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Sakborningur tjáir sig:

Löke-málið
breytti lífinu

Þegar ég
var í fangaklefa í Grindavík lá ég og
vissi að líf
mitt eins og
ég þekkti það
var búið.

LÖGREGLUMÁL „Þegar ég var í

Hrefnur framhjá vigt
Á síðasta hrefnuveiðitímabili var
meirihluta landaðs afla ekki landað
á vigt eins og lög og reglur gera
ráð fyrir. Stjórnvöld virðast ekki
hafa neina vitneskju um hve mikið
hrefnukjöt kom í land. Fyrirtæki fékk
áminningu frá Fiskistofu. 2
Riðan tilviljun Riðuveiki greindist á
tveimur bæjum með stuttu millibili,
fimm árum eftir að riðu varð vart
síðast. Tilviljun og engar frekari ályktanir er hægt að draga af þessu, segir
sérgreinadýralæknir. Hverju tilfelli
fylgir mikill kostnaður og persónulegt
áfall. 6
Í meirihættu Fatlaðar konur eru
líklegri til að verða fyrir ofbeldi
en nokkur annar samfélagshópur.
Formaður Þroskahjálpar óttast að
minnkandi kröfur um fagmennsku
kunni að auka vandann. 8

AÐ NÁ ÁTTUM Ákæru gegn Gunnari Scheving Thorsteinssyni lögreglumanni var breytt áður en til aðalmeðferðar kom. Gunnar

segir að LÖKE-málið hafi breytt lífi sínu. Hann er í einlægu viðtali við Fréttablaðið í dag.

Ástvinir halda í von Ár er liðið frá
því malasíska flugvélin MH370 hvarf.
Aðstandendur farþega gagnrýna
rannsóknarskýrslu um hvarfið og
vona að einhverjir séu á lífi. 10
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Éljagangur sunnan og vestan til en
bjart á Norðausturlandi. Fremur hægur
vindur víðast hvar. Hiti í kringum
frostmark. 4
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Viðræðum í tvígang
hætt án niðurstöðu

DÝRMÆT PEYSA Útvarpsmaðurinn

Fyrirtækið TS-Shipping hefur bæði hafið viðræður við Faxaflóahafnir og Hörgársveit og Hafnasamlag Norðurlands um að setja upp starfsemi hér á landi. Viljayfirlýsing milli fyrirtækisins og Eyfirðinga árið 2012 var aldrei undirrituð.
DALVÍKURBYGGÐ Faxaflóahafn-

ir, Hafnasamlag Norðurlands,
Hörgársveit og Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar hafa ekki séð
forsendur fyrir því að fyrirtækið
TS-Shipping geti sett upp starfsemi á þeirra svæðum með það
fyrir augum að rífa niður skip í
brotajárn. Nú er Dalvíkurbyggð í
viðræðum við fyrirtækið.
Gísli Gíslason, hafnarstjóri
Faxaflóahafna, segir viðræður
við fyrirtækið ekki hafa farið
langt. „Við ræddum aldrei beint
við fyrir tækið heldur lögfræðing
þess. Þetta fyrirtæki var að okkar
mati svolítið höfuðlaust og við
sáum ekki forsendur til að halda
áfram viðræðum,“ segir Gísli.
Þ or va ldu r Lúðv í k Sig u rjónsson, fra mkvæmdastjóri

Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar (AFE),
v i rði st h a fa
sömu sögu að
segja af fyrirtækinu.
AFE leiddi viðræður við TS GÍSLI GÍSLASON
Shipping að beiðni
Hafna samlags Norðurlands og
Hörgársveitar árið 2012 og gerði
jafnframt athugun á fyrirtækinu.
„Þessar þreifingar áttu sér stað
um nokkurra mánaða skeið og fólu
í sér fundarhöld sveitar- og hafnarstjórna við TS-Shipping. Eftir
nokkra vinnu var undirrituð viljayfirlýsing af hálfu yfirvalda hér, en
hún var aldrei undirrituð af hálfu
fyrirtækisins,“ segir Þorvaldur

Lúðvík. Einnig var ekki á hreinu
hvernig fjármögnun yrði háttað.
„Á haustmánuðum varð það því
niðurstaða okkar að verkefnið
væri ekki komið nægilega langt
til þess að ástæða væri til að taka
það lengra. Fjármögnun og áætlanir voru um margt á huldu og
heyrðum við ekki frekar frá þeim
á þeim tímapunkti,“ segir Þorvaldur Lúðvík.
Bjarni Th. Bjarnason, sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar, segir
bæjarfélagið verða að snúa vörn
í sókn. „Þessar viðræður okkar
við fyrirtækið eru ekki komnar
langt á veg. Dalvíkurbyggð er í
ákveðinni varnarbaráttu og við
þurfum að efla atvinnulíf á svæðinu“ segir Bjarni.

Þetta er engin spurning

Viðbótarlífeyrir er nauðsyn

fangaklefa í Grindavík lá ég og
vissi að líf mitt eins og ég þekkti
það var búið. Að það sé hægt að
fara svo óvarlega með opinbert
vald er eitthvað sem ég hefði
aldrei leyft mér sem lögreglumaður. Frelsissvipting og svipting mannorðs er eitthvað sem
þú getur aldrei farið of varlega
með,“ segir Gunnar Scheving
Thorsteinsson.
Hann var ákærður fyrir að
hafa flett nöfnum yfir 40 kvenna
upp í upplýsingakerfi lögreglunnar, svokölluðu LÖKE-kerfi.
Einnig var hann grunaður um að
hafa deilt upplýsingum til þriðja
aðila um einstakling sem sætti
lögreglurannsókn.
Á rannsóknarstigi gisti hann
fangageymslu yfir eina nótt. Síðasta fimmtudag tilkynnti Ríkissaksóknari svo að fallið yrði frá
þeim þætti ákærunnar sem snýr
að því að hafa flett upp nöfnum
kvennanna.
Gunnar segist hafa misst
tiltrú á lögreglu og ákæruvaldinu fyrst eftir að málið kom upp,
en það álit hafi áunnist aftur.
- jhh / sjá síðu 4

- sa

Þorgeir Ástvaldsson taldi Tempópeysurnar horfnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tempópeysurnar vinsælu:

Gerði Þorgeir
orðlausan
FÓLK „Mamma fékk hana þegar
hún var fimmtán ára og strákarnir í Tempó upp á sitt besta,“ segir
Margrét Auður Jóhannesdóttir, en
móðir hennar, Árný Elsa Þórðardóttir, var mikill aðdáandi bandsins. Hún fékk þessa peysu senda til
sín fyrir um fimmtíu árum.
„Hún fór ekki úr peysunni allan
þann vetur og rúmlega það,“ segir
Margrét. Var því haldið fram að
öllum Tempópeysum hefði verið
hent og því varð Þorgeir Ástvaldsson, einn meðlima bandsins, orðlaus þegar hann fékk símtalið frá
Margréti sem tilkynnti honum að
hún væri með peysu mömmu sinnar.
- ga / sjá síðu 30
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SPURNING DAGSINS

Með sama áframhaldi fá konur sömu laun og karlar árið 2035 og vinna launalaust í einn mánuð á ári:

Konurnar í VR unnu launalaust í janúar
KJARAMÁL Konur í VR fá greidd

Koma þessar vinsældir ekkert
aftan að þér?
Ég botna ekkert í þeim!
Myndlistarkonan Jóhanna Bára Þórisdóttir
opnaði sýninguna Rassar í sveit, þar sem
hún sýnir myndir af dýrarössum, en þær hafa
slegið í gegn hjá erlendum ferðamönnum.

laun fyrir ellefu mánuði á ári á
móti tólf mánuðum karla. Þannig unnu þær í raun „launalaust“ í
janúar síðastliðnum. Þetta kemur
fram í grein Ólafíu B. Rafnsdóttur,
formanns VR, frá því í gær.
Karlar og konur innan VR fá
ekki sömu laun fyrir sömu vinnu
– samkvæmt launakönnun VR eru
konur með 8,5 prósentum lægri
laun en karlar. Þetta er sá munur
sem er á launum kynjanna þegar
búið er að taka tillit til starfs,

vinnutíma, menntunar, starfsaldurs og allra annarra þátta sem
hafa áhrif á launin.
Þessi kynbundni launamunur
þýðir að konur fengu í raun fyrst
greidd laun á þessu ári í febrúar – og þá er ég að tala um sömu
laun og karlar fá fyrir sambærileg störf.
Í greininni segir að VR hafi barist fyrir jafnrétti kynjanna árum
saman og ákveðinn árangur hafi
náðst. Þannig var kynbundinn
launamunur í VR 15,3 prósent

árið 2000 og það ár unnu konur
launalaust í 56 daga eða tæpa tvo
mánuði áður en þær fengu sömu
laun og karlar. Eins og staðan er
núna vinna konur í VR launalaust
í heilan mánuð á ári – og með sama
áframhaldi fá þær loksins sömu
laun og karlar árið 2035.
Ólafía segir þessa stöðu
óásættanlega, ekki verði beðið í 20
ár eftir launajafnrétti innan VR.
„Við höldum áfram að berjast og
nýtum okkur allar tiltækar leiðir,“
segir í grein Ólafíu.
- fbj

JAFNRÉTTI Ólafía B. Rafnsdóttir, formaður VR, vonast til að árið 2015 verði
ár til þess að koma hreyfingu á jafnréttisbaráttuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fjórtán hrefnum
landað framhjá vigt
Á síðasta hrefnuveiðitímabili var meirihluta landaðs afla ekki landað á vigt eins
og lög og reglur gera ráð fyrir. Stjórnvöld virðast því ekki hafa neina vitneskju um
hve mikið hrefnukjöt hafi komið í land. Útgerð fékk áminningu frá Fiskistofu.
SJÁVARÚTVEGUR Fjórtán hrefnum

MOKAÐ Það mátti varla á milli sjá hvert þeirra væri vanast með skófluna, Kristín

Ingólfsdóttir, Vigdís Finnbogadóttir eða Illugi Gunnarsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Byrjað að byggja húsnæði Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur:

Tóku fyrstu skóflustunguna
MENNING Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra,

Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, og Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Íslands, tóku í gær fyrstu skóflustunguna að
nýbyggingu fyrir Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum. Stofnunin tilheyrir Hugvísindasviði Háskóla Íslands. Byggingin mun rísa á horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu, næst gömlu Loftskeytastöðinni, og á að verða tilbúin í október 2016.
- jhh

Þyrla LHG sótti hinn slasaða:

Erill í miðbæ vegna ölvunar:

Vélsleðaslys
við Hlöðufell

Sló konu og
gisti fangaklefa

BJÖRGUN Vélsleðamaður ók fram

LÖGREGLUMÁL Karlmaður var

af hengju við Hlöðufell síðdegis
í gær og slasaðist. Ferðafélagar
hans fluttu hann í skála þar til
þyrla Landhelgisgæslunnar, TFLIF, sótti hann og var hann fluttur á Landspítala Háskólasjúkrahús í Fossvogi.
Björgunarsveitir úr Árnessýslu og af höfuðborgarsvæðinu
voru kallaðar út á slysstað, samkvæmt tilkynningu frá Landsbjörg. Með í för voru sjúkraflutningamenn frá Selfossi.
Þungt færi var á slysstað og nánast eingöngu fært snjóbílum og
vélsleðum.

handtekinn við skemmtistað í
Hafnarfirði og var sagður hafa
slegið konu. Maðurinn gisti
fangageymslur um nóttina.
Skömmu fyrir fimm í nótt
fékk lögreglan tilkynningu um
mann á gangi á Laugavegi, með
höfuðkúpugrímu og hníf í hendi.
Þegar lögregluþjónar komu á
vettvang var maðurinn ekki
með hníf en í fórum hans fannst
lítilræði af fíkniefnum.
Nokkur erill var í miðborg
Reykjavíkur um helgina vegna
ölvunar samkvæmt dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
- skó, fbj

- skó, fbj

var landað framhjá vigt á síðasta
veiðitímabili. IP útgerð ehf. var
eina fyrirtækið sem hafði veiðileyfi á hrefnu í fyrra og landaði 24 hrefnum á land. „Ef afli er
ekki vigtaður þá hafa stjórnvöld
ekki upplýsingar um það magn
sem kemur að landi,“ segir Eyþór
Björnsson fiskistofustjóri.
Veiðum á hrefnu er þannig háttað að kjöti og spiki er landað, en
beinagrind og öðru sem ekki er
nýtt af dýrinu er fleygt aftur í
hafið. Því hafa stjórnvöld enga
vitneskju um hversu mörg kíló
koma inn til vinnslu hjá útgerðinni ef afli er ekki vigtaður. Eyþór
fiskistofustjóri segir að samkvæmt reglugerð þurfi allur landaður afli að fara á hafnarvog svo
hægt sé að fylgjast með að einhverju marki.
Sigurður Ingi Jóhannsson
sjávarútvegsráðherra segir einnig
í svari sínu við fyrirspurn Katrínar Jakobsdóttur að í hrefnuveiðum
skuli landaður afli vigtaður í samræmi við reglugerð, um vigtun og
skráningu sjávarafla.
Þessu hafnar Gunnar og segir að
stjórnvöld hafi mjög glögga mynd
af meðalþyngd dýrs eftir tilraunaveiðar á hrefnu. „Ef tilgangur með
vigtun er að finna út meðaltalsnýtingu á hrefnu þá hefur þeim markmiðum þegar verið náð,“ segir
Gunnar.
Á síðasta hrefnuveiðitímabili var uppi ágreiningur um það
hvort hrefnu ætti að landa á vigt
eða hvort nægilegt væri að senda
Fiskistofu upplýsingar um fjölda
veiddra dýra. Gunnar Bergmann,
framkvæmdastjóri IP útgerð-

HREFNUVEIÐI Af tæplega 240 dýrum sem veiða mátti á síðasta tímabili komu

aðeins 24 dýr að landi. Fjórtán dýr voru ekki vigtuð við löndun.

EYÞÓR
BJÖRNSSON

GUNNAR
BERGMANN

ar, segir veiðarnar frábrugðnar
veiðum á fiski. „Kvótastýringin
á þessum veiðum fer eftir fjölda
dýra en ekki fjölda kílóa eins og í
þorski eða ýsu og öðrum stofnum.
Þess vegna fannst okkur óþarft að
keyra með landaðan afla á hafnarvog með tilheyrandi kostnaði,“

segir Gunnar. „Um leið og við
veiðum dýr sendum við Fiskistofu tilkynningu og það gerum
við rafrænt um borð um leið og
dýr hefur verið veitt.“
„Fiskistofa fékk tilkynningu
frá Hafnarfjarðarhöfn síðasta
sumar um að afli væri að fara
framhjá vigt. Í þessu tilviki var
hrefnuveiðibátur ekki að fara
eftir reglum. Það fór síðan í ferli
hjá okkur sem endaði með áminningu. Ítrekunaráhrif áminningar
eru tvö ár og ef sami aðili brýtur aftur af sér innan þess tíma
á hann yfir höfði sér veiðileyfasviptingu,“ segir Eyþór Björnsson
fiskistofustjóri.
sveinn@frettabladid.is

Afar slæmt veður á Holtavörðuheiði í gær og snjómokstursbíll sat fastur:

200 strandaglópar í Staðarskála
- Þín brú til betri heilsu

Viltu lifa
betra líﬁ?
Heilsuborgarskólinn
verður með
kynningarfund
mánudaginn 9. mars
kl. 20:00.

www.heilsuborg.is

VEÐUR Um 200 manns sátu fastir í Staðarskála

– Ertu ekki að hreyfa þig
reglulega?
– Eru kílóin að hlaðast á?
– Er svefninn í ólagi?
– Ertu með verki?
– Er sálin í ójafnvægi?
– Þarftu að laga
mataræðið?
– Langar þig að gera
eitthvað í málunum?

