
lifa raunverulega góðu lífi og vex
víða fiskur um hrygg um Evrópu alla og efalítið víðar. Aftur
á kreik er sterk háðsádeila sem
á við okkur brýnt erindi. Hugmyndafræði nasismans á sér víða
hljómgrunn í samtímanum, ekki
síst þegar á móti blæs í efnahagsog velferðarmálum álfunnar og
það eitt og sér að líkamna þessa
vaxandi tilhneigingu útlendingahaturs, kynþáttahyggju og þjóðernishyggju nasismans setur bók
Vermes í samhengi við fréttir
dagsins í dag og heimsmynd framtíðarinnar.
Aftur á kreik er bráðfyndin
háðsádeila sem spilar á siðferðiskennd og samvisku lesandans. Það
er undarleg tilfinning að sitja með
bók í hönd í sófanum heima, hlæja
og skemmta sér yfir ævintýrum
Adolf Hitlers í samtímanum. Að
flissa að vexti hans og viðgangi í
veröld lágkúrulegs skemmtiefnis í
sjónvarpinu og á internetinu.
Þýðing Bjarna Jónssonar er
einkar vel unnin með sterkri tilfinningu fyrir þeim blæbrigðum
sem myndast við þann kynslóðaog hugmyndafræðilega mun sem
er óhjákvæmilega á milli lesanda
og sögumanns.
magnus@frettabladid.is

NIÐURSTAÐA: Aftur á kreik er
skemmtileg háðsádeila með brýnt
erindi sem hreyfir við lesandanum
og vekur margfalt fleiri spurningar en
hún svarar.
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Magnaður þriller byggður á metsölubókinni
ÁÐUR EN ÉG SOFNA

Mars
BAKÞANKAR
Berglindar
Pétursdóttur
BLÚSKVÖLD Andrea Gylfa spilar ásamt

Frá framleiðandanum Ridleyy Scott
Nicole Kidman Colin Firth Mark Strong

Tilnefnd til 3 óskarsverðlauna

Meryl Streep, Emily Blunt,
Chris Pine og Johnny Depp
ÁLFABAKKA
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Bilað að gera í blústónlist:

Blúsmenn og
Andrea Gylfa
Sveitin Blúsmenn Andreu kemur
fram í kvöld klukkan 21 á Rosenberg. Tónleikarnir eru hluti af
blúskvöldum Blúsfélags Reykjavíkur, sem haldin eru mánaðarlega. Blúsfélagið stendur einnig
fyrir Blúshátíð í Reykjavík sem
hefst þann 28. mars. Hátíðin í
ár er tileinkuð Muddy Waters og
Willy Dixon, sem hefðu orðið 100
ára og 102 ára á árinu.
Á hátíðinni koma fram erlendir
listamenn sem léku með hinum
föllnu blúshetjum, auk fjölda innlendra blústónlistarmanna.
- kak

bý svo vel að kærastinn minn með mottu
lítur út nákvæmlega eins og Ron Burgundy
úr kvikmyndinni Anchorman, svo það er
að minnsta kosti fyndið. Ég reyni bara að
muna að málstaðurinn er góður og það er
margt verra en að kyssa mottu í heilan
mánuð.

ANNAÐ sem er frábært við mars er sú
staðreynd að páskaeggin eru komin í allar
betri verslanir, enda ekki nema fimm
vikur til páska. Frá örófi alda hafa Íslendingar rifið páskaegg úr plastinu á páskum
og hakkað þau í sig með bestu lyst. Samkvæmt mínum heimildum, Wikipediu,
þaðan sem ég fæ allar mínar heimildir,
eru páskaegg í kristinni trú tákn um tóma
steingröf Jesú Krists. Við höfum skammarlaust keyrt beinustu leið á næsta njálgiðandi nammibar og fyllt þetta tákn af sælgæti sem gerir engum gott. En við hlæjum
framan í sykursýkina því við vitum að
börnin okkar verða fyrir aðkasti ef þau fá
ekki að minnsta kosti þrjú egg af stærstu
gerð og hjónabandið er dauðadæmt ef við
borðum ekki ástaregg saman.
GLEÐILEGAN mars.
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KEFLAVÍK

Íslenskt hugvit sameinað
ð
áströlskum efnivið
Hönnunarfyrirtækið Börkur design skapar sér sérstöðu á markaði með hönnun og framleiðslu sólgleraugna.

./






FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ebrúar leið hratt, enda stuttur í annan
endann. Í febrúar var nóg við að vera,
flestir búnir að gefast upp á janúar-detoxinu svo það var skálað og haldinn hátíðlegur Valentínusardagur, konudagur,
öskudagur, sprengidagur og bolludagur. Nú er mars genginn í garð
með núll tilheyrandi skemmtilegum
dögum (fyrir utan pálmasunnudag,
besta dag ársins). Enginn ákveðinn hluti þjóðarinnar fær blómvönd
eða klæðir sig í búninga í mars. Í
mars er þó búið að búa til ýmislegt skemmtilegt í staðinn,
til dæmis Hönnunarmars
og Mottumars. Þessir tveir
árlegu viðburðir eru haldnir
mjög hátíðlegir samtímis
í yfirvaraskeggjum víðs
vegar um landið. Þar kennir
margra vel snyrtra grasa
sem dillast á efri vörum í
heilan mánuð. Ég hef orðið
vör við óánægju þó nokkurra í garð þessarar loðskreytingar manna sinna, ekki
eru allir sem hrífast af slíkum
hnoðrum og skil ég það vel. Ég
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EGILSHÖLL
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Börkur design hefur hannað og
framleitt sólgleraugu, sem ekki
væri í frásögur færandi nema
fyrir þær sakir að slíkt er einsdæmi á Íslandi í dag.
Hugmyndin er íslensk en unnið
er úr ástralskri hnotu og kirsuberjavið.
Ragnar Kristjánsson, framkvæmdastjóri og eigandi Barkar
design, kom af fjöllum þegar sérstöðu sólgleraugnanna bar á góma.
„Við gerum bara akkúrat það sem
okkur langar til og höfum ekki
verið að velta fyrir okkur hvað
aðrir eru að gera,“ segir hann
kampakátur.
Ljóst þykir að hönnunarfyrirtækið hafi hitt á réttan tón því
gleraugun hafa vissulega verið
vinsæl.
„Við erum komin á gott flug.
Ég næ að minnsta kosti að lifa á
þessu,“ segir Ragnar.
Börkur er vaxandi fyrirtæki
með þrjá starfsmenn innanborðs
og komst upphaflega á kortið fyrir
sérstæð iPhone-hulstur.
Ferðamenn hafa verið hrifnir
af vörum Barkar, en skreytingar
á framleiðsluvörum fyrirtækisins
hafa verið innblásnar af Íslandi.
„Íslenska lopapeysumynstrið,
íslenski hesturinn og hrúturinn
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TÖFF ARMBANDSÚR Börkur design
ræðst ekki á garðinn þar sem hann er
lægstur og hannar einnig armbandsúr úr
hnotu og kirsuberjavið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Við gerum bara
akkúrat það sem okkur
langar til og höfum ekki
verið að velta fyrir okkur
hvað aðrir eru að gera.
hafa prýtt vörurnar okkar. Við
höldum fast í ræturnar okkar,“
segir Ragnar sem útilokar þó ekki
að færa út kvíarnar á erlendum
markaði.
- ga