)FJMTVCPSH FIG t 'BYBGFOJ  t  3FZLKBWÓL t 4ÓNJ  

í Hrútafirði í gærkvöldi. Þegar Fréttablaðið fór
í prentun var óvíst hvort einhverjir kæmust til
síns heima fyrir nóttina. Tugir manna hugðust
gista á Reykjum. Snjómokstursbíll sat fastur á
heiðinni og var það forgangsverkefni að losa bílinn og koma þeim vegfarendum niður af heiðinni
sem sátu fastir.
„Þetta er bara þreifandi hríð og kolvitlaust
veður,“ sagði Guðmundur Sigurðsson, verkstjóri
hjá Vegagerðinni á Hvammstanga, í samtali við
Vísi í gær. Það er Vegagerðin á Hvammstanga
sem hefur umsjón með mokstri á Holtavörðuheiði.
Búist er við rólegra og úrkomuminna veðri í
dag. Horfur eru á suðaustan stormi eftir hádegi á
morgun með snjókomu, slyddu eða rigningu. Gert
er ráð fyrir að út vikuna verði öflugar lægðir
með hvössu og úrkomusömu veðri.
Blaðamaður Fréttablaðsins, sem var í Staðarskála, sagði að veðrið þar væri hræðilegt og
óvíst hvað fólk myndi taka til bragðs. Einhverj-

STAÐARSKÁLI Um 200 manns voru strandaglópar í gær-

kvöldi.

FRÉTTABLAÐIÐ/GYÐA LÓA

ir íhuguðu að fara yfir Laxárdalsheiði. Til stóð
að Staðarskáli yrði opinn eitthvað fram eftir
nóttu og svo reynt að redda gistingu fyrir þá sem
treystu sér ekki yfir Laxárdalsheiðina.
- jhh
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Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar
þér afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af
lánshæﬁs- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.
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SVONA ERUM VIÐ

Segist ekki hafa vitað að upplýsingar um samskipti sín við Gísla Frey hefðu ekki fylgt málsgögnum:

Ætlar aldrei að ræða lekamálið við Stöð 2
LÖGREGLUMÁL Lögreglustjórinn

á höfuðborgarsvæðinu vildi ekki
tjá sig við Fréttablaðið eða fréttastofu Stöðvar 2 um aðkomu sína að
svokölluðu lekamáli. Hún sagðist
raunar ekki á neinum tímapunkti
ætla að tjá sig við fréttastofu
Stöðvar 2 um þessi mál.
Sigríður Björk sagði þó í viðtali
við Björn Inga Hrafnsson í sjónvarpsþættinum Eyjunni að hún
væri ekki á flótta undan fjölmiðlum.
Persónuvernd komst að þeirri

10%

af öllum myndum,
sem teknar hafa
verið, voru teknar á síðustu 12
mánuðum.

niðurstöðu í síðustu viku að Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu,
hefði brotið lög um persónuvernd
og miðlun persónuupplýsinga með
samskiptum sínum við Gísla Frey
Valdórsson, fyrrverandi aðstoðarmann innanríkisráðherra. Starfaði
hún þá sem lögreglustjóri á Suðurnesjum.
Heimildir fréttastofu Stöðvar 2
herma að mikillar óánægju gæti
innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu með að Sigríður hafi ekki

upplýst lögregluna um þessi samskipti meðan rannsókn lekamálsins var í gangi.
Sigríður sagði við Eyjuna að
hún hefði ekki vitað af því að upplýsingar um samskipti hennar við
Gísla Frey hefðu ekki fylgt málsgögnum til ríkissaksóknara. Það
væri þó sennilega vegna þess að
rannsóknin sneri að því að upplýsa
hvernig minnisblaðið lak úr ráðuneytinu en samskipti hennar og
Gísla áttu sér stað um sólarhring
eftir lekann.
- gag

Á LEIÐ ÚR VIÐTALI Sigríður Björk
hafnar því að Persónuvernd hafi komist
að þeirri niðurstöðu að hún hafi brotið
lög.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fékk aftur traust á lögreglu
Í FANGAKLEFA Dadayev er sagður hafa
viðurkennt aðild að árásinni.
NORDICPHOTOS/AFP

Grunaðir menn frá Tjetjeníu:

Tveir grunaðir
um morðið
RÚSSLAND Tveir menn eru grun-

aðir um morðið á Boris Nemtsov,
rússneskum stjórnarandstæðingi. Hann var myrtur í síðustu
viku. BBC segir að annar mannanna, Zaur Dadayev, hafi viðurkennt aðild að skotárásinni á brú
í Kreml þann 27. febrúar síðastliðinn.
Dadayev og hinn maðurinn,
Anzor Gubashev, eru báðir af
tsjetsjenskum uppruna. Að öðru
leyti er lítið vitað um þá. Mikil
öryggisgæsla var þegar þeir voru
færðir fyrir dómara í gær. Þrír
aðrir menn hafa verið í varðhaldi
í dag vegna rannsóknar málsins.
- jhh

Vekja ungt fólk til vitundar:

Vika fjármálalæsis hafin
SAMFÉLAGSMÁL Í dag hefst alþjóðleg fjármálalæsisvika með því
að Máni Mar Steinbjörnsson
hringir bjöllunni í Kauphöllinni
að morgni dags. Vikan er til þess
ætluð að vekja börn og ungmenni
til vitundar um fjármál.
Í vikunni verður fjöldinn allur
af fjölbreyttum viðburðum og er
þetta í annað sinn sem hátíðin er
haldin á Íslandi en alls taka um
eitt hundrað þjóðir þátt í vikunni.
Alþjóðlega fjármálalæsisvikan
er haldin að frumkvæði samtakanna Child and Youth Finance
International.
- sa

Ákæru gegn Gunnari Scheving Thorsteinssyni lögreglumanni var breytt áður en til aðalmeðferðar kom. Gunnar segir að LÖKE-málið hafi breytt lífi sínu. Hann er óákveðinn í því hvort hann fer aftur til starfa hjá lögreglu.
Jón Hákon Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL „Þegar ég var í

fangaklefa í Grindavík lá ég og
vissi að líf mitt eins og ég þekkti
það var búið. Að það sé hægt að
fara svo óvarlega með opinbert
vald er eitthvað sem ég hefði
aldrei leyft mér sem lögreglumaður. Frelsissvipting og svipting
mannorðs er eitthvað sem þú getur
aldrei farið of varlega með,“ segir
Gunnar Scheving Thorsteinsson.
Hann var ákærður fyrir að hafa
flett nöfnum yfir 40 kvenna upp í
upplýsingakerfi lögreglunnar, svokölluðu LÖKE-kerfi. Einnig var
hann grunaður um að hafa deilt
upplýsingum til þriðja aðila um
einstakling sem sætti lögreglurannsókn. Á rannsóknarstigi gisti
hann fangageymslu yfir eina nótt.
Síðasta fimmtudag tilkynnti Ríkissaksóknari svo að fallið yrði frá
þeim þætti ákærunnar sem snýr
að því að hafa flett upp nöfnum
kvennanna. Gunnar segist síðan
hafa fengið upplýsingar um það
við aðalmeðferð málsins á föstudag að ekki yrði krafist refsingar
yfir honum vegna þess ákæruliðar
sem eftir stendur.
Gunnar Scheving segist telja
að á rannsóknarstigi hafi málið
ekki einungis snúist um það að
hafa flett konunum upp í kerfinu.
„Heldur er það það sem situr eftir
eftir ónýta rannsókn, þar sem ég
var grunaður um miklu alvarlegri hluti,“ segir Gunnar. Hann
var upphaflega ásakaður um það
að hafa nálgast upplýsingar um
konurnar og deilt þeim opinberlega með vinum sínum. Gunnar
bendir á að þær ásakanir gegn sér
hafi birst í fjölmiðlum löngu áður
en gefin var út ákæra. Garðar St.
Ólafsson, verjandi Gunnars, segir
að sá grunur að Gunnar hafi flett
nöfnunum upp í Löke hafi ekki
komið úr tölvukerfinu sjálfu, held-

HUGSI Gunnar Scheving Thorsteinsson hefur ekki ákveðið hvort hann fer aftur til starfa í lögreglunni.

ur annars staðar frá. Gunnar hafi
einfaldlega ekki flett upp nöfnum
þessara kvenna.
Gunnar segist hafa misst tiltrú
á lögreglu og ákæruvaldinu
fyrst eftir að málið kom upp, en
það álit hafi áunnist aftur eftir
atburði liðinnar viku. „En hvort
ég vil starfa áfram í lögreglunni,
þá er það eitthvað sem ég get
ekki svarað strax. Ég hef helgað líf mitt því að starfa sem lögreglumaður og ég hef starfað í tíu
ár í lögreglunni. Þetta var framtíðarstarfið mitt og ég hef mikinn metnað fyrir þessu starfi. En
að það sé hægt að svipta fótunum
svona undan mér út af fölskum
ástæðum, ég er ekki viss um að

ég vilji aftur vera í þeirri stöðu,“
segir hann.
Hann segist þó hvorki bera
hatur eða illvilja til neins. Hvorki
lögreglu, ákæruvaldsins eða annarra sem tengjast einkalífi hans.
„En ég þarf að rétta hlut minn
sjáanlega. Það sem skiptir mig
miklu máli er að geta horft á
sjálfan mig í spegli,“ segir hann.
Hann muni því sækja rétt sinn,
hvort sem það verði með því að
krefjast refsingar yfir þeim sem
brutu gegn honum eða sækja þær
bætur sem hann eigi rétt á eða
berjast fyrir starfi sínu. „Því ég
ætla út í lögregluna á mínum forsendum ef ég ætla út í lögregluna
yfirhöfuð,“ segir Gunnar.

Þegar ég var í
fangaklefa í Grindavík lá
ég og vissi að líf mitt eins
og ég þekkti það var
búið.
Ég hef helgað
líf mitt því að starfa
sem lögreglumaður og ég
hef starfað í tíu ár í
lögreglunni.
Gunnar Scheving Thorsteinsson,
lögreglumaður.

Veðurspá
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STORMUR gengur enn og aftur yfir landið á morgun. Síðdegis má búast við stormi
sunnan- og vestanlands með snjókomu í fyrstu en síðan slyddu eða rigningu. Annað
kvöld verður stormurinn yfir landinu austanverðu.
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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

Það hefur aldrei
verið auðveldara
að telja fram
Frestur til staðfestingar er til 20. mars

Skilafrestur

Auðkenning

Almennur skilafrestur fyrir launamenn
og einstaklinga með eigin atvinnurekstur
er til 20. mars.

Unnt er að auðkenna sig með þrenns konar hætti,
þ.e. með rafrænum skilríkjum í gsm síma, rafrænum
skilríkjum á korti og með veﬂykli RSK.

Unnt er að sækja um lengri frest á skattur.is
og getur hann lengstur orðið til 31. mars.
Framtal barns skal fylgja framtali framfæranda.

Ríkisskattstjóri mælir með að rafræn skilríki séu notuð
við auðkenningu.

Upplýsingar á framtali
Áríðandi er að framteljandi athugi hvort áritaðar
fjárhæðir og aðrar upplýsingar séu í samræmi
við gögn og upplýsingar sem hann hefur sjálfur
undir höndum.

Símaþjónusta í 442-1414
Í mars verður veitt aðstoð í síma 442-1414
alla virka daga frá kl. 9:30-15:30.
Dagana 18. - 20. mars verður símaþjónusta
til kl.18:00 og 30. og 31. mars verður þjónustan
í boði til kl. 19:00.

Nánari upplýsingar á rsk.is
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvað heitir nýtt lag Blaz Roca og
ClassB?
2. Hver er upphæðin sem OR fjárfestir fyrir í ár?
3. Í hvaða sæti hafnaði Hafdís
Sigurðardóttir í langstökki á EM?
SVÖR

Strimillinn varð hlutskarpastur 250 hugmynda í keppninni um Gulleggið í ár:

Fyrirhuga stækkun hótels:

Neytendur spara með appinu

Skoða nýja hæð
á Hótel Selfoss

SAMFÉLAGSMÁL Ragnheiður Elín
Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, veitti Strimlinum fyrstu
verðlaun í Gullegginu árið 2015.
Markmið Strimilsins eru að opna
upplýsingar um matvöruverð á
Íslandi upp á gátt. Hlaut Strimillinn,
auk Gulleggsins, eina milljón króna
í verðlaunafé.
Strimillinn, sem hlaut Gulleggið,
er hugsaður sem vernd fyrir neytendur. Neytandi tekur mynd af innkaupastrimli og sendir síðunni.
Vöruverðið er lesið og skrásett og

1. Warshaw Gettó Gaza. 2. 9 milljarðar. 3.
12 sæti

Ráðstefna IÐNMENNTAR 2015

Grand Hótel Reykjavík
y j

Námsefni í
verkgreinum
– stöðulýsing
– framtíðarsýn
13. mars kl. 13–16

Opnunarávarp:
Illugi Gunnarsson,
mennta- og menningarmálaráðherra
Staða stefnumótunar í starfsmenntamálum
Fyrirlesarar:
Ari Kristinn Jónsson,
rektor Háskólans í Reykjavík
Almar Guðmundsson,
framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins
Pallborðsumræður um stöðu og framtíð
námsefnis með þátttöku kennara úr
ýmsum faggreinum
Ráðstefnustjóri:
Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir,
skólameistari Fjölbrautaskólans í Breiðholti
og stjórnarformaður Iðnmenntar
Skráning á skrifstofu Iðnmenntar, í síma 517-7200
eða á netfanginu heidar@idnu.is.

öllum gert aðgengilegt. Neytandinn
getur þannig fengið yfirlit yfir innkaup sín og ábendingar um sparnað.
Úrslit í frumkvöðlakeppninni Gullegginu voru kynnt síðastliðinn laugardag. Keppninni í ár bárust um 250
hugmyndir og á bak við þær stóðu
um 500 einstaklingar. Keppnin stóð
yfir í tæpa tvo mánuði þar sem þátttakendur sóttu námskeið og fengu
þjálfun í mótun viðskiptahugmynda.
Mekkano ehf. hlaut annað sætið
og Crowbar Protein hlaut þriðja
sætið.
- sa

FERÐAÞJÓNUSTA Eigendur Hót-

SIGURVEGARAR Ragnheiður E. Árnadóttir viðskiptaráðherra afhenti Gulleggið 2014.

els Selfoss fyrirhuga að stækka
hótelið um 28 herbergi með því
að byggja nýja hæð. Verið er að
velta upp möguleikum og munu
endanlega ákvörðun tekin á
næstu vikum. „Við erum svona að
skoða þann möguleika að stækka
hótelið. Hugmyndin er að hækka
það og bæta þannig við nýrri hæð
sem yrði þá svipuð þeim sem
fyrir eru,“ segir Ragnar J. Bogason, framkvæmdastjóri Hótels
Selfoss.
- sa

Tvö tilfelli riðuveiki
sögð hrein tilviljun
Riðuveiki greindist á tveimur bæjum með stuttu millibili, fimm árum eftir að riðu
varð vart síðast. Tilviljun og engar frekari ályktanir er hægt að draga af þessu, segir
sérgreinadýralæknir. Hverju tilfelli fylgir mikill kostnaður og persónulegt áfall.
LANDBÚNAÐUR Ekkert annað en

tilviljun ræður því að tvö tilfelli af riðuveiki hafa komið upp
á stuttum tíma – annað á búi í
Skagafirði og hitt á bæ á Norðvesturlandi. Þetta eru fyrstu
tilfelli hefðbundinnar riðu sem
greinist á landinu frá árinu 2010.
Auður L. Arnþórsdóttir, sérgreinadýralæknir hjá Matvælastofnun, segir aðspurð að langt sé
á milli þeirra býla sem um ræðir
og engin tengsl þar á milli. Tilvikin séu þess utan ólík.
Hugsanlegar smitleiðir geta
verið margar. Stutt er síðan riðu
varð vart í Skagafirði, og þar
sem féð gengur saman á afrétti
er erfitt að segja til um hvenær
smitið hefur orðið. „Það getur
verið langt síðan – fyrir mörgum
árum. Það er mjög erfitt að rekja
hvaðan smitið kemur og þess
vegna erfitt að eiga við þetta,“
segir Auður en á Íslandi eru 26
fjárhólf. Í Skagahólfi hefur riðuveiki komið upp á átta búum á
undanförnum 15 árum en í Valagerði hefur veikin ekki greinst
áður. Aðeins á fjórum svæðum
hefur riða, og aðrir búfjársjúkdómar í sauðfé, aldrei greinst
og eiga þau það sameiginlegt
að vera afskekkt. Aðeins þaðan
er flutningur líflamba leyfður á
milli svæða.
Undantekningarlaust er allur
fjárstofn þar sem smit kemur upp
skorinn. Í Fréttablaðinu á miðvikudaginn greindi Birgir Hauksson,
bóndi í Valagerði, frá því að niðurstaðan væri honum og hans fólki
mikið áfall. Hann þarf að farga
þremur hundruðum fjár en á NeðraVatnshorni er um 500 dýr að ræða.
Auður segir að ríkið standi
straum af fjárhagslegum kostnaði
vegna riðuveikinnar, enda er stofninn skorinn samkvæmt fyrirskipan ráðherra að fengnum tilmælum

Í RÉTTUM Tilraunir til að útrýma riðuveiki á Íslandi hafa kostað ríkið stórfé og

valdið fjölda manns miklu hugarangri.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

TILVIKIN GREINDUST MEÐ GERÓLÍKUM HÆTTI
Riðan greindist í tveimur kindum frá bænum Neðra-Vatnshorni í Húnaþingi vestra, í sýnum sem voru tekin samkvæmt skimunaráætlun Matvælastofnunar við slátrun síðastliðið haust. Ekki hafði orðið vart neinna
sjúkdómseinkenna.
Bóndinn í Valagerði í Skagafirði fékk nýlega grun um riðuveiki í þremur
ám og hafði samband við dýralækni. Kindunum var lógað og sýni send til
Tilraunastöðvar Háskóla Íslands á Keldum, sem staðfesti nokkrum dögum
síðar að um hefðbundna riðuveiki væri að ræða.

Matvælastofnunar.
„Bóndinn fær
b æt t a n þ a n n
stofn sem skori n n er n iðu r
og kostnað við
þrif, sótthreinsun og förgun.
AUÐUR L.
ARNÞÓRSDÓTTIR Þetta eru mjög
kostnaðarsamar aðgerðir fyrir ríkið, og á við-

komandi bæ skal vera fjárlaust í
tvö til þrjú ár,“ segir Auður. Hún
bætir við að ferlið sé flókið og
tímafrekt. Reglan er að dýrin eru
ekki aflífuð fyrr en samningaferlinu er lokið. „En það er ekki
hægt að draga það lengi, og gæta
verður að velferð dýranna. Sérstaklega í þessum tilfellum þar
sem um er að ræða ær og mjög
styttist í sauðburð,“ segir Auður.
svavar@frettabladid.is

Regluleg laun hækkuðu um 6,0 prósent milli áranna 2013 og 2014:

Stjórnendur hækkuðu minnst
EFNAHAGSMÁL Árshækkun launa

milli fjórða ársfjórðungs 2013 og
2014 var 6,7 prósent að meðaltali
að því er fram kemur í nýbirtum
tölum Hagstofu Íslands.
„Hækkunin var 6,0 prósent á
almennum vinnumarkaði og 8,4
prósent hjá opinberum starfsmönnum,“ segir í umfjöllun
Hagstofunnar. Laun ríkisstarfsmanna hafi hækkað um 6,8 prósent og 10,3 hjá sveitarfélögum.
Milli 2013 og 2014 hafi regluleg
laun hækkað um 6,0 prósent að
meðaltali. „Starfsmenn á almennum vinnumarkaði hækkuðu um
5,8 prósent, ríkisstarfsmenn
um 6,2 prósent og starfsmenn

sveitar félaga um 6,5.“ Hækkun
launa eftir starfsstéttum er sögð
hafa verið á bilinu 5,2 til 7,0 prósent, mest hjá þjónustu-, sölu- og
afgreiðslufólki, en minnst hjá
stjórnendum.
Eftir atvinnugeirum var hækkun milli ára 7,4 prósent í byggingarstarfsemi, 6,8 prósent í samgöngum, 6,1 í fjármálaþjónustu,
6,0 í verslun og 4,6 prósent í iðnaði.
- óká

STEYPUVINNA Laun í byggingarstarf-

semi hækkuðu um 7,4 prósent milli
2013 og 2014.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EGGJANDI PÁSKATILBOÐ
LJÚFT ER Í FAÐM AÐ FLJÚGA

FLUGFELAG.IS
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islenska/sia.is FLU 73280 03/15
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SMELLTU ÞÉR Á FLUGFELAG.IS
SLÁÐU INN FLUGSLÁTTINN VIÐ BÓKUN: PASKAR
FERÐATÍMABIL:
27. MARS – 15. APRÍL
BÓKUNARTÍMABIL:
9. – 11. MARS

•
•
•
•

Gildir aðra leið með sköttum
Aðeins bókanlegt á netinu
Gildir ekki fyrir tengiﬂug
Gildir eingöngu um fríðinda- og ferðasæti
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Fjögur flóð á hverjum degi:

PFS heimilar Íslandspósti að loka pósthúsum í Vík og á Kirkjubæjarklaustri:

Bíll endaði á hvolfi í kaldri á:

Enn töluverð
hætta á flóðum

Bréfberi sinnir nú þjónustunni

Móðir lést en
barn bjargaðist

VEÐUR 41 snjóflóð hefur fallið síð-

PÓSTUR Póstbíll kemur til með

ustu tíu daga samkvæmt Veðurstofunni. 20 þeirra hafa fallið á
Vestfjörðum og 15 sitt hvorum
megin við Eyjafjörðinn; á Tröllaskaga og í Grýtubakkahreppi.
Töluverð hætta er á snjóflóðum á
þessum svæðum. Snjóflóðahætta
samkvæmt svæðisspá þarf þó
ekki að fela í sér hættu á snjóflóðum í byggð á viðkomandi svæði.
Víða hefur verið skafrenningur
til fjalla og varúðar skal gætt þar
sem snjór hefur safnast.
- sa

að sinna þjónustu við íbúa á
afgreiðslusvæðum Íslandspósts við Vík í Mýrdal og á Kirkjubæjarklaustri.
Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) hefur
sa mþyk k t beiðn i r
Póstsins um heimild til að loka póstafgreiðslum á þessum
stöðum.
Mat PFS er að

þjónustan sem Íslandspóstur
ætlar að veita í stað póstafgreiðslu fullnægi gæðakröfum
laga um póstþjónustu, sem
og þeim skyldum sem
hvíla á fyrirtækinu sem
alþjónustuveitanda.
„Engin breyting er
boðuð af hálfu Íslandspósts varðandi útburð
póstsendinga á svæðinu. Breytingin felst
eingöngu í þeim þætti
starfseminnar er

varðar móttöku sendinga á sérstökum afgreiðslustað,“ segir í
umfjöllun PFS.
„Bréfberi/bílstjóri mun nú
taka á móti póstsendingum frá
íbúum og fyrirtækjum á þessum
stöðum með sama hætti og hann
hefur gert hjá íbúum utan þéttbýlis um áraraðir.“
Bent er á að íbúar geti hringt
í bréfbera/bílstjóra og pantað
þjónustu á viðverutíma starfsmannsins, auk þess sem póstkassi verði á báðum stöðum. - óká

BANDARÍKIN Átján mánaða stúlka
slapp með skrekkinn þegar bíll
sem móðir hennar og hún voru
í fór út af vegi og valt ofan í
ískalda á í Utah í Bandaríkjunum. Þrettán klukkustundir liðu
þangað til hún fannst og þá var
móðirin látin. Björgunarlið velti
bílnum á hliðina og fannst þá
stúlkubarnið í aftursætinu, en
móðirin var látin í framsætinu.
Stúlkan var samstundis send
á spítala. Hún var í hættu en
ástand hennar þó stöðugt.
- jhh
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BEÐIN UM AÐ ÞEGJA María Þorleif Hreiðarsdóttir varð fyrir kynferðisofbeldi á

vernduðum vinnustað. Hún segir fyrst nú farið að taka þessi mál alvarlega.

Fatlaðir líklegri þolendur kynferðislegs ofbeldis:

Fatlaðir í meiri hættu
SAMFÉLAGSMÁL Fatlaðar konur eru

2UNXIORNNXU

2UNXIORNNXU

7HNXUPHVW

^/DE^ͲXǀŽƩĂǀĠů

^/DE^ͲXƵƌƌŬĂƌŝ

dĞŬƵƌŵĞƐƚϳŬŐ͘
sŝŶĚƵƌƵƉƉşϭϰϬϬƐŶͬ͘ŵşŶ͘

'ƵĨƵƊĠƫŶŐ͕ĞŶŐŝŶŶďĂƌŬŝ͘
,ƌĂĝŬĞƌĮϰϬŵşŶ͘
<ƌƵŵƉƵǀƂƌŶşůŽŬŬĞƌĮƐ͘

tDϭϰ<ϮϲϳE

dčŬŝĨčƌŝƐǀĞƌĝ͗

ϵϵ͘ϵϬϬŬƌ͘ƐƚŐƌ͘
;&ƵůůƚǀĞƌĝ͗ϭϭϴ͘ϰϬϬŬƌ͘Ϳ

tdϰϲϮϲϳE

dčŬŝĨčƌŝƐǀĞƌĝ͗

ϵϮ͘ϵϬϬŬƌ͘ƐƚŐƌ͘
;&ƵůůƚǀĞƌĝ͗ϭϬϵ͘ϵϬϬŬƌ͘Ϳ

líklegri til að verða fyrir ofbeldi
en nokkur annar samfélagshópur samkvæmt tölum frá mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur.
Bryndís Snæbjörnsdóttir, formaður Þroskahjálpar, segist óttast að minnkandi kröfur um fagmennsku í þjónustu við fatlaða
kunni að auka á vandann.
María Þorleif Hreiðarsdóttir segir fyrst nú farið að taka
þessi mál alvarlega. Hún varð
fyrir kynferðisofbeldi þegar hún
starfaði á vernduðum vinnustað í
Kópavogi fyrir rúmum 20 árum.
Málið var aldrei kært til lögreglu. Hún segir að sér hafi verið
uppálagt að treysta manninum
sem var um sextugt og starfaði
sem leiðbeinandi á staðnum. Hún
hafi orðið afar hrædd og hraðað
sér heim án þess að stimpla sig
út. Maðurinn hafi síðar gengið á

hana og beðið hana um að þegja
yfir reynslu sinni.
Bryndís Snæbjörnsdóttir segir
lítinn skilning á ofbeldi gegn fötluðum konum innan réttarkerfisins. Málum hafi verið vísað frá
dómi þar sem þroskaskertar
konur þyki ekki nógu trúverðugar og eigi erfitt með að muna
tímasetningar. Það sé hins vegar
ekki metið, að þær eigi erfiðara
með að spinna upp sögur. Þroskahjálp er nú í samstarfi við innanríkisráðuneytið og dómstóla um
málið.
Bryndís segir mikilvægt að
aðgreina ekki fatlaða frá öðrum
heldur tryggja eðlilega blöndun
fatlaðra og ófatlaðra. Þá þurfi að
fræða starfsfólk og fatlaða um
áhrif kynferðisofbeldis og efla
vald fatlaðra og ábyrgð á eigin
lífi.
- þká / sa
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Kynntu þér stórglæsilegan
Ford Mondeo.

FORD MONDEO

Ef þú ert að leita að rúmgóðum bíl með framúrskarandi
aksturseiginleika, sem jafnframt unun er að horfa á,
þá er Ford Mondeo bíllinn.

Komdu og prófaðu

FRÁ

NÝR FORD MONDEO

3.990.000

Stórglæsilegur bíll sem rúmar alla fjölskylduna ásamt öllum
farangrinum sem henni fylgir. Ný fjöðrun skilar enn betri
aksturseiginleikum og hljóðlátara innra rými.
Veldu á milli 5 dyra eða station. Einnig fáanlegur
fjórhjóladrifinn (AWD).

ford.is
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Ford Mondeo 5 dyra, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,1 l/100 km. CO2 losun 119 g/km.
Ford Mondeo 5 dyra, EcoBoost bensín 160 hö. Sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,3 l/100 km. CO2 losun 146 g/km.
Ford Mondeo 5 dyra, TDCi dísil 150/180 hö. Sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,8 l/100 km. CO2 losun 125 g/km.
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

KR.

10 | FRÉTTIR |

Neytendur yfirfari uppgjör:

Leiðréttingin í
takt við lögin

9. mars 2015 MÁNUDAGUR

Manuel Valls, forsætisráðherra Frakka, varar við þeirri nýju ógn sem steðjar að vegna Íslamska ríkisins:

Þúsundir ganga í lið með öfgamönnum

NEYTENDUR Neytendastofa hefur

FRAKKLAND Manuel Valls, for-

óskað eftir því að Ríkisskattstjóri
fari yfir framkvæmd leiðréttinga á lánum hjá fjármálafyrirtækjum. Borist hafa ábendingar
frá neytendum sem telja fyrirtækin fara á svig við lög um leiðréttingu lána og ráðstöfun séreignarsparnaðar. Neytendur eru hvattir
til að yfirfara uppgjör leiðréttinga
og greiðsluseðla vegna séreignarsparnaðar og kanna hvort tekin
hafi verið gjöld í tengslum við leiðréttingu fasteignalána.
- sa

sætisráðherra Frakka, óttast að
áður en árið er á enda verði yfir
10 þúsund Evrópubúar farnir til
Sýrlands og Íraks til þess að ganga
öfgaöflum á hönd. Reynist grunur
hans réttur mun fjöldi þeirra sem
nú er þar þrefaldast.
„Í dag eru 3.000 Evrópubúar í
Írak og Sýrlandi. Ef maður spáir
um komandi mánuði, gætu orðið
þar 5.000 í sumar og 10 þúsund í
árslok,“ segir Valls í samtali við
frönsku sjónvarpsstöðina iTele.

VÍGAMENN
ÍSLAMSKA
RÍKISINS Fjöldi

Frakkland, Danmörk og Belgía
eru á meðal þeirra ríkja sem hafa
séð á eftir flestum borgurum
sínum fara til Sýrlands og Íraks til
að ganga Íslamska ríkinu á hönd.
Í síðasta mánuði sviptu frönsk
stjórnvöld sex borgara þar í landi
vegabréfum og bannaði meira
en 40 manns að ferðast til Íraks
og Sýrlands af ótta við að þeir
myndu ganga til liðs við Íslamska
ríkið. „Það er ný ógn sem steðjar
að okkur í Frakklandi , Evrópu og
víðar,“ segir Valls.
- jhh

Evrópubúa
hefur gengið
Íslamska ríkinu
á hönd.
NORDICPHOTOS/AFP

20%

*HQXLQH3DUWVÜ

AFSLÁTTUR
BREMSUVÖRUR OG
BREMSUVINNA VIÐ

HEKLUBÍLA

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

ÁR LIÐIÐ Sumir ástvina farþega telja enn möguleika á að einhverjir þeirra séu lif-

andi.

Laugavegi 170-174 · Sími 590 5000 · hekla.is

Ástvinir halda
enn í vonina

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar stendur fyrir fundaröðinni
BORGIN – HEIMKYNNI OKKAR um þróun og mótun borgarinnar
með Hjálmari Sveinssyni, formanni umhverfis- og skipulagsráðs.

Hvaða máli skiptir náttúran
í borgarumhverfi?

Ár er liðið frá því malasíska flugvélin MH370 hvarf.
Aðstandendur farþega gagnrýna rannsóknarskýrslu
um hvarfið. Þeir vona enn að einhverjir séu á lífi.

Er Reykjavík borg náttúrunnar? Eru opnu svæðin í
Reykjavík of víðfeðm, of mörg eða of fá? Getur náttúruupplifun átt sér stað í húsagötu? Getur borg þrifist án
náttúru? Hvernig náttúru viljum við í borginni? Þarf að
vernda náttúru í borg?