BÖRKUR DESIGN Ragnar Kristjánsson er karlinn í brúnni. Alls starfa þrír við Börk

design og er í nægu að snúast.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ


ANNIE
INTO THE WOODS
HRÚTURINN HREINN
HOT TUB TIME MACHINE
FIFTY SHADES OF GREY
KINGSMAN
PADDINGTON

Í auglýsingaherferð fyrir Levi’s

KL. 5
KL. 5
KL. 3.30
KL. 8 - 10.10
KL. 8 - 10.45
KL. 8 - 10.45
KL. 5.45 - ÍSL TAL

Árni Hjörvar og félagar hans í The Vaccines í samstarf við gallabuxnarisann.


ANNIE
VEIÐIMENNIRNIR
BIRDMAN
ÖMURLEG BRÚÐKAUP

KL. 5.30
KL. 5.30 - 8 - 9 - 10.40
KL. 5.30 - 8 - 10.40
KL.5.30-8-10.20-ÍSLTEXTI

Breska rokkhljómsveitin The
Vaccines með bassaleikarann
Árna Hjörvar Árnason innanborðs er nú komin í samstarf við
bandaríska fataframleiðandann
Levi´s í nýrri auglýsingaherferð.
Á Facebook-síðu hljómsveitarinnar er að finna myndband þar sem
þeir félagar ræða um hljómsveitina og kynni sín af Levi’s-buxum,
allir klæddir í Levi´s-buxur.
Gera má ráð fyrir að auglýs-

ingasamningur sem þessi skili
meðlimum sveitarinnar ágætis tekjum. Auglýsingaherferðin
kallast The Live in Levi’s Project og taka fleiri listamenn þátt í
henni, eins og hljómsveitin Local
Natives, söngkonan Kilo Kish og
fleiri nöfn.
Hljómsveitin The Vaccines
vinnur nú að sinni þriðju breiðskífu sem mun koma út á árinu
og mun hún bera nafnið English

Graffiti. Fyrsta smáskífulagið af
þeirri plötu, Handsome, er einnig
komið út.
Sveitin tilkynnti fyrir skömmu á
Facebook-síðu sinni að hún væri á
leið í tónleikaferð um Bretland og
hefst það 27. mars. Íslenska hljómsveitin Fufanu mun ásamt hljómsveitunum Cheatahs, All We Are
og Big Deal sjá um að hita upp á
tónleikaferðinni.
- glp

NÓG FRAM UNDAN Hljómsveitin The

Vaccines er einnig á leið í tónleikaferð
um Bretland.
NORDICPHOTOS/GETTY
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Save the Children á Íslandi
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SPORT
Jóhann Berg, Emil
og Kári mikilvægir

ÍR vann bikarinn á heimavelli erkifjendanna
FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR ÍR-ingar unnu annað árið í röð þrefaldan

FÓTBOLTI Þrír íslenskir landsliðs-

menn áttu allir mikinn þátt í mikilvægum sigrum sinna liða um helgina.
Kári Árnason skoraði sigurmark
Rotherdam í 2-1 sigri á Millwall með
skalla á 85. mínútu í sannkölluðum
sex stiga leik í fallbaráttu ensku
b-deildarinnar.
Jóhann Berg Guðmundsson skoraði
fyrsta mark Charlton í 3-0 sigri á
Huddersfield en þetta var þriðja
mark hans í ensku b-deildinni í
febrúar. Emil Hallfreðsson lagði upp
bæði mörkin þegar Hellas Verona
vann 2-1 útisigur á Cagliari í ítölsku
a-deildinni en Verona mátti helst
ekki tapa þessum leik.
- óój

BIKARÚRSLIT 2015
COCA COLA BIKAR KARLA
ÍBV - FH

23-22 (11-11)

Mörk ÍBV (skot): Andri Heimir Friðriksson 4 (5),
Einar Sverrisson 4 (10), Agnar Smári Jónsson 4
(10), Theodór Sigurbjörnsson 4/2 (10/2), Guðni
Ingvarsson 3 (3), Grétar Þór Eyþórsson 3 (6),
Magnús Stefánsson 1 (5), Dagur Arnarsson (1).
Varin skot: Kolbeinn Arnarson 20/3 (42/6, 48%)
Mörk FH (skot): Andri Berg Haraldsson 5/2
(7/3), Halldór Ingi Jónasson 4 (6), Magnús Óli
Magnússon 3 (7), Ásbjörn Friðriksson 3 (10/2),
Theodór Ingi Pálmason 2 (2), Jóhann Birgir Ingvarsson 2 (4), Ísak Rafnsson 2 (7), Benedikt Reynir
Kristinsson 1/1 (3/1), Steingrímur Gústafsson (2).
Varin skot: Ágúst Elí Björgvinsson 19 (42/2, 45%).

COCA COLA BIKAR KVENNA
GRÓTTA - VALUR

29-14 (15-7)

Mörk Gróttu (skot): Laufey Ásta Guðmundsd.
9/5 (13/6), Lovísa Thompson 6 (8), Anett Köbli 3
(5), Anna Úrsúla Guðmundsd, 3 (6), Sunna María
Einarsd. 2 (3), Þórunn Friðriksd.2/1 (4/3), Eva Margrét Kristinsd. 1 (1), Karólína Bæhrenz 1 (2), Eva
Björk Davíðsd. 1 (3), Arndís María Erlingsd. 1 (3).
Varin skot: Íris Björk Símonardóttir 14/2 (27/4,
52%), Elín Jóna Þorsteinsdóttir 6/1 (7/1, 86%),
Mörk Vals (skot): Kristín Guðmundsd. 5/2 (18/5),
Morgan Marie Þorkelsd. 3 (9), Bryndís Elín Wöhler
2 (2), Íris Ásta Pétursdóttir 2 (3), Vigdís Birna Þorsteinsdóttir 1 (1), Sigurlaug Rúnarsdóttir 1 (4/1).
Varin skot: Berglind Íris Hansdóttir 13 (40/5,
33%), Lea Jerman 2/1 (4/2, 50%).