Hjálmar Sveinsson

Dagný Bjarnadóttir
HVÍTA HÚSIÐ/SÍA

Náttúran í borginni og borgin í náttúrunni eru til
umfjöllunar í fundaröðinni Borgin – Heimkynni okkar,
sem umhverfis- og skipulagssvið stendur fyrir með
Hjálmari Sveinssyni, formanni umhverfis- og skipulagsráðs, um þróun og mótun Reykjavíkurborgar.
Fundurinn er þriðjudaginn 10. mars 2015 kl. 20.00
á Kjarvalsstöðum.
Gestir fundarins eru Dagný Bjarnadóttir landslagsarkitekt, Sigrún Birgisdóttir, arkitekt og deildarforseti
hönnunar- og arkitektúrdeildar LHÍ og Snorri Sigurðsson, doktor í líffræði hjá skrifstofu náttúru og garða hjá
Reykjavíkurborg.
Reykjavíkurborg fékk náttúru- og umhverfisverðlaun
Norðurlandaráðs 2014.

Sigrún Birgisdóttir

Snorri Sigurðsson

Allir eru velkomnir – kaffi á könnunni.

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

NORDICPHOTOS/AFP

Þess var minnst í gær að ár var
liðið frá því að malasíska flugvélin MH370 hvarf þegar hún var á
leið frá Kúala Lúmpúr til Peking.
Vélin, eða brak hennar, hefur ekki
enn fundist. Stjórnvöld í Malasíu
og Ástralíu segja að allt kapp verði
lagt á að finna það.
Mikil reiði ríkir hjá aðstandendum þeirra sem fórust með vélinni.
Bráðabirgðaskýrsla hefur verið
gefin út um slysið. Þeir segja að
engar nýjar vísbendingar séu í
skýrslunni um það hvað gerðist.
Í skýrslunni má finna mikið af
tæknilegum upplýsingum um vélina, viðhald á henni, bakgrunn
áhafnarinnar og hvernig eftirliti
flugmálayfirvalda með vélinni var
háttað. Í skýrslunni eru upplýsingar um að rafhlaða í svarta kassanum hafi verið ónýt sem gæti hafa
haft áhrif þegar fyrst var byrjað
að leita vélarinnar. Þar eru hins
vegar engar haldbærar skýringar
á því hvert vélin gæti hafa farið
eða hvað hafi orðið um hana.
Sara Bajc missti unnusta sinn,
Philip Wood, í slysinu. Hún segir
að skýrslan sé gagnslaus og gagnrýnir að rannsakendur hafi einungis tekið skýrslu af 120 manns.
„Það er færra fólk en í litlu og lítt

➜ Í skýrslunni má finna
mikið af tæknilegum upplýsingum um vélina, viðhald
á henni, bakgrunn áhafnarinnar og hvernig eftirliti flugmálayfirvalda með vélinni
var háttað.
fjármögnuðu einkarannsókninni
okkar,“ er haft eftir Bajc á fréttavef BBC. Fleiri aðstandendur hafa
sagt að rannsóknin sé gagnslaus.
Stjórnvöld í Malasíu telja að líklegasta skýringin á hvarfi vélarinnar sé sú að hún hafi hrapað í
suðurhluta Indlandshafs. Þar er
hennar enn leitað. En BBC segir
að fjölskyldur hinna látnu trúi ekki
þessum kenningum vegna fálmkenndra viðbragða þeirra fyrst
eftir hvarf vélarinnar. Sú staðreynd að hlutar af braki vélarinnar hafa ekki fundist hafa valdið því að ættingjar halda enn í þá
von að í það minnsta einhverjir af
hinum 239 farþegum hafi lifað af.
jonhakon@frettabladid.is
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Skreið út á ísilagða tjörn:

Ráðherra segir hugsanlega rétt að ríkið taki ekki á sig alla áhættu við uppbyggingu flugvallarins:

Bjargaði hundi
frá drukknun

Einkaaðilar komi að uppbyggingu í Keflavík

BJÖRGUN Haraldur Gústafsson,
hundaeigandi austur á Héraði,
sýndi snarræði þegar hann bjargaði labradorhundi úr Lagarfljóti
í gær. Haraldur var á gangi með
hundinn sinn um hádegi í gær og
sleppti honum lausum. Hundurinn hljóp út á ís á fljótinu. „Hann
fer aðeins of langt og dettur
niður í gegnum ísinn.“ Hundurinn reyndi fyrst að synda og að
ná taki á ísnum til að bjarga sér
sjálfur, en tókst ekki og fékk því
hjálp frá Haraldi.
- lb

framhaldi að fara í annan ef
ekki stærri áfanga,“ segir Bjarni
Benediktsson varðandi uppbygginguna framundan.
„Ég er ekki síst að horfa til
þess að það kann að vera heppilegt að ríkið taki ekki á sig alla
þá áhættu sem fylgir því að fara í
tugmilljarða viðbótarfjárfestingar á Keflavíkurflugvelli og það
er ekki rökbundin nauðsyn að
ríkið eigi hvern einasta fermetra
í flughlöðum og tengibyggingum
sem einkaaðilar hafa sýnt áhuga

VIÐSKIPTI Bjarni Benediktsson,

fjármála- og efnahagsráðherra,
ætlar að skoða hvort heppilegt sé
að einkaaðilar komi að milljarða
tuga uppbyggingu sem framundan er á Keflavíkurflugvelli.
Unnin hefur verið uppbyggingar- og þróunaráætlun til næstu
25 ára.
„Það er nú þegar farinn af stað
áfangi sem er upp á meira en 20
milljarða og það er líka fyrirséð
miðað við þær áætlanir sem eru
í kortunum að þá þurfi í beinu

á að fjármagna og jafnvel eiga og
reka,“ segir hann.
Bjarni telur að það séu síðan
aðrir þættir sem þurfi að skoða.
„Til dæmis það hvort ríkið eigi
að vera rekstraraðili að komuversluninni, eða hvort það eigi
einfaldlega að bjóða slíka þætti
út,“ segir Bjarni. Það sé vilji til
þess að skoða þetta, meðal annars í þeim tilgangi að losa um
fjármagn og auka viðskiptafrelsi.
- jhh

Á IÐNÞINGI Bjarni Benediktsson fjár-

málaráðherra var á meðal gesta á Iðnþingi í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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88,5 prósent hjá WOW í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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VIÐSKIPTI Sætanýting hjá íslensku

flugfélögunum Icelandair og
WOW air hefur aldrei verið jafn
góð í febrúar eins og í nýliðnum mánuði, eftir því sem fram
kemur á vefnum Túristi.is.
Hjá Icelandair voru 77,7 prósent sætanna nýtt, en hlutfallið
var 4,5 prósentum minna í febrúar í fyrra. Hjá WOW air var hlutfallið 88,5 og hefur það aldrei
verið hærra í þessum mánuði.
Betri sætanýting var hjá WOW
air á seinni hluta síðasta árs en
því fyrra. Á fyrri helmingi voru
að meðaltali 76 prósent sætanna
bókuð en á seinni hluta ársins var
nýtingin 91 prósent.
- skó
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Böðull Íslamska ríkisins:

Bað fjölskyldu
sína afsökunar
Mohammed Emwazi, sem flestir
þekkja sem Jihadi John, böðul
Íslamska ríkisins, hefur beðið
fjölskyldu sína afsökunar á að
hafa valdið henni skömm.
Hann sér þó ekki eftir því að
hafa myrt gísla Íslamska ríkisins.
Hann er sagður hafa komið skilaboðum frá Sýrlandi til fjölskyldu
sinnar, sem hefur farið í felur.
Á vef Independent segir að
Emwazi hafi beðist afsökunar á
þeim „vandamálum“ sem fylgt
hafa opinberun hans sem böðuls
ISIS.
Washington Post var fyrst til
að segja frá því að Emwazi væri
Jihadi John, í lok febrúar.
- skó
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SKOÐUN
Konur munu ekki sitja aðgerðarlausar hjá:

Úrræðaleysið

A

ldarfjórðungur er nú liðinn frá stofnun Stígamóta
og rúmlega 7.000 einstaklingar hafa leitað til samtakanna á þessum tíma. Hinn 8. mars árið 1989 á
Alþjóðlegum baráttudegi kvenna ákváðu íslenskar
konur frá fjölda kvennasamtaka og félaga að helga
daginn baráttunni gegn kynferðisofbeldi á Íslandi. Samtökin
eru grasrótarsamtök sem berjast gegn kynferðisofbeldi og
veita aðstoð fyrir fólk sem hefur verið beitt kynferðisofbeldi.
Á síðasta ári leituðu 618 einstaklingar til samtakanna. Af
þeim voru 280 sem leituðu sér
aðstoðar í fyrsta skipti og 57
aðstandendur sóttu sér aðstoð.
Á bak við þessa rúmlega 7.000
einstaklinga sem hafa leitað
Fanney Birna
sér aðstoðar samtakanna liggja
Jónsdóttir
rúmlega 10.000 gerendur.
„Helstu áskoranirnar í dag
fanney@frettabladid.is
eru að kynferðisbrotamál
komast ekki í gegnum réttarkerfið,“ sagði Guðrún Jónsdóttir,
talskona Stígamóta, í samtali við Fréttablaðið. Þegar tölfræði
heimsókna til Stígamóta er skoðuð nánar kemur í ljós að málaflokkarnir nauðgun, nauðgunartilraun og sifjaspell spanna
um 67 prósent þeirra. Þar af voru 13,2 prósent málanna kærð
til lögreglu og því vildu 79,7 prósent ekki leggja fram kæru.
Þannig eru líkurnar á því að komast upp með þessi brot um 80
prósent. Guðrún sagði að ástæðan að baki flestum ákvörðunum
um að leggja ekki fram kæru væri skömm og sektarkennd.
Þolendum liði eins og þeir hefðu verið á vitlausum stað, með
vitlausu fólki, á vitlausum tíma og í vitlausu ástandi.
Um helgina birti mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar
bæklinginn Kynlegar tölur í tilefni af þessum baráttudegi
kvenna. Þar kemur meðal annars fram að af ellefu morðum
sem framin hafa verið hér á landi frá árinu 2003 megi rekja um
60 prósent þeirra til heimilisofbeldis.
Í einni umtöluðustu bók síðasta árs, Kötu, frá rithöfundinum Steinari Braga Guðmundssyni segir aðalsöguhetjan:
„Mannréttindi eins og þau eru skilin í dag miða að þörfum og
áherslum helmings mannkyns: karla. Þeir tala um frelsi, réttlæti og bræðralag en á þessu veisluborði hugmyndanna njótum
við konur bara brauðmolanna sem falla í gólfið. Meðan okkur
er nauðgað, við erum drepnar, seldar mansali í milljónatali,
barðar og sligaðar af körlum og niðurlægðar svo aftur með viðbragðsleysi samfélagsins, þá höfnum við þessum karlmiðuðu
hugmyndum. Þangað til við sitjum öll við sama borð og réttindum er jafnt útdeilt setjum við fram okkar eigin áherslur:
Vernd, refsingu og systralag.“ Félagslegu skilaboðin í bókinni
eru skýr. Ef kerfið bregst nánast undantekningarlaust mun einstaklingurinn á endanum taka til sinna ráða.
Tíðni ofbeldis gegn konum – hvort sem um er að ræða
kynferðisbrot eða morð – er skammarleg. Úrræðaleysi samfélagsins við að takast á við málaflokkinn er jafn skammarlegt.
Stígamót og önnur grasrótarsamtök hafa alltof lengi verið í
hlutverki hrópandans í eyðimörkinni – án þess að samfélagið
hafi brugðist við. Við þurfum vitundarvakningu til að losna
við þessa óværu og leita allra mögulegra leiða til að útrýma
þeirri staðreynd að ákveðinn hópur sé í hættu og njóti ekki fullnægjandi verndar í samfélaginu. Vegna þess að ofbeldi gegn
konum er faraldur. Og konur munu ekki sitja aðgerðarlausar
hjá endalaust.
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Ekki á flótta undan einum
Sigríður Björk Guðjónsdóttir er lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins. Sem
slíkur er hún embættismaður í starfi
hjá skattgreiðendum þessa lands.
Hún getur hins vegar ekki talað við
skattgreiðendur nema að ákveðnum
skilyrðum uppfylltum. Svo ákveðnum
að þau eru bundin við það að einn
fjölmiðlamaður tali við hana; Björn
Ingi Hrafnsson. Embættismaðurinn
Sigríður Björk er í þeirri stöðu
að Persónuvernd hefur sagt
hana brjóta lög. Sjálf segist
hún ekki hafa gert það,
nema hún getur ekki sagt
það við alla fjölmiðla. Í
gær sagðist hún aldrei
undir nokkrum kringumstæðum myndu ræða
við fréttastofu Stöðvar

Til hvers að ﬂækja hlutina?

365.is
Sími 1817

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

4 GSM áskriftir

60 mín. og 60 SMS*

Internet
20 GB

Heimasími
100 mín.**

*60 mín. og 60 SMS fylgja hverri áskrift. **Greitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar hringt er úr heimasíma.

2, svo dæmi sé tekið. Sigríður virðist
ekki skilja að samtal fréttamanns og
viðmælanda er ekki kaffispjall tveggja
einstaklinga, fjölmiðlamaðurinn er
milliliður fyrir lesendur og áhorfendur.

Samt smá á flótta
Sigríður sagðist ekki vera á flótta
undan fjölmiðlum, þó leitun sé að
manneskju sem hefur hundsað fjölmiðla af jafn miklum móð og hún
síðustu daga. Hún hefur greinilega
bara svona ákveðnar skoðanir
á því hvað séu fjölmiðlar, sem
virðist bundið við Björn Inga
Hrafnsson. Gott væri ef
Sigríður Björk áttaði
sig á því að
hreinskiptni og
heiðarleiki er
eini valkostur

hennar í stöðunni. Hreinskiptni gagnvart öllum, ekki bara þeim sem manni
þóknast.

Svara beðið
Garðar St. Ólafsson, lögmaður lögreglumanns sem lá undir grun í LÖKEmálinu svokallaða, skrifar athyglisvert
bréf á Kjarnann í gær. Þar spyr hann
Björn Inga Hrafnsson, eiganda DV og
Pressunnar, út í fréttaflutning miðlanna af málinu, eða öllu heldur skort
á fréttaflutningi eftir að fallið var frá
ákæru. Þar setur hann fram kenningar um umrædda þögn, reyndar
með þeim hvimleiða hætti að
þykjast ekki trúa kenningunum
en setja þær samt fram. Nú
verður athyglisvert að sjá
hverju Björn Ingi svarar.
kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Framkvæmdaáætlunin
frá Peking 20 ára
Alþjóðlegur baráttudagur kvenna er haldinn hátíðlegur 8. mars ár hvert. Dagurinn
á sér sögu allt aftur til ársins 1910 en um
1970 fékk dagurinn viðurkenningu Sameinuðu þjóðanna og síðan hafa kvennahreyfingin, verkalýðsfélög, stjórnvöld og alþjóðastofnanir sameinast um að nýta daginn
málaflokknum til framdráttar.
Sameinuðu þjóðirnar fagna 70 ára afmæli
á þessu ári. Fram kemur í inngangsorðum
Eygló
sáttmála hinna Sameinuðu þjóða, sem öðlHarðardóttir
aðist gildi þann 24. október 1945, að meðal
félags- og húsnæðismálaráðherra meginmarkmiða þeirra sé jafnrétti kvenna
og karla. Meðal þeirra 160 aðila sem undirrituðu sáttmálann voru einungis 4 konur og
endurspeglar það fæð kvenna í opinberu
lífi. Að sama skapi hafði heimsbyggðin enga
vitneskju um raunverulega stöðu kvenna
fyrr en að Sameinuðu þjóðirnar réðust, í
aðdraganda kvennáratugarins 1975–1985, í
það verkefni að meta stöðu kvenna í hverju
ríki fyrir sig. Í ljós kom að stór hluti kvenna
bjó við réttindaleysi, fátækt og ofbeldi. Í
dag eru konur enn í meirihluta þeirra sem
lifa við skort á efnislegum gæðum og takmarkað aðgengi að áhrifastöðum á sviði
stjórn- og efnahagsmála.
JAFNRÉTTI

LIFÐU
í NÚLLINU!

9. mars 2015 MÁNUDAGUR

FRÁ DEGI
TIL DAGS

➜ Í dag eru konur enn í meirihluta
þeirra sem lifa við skort á efnislegum gæðum.

Í ár eru liðin 20 ár frá kvennaráðstefnunni
í Peking þar sem merk framkvæmdaáætlun
um jafnrétti var samþykkt. Fundur kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna sem nú stendur yfir í New York er tileinkaður afmæli
framkvæmdaáætlunarinnar sem í tólf köflum leggur grunn að starfi aðildarríkjanna á
sviði jafnréttismála. Sömuleiðis er innihald
nýrra þróunarmarkmiða til umræðu á fundinum. Norðurlöndin hafa sameinast í baráttu
fyrir því að réttur kvenna til lífs án mismununar og ofbeldis verði virtur. Sérstök
áhersla er lögð á aðgengi kvenna að þjónustu
á sviði kyn- og frjósemisheilbrigðis, t.d hvað
varðar aðgengi að frjálsum fóstureyðingum og bann við limlestingum á kynfærum
stúlkubarna og kvenna. Stjórnvöldum víða
um heim má vera ljóst að án valdeflingar
og þátttöku kvenna er ekki hægt að uppfylla
markmið um frið, fæðuöryggi, lýðræðislega
stofnanauppbyggingu og jafnt aðgengi að
menntun svo að einhver dæmi séu nefnd.
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Áttundi mars var í gær
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í gær var áttundi mars –
alþjóðlegur baráttudagur
kvenna fyrir friði og jafnrétti, sem fær enn aukið gildi
í huga okkar á þessu ári þegar
við minnumst þess að hundrað
ár eru liðin frá því að konur
á Íslandi fengu kosningarétt.
Bara hundrað ár síðan sjálfsagt þótti að útiloka annað
kynið frá því að kjósa fulltrúa
til alþingis. Einhver umræða
fór fram um það í byrjun árs
hvort nokkuð tæki því að minnast kosningaréttar kvenna sérstaklega vegna þess að um leið
fengu fátækir og jarðnæðislausir karlar að kjósa í fyrsta
sinn, sem vissulega voru mikil
og merk tíðindi, og kallar á
sérstakan fögnuð, en breytir
auðvitað engu um það hvílík
tímamót það voru í sögu þjóðarinnar að öðru kyninu væri
ekki hreinlega neitað lengur
um að kjósa.
Það blasir eiginlega við.
Ýmsir karlar mölduðu samt
í móinn: Hvað er nú verið að
rifja það upp? Allt er nú tínt til!
Það hafa nú fleiri fengið kosningarétt og aldrei eru þessar
kellingar til friðs …
Og þar fram eftir götunum.
Til eru karlar sem telja sig
þurfa að gera athugasemdir við
hvaðeina í kvennabaráttu og
kvennasögu – allt, alltaf, alls
staðar. Það er eins og gengur
og ýmsar ástæður fyrir því;
hjá einhverjum þráhyggjukennd þrasþörf, hjá öðrum
þaulræktað skilningsleysi á
því hvað sé svona merkilegt
við það að vera kvenmaður; hjá
enn öðrum einhvers konar ótti,
óánægja og efasemdir um eigin
stöðu í lífinu. Svo er til fólk
sem virðist líta á mannréttindi sem einhvers konar köku
sem sé til skiptanna; réttindi

eins komi niður á réttindum
annars. Þannig er það auðvitað
ekki: almenn réttindi gagnast
öllum; útmæld sérréttindi bitna
á öllum, ekki síst forréttindafólkinu sjálfu. Eins og dæmin
sanna.
„We make her paint her face
and dance“
Aðrir karlar vilja vera með.
Auðvitað. Femínisminn er ein
af hinum stóru og voldugu réttlætishreyfingum okkar daga
og auðvelt að hrífast með, sérstaklega þegar haft er í huga
hversu ótal margt er óunnið
í þessum efnum. En sú þátttaka getur verið snúin. Og í
öllum bylgjum femínismans
hafa konur þurft að glíma við
ráðríka karla. Mér er minnisstæður þáttur af Silfri Egils
fyrir allmörgum árum þegar
sátu saman kona sem er valinkunnur krati með rætur í
Kvennalistanum og karl sem þá
var í Vinstri grænum; og konan
komst eiginlega ekkert að fyrir
karlinum því hann þurfti að fá
að tala svo mikið um það hvað
hann væri mikill femínisti og
útskýra fyrir konunni í hverju
sú hugsjón fælist.
Og stundum verður manni
hugsað í þessu sambandi til
söngsins hans Johns Lennon,
Woman is the nigger of the
world; sem manni þótti aldeilis
flott lag og bregða upp sterkum myndum af kvennakúgun. Í
lokin er þar endurtekin aftur og
aftur línan: „We make her paint
her face and dance …“ Með
hverju árinu sem líður finnst
mér þetta verri og verri lína.
Eiginlega óskiljanlegt að maður
sem eitt sinn var bítill skuli
láta aðra eins vitleysu út úr sér.
En þetta var árið 1972 þegar
í tísku var að stara ómálaður
í gaupnir sér, grár og gugginn af áhyggjum yfir ástandi
heimsins og óhóflegri neyslu á
makróbíótískum linsubaunum;
sjálfur dansinn var léttúð. Hugmyndastraumarnir renna alltaf
hver inn í annan og femínismi
þessara ára tók lit af harðlífiskommúnisma maóismans. John
Lennon var þarna genginn í

Við lifum á válegum
tímum og við þurfum
sárlega á nýsköpun að halda
í pólitískri hugsun–á borð
við þá sem Kvennalistinn
var á sinni tíð.

EIK-ml og farinn að syngja á
móti andlitsmálningu og dansi.
Og farinn að gera lítið úr þeim
konum sem mála sig og dansa –
í nafni kvenna.
Konur mála sig ekki vegna
þess að karlar segi þeim að
gera það. Þær velta ekki vöngum yfir kjólum og litum og
sétteringum vegna þess að
karlar vilji að þær geri það.
Slíkar pælingar hjá konum eru
ekki ómerkilegur hégómi eða
léttvæg iðja heldur mikilsverður þáttur í mannlegu atferli og
merkileg kvennamenning. Það
er ekki ónáttúra að mála sig
heldur hitt: að mála sig ekki.
Það er öfugsnúið að gera ekkert
með litasamsetningar, klæðast helst engu öðru en svörtu
og hvítu. Hinn kristni vestræni
gagnkynhneigði skrifstofumaður, óskreyttur í jakkafötum,
er ekki reglan heldur undantekningin. Og þarf svo sem
ekki að líta lengi í kringum sig
í vestrænum stórborgum til að
sjá það.
Hvað ber að gera?
Áttundi mars í gær og ég læt
hér dæluna ganga um karla.
Það er náttúrlega dæmigert,
en kannski við hæfi líka því að
hver er ég svo sem að fara að
setja á tölur um verkefni dagsins í kvennabaráttunni. Það
eina sem ég get er að vona að
hún dafni og þetta afmæli verði
íslenskum konum tækifæri til
að gera eitthvað stórkostlegt
sem gæti gagnast okkur öllum.
Við lifum á válegum tímum og
við þurfum sárlega á nýsköpun
að halda í pólitískri hugsun – á
borð við þá sem Kvennalistinn
var á sinni tíð.

Málfrelsi LÍÚ
LÍÚ hefur gefið út línuna SJÁVARÚTVEGUR ➜ LÍÚ neitaði að
um það hverjir eru þeim
standa að fundi með
þóknanlegir og hverjPírötum vegna þess
ir ekki. Samtökin taka
ekki þátt í opnum uppað mér hafði verið
lýsingafundum um sjávboðið að tala. Skýrarútvegsmál ef einhver
ingar blaðafulltrúans
annar hefur framsögu en
samtökin hafa stimplað
lúta að persónunni.
og vottfest sem hæfa til Kristinn H.
Það er farið í mannumræðunnar.
Gunnarsson
inn en forðast að
LÍÚ neitaði að standa að fv. alþingismaður
ræða málefnið.
fundi með Pírötum vegna
þess að mér hafði verið
boðið að tala. Skýringar blaðafulltrúans lúta að persónunni.
Það er farið í manninn en forðast
ið kaup. Forstjóri fyrirtækisins
að ræða málefnið. Það er kjarni
sagði upp tveimur sjómönnum
málsins. Ætlunin er að losna við
sem gengu fram í því máli og bar
ákveðna einstaklinga út úr opinvið hagræðingu. Skilaboðin eru
berri umræðu þar sem þeir tala
líka skýr: Það hefur afleiðingar
um það sem á að þegja um.
að una ekki valdboðinu.
Þetta er rökrétt framhald af
Með rýting í bakinu
valdbeitingu sem frammámenn
innan samtakanna hafa orðið
LÍÚ gekkst fyrir útifundi á
berir að. Rétt er að rifja upp
Austur velli á síðasta kjörtímabili gegn þáverandi stjórnvöldnokkur dæmi:
Samherji fékk því ráðið árið
um. Skipum með áhöfn var siglt
2002 að alþingismaður Norðurtil Reykjavíkur og sjómenn fengu
landskjördæmis eystra fyrir
skýr skilaboð um það sem ætlast
Vinstri græna flutti ekki hátíðvar til af þeim. Sjómennirnir
stóðu á Austurvelli í sjógöllum
arræðuna á sjómannadeginum á
Akureyri. Gengið hafði verið frá
með rýting atvinnurekendavaldsþví að þingmaðurinn talaði en
ins í bakinu.
hinn langi armur kvótaauðvaldsForstjóri Sa mherja róaði
ins á staðnum sætti sig ekki við
Ísfirðinga með orðunum: Guggræðumanninn og annar alþingisan verður áfram gul, áfram ÍS
og áfram gerð út frá Ísafirði.
maður úr öðrum flokki var fengHann gekk á bak orða sinna að
inn til verksins.
Forstjóri Samherja lokaði fisköllu leyti og fannst það allt í lagi.
vinnslu á Dalvík í framhaldi af
Hann sá bara eftir því að hafa
rannsókn Seðlabankans á verðlofað of miklu, ekki því að hafa
lagningu á afurðum fyrirtækvanefnt loforðið. Honum finnst
isins sem seldar voru erlendis.
allt í lagi að svipta Ísfirðinga
Rannsóknar Seðlabankans var
vinnu, tekjum, umsvifum og
hefnt á Dalvík. Það voru skýr
sóknarfærum sem fylgja öflugri
skilaboð til ráðamanna þjóðarútgerð. Honum finnst að það eigi
innar.
að taka því þegjandi og möglunForstjóri Hraðfrystihússins
arlaust.
Gunnvarar í Hnífsdal reiddist
Þetta er það sem samtökin vilja
svo bæjarstjórn Ísafjarðarbæjþagga niður. Upprifjun á staðar að hann lét einn togara fyrreyndum um vanefndir, valdníðslu og alvarlega vankanta á
irtækisins landa í Bolungarvík.
kvótakerfinu sem leiða til samBæjarstjórnin vildi ekki ganga
þjöppunar auðs og valds. Það
erinda LÍÚ og álykta eins og samverður aldrei friður um kvótatökin kröfðust í tilteknu máli.
kerfið eins og það er. Ítrekaðar
Skilaboðin voru líka skýr: Það
hefur fjárhagslegar afleiðingar
tilraunir útgerðarsamtakanna til
fyrir bæjarfélagið að hlýða ekki
þess að berja þjóðina til hlýðni
eru dæmdar til þess að mistakútgerðarvaldinu.
ast og munu bara virka eins og
Sjómenn í Bolungarvík leituðu réttar síns og sóttu lögboðolía sem hellt er á bál.

Eitt glas af Fjörmjólk inniheldur
Miðað er við 2 dl (200 g)

Orka 78 hitaeiningar

Einstaklega próteinrík og
inniheldur fjölda nauðsynlegra
næringarefna.
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Prótein 8,8 g

Til að byggja upp vöðva og öðlast kraft

Kolvetni 9,4 g

Til að veita líkamanum orku

Fita 0,6 g

Flytur með sér A- og D-vítamín

Kalk 282 mg

Fyrir sterk bein, hvítar tennur og
fallegra bros

D-vítamín 2,0 μg

Til að líkaminn geti nýtt sér kalkið

A-vítamín 90 μg

Fyrir húðina, augun og sjónina

B2-vítamín 0,34 mg

Fyrir efnaskipti líkamans

Fosfór 196 mg

Fyrir sterk bein

Joð 22 μg

Fyrir efnaskipti og orkujafnvægi

B12-vítamín 0,74 μg

Fyrir alla frumustarfsemi
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Krónan, höftin og evran
mikill fólksflótti var og
Brátt verða sjö ár liðin FJÁRMÁL
frá hruninu sem varð á
er frá landinu og að skuldÍslandi, sjö mögur ár að
ir almennings, hvað sem
baki, kannski ekki síst
öllum „leiðréttingum“
líður, ruku upp úr öllu
fyrir „millistéttaraulana”
valdi. Þeir virðast líka
sem borguðu af skuldum
hafa gleymt því að hér
sínum áfram, báru skattahækkanir og niðurskurð
þurfti að setja á gjaldeyrán þess að mögla mikið
ishöft fyrir rúmum sex
nema á Facebook. Kannski Gauti
árum, höft sem enn halda
vonar fólkið sem greitt Kristmannsson
fast og stjórnmálamenn
hefur allan sinn sparnað prófessor við HÍ
þora bersýnilega ekki að
í vaxtahít verðtryggingar
aflétta.
okkar ónýta gjaldmiðils að fram
Hvers vegna? Hagfræðingar
segja að nú sé besti tíminn til að
undan séu betri sjö ár, ár sem réttaflétta höftum en lítið er að gerlæti fórnirnar sem færðar voru á
altari hinnar sjálfstæðu örmyntar.
ast nema nefndastörf. Talað er um
Sumir halda því fram að hún hafi
„útgönguskatt“, en það er engin
aflétting, aðeins annað form á
„bjargað“ Íslendingum, forðað
þeim frá atvinnuleysi einmitt
höftum. Kröfuhafar íslensku bankvegna þess að gengið gat fallanna geta vel beðið það af sér á
ið, en þeir virðast gleyma því að
góðum vöxtum íslensku krónunnatvinnuleysi rauk hér upp líka,
ar sem eru margfalt hærri en ann-

ars staðar á Vesturlöndum og þótt
víðar væri leitað. Verðtryggingin
sér svo um sína ef „verðbólguskot“
verður.
Hvað gerum við þá?
Og það er einmitt það sem gerist
ef höftunum verður aflétt í raun
og veru. Allir vita að krónan er
afar ótryggur gjaldmiðill og það
væri beinlínis skylda íslenskra
lífeyrissjóða að fjárfesta meira
erlendis ef höftin færu. Það þarf
ekki að spyrja um einkaaðila, hver
þeirra tæki áhættuna á því að peningaeignir þeirra rýrnuðu umtalsvert einungis vegna þess að þær
væru í íslenskum krónum? Auk
þess gætu miklar sveiflur leitt til
nýrra hafta og þá væri gott að eiga
peninga í útlöndum, það hefur sýnt
sig á undanförnum árum í gjaldeyrisútboðum Seðlabankans.