ENSKI BOLTINN
WEST HAM - CRYSTAL PALACE

1-3

0-1 Glenn Murray (41.), 0-2 Scott Dann (51.), 0-3
Glenn Murray (63.), 1-3 Enner Valencia (76.)

BURNLEY - SWANSEA

0-1

0-1 Sjálfsmark (65.). Gylfi Þór Sigurðsson er
meiddur og var ekki í leikmannahópi Swansea.

MAN. UNITED - SUNDERLAND

2-0

1-0 Wayne Rooney, víti (66.), 2-0 Rooney (85.).

NEWCASTLE - ASTON VILLA

1-0

1-0 Papiss Cissé (38.)

STOKE - HULL

1-0

1-0 Peter Crouch (72.)

WEST BROMWICH - SOUTHAMPTON

1-0

1-0 Saido Berahino (2.)

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY

2-1

1-0 Jordan Henderson (11.), 1-1 Edin Dzeko
(25.), 2-1 Philippe Coutinho (75.).

ARSENAL - EVERTON

2-0

1-0 Olivier Giroud (39.), 2-0 Tomás Rosický (89.)

STAÐA EFSTU LIÐA:
Chelsea
26
Man. City
27
Arsenal
27
Man. United 27
Liverpool
27
Southampton27
Tottenham 26
Swansea
27

18
16
15
14
14
14
13
11

6
7
6
8
6
4
5
7

2
4
6
5
7
9
8
9

56-22
57-27
51-29
46-26
40-30
38-20
41-36
31-34

60
55
51
50
48
46
44
40

UNNU ENGLANDSMEISTARANA Liver-

pool-menn fagna sigurmarki Coutunho í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

CHELSEA DEILDAMEISTARI Í GÆR Jose Mourinho, knattspyrnustjóri

Chelsea og fyrirliðinn John Terry með bikarinn eftir 2-0 sigur á
Tottenham á Wembley í gær. Terry skoraði fyrra markið en það síðara
var sjálfsmark eftir skot frá Diego Costa.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

sigur í bikarkeppni FRÍ og nú unnu Breiðhyltingar á heimavelli FH
í Kaplakrika. Heimamenn í FH urðu alls staðar í öðru sæti í þessari
fyrstu bikarkeppni innanhúss sem er haldin utan Laugardalsins.
ÍR hefur unnið bikarinn í sex skipti í níu ára sögu hans en FH
vann 2009 og 2012 og Breiðablik fagnaði sigri í fyrsta bikarnum
árið 2007. ÍR fékk 133 stig í heildarstigakeppninni eða 21 stigi
meira en FH (112) og lið Norðurlands (90 stig) var síðan í þriðja
sætinu. Kvennalið ÍR varð 11 stigum á undan FH í kvennakeppninni (66 stig gegn 55) og karlalið ÍR var 10 stigum á undan FH
(67 stig á móti 57 stigum). Boðhlaupssveitir ÍR hjá bæði konum
og körlum settu ný Íslandsmet í 4 x 200 metra boðhlaupum,
kvennasveitin kom í mark á 1:38,54 mínútum en karlasveitin á
1:28,24 mínútum.
Krister Blær Jónsson úr ÍR setti nýtt Íslandsmet í flokki 20 til
22 ára í stangarstökki þegar hann stökk 5,21 metra en hann fór
BETRI EN PABBI Krister
þar með hærra en pabbi sinn ( Jón Arnar Magnússon stökk hæst
Blær Jónsson fór yfir 5,21
5,20 metra innanhúss) og þetta er jafnframt næstbesti árangur
- óój metra. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
Íslendings í greininni frá upphafi.

Tími Gróttustelpna er núna
Grótta hlaut ekki bara fyrsta titilinn í sögu félagsins um helgina heldur var hann einnig sá stærsti í sögu
bikarúrslitanna. Grótta hefur endurheimt dætur sínar úr útrás, tilbúnar að hefja titlasöfnun á heimaslóðum.
HANDBOLTI Fimmtán árum eftir

fyrsta bikarúrslitaleik félagsins unnu Gróttukonur sögulegan fimmtán marka sigur á
Val í úrslitaleik Coca Cola-bikars
kvenna og tryggðu sér fyrsta titilinn í sögu félagsins.
Grótta vann Val 29-15 og landaði ekki aðeins fyrsta bikarnum heldur losaði einnig félagið
(Grótta/KR) við óvinsælt met fyrir
stærsta tap sögunnar í bikarúrslitum en Stjarnan vann Gróttu/KR
31-17 árið 2005. Nokkrir leikmenn
Gróttu í leiknum á laugardaginn
voru með fyrir tíu árum og fengu
því uppreisn æru.
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir og
Karólína Bæhrenz Lárudóttir voru
báðar að vinna sína gömlu félaga í
Val og eru því áfram bikarmeistarar en Valskonur voru búnar að
vinna bikarinn þrjú ár í röð.
Karólína var að vinna fjórða
árið í röð en Anna Úrsúla missti
af einum titlanna (2013) þegar hún
var í barneignarfríi. Anna Úrsúla
fór fyrir frábærri vörn Gróttuliðsins í leiknum og var líka eitt stórt
bros í leikslok.
Gott karma að snúa þessu við
„Þetta var magnaður sigur enda
veit ég ekki hversu oft við höfum
tapað í þessum bikarúrslitaleik.
Það er mjög gott karma að geta
snúið þessu við. Við bjuggumst
samt engan veginn við því að það
myndi bókstaflega allt ganga upp
hjá okkur. Vörnin hjá okkur var
svakalega öflug og markvarslan
þar af leiðandi frábær. Við náðum
að vinna leikinn á því,“ sagði Anna
Úrsúla Guðmundsdóttir.
„Þetta er ótrúlega stórt fyrir
okkur flestar að vinna titil fyrir
félagið, fyrir utan gleðina og hvað
það er gott fyrir líðanina. Þetta er
ótrúlegt gott fyrir reynslubankann hjá ungu liði og við þurfum að
taka þennan sigur með okkur inn
í deildina og inn í úrslitakeppnina
og reyna að njóta góðs af honum,“
sagði Anna Úrsúla.
Grótta hefur endurheimt Önnu
Úrsúlu, Karólínu og fleiri leikmenn sem hafa unnið titla á öðrum
stöðum en ætla núna að fara að
safna titlum með sínum uppeldisfélögum.
Flestar uppaldar hjá Gróttu
„Maður þarf að sækja reynsluna
stundum annað en við erum flestar uppaldar Gróttustelpur,“ sagði
Anna létt. Yfirburðirnir voru
algjörir enda kæfði hin geysilega
sterka Gróttuvörn flestar sóknir Valsliðsins sem náði aldrei að
skora úr tveimur sóknum í röð í
leiknum.
Anna Úrsúla og Eva Margrét