Fyrir sex árum sótti Ísland
um aðild að Evrópusambandinu.
Þvert á það sem áróðurinn hamrar á var góður meirihluti fyrir
því bæði meðal þings og þjóðar.
Skoðanakönnun Capacent Gallup
í febrúar 2009 sýndi að rúm 60%
landsmanna voru hlynnt aðildarumsókn. Fyrir kosningar árið 2009
samþykkti Framsóknarflokkurinn
að sótt skyldi um aðild að ESB,
Samfylkingin var á því, Borgarahreyfingin einnig og vitað var
að ýmsir þingmenn Sjálfstæðisflokksins voru hlynntir umsókn
um aðild. Vinstri græn samþykktu
svo í stjórnarsáttmála að styðja
umsóknina sem lögð yrði síðan
í þjóðaratkvæðagreiðslu. Allir
höfðu fyrirvara um samþykki
eftir því hvernig til tækist í samningaviðræðum, enda voru menn þá
ekki farnir að ljúga því upp í opið

➜ Hagfræðingar segja að

nú sé besti tíminn til að
aﬂétta höftum en lítið er að
gerast nema nefndastörf.

geðið á almenningi að ekki væri
um neitt að semja.
Eitt mikilvægasta atriðið við
aðild að ESB var að fá hlutdeild í
gjaldmiðli sem stæði af sér ólgusjói hnattvæðingar og skilaði
íslenskum almenningi og fyrirtækjum vaxtakjörum á borð við
þau sem eru í nágrannalöndunum. Andstæðingar aðildar hrópuðu þá hátt að það tæki mörg ár
að verða aðili að evrunni, skilyrðin væru slík. Sem er alveg rétt.
En nú stöndum við hér tæpum sex
árum seinna og bíðum þess eins að
næsta verðbólguholskefla ríði yfir
okkur og hvað gerum við þá?

Leiguíbúðir fyrir
Erum við enn að leita að þér?
efnameiri í forgang
í Mosfellsbæ
Nýverið gerði Íbúahreyf- HÚSNÆÐISMÁL ➜ Íslensk heimili eru
ingin tillögur starfshóps
í sárum eftir mesta
Sjálfstæðisflokks, Sambankahrun sögunnar
fylk i nga r og Vi nstri
grænna um uppbyggog sögð þau skuldsettingu leiguhúsnæðis í
ustu í heimi.
miðbæ Mosfellsbæjar
að umræðuefni í bæjarstjórn. Ástæðan er sú að
þær fela ekki í sér nein Sigrún H.
sem fái jafnframt það
úrræði fyrir unga og Pálsdóttir
hlutverk að tryggja að
efnaminni íbúa, heldur bæjarfulltrúi
væntanlegar leiguíbúðeinungis þá efnameiri.
Íbúahreyﬁngarinnar ir verði á viðráðanlegu
verði og útfærsla á því
Lóðarvalið segir sína
sögu. Það á að byggja í miðbænhvernig rekstur og fyrirkomuum þar sem íbúðir eru eftirsóttlag leiguíbúðanna verði tryggð
ar og bygg ingarkostnaður hár
til langs tíma. Íbúahreyfingin
telur mjög mikilvægt að allar
vegna kvaða um bílakjallara og
fleira. Staðsetningin ein kallraddir heyrist við undirbúning
ar því á hátt sölu- og leiguverð
þessa máls. En […] lítur svo á
nema til komi sértækar ráðstafað markmið með úthlutun lóða
anir sveitarfélagsins.
undir leiguíbúðir sé fyrst og
fremst að tryggja fólki og þá
Í umræðum kom fram að
sérstaklega ungu fólki leigustarfshópurinn ætlar hvorki að
hafa frumkvæði að samstarfi
íbúðir á sem lægstu leigugjaldi
við húsnæðissamvinnufélög, til langs tíma.“
en þau eru rekin án hagnaðarGæta þarf jafnræðis
sjónarmiða, - né lækka gatnagerða rgjöld. Orðrétt sagði
Íbúahreyfingin tekur undir
bæjarstjóri: „Leiguverð ræðst
nauðsyn þess að byggja upp
af markaðsaðstæðum. Bærinn
leiguma rkað í Mosfellsbæ.
mun ekki koma með neinum
Íslensk heimili eru í sárum eftir
hætti að rekstri þessara íbúða
mesta bankahrun sögunnar og
og þetta eru ekki félagslegsögð þau skuldsettustu í heimi.
ar leiguíbúðir, heldur almennt
Nú sex árum síðar hefur mikill
leiguhúsnæði á frjálsum markfjöldi fólks misst húsnæði sitt
aði.“ Það er sem sagt framboðið
og lánshæfi í bönkunum. Margsem á að sjá til þess að lækka
ir eru því ekki borgunar menn
leiguverð. En hvað styður þá
fyrir eigin húsnæði. Enn aðrir
kenningu? Þetta eru einungis
geta ekki hugsað sér að láta
þrjátíu íbúðir á dýrasta stað í
binda sig aftur á skuldaklafann.
bænum.
Uppbygging leigumarkaðar er
Samkvæmt minnisblaði á að
því knýjandi.
úthluta lóðum fyrir sextíu íbúðÞetta fyrsta skref í þróun
leigumarkaðar í Mosfellsbæ
ir á mörkum Þverholts og Skeiðer með öðrum formerkjum en
holts í miðbæ Mosfellsbæjar. Í
fyrsta áfanga á að byggja fjöruÍbúahreyfingin hefði kosið. Fortíu íbúðir, þar af þrjátíu leigugangsröðunin vekur undrun.
íbúðir sem á hvílir þinglýst
Undirrituð frétti fyrst af tilvist
kvöð um varanlega útleigu sem
starfshópsins á fundi bæjarer besta mál. En að aflétta þingráðs nú í lok janúar. Hefði ekki
lýstri kvöð er auðvelt og engar
verið skynsamlegra að hafa
aðgerðir til lækkunar á uppþverpólitíska sátt um svo mikhafskostnaði sem stuðla að viðilvægt mál? Og muna að sveitarráðanlegri leigu til frambúðstjórnir þurfa að gæta jafnræðar. Í tillögunum segir ekkert
is í ákvörðunum sínum, muna
að það er líka þeirra verkefni
um hvernig haga skuli rekstri,
halda utan um útleigu, viðhald
að tryggja ungum og efnaminni
og fleira.
fjölskyldum leiguhúsnæði á viðÁ bæjarstjórnarfundinum
ráðanlegu leiguverði.
lýsti undirrituð afstöðu ÍbúaÍ stefnumótandi starfi í bæjhreyfingarinnar til málsins:
arstjórn þurfa ráðandi öfl að
þola að hlusta á öll sjónarmið.
„Íbúahreyfingin er tilbúin til að
koma að vinnu valnefndarinnar
Þannig er lýðræðið.

Liggurðu á skoðunum þínum? Það er algjör óþarﬁ.
Sendu greinina þína á greinar@visir.is
og við komum henni á framfæri hið snarasta.

Þegar íslenskar stúlkur
byrja að sofa hjá eru þær
yngri en annars staðar á
Norðurlöndum. Íslenskar konur eru þess vegna í
aukinni áhættu að smitast
fyrr af kynsjúkdómum.
HPV-veiran smitast með
kynmökum og er aðalorsök
leghálskrabbameins sem á
heimsvísu er þriðja algengasta dánarorsök af völdum
krabbameins hjá konum.

HEILBRIGÐISMÁL Konurnar sem leitað var að

Einungis tvær af hverjum tíu konum sem fá sitt
fyrsta boð um að koma í
hópleit að leghálskrabbameini panta tíma innan
hálfs árs. Og um helmingur kemur ekki reglulega þrátt fyrir að fá
boð en til að leitin skili
Lára G.
árangri þarf að taka legSigurðardóttir
læknir og formaður hálsstrok á þriggja ára
fag- og fræðsluráðs fresti.
Í árvekniátaki Bleiku
KrabbameinsVinkonan sem kom ekki
félagsins
slaufunnar í október síðKona sem ég hitti um daginn sagði
astliðnum stóð Krabbameinsfémér að hún hefði greinst fyrir
lagið fyrir herferðinni „Erum
þrjátíu árum með leghálskrabbavið að leita að þér?“ Á meðan á
mein eftir að hafa komið í hópleit.
átakinu stóð varð mikil vakning
Hún var ekki orðin þrítug og móðir
hjá þjóðinni um mikilvægi þess
ungra barna. Hún sagðist heppin
að konur þiggi boð um að mæta
að hafa mætt reglulega í leit því
í leit. Feður hringdu og fengu
tíma fyrir dætur sínar í legkrabbameinið uppgötvaðist á byrjunarstigi, á meðan það var enn
hálskrabbameinsleit. Mæður og
læknanlegt. Hún veit af eigin raun
ömmur komu í samfylgd dætra
eða barnabarna. Skoðanadöghve mikilvægt er að mæta regluum var fjölgað til að anna eftlega í krabbameinsleit því náin vinirspurn og símaþjónusta aukin.
kona hennar sem greindist einnig
Alls komu 65% fleiri konur á
með leghálskrabbamein sama ár
hafði ekki mætt í boðaða leit. Sú
aldrinum 23 til 39 ára í leghálsvar ekki jafn heppin.
krabbameinsleit á Leitarstöðina
Hér á landi er konum á aldrinum 23
í Reykjavík í október heldur en í
til 65 ára boðið að mæta á þriggja
september. Til samanburðar varð
ára fresti í leghálskrabbameinsleit
engin marktæk aukning á mæten samt sem áður eru alltof margingu í október miðað við septemar konur sem koma of sjaldan eða
ber árið áður (2013). Átakið núna
aldrei.
skilaði þannig góðum árangri.

Lúmskur sjúkdómur
Dánartíðni vegna leghálskrabbameins hefur lækkað um 90% frá
því að leit hófst á vegum Krabbameinsfélagsins fyrir hálfri öld.
Þessi árangur jafngildir að um
600 konum hafi verið bjargað frá
ótímabærum dauða. En þó svo
að konum sem látast úr leghálskrabbameini hafi fækkað umtalsvert mun sjúkdómurinn ekki
hverfa úr samfélaginu á næstu
árum. Þvert á móti hafa ungar
konur verið að greinast með lengra
gengið leghálskrabbamein sem
erfiðara er að lækna. Það sem er
mikilvægt að átta sig á er að sjúkdómurinn er lúmskur því hann er
oftast einkennalaus á byrjunarstigum þegar meiri líkur eru á
lækningu.
Leitin heldur áfram
Krabbameinsfélagið hvetur konur
til að nýta sér þessa mikilvægu
heilsuvernd sem leitarstarfið er.
Leitin að konunum í október bar
sannarlega árangur en leitin heldur
áfram. Til að ná enn betri árangri
þurfa konur á boðunaraldri að
mæta reglulega. Og höfum í huga
að það er ekki sjálfgefið að hafa
aðgang að jafnöflugu leitarstarfi
og rekið er á Íslandi. Það eru forréttindi.
Getur nokkuð verið að við séum
enn að leita að þér?

Flatarmál og miðja Íslands
Að ákvarða flatarmál og LANDMÆLINGAR það gert má þó ætla að talan
miðju stórra landsvæða,
sé nokkuð nærri meðal sjáveins og Íslands, er mjög
arstöðu þegar kemur að
áhugavert verkefni þar sem
flatarmálsútreikningum.
taka þarf afstöðu til nokkHinsvegar er þessháttar
urra atriða og skilgreininga
strandlína ekki nothæf við
áður en lagt er af stað. Niðmat á strandlínubreytingurstaðan veltur síðan á því
um á milli tímabila. Munurhvaða skilgreiningar eru
inn á strandlínunni í hæstu
notaðar.
og lægstu sjávarstöðu getur
Guðmundur
Í gegnum tíðina hefur Valsson
verið nánast enginn og upp í
flatarmálið verið reiknað mælingaverkhundruð metra og fer hann
út frá strand línu sem er fræðingur hjá
eftir landslagi við ströndina á hverjum stað. Þetta
teiknuð upp eftir loftmynd- Landmælingum
um eða gervitunglamynd- Íslands
atriði eitt og sér getur gefið
um. Um er að ræða flatarmismun upp á tugi, jafnvel
mál á ofanvarpi landsins þar sem
hundruð ferkílómetra.
ekki er tekið tillit til landslags. Sé
Annað atriði sem skiptir miklu
máli er aldur þeirra gagna sem
tekið tillit til landslags verður flatnotuð eru við að teikna strandlínarmálið breytilegt eftir því hversu
nákvæmt landlíkan við notum. Í dag
una, vegna þess að á mörgum svæðer þó í auknum mæli farið að notast
um á Íslandi er strandlínan síbreytivið lidar/laser-mælingar úr flugvélleg. Stærstu áhrifavaldarnir þarna
um til að mæla strandlínu þar sem
er landbrot og jökulframburður.
sérstakur geisli, sem getur mælt
Ögn tæknilegra atriði sem skiptir
niður fyrir vatnsyfirborð, er notaðmáli er hvaða kortavörpun er notuð
ur. Mælingar með þessum aðferðum
þegar flatarmálið er reiknað. Sú
kortavörpun sem oftast er notuð
eru mjög kostnaðarsamar og hefur
á Íslandi varðveitir í raun aðeins
þeim ekki verið beitt hér við land.
Stærsta atriðið sem þarf að skoða
lögun landsins, en ekki stefnur og
er skilgreining strandlínunnar. Er
stærðir. Réttara er því að notast
við svokallaðar jafnflatar-kortamiðað við hæstu sjávarstöðu, meðalsjávarstöðu eða lægstu sjávarstöðu,
varpanir þegar reikna á flatarmál
eða er strandlínan teiknuð eins og
landsvæða nákvæmlega. Sé jafnhún kemur fyrir á viðkomandi
flatarvörpun í stað hinnar hefðmyndum án tillits til sjávarfalla? Sé
bundnu Lambert-vörpunar notuð,

➜ Strandlína er skilgreind

út frá hæstu sjávarstöðu og
byggir á nýlegum gervitunglamyndum og loftmyndum.

stækkar landið um u.þ.b. 1,7 ferkílómetra.
Eyjur og sker
Þá er einnig spurning hvort við
tökum eyjarnar í kringum Ísland
með inn í reikninginn og þá má velta
upp þeirri spurningu hvað er eyja
og hvað er sker.
Strandlína Landmælinga Íslands
er skilgreind út frá hæstu sjávarstöðu og byggir á nýlegum gervitunglamyndum og loftmyndum.
Samkvæmt þessari strandlínu er
flatarmál meginlands Íslands um
102.593 ferkílómetrar sé flatarmálið reiknað með jafn flatarvörpun. Samanlagt flatarmál þeirra
eyja sem eru stærri en 1 hektari er
um 109 ferkílómetrar.
Miðað við þessi gögn þá er
miðja landsins 64°59’10.4”N og
18°35’04.9”V og munar um 98
metrum frá því að Landmælingar
Íslands reiknuðu hana fyrst árið
2005. Þó ber ekki að líta á þessa
tölur sem heilagan sannleika þar
sem strandlínan er háð þeim skilgreiningum og breytingum sem
nefndar hafa verið hér að ofan.
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DekaCryl 7
Innimálning. 10 lítrar

5.995

Deka Pro 10
Innimálning. 10 lítrar

4.796

6.995

5.596

Aqua 25 innimálning á böð
4 lítrar

4.795

Deka Gólfmálning grá 3 lítrar

4.995

3.996

Veggspartl medium,10 lítrar

3.836

4.595

3.676

LF Veggspartl
0,5 litrar

945

Bakki, 25 cm rúlla, grind
og pensill. - Sett

1.695

1.356

Deka Project
grunnur. 10 lítrar

6.295 5.036

756

Deka Meistaralakk 70
Akrýllakk. hvítt. 1 líter

2.195

1.756
20m2 málningaryfirbreiðsla

225

SMIG Med veggspartl 5 kg.

180

1.590

1.272
Málningarpappi 20mx80cm

Mako málningarrúlla og bakki 25cm

795

Scala málarakýtti

636

495

396

Mako málaramotta
1x3 metrar

Mako pensill 50mm

275

220

1.295

1.036

1.145

916

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is
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ÞETTA GERÐIST 9. MARS 1950
1497 Nikulás Kópernikus gerir fyrstu skráðu
stjörnuathugun sína.
1685 132 menn af ellefu skipum farast í
snöggu áhlaupsveðri,
sem gengið hefur undir
nafninu Góuþrælsveðrið. Skipin voru frá Stafnesi og Vestmannaeyjum.

1796 Napoleon Bonaparte giftist fyrstu konu sinni, Josephine de Beauharnais.
1831 Lúðvík Filippus Frakkakonungur stofnar frönsku útlendingaherdeildina.
1862 Fyrsti bardagi á milli tveggja brynvarinna skipa, Monitor
og Virginia, er háður í Bandaríkjunum og lýkur með jafntefli.
1943 Bobby Fischer, bandarískur skákmaður og fyrrverandi
heimsmeistari í skák, fæðist.
1957 Jarðskjálfti að stærð 9,1 verður á Aleútaeyjum.
2007 Byggingu nýja Wembley-leikvangsins lýkur.

SVAVA FRIÐJÓNSDÓTTIR
frá Torfufelli,

lést þriðjudaginn 3. mars á hjúkrunarheimilinu
Lögmannshlíð, Akureyri. Útför hennar fer fram
frá Akureyrarkirkju föstudaginn 13. mars nk. kl. 13.30.

Árni Sigurðsson
Jón Hlynur Sigurðsson
Bjarney Sigurðardóttir
Sigrún Lilja Sigurðardóttir
Hólmfríður Sigurðardóttir
Sigurður Torfi Sigurðsson
og fjölskyldur.

Áður en Sinfóníuhljómsveit Íslands tók
til starfa höfðu ýmsar tilraunir verið
gerðar til stofnunar sinfóníuhljómsveitar
og má þar nefna Útvarpshljómsveitina
sem starfrækt var í nokkur ár. Einn aðalhvatamaður að stofnun hennar var Jón
Þórarinsson. Sínfóníuhljómsveitin var
stofnuð fimmtudagskvöldið 9. mars 1950
þegar 39 manna sveit, þar af 5 erlendir
tré- og málmblásturshljóðfæraleikarar,
hélt fyrstu tónleikana í Austurbæjarbíói. Aðgangseyrir var 20 krónur og á

tónleikunum var m.a. leikinn Egmont-forleikurinn eftir Beethoven og Ófullgerða
sinfónían eftir Schubert. „Hefur aldrei
áður heyrst svo stór og fullkomin íslenzk
hljómsveit hér,“ mátti lesa í blöðunum
og var mikið rætt um fagnaðarlætin
sem brutust út í lokin. Það var nokkrum
vandkvæðum bundið að tryggja hljómsveitinni rekstrargrundvöll, þannig var
hljómsveitin rekin af Ríkisútvarpinu fram
að 1983 þegar lög voru samþykkt sem
tryggðu sjálfstæði hennar.

Aﬂar gagna á sama hátt
og Sherlock Holmes
Guðjón Friðriksson, rithöfundur og sagnfræðingur, sem er 70 ára í dag, segir ritun
ævisögu Einars Benediktssonar með því eftirminnilegra sem hann haﬁ gert. Hann ritar
nú sögu Alþýðuﬂokksins sem hann segir hafa verið skrautlega á köﬂum.

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

Sigurður Jósefsson
Guðrún Sigurðardóttir

Sinfóníuhljómsveit Íslands stofnuð

Loftur Sigvaldason
Soffía Árnadóttir
Björg Brynjólfsdóttir
Sigríður Steinbjörnsdóttir
Pétur H. Ágústsson
Einar Svanbergsson
Haukur Tryggvason
Ragnhildur Sigurðardóttir

Þökkum auðsýnda samúð, kveðjur og
hlýhug við andlát og útför eiginmanns míns,
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

PÁLS STEINARS GUÐMUNDSSONAR
fyrrverandi skólastjóra,
Unnarbraut 10.
Unnur Ágústsdóttir
Katrín Pálsdóttir
Gunnar Þorvaldsson
Lára Pálsdóttir
Sveinn Kjartansson
Ingibjörg Pálsdóttir
Gunnar Hermannsson
Guðrún Pálsdóttir
Þórir Baldursson
Unnur Pálsdóttir
Sigfús Bjarni Sigfússon
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og mágur,

ÁRNI ARINBJARNARSON
tónlistarmaður,
Geitlandi 3, Reykjavík,

sem lést á heimili sínu sunnudaginn 1. mars,
verður jarðsunginn frá Hvítasunnukirkjunni
Fíladelfíu miðvikudaginn 11. mars kl. 15.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á ABC hjálparstarf.
Dóra Lydia Haraldsdóttir
Arinbjörn Árnason
Joanne Árnason
Pálína Árnadóttir
Margrét Árnadóttir
Aron James, Joshua Ben
Haraldur Haraldsson
Páll Haraldsson

Guðjón Friðriksson, sagnfræðingur og
rithöfundur, er um þessar mundir að
leggja lokahönd á sögu Alþýðuflokksins sem fagnar 100 ára afmæli á næsta
ári. Sjálfur á hann sjötíu ára afmæli í
dag. „Það kemur alveg flatt upp á mig
að vera orðinn sjötugur. Ég hef unnið
sjálfstætt svo að það verða engin venjuleg starfslok. Maður er alltaf samur
og jafn og vinnur meðan maður hefur
heilsu og ánægju af því sem maður er
að gera,“ segir hann.
Guðjón hefur verið allt síðasta ár að
skrifa sögu Alþýðuflokksins og aðeins
lengur, að því er hann greinir frá. „Ég
er að keppast við að ljúka þessu. Það er
fyrirhugað að bókin komi út annaðhvort
í nóvember eða í febrúar á næsta ári.
Þetta er næstum 100 ára saga og mjög
skrautleg á köflum. Flokkurinn klofnaði fimm sinnum þannig að menn geta
rétt ímyndað sér átökin.“
Sagnfræðingurinn hefur farið í gegnum mikið af gögnum og einkabréfum
við ritun sögu flokksins. „Þetta er um
alls konar mál sem voru að gerast baksviðs.“
Guðjón, sem hefur verið kennari,
blaðamaður og ritstjóri, hefur verið
sjálfstætt starfandi frá 1991. Eftir
hann liggur fjöldi ritverka og hefur
hann hlotið fjölmargar viðurkenningar fyrir verk sín.
Með því eftirminnilegra sem hann
hefur gert á rithöfundarferlinum er
ritun ævisögu Einars Benediktssonar
skálds. „Það er nú aðallega af því að ég
fór að leita að honum erlendis. Ég var
meðal annars lengi í London. Ég bjóst
ekki við að finna mikið en þetta varð
alveg ævintýri. Ég elti uppi alls konar
þræði og það bar árangur. Ég hitti
meðal annars afkomendur manna sem
störfuðu með Einari og það var eins í
Noregi þegar ég var þar. Ég komst í
mörg gögn sem aldrei höfðu verið opinberuð áður. Maður var eins og Sherlock
Holmes.“
Guðjón er fæddur og uppalinn í
Reykjavík og kveðst eiginlega vera

Í REYKJAVÍKURAKADEMÍUNNI Guðjón Friðriksson var með kaffi fyrir nánustu fjölskyldu í
gær í tilefni sjötugsafmælisins. Hann segist kannski hafa meira við þegar hann verður 75 ára.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

bæði Austur- og Vesturbæingur. Hann
hafi búið á Barónsstíg til 12 ára aldurs
en flutt þaðan með foreldrum sínum
á Holtsgötu. Á blaðamannsferlinum
skrifaði hann mikið um Reykjavík, að
því er hann greinir frá. „Árið 1985 var

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Elsku pabbi minn, afi, bróðir og mágur,

FRIÐRIK RAGNAR EGGERTSSON
vélfræðingur og yfirvélstjóri,

varð bráðkvaddur á heimili sínu 25. febrúar
sl. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík
þriðjudaginn 10. mars klukkan 15. Blóm
og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hans er bent á Slysavarnafélagið
Landsbjörg eða Samtök sykursjúkra.
Ragna Hrund Friðriksdóttir
Alfreð Máni Ingason
Hafsteinn Eggertsson
Guðjón Ingi Eggertsson

Mandy Baucum
Steinunn Thorlacius

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

ég ásamt öðrum sagnfræðingi ráðinn
til að skrifa Sögu Reykjavíkur. Davíð
Oddsson var þá borgarstjóri og ég kom
beint af Þjóðviljanum,“ segir hann og
það bregður fyrir kímni í röddinni.
ibs@frettabladid.is

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

PARTÍ Í EPAL
Opnunarpartí HönnunarMars verður haldið í Epal
á miðvikudaginn klukkan 17 til 19.
Epal mun í ár sýna áhugaverða hönnun eftir fjölbreyttan hóp hönnuða jafnt ungra sem reyndari.

NASOFAN-NEFÚÐI VIÐ
BÓLGU OG ERTINGU
LYFIS KYNNIR Nasofan-nefúði – Nýtt í lausasölu. Í fyrsta sinn á Íslandi fæst nú nefúði í lausasölu í apótekum sem inniheldur barkstera sem draga úr bólgu og ertingu í
nefi. Sambærileg lyf hafa hingað til eingöngu verið fáanleg gegn ávísun læknis.
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asofan-nefúðinn inniheldur
barksterann fluticason própíónat. „Barksterar eru mjög virk
bólgueyðandi efni sem hindra myndun ýmissa boðefna í ónæmiskerfinu,
m.a. í ofnæmi,“ segir Hákon Steinsson, lyfjafræðingur hjá LYFIS. „Einkenni frá nefi vegna bólgu í nefholinu
sem hægt er að hafa áhrif á með barkstera eru nefstífla, nefrennsli, kláði í
nefi og hnerri.“
Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna, 18 ára og eldri,
er 1-2 úðaskammtar í
hvora nös einu sinni á
dag, helst að morgni.
Auka má skammt í mest
2 úðaskammta
í hvora nös
tvisvar á dag
þar til einkenni minnka
og halda þá
áfram að nota
venjulegan
skammt.
Það getur tekið
nokkra
daga fyrir
lyfið að
virka þrátt
fyrir reglulega notkun. Þegar
bati hefur
náðst á
að halda
áfram
að nota
minnsta
skammt

sem þarf til að hafa
stjórn á einkennum.
Nasofan-nefúðinn
fæst án lyfseðils í öllum
apótekum. Án ávísunar
frá lækni er Nasofan
eingöngu ætlað einstaklingum 18 ára og eldri.
Mikilvægt er að lesa
fylgiseðil lyfsins fyrir
notkun og kynna sér
notkunarleiðbeiningar
og helstu varúðarreglur.
Stutta samantekt
um lyfið má sjá hér að
neðan.

NASOFAN Nasofannefúðinn inniheldur
barksterann fluticason
própíónat og er fyrsta
og eina lyfið sinnar tegundar sem fæst nú án
lyfseðils á Íslandi.

● Nefstífla
● Nefrennsli
● Kláði í nefi
● Hnerri

Notkunarsvið: Nasofan nefúði er notaður til að draga úr og meðhöndla árstíðabundna ofnæmisbólgu í neﬁ. Ekki má nota Nasofan: ef um er að ræða ofnæmi fyrir ﬂuticason própíónati eða einhverju
öðru innihaldsefni lyfsins. Gæta skal sérstakrar varúðar ef þú: hefur einhvern tíma farið í aðgerð á neﬁ; ert með eða hefur nýlega verið með sýkingu í neﬁ; ert með eða hefur nýlega verið með einhvers
konar ómeðhöndlaða sýkingu eða berkla eða herpessýkingu í augum; hefur nýlega verið í meðferð með sterum í sprautuformi eða ef þú hefur verið að taka inn stera um munn í langan tíma. Nasofan nefúði
inniheldur benzalkonklóríð rotvarnarefni. Meðganga og brjóstagjöf: Leita skal ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyﬁð er notað. Skömmtun: Fullorðnir, 18 ára og eldri: 1-2 úðaskammtar í
hvora nös einu sinni á dag, helst að morgni. Auka má skammt í mest 2 úðaskammta í hvora nös tvisvar á dag þar til einkenni minnka og halda þá áfram að nota venjulegan skammt. Algengar aukaverkanir: Blóðnasir, höfuðverkur, óþægilegt bragð í munni eða óþægileg lykt í neﬁ, þurrkur eða erting í hálsi og nösum ásamt hnerra. Lesið vandlega fylgiseðil sem fylgir lyﬁnu. SmPC: Desember 2014.

FÓLK| HEIMILI
ÚTSKRIFTARNEMAR GEFA
ÚT BLAÐ
Fimmtán grafískir hönnuðir
útskrifast frá
Listaháskóla
Íslands í vor.
Hópurinn gefur
út tímaritið
Mænu og býður
í útgáfuhóf á
miðvikudag.

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

MYND/STEFÁN

MÆNA ER FRÖKK
OG LITRÍK Í ÁR
HÖNNUNARMARS Útskriftarnemar í grafískri hönnun við LHÍ bjóða í útgáfuhóf á miðvikudag í Hafnarstræti 16 en hópurinn gefur út tímaritið Mænu.

meltingargerlar
”Bestu
sem ég hef prófað
Ú
“

PRENTUN.IS

Víðir Þór Þrastarsson,
íþrótta- og heilsufræðingur
frá Háskóla Íslands.

FFæst í apótekum
ó k og heilsubúðum
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gáfuhóf Mænu, tímarits útskriftarnema í
grafískri hönnun frá Listaháskóla Íslands,
verður haldið á miðvikudag 11. mars í SÍMsalnum, Hafnarstræti 16. Klukkan 18. Þetta er sjötta
árið sem Mæna er gefin út en markmið Mænu er að
þenja mörk grafískrar hönnunar með tilraunastarfsemi og tilraunakenndum samræðum.
„Mæna er fyrir alla sem hafa áhuga á grafískri
hönnun, vilja kynna sér um hvað hún snýst og sjá
hvað verið er að gera í Listaháskólanum. Þetta blað
er alls ekki bara fyrir faglærða,“ segir Hrefna Lind
Einarsdóttir, ein þeirra fimmtán útskriftarnema
sem vinna blaðið á ár.
„Mæna er alltaf unnin út frá ákveðnu þema
hvert ár og núna var þemað „kerfi“. Við sáum um
útlit blaðsins en það samanstendur af greinum og
ljósmyndum. Mæna er mjög frökk og litrík í ár,“
segir Hrefna. „Við gefum hana út í fimm hundruð
eintökum sem gefin verða í útgáfupartíinu. Fyrstir
koma, fyrstir fá en upplagið klárast yfirleitt alltaf,“
bætir hún við.
Greinarhöfundar eru meðal annarra Ármann
Jakobsson, Ásta Jóhannsdóttir, Bryndís Björgvins-

dóttir, Goddur, Hörður Lárusson og Thomas Pausz
en ritstjórn er í höndum Birnu Geirfinnsdóttur,
fagstjóra og lektors, og Bryndísar Björgvinsdóttur,
fagstjóra fræðagreina.
Hrefna segir vinnuna við blaðið hafa gengið vel
og hópurinn sé ánægður með afraksturinn.
„Við byrjuðum fyrir jól að vinna blaðið og skiptum með okkur verkum. Þetta var mikil tilraunastarfsemi, við vildum gera eitthvað nýtt og prófuðum okkur áfram. Það er lögð áhersla á fræðilega
umræðu, líflegar hugmyndir og skoðanaskipti en í
blaðinu er mikið af flottum greinum. Þetta hjálpaði
okkur sjálfum að víkka sjóndeildarhringinn og að
sjá hvað er hægt að gera hlutina á ólíkan hátt og
skerpti sýn okkar á hönnunarferlið. Blaðið sýnir vel
hvað grafísk hönnun er að gera,“ segir Hrefna Lind.
Hópurinn vann Mænu í samstarfi við prentsmiðjuna Odda og Gunnar Eggertsson hf. og voru fyrstu
eintökin að koma úr prentun.
„Það er allt að verða tilbúið fyrir útgáfuhófið,“
segir Hrefna.
Á heimasíðunni mæna.is má skoða eldri útgáfur.
Sú nýjasta fer inn á vefinn við útgáfuna 11. mars.