SÁ FYRSTI AF MÖRGUM? Anna Úrsúla Guðmundsdóttir og Laufey Ásta Guðmundsdóttir bjóða hér bikarinn velkominn í Gróttu

með vænum kossum. Á bak við þær bíða liðsfélagarnir eftir því að þær lyfti bikarnum hátt á loft.

Fimmtán ára með sex mörk í úrslitaleik
„Hún er bara hún. Hún er alveg frábær,“ segir Laufey Ásta Guðmundsdóttir, fyrirliði Gróttuliðsins, um hina fimmtán ára gömlu Lovísu Thompson sem skoraði sex mörk úr átta skotum í bikarúrslitaleiknum á móti Val
og fimm úr fimm skotum mörk í undanúrslitaleiknum á móti ÍBV. „Ég get
ekki séð mig fyrir mér hafa gert þetta þegar ég var fimmtán ára,“ sagði
Laufey í léttum tón. Anna Úrsúla Guðmundsdóttir hrósar einnig Lovísu.
„Hún stóð sig ótrúlega vel undir pressu og á framtíðina fyrir sér. Það
hefðu margir koxað á svona mómenti en hún tók þetta á sig og stóð sig
gríðarlega vel,“ sagði Anna Úrsúlu um Lovísu sem er fædd árið 1999.
SLÓ Í GEGN Lovísa Thompson.

Kristinsdóttir mynduðu nær óyfirstígan legan vegg í miðri Gróttuvörninni (vörðu sjö skot saman í
vörninni) og fyrir aftan var Íris
Björk Símonardóttir frábær í
markinu.
„Það er alveg einstakt að spila
fyrir aftan þessa vörn sem gerir
alla mína vinnu mjög þægilega.
Við erum með turnana tvo í Önnu
og Evu sem eru frábærar,“ sagði
Íris Björk við Vísi eftir leikinn.
„Við þurftum varla að tala saman
því hreyfingin á vörninni var eins
og við værum allar í sömu hreyfingu. Þegar það gerist þá er það er
það smá fullkomnum í hausnum á
manni, sérstaklega þegar maður
er svona varnarsinnaður eins og
ég,“ sagði Anna Úrsúla.
Grótta stoppaði 23 af 30 sóknum Valsliðsins í fyrri hálfleiknum
og var 15-7 yfir í hálfleik. Seinni
hálfleikurinn var nánast forms-

atriði og eftir að hin unga Lovísa
Thompson fór að raða inn mörkum
var orðið löngu ljóst að þetta var
dagur Gróttunnar.

STÆRSTI SIGUR SÖGUNNAR
Í BIKARÚRSLITALEIK
15 MARKA MUNUR
Konur árið 2015:

Nítján mörk á bikarhelginni
Laufey Ásta Guðmundsdóttir skoraði níu mörk fyrir Gróttu í úrslitaleiknum og var alls með nítján
mörk í tveimur leikjum liðsins á
bikarúrslitahelginni en hún skoraði tíu í undanúrslitaleiknum.
„Gróttuhjartað slær hjá öllum í
þessu liði. Það er gaman að vera
búin að fá allar þessar Gróttustelpur aftur heim,“ sagði Laufey Ásta
sem vildi þó ekki gera of mikið
úr eigin frammistöðu. Hún segir
muna mikið um að fá Önnu Úrsúlu í
liðið. „Hún er svo sterkur karakter
og er alltaf að hvetja okkur í bæði
vörn og sókn,“ sagði Laufey sem
á mikið hrós skilið fyrir frammistöðu sína.
ooj@frettabladid.is

2007–08 (MEISTARI)
12 MÖRK Í 27 LEIKJUM
2008–09 (MEISTARI)
12 MÖRK Í 30 LEIKJUM
2009–10
26 MÖRK Í 32 LEIKJUM

2010–11 (MEISTARI)
11 MÖRK Í 28 LEIKJUM
2011–12
27 MÖRK Í 34 LEIKJUM
2012–13 (MEISTARI)
12 MÖRK Í 27 LEIKJUM

2013–14
17 MÖRK Í 29 LEIKJUM
2014–15
10 MÖRK Í 23 LEIKJUM
Öll tímabilin með liði
Manchester United.

Wayne Rooney skoraði bæði mörk Manchester United í 2-0 sigri á
Sunderland um helgina og varð þar með fyrsti leikmaðurinn í sögu
ensku úrvalsdeildarinnar til þess að skora tíu deildarmörk eða
fleiri á ellefu tímabilum í röð. Alan Shearer er eini annar leikmaðurinn sem hefur skorað tíu mörk á ellefu tímabilum en hann
náði því ekki á ellefu leiktíðum í röð.

Grótta vann Val 29-14

14 MARKA MUNUR
Konur árið 2005: Stjarnan vann Gróttu/KR 31-17

10 MARKA MUNUR
Konur árið 1982:

Fram vann ÍR 19-9

Karlar árið 1983:

Víkingur vann KR 28-18

Karlar árið 1988:

Valur vann Breiðablik 25-15

Karlar árið 2002:

Haukar unnu Fram 30-20

Karlar árið 2007:

Stjarnan vann Fram 27-17

Þrír leikmenn Gróttu fengu uppreisn æru á
laugardaginn því þær Íris Björk Símonardóttir, Eva
Margrét Kristinsdóttir og Arndís María Erlingsdóttir voru allar með liðinu í tapinu 2005. Anna
Úrsúla Guðmundsdóttir tók hins vegar út leikbann í úrslitaleiknum á móti Stjörnunni. Íris Ásta
Pétursdóttir lék einnig þann leik með Gróttu/
KR fyrir tíu árum en hún spilaði með Valsliðinu í
bikarúrslitaleiknum um helgina.

WAYNE ROONEY MEÐ NÝTT MET: TÍU MÖRK Á ELLEFU TÍMABILUM Í RÖÐ Í ENSKU ÚRVALSDEILDINNI
2004–05
11 MÖRK Í 29 LEIKJUM
2005–06
16 MÖRK Í 36 LEIKJUM
2006–07 (MEISTARI)
14 MÖRK Í 35 LEIKJUM
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Öll Eyjan er í þessu saman
Eyjamenn eru nú handhafar tveggja stærstu titlanna í karlahandboltanum eftir 23-22 sigur á FH í bikarúrslitaleiknum í Höllinni á
laugardaginn. Eins og í úrslitakeppninni síðasta vor sló Eyjahjartað innan sem utan vallar í enn einum endurkomusigri ÍBV-liðsins.
HANDBOLTI Eyjamenn voru búnir

að bíða í 24 ár eftir bikarmeistaratitlinum í karlahandboltanum
þegar þeir tryggðu sér bikarinn í
Höllinni á laugardaginn. ÍBV vann
þá FH 23-22 í öðrum endurkomusigri á innan við sólarhring og
Eyjamenn geta nú kynnt sig sem
Íslands- og bikarmeistara.
Grétar Þór Eyþórsson, fyrirliði
ÍBV, fór í gegnum mikinn tilfinningarússíbana þessa helgi, allt frá
því að fá rauða spjaldið og horfa
upp á sitt lið lenda sex mörkum
undir í undanúrslitum til þess að
lyfta bikarnum innan við sólarhring seinna.
Þá horfir þú bara upp í stúku
„Ég var alveg farinn í stöðunni
18-12 í undanúrslitaleiknum og
horfði bara á bikardrauminn
fjara út. Strákarnir eru geðveikir,
það eru allir tilbúnir að koma inn
á og allir að skila sínu. Ef þú ert
eitthvað stressaður þá horfir þú
bara upp í stúku og veist að þú ert
maðurinn,“ sagði Grétar.
„Við kunnum ekkert annað en að
hafa gaman. Við erum ekki bestu
leikmennirnir en við erum frábær
liðsheild og það er öll Eyjan sem er
í þessu saman,“ sagði Grétar. En
hvað með leikinn frá 1991?
„Ég man ekki eftir honum því ég
var bara fimm ára en ég er búinn
að sjá hann hundrað sinnum og
gæti lýst hverju einasta atriði,“
sagði Grétar aðspurður um bikarúrslitaleikinn á móti Víkingum
sem ÍBV vann fyrir 24 árum.
Gunnari Magnússyni hefur tek-

LENGSTA BIL Á MILLI
BIKARMEISTARATITLA
24 ÁRA BIÐ

ÍBV 1991-2015

17 ÁRA BIÐ

HAUKAR 1980-1997

17 ÁRA BIÐ

STJARNAN 1989-2006

15 ÁRA BIÐ

FH 1977-1992

14 ÁRA BIÐ

VALUR 1974-1988

10 ÁRA BIÐ

VALUR 1998-2008

ÖNNUR FÉLÖG SEM ERU ENN AÐ BÍÐA
34 ára bið (Þróttur 1981), 33 ára bið (KR 1982),
29 ára bið (Víkingur 1986), 21 ára bið (FH 1994).

ist það ótrúlega; að gera ÍBV-liðið að Íslands- og bikarmeisturum.
Hann talaði um það eftir leikinn að
það hefði verið besta ákvörðunin á
ferlinum að taka við ÍBV.
„Þetta eru mest allt heimamenn
í liðinu og alveg ótrúlegir strákar.
Fólkið líka sem er á bak við þetta
og fólkið sem fylgir okkur er einstakt. Þetta er bara ein stór liðsheild. Þegar við hópum okkur
saman er erfitt að stoppa okkur,“
sagði Gunnar við Vísi eftir leik.
Andri Heimir Friðriksson kom
með mikla orku inn í ÍBV-liðið
í stöðunni 10-6 fyrir FH og auk
þess að vinna marga bolta sem
fremsti maður í vörninni þá var
hann einnig markahæstur í liðinu. „Ég er búinn að vera svolítið
á hælunum eftir áramót en þetta
var helgin til að rífa sig upp,“ sagði
Andri Heimir.
„Við vorum bara allir frábærir.
Það þurfti að koma annar bikartitill. Þeir eru búnir að eigna sér
þennan titil í 24 ár og það er ekki

34 ÁRA BIÐ Á ENDA Magnús Stefánsson og Grétar Þór Eyþórsson búa sig undir að lyfta bikarnum.

hægt að láta þá eigna sér þetta
endalaust. Núna er bara komið
nýtt draumalið,“ sagði Andri
Heimir hlæjandi.
Skemmtiferðaskip á heimleiðinni
„Þetta lið í stúkunni á svo mikið
hrós skilið. Það er að leggja á sig
sex tíma Herjólfsferð til að sjá
einn handboltaleik. Núna verður
bara partý á leiðinni heim, þetta
verður bara skemmtiferðaskip á
leiðinni heim,“ sagði Andri.

Kolbeinn Aron Arnarson var frábær í markinu og varði mörg
dauðafæri, bæði víti og hraðaupphlaup. Líkt og markvörðurinn (og fyrirliðinn) Sigmar Þröstur Óskarsson var maðurinn á bak
við bikarsigurinn 1991 átti Kolbeinn rosalega mikið í sigrinum á
laugardaginn.
„Ég var svolítið smeykur um það
í hálfleik í undanúrslitaleiknum
að ég væri að fara að klúðra þessu
með því að vera eitthvað kaldur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRDÍS INGA

Svo hitnaði ég í seinni hálfleik
og byrjaði sem betur fer að verja
í fyrri hálfleiknum í dag,“ sagði
Kolbeinn.
„Þetta er ódýrasta víman sem
maður fær. Það er bara víma að
koma til baka og vinna með einu.
Það er ekki hægt að tapa með heilt
þorp á eftir sér. Við erum búnir að
vinna titil þrjú ár í röð, þetta eru
æðislegir tímar hjá okkur í Eyjum
og vonandi kemur meira,“ sagði
Kolbeinn.
ooj@frettabladid.is
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MEÐ INTERSPORT!
Glæsilegt úrval af hlaupa- og
æﬁngafatnaði á frábæru verði

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

5.990

7.985

2.990
ÆRT
FRÁB
!
VERÐ

PROTOUCH PELLA
Hettupeysa úr þunnu DRY PLUS
efni. Litur: Grá með bleikum
saumum. Stærðir: 34-44.

4.990
PROTOUCH GILL
Hálfrennd peysa úr DRY PLUS efni
sem heldur svita frá líkamanum.
Litir: Svört, bleik. Stærðir: 36-44.

PROTOUCH
ROTOUCH SPRINT
Compression hlaupabuxur, gott
aðhald. Litir: Svartar. Stærðir:
34-44.

INTERSPORT AKUREYRI / SÍMI 460 4891 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.
INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA / SÍMI 585 7220 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 18. SUN. 13 - 17.
INTERSPORT SELFOSSI / SÍMI 480 4611 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

PROTOUCH NATALIA
Langermabolur úr DRY PLUS
efni. Litir: Bleikur, svartur.
Stærðir: 34-44.

7.990
PROTOUCH RUNTASTIC
Góður hlaupajakki. Litur: Svartur
með bleiku strofﬁ. Stærðir: 36-44.

7.990
PROTOUCH FLEE
Þykkar hlaupabuxur. Litir:
Svartar með bleikum saumum.
Stærðir: 36-42.
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
STÖÐ 2 kl. 19.20
Lóa Pind:
Múslimarnir okkar
Ótti virðist hafa graﬁð um sig í
íslensku samfélagi í garð múslima sem hér búa. Til að kynnast þessum hópi fór Lóa Pind
Aldísardóttir ásamt tökuliði
og kynntist fjórum ólíkum
múslimafjölskyldum á Íslandi
og fylgdi þeim eftir í heilan dag
og forvitnaðist um skoðanir
þeirra, trúarlíf og lífshlaup.

Bylgjan
kl. 10.00
Ívar
Guðmunds
MIKE AND MOLLY

THE NEW GIRL

TRANSPARENT

STÖÐ 2 KLUKKAN 20.10 Gamanþáttaröð um turtildúfurnar Mike Biggs
og Molly Flynn. Það skiptast á skin og
skúrir í sambandinu og ástin tekur á sig
ýmsar myndir.

STÖÐ 2 KLUKKAN 20.30 Fjórða þáttaröðin um Jess og sambýlinga hennar.
Jess er söm við sig, en sambýlingar
hennar og vinir eru smám saman að
átta sig á þessari undarlegu stúlku, sem
hefur nú öðlast vináttu þeirra allra. Með
aðalhlutverk fara Zooey Deschanel, Jake
Johnson og Damon Wayans Jr.

STÖÐ 2 KLUKKAN 21.35 Frábærir
gamanþættir sem fjalla um fjölskyldu í
Los Angeles þar sem allir fjölskyldumeðlimir eiga við sín vandamál að stríða og
passa vel upp á sitt einkalíf. Það breytist
skyndilega þegar höfuð fjölskyldunnar
kemur með tilkynningu sem kemur
þeim öllum í opna skjöldu og leyndarmál koma upp á yﬁrborðið.

STÖÐ 2

gÁXJEODQGD
PMyONXUVçUXJHUOD
VHPE WD
PHOWLQJXQD

07.00
08.05
08.30
08.50
09.15
09.35
10.15
10.40
11.00
11.45
12.35
13.00
14.35
15.20
15.45
16.05
16.25
16.50
17.10
17.32
17.58
18.23
18.30
18.47
18.54
19.11
19.20
20.10
20.35
21.00
21.45
22.15
23.15
23.45
00.10
00.40
01.00
01.45
02.30

Ívar
Guðmunds
er með þér á
mánudegi á
Bylgjunni.

STÖÐ 3

Barnatími Stöðvar 2
The Wonder Years
2 Broke Girls
Bad Teacher
Bold and the Beautiful
Doctors
Heilsugengið
Höfðingjar heim að sækja
Mistresses
Falcon Crest
Nágrannar
The X-Factor US
ET Weekend
Villingarnir
Loonatics Unleashed
Tommi og Jenni
Guys With Kids
Raising Hope
Bold and the Beautiful
Simpson-fjölskyldan
Nágrannar
Veður
Fréttir Stöðvar 2
Íþróttir
Ísland í dag
Veður
Múslimarnir okkar
Mike and Molly
The New Girl
Suits
Transparent
Peaky Blinders 2
Daily Show: Global Edition
Looking
Modern Family
The Big Bang Theory
Gotham
Stalker
Last Week Tonight With John

Oliver
03.00 Weeds
03.25 Warrior
05.40 Fréttir og Ísland í dag

17.00 Wipeout

16.35 Skólaklíkur

17.40 Flight of the Conchords

17.20 Tré-Fú Tom

18.10 One Born Every Minutes UK

17.42 Um hvað snýst þetta allt?

19.00 The Amazing Race

17.47 Loppulúði, hvar ertu?

20.05 Saving Grace

18.00 Undraveröld Gúnda

20.50 The Finder

18.15 Táknmálsfréttir

21.30 Vampire Diaries

18.25 Öldin hennar

22.15 Pretty Little Liars

18.30 Basl er búskapur

23.00 Southland

19.00 Fréttir

23.40 The Amazing Race

19.25 Íþróttir

00.45 Saving Grace

19.30 Veðurfréttir

01.30 The Finder

19.35 Kastljós

02.15 Vampire Diaries

20.00 Saga lífsins– Tilhugalífið

02.55 Pretty Little Liars

20.50 Saga lífsins– Á tökustað

03.40 Southland

21.00 Spilaborg

04.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Hringborðið
23.05 Víkingarnir

07.00 Brunabílarnir 07.22 Kalli á þakinu 07.47
Ævintýraferðin08.00 Strumparnir 08.25 Ljóti
andarunginn og ég 08.47 Tommi og Jenni 08.53
Sumardalsmyllan 09.00 Könnuðurinn Dóra 09.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.45 Doddi litli og
Eyrnastór 09.55 Rasmus Klumpur og félagar 10.00
Áfram Diego, áfram! 10.24 Svampur Sveinsson
10.45 Latibær 10.55 UKI 11.00 Brunabílarnir
11.22 Kalli á þakinu 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 14.47 Latibær
15.00 UKI 15.05 Brunabílarnir 15.27 Kalli á
þakinu 15.49 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 Latibær 18.55 UKI
19.00 Öskubuska í villta vestrinu 20.20 Sögur
fyrir svefninn

23.50 Kastljós
00.15 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
14.45 Cheers
15.05 Scorpion
15.50 Jane the Virgin
16.30 Judging Amy
17.10 The Good Wife
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 Rules of Engagement

07.00 Real Madrid - Villarreal
08.40 Chelsea - Tottenham
11.40 Meistaradeild Evrópu– frétta-

þáttur
12.10 Fimmgangur
15.25 Evrópudeildarmörkin
16.15 Valencia - Real Sociedad
17.55 Real Madrid - Villarreal
19.35 Spænsku mörkin 14/15
20.05 Chelsea - Tottenham
21.45 League Cup Highlights
22.15 Granada - Barcelona
23.55 UFC Now 2015
00.45 League Cup Highlights

18.40 Friends
19.05 New Girl
19.30 Modern Family
19.50 Two and a Half Men
20.15 Sjálfstætt fólk
20.45 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.15 Sisters
22.00 Game of Thrones
22.55 Boardwalk Empire
23.50 Grimm
00.35 Sjálfstætt fólk

20.15 The Real Housewives of

Orange County
21.00 Hawaii Five-0
21.45 CSI
22.30 The Tonight Show
23.15 Parenthood
00.00 Elementary
00.45 Hawaii Five-0
01.30 CSI
02.15 The Tonight Show
03.05 Pepsi MAX tónlist

01.00 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.30 Sisters
02.15 Game of Thrones
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Arsenal - Everton
Liverpool - Man. City
West Ham - Crystal Palace
Man. Utd. - Sunderland
Burnley - Swansea
Arsenal - Everton
Liverpool - Man. City
Premier League Review ’14/’15
Messan
Football League Show 2014/15
Premier League Review
2014/2015
23.40 Messan
00.55 Football League Show 2014/15
07.00
08.40
11.45
13.25
15.05
16.45
18.25
20.05
21.00
22.15
22.45

03.05 Boardwalk Empire

08.00 PGA Tour 2015

04.00 Grimm

13.00 Golfing World 2015

04.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

13.50 PGA Tour 2015
17.45 Inside The PGA Tour 2015
18.10 PGA Tour 2015
23.10 Golfing World 2015

11.30 Dumb and Dumber
13.25 Rumor Has It
15.00 Mirror Mirror
16.45 Dumb and Dumber
18.40 Rumor Has It
20.15 Mirror Mirror
22.00 Incredible Burt Wonderstone
23.40 Being Flynn

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama
21.00 Fyrirtækjaheimsóknir 21.30 Stormað

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

01.20 Sparkle
03.15 Incredible Burt Wonderstone

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

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

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

HIN FAGRA OG FORNA

ALBANÍA
PÁSKAFERÐ

28. MARS - 8. APRÍL

Landið sem var lokað svo lengi hefur nú
opnast fyrir erlendum ferðamönnum. Enn
hefur alþjóðavæðingin ekki enn náð að
festa þar rætur og er lítt sjáanleg. Þar má sjá
ævaforna menningu, söguna á hverju horni,
gríðarfallega náttúru og fagrar strendur og
kynnast einstakri gestrisni heimamanna þar
sem gömul gildi eru í hávegum höfð.
Verð:
336.950 kr. á mann í 2ja manna herbergi
Innifalið: Flug, hótel í London, hótel með
hálfu fæði í Albaníu, öll keyrsla í Albaníu,
allar skoðunarferðir, ísl. fararstjóri, skattar og
aðgangur þar sem við á.
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Moses Hightower fær gullplötu

MÁNUDAGSLAGIÐ

Hljómsveitin er um þessar mundir að vinna að sinni þriðju breiðskífu.

„Lagið mitt er besta mánudagslag
allra tíma og er með Céline Dion.
Það heitir Pour que tu m’aimes
encore.“
Unnar Helgi Daníelsson, athafnamaður og
eigandi Reykjavík rocks.

„Þetta kom ekkert svakalega á
óvart, hún hefur verið að malla
hægt og rólega undanfarið ár í sölu
en við erum mjög ánægðir þetta,“
segir Andri Ólafsson, bassaleikari
hljómsveitarinnar Moses Hightower.
Hljómsveitin fékk afhenta gullplötu fyrir sölu á sinni annarri
breiðskífu, sem ber titilinn Önnur
Mósebók, en gullplata er afhent
fyrir sölu á fimm þúsund eintökum.
Hljómsveitin eru um þessar
mundir að smíða nýja plötu. „Við
tókum upp grunna að nýrri plötu

í janúar. Við eigum töluvert eftir,“
segir Andri. Sveitin gerir ráð fyrir
að klára upptökurnar í mars þegar
gítarleikari sveitarinnar, Daníel
Böðvarsson, kemur til landsins en
hann er búsettur í Berlín.
„Draumaplanið er að gefa út plötuna um mitt sumar eða síðla sumars.“ Andri segir sumarblæ vera
yfir hluta plötunnar. „Þetta er ekkert eintómt danspartí en það er
bjart yfir á köflum.“
Sveitin gerir ekkert endilega ráð
fyrir að nýja platan verði mjög frábrugðin fyrri plötum. „Það er enn

svo mikið eftir að við vitum ekki
alveg hvernig þetta fer. Við erum
ekkert að reyna að rembast við eitthvert nýtt konsept,“ bætir Andri
við.
Platan verður á íslensku líkt og
fyrri tvær plöturnar en textagerðin
er enn skammt á veg komin.
Hljómsveitin stefnir á tónleikahald hér á landi í mars. „Það verður eitthvað um að vera í mars en
annars mjög lítið það sem eftir er
af ári.“ Allir meðlimir sveitarinnar
eru einnig önnum kafnir í öðrum
verkefnum.
- glp

GULLDRENGIR Piltarnir eru sáttir með
gullplötuna sem þeir fengu fyrir plötuna
Önnur Mósebók.
MYND/HARALDUR LEVÍ

Árlegur mánuður mottunnar haﬁnn
Mottumars hófst í gær og keppast nú þeir sem geta við það að safna myndarlegri mottu. Átakið er nú haldið í áttunda skipti og er á
vegum Krabbameinsfélags Íslands og liður í baráttunni gegn krabbameini karla. Áheit renna í forvarnir, fræðslu, ráðgjöf og rannsóknir.

Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP Helgi Svavar framleiðir skeggolíu og
er hér í góðum félagsskap manna sem skarta mottu. Sjálfur
er hann alskeggjaður.
MYND/HELGISVAVAR

SAFNAR ÁHEITUM Kristján Björn tekur nú þátt í Mottumars í fimmta sinn og safnaði áheitum í

Kolaportinu í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRIMARINÓ

um aldamótin 1900 og segir Siggeir að
jafnvel megi ganga svo langt að segja
að þau hafi verið á allra vörum. Á því
hefur orðið breyting. „Mottan er mjög

bundin við mars og svo hverfur hún
alltaf aftur, fólk virðist vera feimið við
að skarta mottunni ef það er ekki eitthvað sérstakt tilefni.“ gydaloa@frettabladid.is

sína um íslenska skeggtísku.

MYND/TINNAHALLS
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN
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SKEGGÁHUGAMAÐUR Siggeir Fannar skrifaði lokaritgerð

Í FRÉTTABLAÐINU
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins
með glæsilegt forskot á keppinautana.
Meðallestur Fréttablaðsins í
aldurshópnum 25-54 ára er 73%
á höfuðborgarsvæðinu.*
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.

KZg`^ckZgÂVhÅcY
b{cjYV\`a#&%¶&,

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

=¨\iZgVÂh`dÂV
jeeWdÂhh`g{cV{bncYa^hi#^h

GVjVg{ghi\jg&)Æhb^**&%)%%Ælll#bncYa^hi#^h

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára

Mottumars er nú haldinn í áttunda sinn
en átakið er liður í baráttu gegn krabbameini hjá körlum. Sú upphæð sem safnast í Mottumars er notuð í forvarnir,
fræðslu, rannsóknir og ráðgjöf. Það er
talsverð vinna sem fer í viðhalda snyrtilegri mottu og saga hennar á Íslandi er
forvitnileg.
Kristján Björn Tryggvason tekur þátt
í Mottumars og hefur sett sér það markmið að safna einni milljón króna.
„Ég er búinn að lenda í öðru, þriðja
og fjórða sæti,“ segir Kristján glaður í
bragði og bætir við: „Ég held að þetta sé
fimmta árið sem ég tek þátt.“
Hann skartar mottunni með stolti og
stóð vaktina í Kolaportinu í gær þar
sem hann safnaði áheitum sem numu
þrjátíu og níu þúsund krónum.
Helgi Svavar Helgason tónlistarmaður framleiðir skeggolíu og ýmsan
skeggvarning undir nafninu HSH
skeggvörur. Sjálfur skartar Helgi
myndarlegu alskeggi og hefur tekið þátt
í Mottumars nokkrum sinnum.
„Neyðin kennir nöktum skeggjuðum
manni að spinna,“ segir hann glaður
í bragði en hann réðst í gerð olíunnar
eftir að hafa rekið sig á að slíka vöru
var erfitt að finna hér á landi.
Skeggolían hentar þeim herramönnum sem vilja gera sérstaklega vel
við mottuna í mánuðinum. „Það er ekkert nauðsynlegt, en það er ofboðslega
notalegt,“ segir hann og hlær þegar
hann er spurður að því hvort skeggolían
sé nauðsynlegur fylgihlutur fyrir þá
sem skarta vilja þéttum og góðum hárvexti í andliti. „Þetta er bara eins og að
fara með bílinn í smurningu, ef þú gerir
það ekki þá eyðileggst hann,“ segir
hann og hlær.
Siggeir Fannar Ævarsson sagnfræðingur er mikill skeggáhugamaður og
fjallaði lokaritgerð hans um íslenska
skeggtísku.
Í ritgerðinni, sem nefnist „Upphaf
íslenskrar skeggtísku. 100 ára þróun
skeggtísku á Íslandi“, er sérkafli sem
fjallar um yfirvaraskegg. Í kaflanum
kemur fram að yfirvaraskegg hafi átt
miklum vinsældum að fagna hér á landi
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Árlega greinast rúmlega 70 íslenskir karlar með ristilkrabbamein
Ristilkrabbamein er eitt algengasta krabbameinið og eitt fárra sem hægt er að koma í veg fyrir með leit. Mikilvægt er að þekkja einkennin
og þeir sem eru 50 ára og eldri ættu að ræða við sinn lækni um leit að ristilkrabbameini.
#MOTTUMARS

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Semur fyrir Disney
Tónlistarkonan Greta Salóme
Stefánsdóttir undirbýr sig nú af
kappi fyrir næstu verkefni hjá
Disney. Hún er meðal annars að
semja tónlist fyrir fyrirtækið. Greta
hefur nú komið fram á einu stærsta
skemmtiferðaskipi Disney-fyrirtækisins, sem kallast Disney Dream,
en það tekur um 4.000 farþega og
siglir á milli Flórída og Bahama-eyja.
Næsta verkefni sem Greta vinnur
fyrir Disney er stórt í sniðum en
hún má þó ekki tjá sig of mikið um
það. „Ég er nú að semja fyrir það
verkefni og vinna í stúdíóinu. Þetta
er stórt verkefni og
ég er að vinna með
til dæmis ýmsum
búningahönnuðum, leikstjórum
og dönsurum,“
segir Greta um
verkefnið.
- gló

Uppselt á fyrstu tónleika
Kaleo
Hljómsveitin Kaleo hélt sína fyrstu
tónleika í Bandaríkjunum síðastliðinn fimmtudag. Þeim var vel tekið
og seldist upp á tónleikana sem fram
fóru á Lamberts Downtown Barbecue
í Austin í Texas. Það er allt á fullu hjá
hljómsveitinni þessa dagana en hún
mun koma mikið fram á tónleikahátíðinni South by Southwest sem
fer fram sautjánda til
tuttugasta og annan
mars. Vinna strákarnir nú hörðum
höndum að því
að koma sér fyrir
í Austin þar sem
þeir munu dvelja
næstu mánuðina
en í febrúar voru
þeir staddir í
London þar
sem þeir tóku
upp efni með
upptökustjóranum Mike
Crossey. - gló

Mest lesið
1 Prestur grunaður um 59 kynferðisbrot
2 Segir ﬂest benda til þess að stórkaupmenn hugsi aðeins um eigin hag
3 Birta myndband af morðinu á
Nemtsov
4 Handtekinn vegna líkamsárásar
5 Heilt þorp til leigu í Ungverjalandi
6 Norðurljósadýrð á Klaustri

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

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

Verð áður 196.867 kr.

ARGH!!! 020315 #3

Blaðberinn
bíður þín

ROYAL AVIANA

Þrýstijöfnunardýna (Queen Size 153x203 cm)

VERÐ NÚ 118.120 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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