BÍBÍ VERÐUR Í SPARKI
Vöruhönnuðurinn Þórunn Árnadóttir sló rækilega í gegn með kertinu Kisa sem
kynnt var á HönnunarMars árið 2012. Nú hefur fuglinn Bíbí bæst við.
Þórunn Árnadóttir hannar áhugaverð kerti undir heitinu Pyropet
Candles en skuggaleg „beinagrind“ úr stáli kemur í ljós þegar
kertin brenna niður.
Fyrir þremur árum kynnti hún
kerti í kattarlíki
sem er nú komið
á alþjóðlegan
markað.
Á HönnunarMars í ár mun Þórunn kynna nýtt kerti
til sögunnar, fuglinn
Bíbí, en hann verður
fáanlegur í verslunum fljótlega eftir
að HönnunarMars
lýkur.
Bíbí verður sýndur í verslununum
SPARK | DESIGN SPACE,

Hrím hönnunarhúsi, Aurum
Icelandic Design, Kraumi, Epal
og Minju.
„Kveikt verður á fyrsta kertinu þann 12. mars og á hverjum
degi HönnunarMars mun einn
Bíbí rísa upp úr öskunni líkt og
Fönix.“

Þá mun Þórunn efna til Instagram-leiks þar sem gestir HönnunarMars eru hvattir til að deila
myndum af Bíbí merktum #PyroPetBibi og fær vinningshafinn Bíbí
í verðlaun.
HönnunarMars stendur dagana
12. til 15. mars.

FASTEIGNIR.IS
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Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig heim!

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Rúnar
Óskarsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Nadia Katrín
sölufulltrúi
Sími 692 5002

100% þjónusta = árangur*

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

Fallegt einbýli á Arnarnesi
Elín Viðarsdóƫr Lögg. fasteignasali

Naustabryggja 18 íb.0107 31,9m
Opið hús þriðjudaginn 10. mars kl. 17:00 - 17:30

Vantar
eignir á skrá
FríƩ
verðmat

xYFIRTAKA + LÍTIL ÚTB. (2,5MILLJ) xJarðhæð, Sólpallur
xRúmg. 3ja herb. 97,2 fm + BÍLSKÝLI xÞvoƩahús innan íbúðar
xLAUS VIÐ KAUPSAMNING
xInnangeng bílageymsla, 1 stæði
xYFIRTAKANLEG LÁN CA 28,7 MILLJ, fylgir
xEinn eigandi frá upphafi
greiðslubyrði 134 þús/mán

elin@fasteignasalan.is

Sími: 695 8905

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

Fasteignasalan TORG kynnir:
Glæsilegt einbýlishús á
tveimur hæðum, með
innbyggðum tvöföldum
bílskúr. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
10. MARS kl 17.30-18.00.
KRÍUNES 11, VERIÐ VELKOMIN
Um er að ræða hús sem er skráð
314,8 fm og þar af er bílskúr 50
fm. Frábært útsýni er frá húsinu.
Á neðri hæð hússins er möguleiki
á að vera með aukaíbúð fyrir fjölskyldumeðlimi. Garðurinn er gróinn, skjólríkur og fallegur með heitum potti. Efri hæð skiptist í stofu,
borðstofu, sjónvarpsstofu, eldhús,
baðherbergi og 3 svefnherbergi. Á
neðri hæð er mjög rúmgóð forstofa,
þvottahús, geymsla, gestasalerni,
stofa, tvö herbergi og baðherbergi.
Mjög rúmgóð forstofa með marmara á gólfi og rúmgóðum fataskápum sem ná upp í loft. Frá forstofu
er gengið upp sérlega glæsilegan
og sérhannaðan stiga þar sem gler,
stál og viður leika aðalhlutverk og

Lyngmóar 4 - 210 Garðabæ

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

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

264 m2 parhús á þremur hæðum
með auka íbúð og bílskúr við
Samtún 6 í Reykjavík. Um er að
ræða vel skipulagt hús sem nýtist í
einu lagi eða sem tvíbýlishús.
Góð staðsetning, mjög miðsvæðis.
V. 54,6 m.

69,8 m2, 2-3ja herbergja íbúð á efstu hæð,
ásamt 17,1 bílskúr í 3ja hæða fjölbýlishúsi
við Lyngmóa 4 í Garðabæ. Góð staðsetning
miðsvæðis í Garðabæ. Fallegt útsýni.
V. 26,7 m.

Ferjubakki 12 - 109 Reykjavík

Laus strax

Falleg og rúmgóð 80,2 m2, 2ja herbergja
íbúð á 2. hæð við Ferjubakka 12 í Reykjavík.
Íbúðin er björt og skemmtileg með fallegum
innréttingum og gólfefnum. V. 19,7 m.

Urðarholt 5 -270 Mosfellsbær

Naustabryggja 2 -110 Reykjavík

Laus strax

inn er í vinnuhæð. Rúmgóður borðkrókur er við glugga og útgengt á
flísalagðar stórar svalir með stiga
niður í garð. Í aðalbaðherbergi er
bæði baðkar og sturta ásamt rúmgóðri hvítri innréttingu. Fallegur
marmari á gólfi og veggjum.
Bílskúr er tvöfaldur og skráður
50 fm. Rafmagnshurðaopnari og
heitt og kalt vatn.
Allar nánari upplýsingar veitir
Hafdís Rafnsdóttir sölustjóri gsm
820-2222 eða hafdis@fasttorg.is

Rauðamýri 1 - 270 Mosfellsbær
Mjög falleg 97,5 m2, 3ja herbergja íbúð með
fallegu útsýni á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt
bílastæði í bílakjallara. Gott skipulag.
Rúmgóð herbergi. Fallegar innrétingar og
gólfefni. Gólfhiti.
V. 31,9 m.

Rúmgóð og björt 114,5 m2, 4ra herbergja íbúð
á 3. hæð (efstu), auk stæði í bílageymslu. Gott
skipulag og fallegar innréttingar. Suðursvalir
með fallegu útsýni. Forstofa, þvottahús, geymsla,
þrjú svefnherbergi, stofa, svalir, eldhús og
baðherbergi. V. 33,9 m.

Asparlundur 5 -270 Mosfellsbær
Fallegt 207,4 m2 einbýlishús við Asparlund 5 í
Mosfellsbæ. Húsið er timbureiningahús sem
skiptist í forstofu, eldhús, borðstofu, stofu,
hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi, þrjú rúmgóð barnaherbergi, baðherbergi,
gestasnyrtingu, þvottahús, geymslu og bílskúr.
V. 57,0 m.

Laus strax

Falleg 106 m2, 3-4ra herbergja
endaíbúð á jarðhæð, ásamt
bílastæði í bílageymslu. Íbúðin
skiptist í tvö svefnherbergi,
samliggjandi stofur, eldhús,
forstofu, baðherbergi og þvottahús.
Sérgeymsla í kjallara. V. 30,9 m.

stór og góður gluggi á uppgöngunni
hleypir góðri birtu inn í húsið. Stofurnar eru rúmgóðar í opnu rými
og samliggjandi. Parket er á gólfi
borðstofu en ítalskur marmari á
sjónvarpsstofu og aðalstofu.
Frábært útsýni, loft eru upptekin að hluta og glæsilegur arinn er
í stofunni. Frá stofu er gengið út á
svalir. Í eldhúsi er hvít Alno-innrétting með granít á borði og granítflísar eru á gólfi. Gert er ráð fyrir
tvöföldum ísskáp, tengi er fyrir uppþvottavél og keramikhelluborð. Ofn-

Rauðavað 13 -110 Reykjavík

Samtún 6 - 105 Reykjavík

Laus strax

Húsið í Kríunesi er 314,8 fm.

Desjamýri 7 - 270 Mosfellsbær
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.

Kvíslartunga - 270 Mosfellsbær

Björt og vel skipulögð 64,3 m2, 2ja herbergja
íbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli við
Urðarholt 5 í miðbæ Mosfellsbæjar.
V. 21,5 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 tilbúin til innréttinga, þann
15.05.2015. V. 42,9 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is
Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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.

7400 FERMETRA EIGNARLÓÐIR
NIÐUR VIÐ ÞINGVALLAVATN

S
HÚAG
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SAFAMÝRI 89

Þ

Höfum fengið til sölumeðferðar tvær 7.400 fm.
samliggjandi vatnslóðir á einstökum stað alveg niður við
Þingvallavatn í landi Villingavatns, samtals 1,48 hektarar að stærð.
Skv. nýju deiliskipulagi má byggja allt að 223ja fermetra hús á hvorri lóð,
þar af allt að 40 fermetra bílskúr/bátaskýli. Frá lóðunum nýtur óhindraðs
útsýnis yfir Þingvallavatn og til fjalla.

Laufengi 162.
Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45

S
HÚ G

IÐ UDA
OPÐVIK

Mjög fallegt 119,4 fm. raðhús á tveimur hæðum
í Grafarvogi. Stofa og borðstofa með útgengi í
afgirtan garð í suður. Fjögur herbergi auk fataherbergis á gangi. Suðursvalir út af hjónaherbergi.
Garður er hellulagður með antik hellum og með
fallegum gróðri. Tvö bílastæði fyrir framan hús.
Bílskúrsréttur.

MI

Góð staðsetning í nágrenni við skóla,
íþróttaaðstöðu og verslanir.

Safamýri 89 - Heil húseign.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
368,7 fermetra heil húseign við Safamýri auk um 130 fermetra rýmis í kjallara. Húseignin er í dag þrjár íbúðir þ.e. rúmgóð
sérhæð og tvær 3ja herbergja íbúðir með sameiginlegum inngangi auk fjölda útleiguherbergja herbergja í kjallara og í bílskúr
með aðgangi að eldhúsi og baðherbergi. Húsið var allt steinað að utan árið 2004 og lítur vel út. Frábær og eftirsótt staðsetning.
Stórt hellulagt bílaplan. Miklir möguleikar til útleigu.

Verð 109,0 millj.
Verið velkomin.

EINSTAKLINGSÍBÚÐ

2JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

SUÐURHÓLAR.

BREKKUÁS – HAFNARFIRÐI.

FRAKKAST
K
ÍGUR – TVÆ
V R ÍBÚÐIR.

LANGALÍNA
A - GARÐABÆ.

38,2 fm. einstaklingsíbúð ásamt 4,7 fm geymslu samtals
42,9 fm. Íbúðin er á jarðhæð með sérinngangi. Eignin skipist
í forstofu, baðherbergi, eldhús og stofu. Möguleiki að byggja
sólskála út frá stofu.

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.

123,9 fm. íbúð á 1. hæð auk sér bílastæðis í 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.

14,7 millj.

26,9 millj.

•,44,3 fm. íbúð á 1. hæð. Verð 19,9 millj.
• 45,4 fm. kjallaraíbúð með sérinngangi auk 24,5 fm.
geymsluskúr á baklóð. Verð 21,9 millj.
Bárujárnsklætt timburhús á steyptum kjallara og nýlega
endurnýjað að utan fyrir ári síðan.

SÓLTÚN

37,9 millj.

LAUGARÁSVEGUR

Sóltún. 4ra – 5 herbergja íbúð á efstu hæð

Laugarásvegur. 4ra – 5 herbergja útsýnisíbúð.

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

154,2 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi auk sameignar í kjallara á frábærum stað við Laugarásveg.
Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Íbúðin er björt með stórum gluggum. Einstaklega glæsilegt útsýni er yﬁr Laugardal
og borgina, sjóndeildarhringurinn óskertur frá Bláfjöllum yﬁr til Akraness og Snæfellsjökuls. Eignin býður upp á heilmikla möguleika og staðurinn er óviðjafnanlegur. Verð 54,9 millj.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna
á söluskrá. Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.
Bólstaðarhlíð 34. 3ja herbergja íbúð
Eignin verður til sýnis
í dag frá kl. 17.15 – 17.45

S
HÚ
Ð
G
PI A

O ÍD

93,8 fm. kjallaraíbúð með sérinngangi í góðu
Hlíðunum. Rúmgóð stofa, eldhús með eldri innréttingu og tvö herbergi bæði með skápum. Snyrtileg
sameign með sameiginlegu þvottahúsi. Stutt í alla
þjónustu og skóla. Íbúðin er laus til afhendingar
strax.

Verð 25,9 millj.
Verið velkomin.

Neshagi 13. Neðri sérhæð
S
HÚAG
Ð
D
I
OP ÐJU
ÞR

Ægisíða - Glæsileg eign
Efri hæð og ris.

Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45G
Glæsileg 4ra herbergja 102,0 fm. neðri sérhæð með
svölum til suðurs á frábærum stað við Neshaga
í Reykjavík. Baðherbergi er nýlega endurnýjað
sem og raﬂagnir. Eldhúsinnréttingar eru nýlegar,
hvítar sprautulakkaðar. Samliggjandi bjartar stofur
og tvö herbergi. Úr stofum er útgengi á svalir til
suðurs. Mjög fallegar upprunalegar innihurðir og
hurðakarmar eru í íbúðinni.

I

Glæsileg 216,2 fm. efri sérhæð og ris í mjög fallegu, virðulegu og nýviðgerðu steinhúsi á frábærum
stað við opna svæðið á Ægisíðu með glæsilegu sjávarútsýni og fernum svölum. Glæsilegar samliggjandi
stofur með bókaherbergi innaf, stórt eldhús, 5 svefnherbergi, tvö nýleg baðherbergi, gestasalerni o.ﬂ.
Fallegir gifslistar og rósettur í loftum í stofum og í bókaherbergi. Bílskúrsréttur fylgir eigninni auk góðra
bílastæða á lóð.

SÉRBÝLI

Verð 39,9 millj.
Verið velkomin.

SÉRBÝLI

4RA - 6 HERBERGJA

T
US X
LA TRA
S

LJÓSAKUR - GARÐABÆ.

HÁLSASEL. FRÁBÆR STAÐ
A SETNING.

GVENDARGEISLI. 4RA HERBERGJA ENDAÍBÚÐ.

Stórglæsilegt 223,1 fm. tvílyft raðhús að meðt. 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. 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.

127,5 fm. endaíbúð með gluggum á þrjá vegu á 3. og efstu hæð með sérinngangi
á frábærum stað í Grafarholtinu. Þrjú góð herbergi. Opið eldhús með rúmgóðum
borðkrók. Stórar suðursvalir með fallegu útsýni. Sérstæði í lokaðri bílageymslu fylgir
íbúðinni. Stutt í skóla og leikskóla. Góð aðkoma að húsi með hellulögðum stéttum.

LJÁRSKÓGAR - REYKJAVÍK.

MÓAFLÖT - GARÐABÆ

NJÁLSGATA. 3JA
A - 4RA HERBERGJA.

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

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

Falleg 65,5 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi í eldra timburhúsi byggt 1925.
Eignin hefur verið talsvert endurnýjuð m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni og
rafmagn. Falleg gluggasetning og fallegri gifslistar í loftum. Parket og ﬂísar á
gólfum. Lóðin er mjög snyrtileg og öll nýlega hellulögð.

STARHÓLMI - KÓPAV
P OGI.

RITUHÓLAR – FRÁBÆR ÚTSÝNISSTAÐ
A UR

BARMAHLÍÐ. NEÐRI SÉRHÆÐ.

Mjög gott 196,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innb. bílskúr vel staðsett
innst í botngötu. Mögulegt væri að gera aukaíbúð á neðri hæð hússins. Húsið
hefur verið mikið endurnýjað á sl. árum m.a. hefur verið skipt um eldhúsinnréttingu
og tæki, nánast öll gólfefni, baðherbergi á efri hæð verið endurnýjað og ofna- og
raﬂagnir. Stórar og bjartar stofur með útsýni yﬁr Fossvogsdalinn. 53,9 milllj.

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

Vel skipulögð 104,1 fm. neðri sérhæð með suðursvölum, sér bílastæði á lóð og
bílskúrsrétti. Að innan er íbúðin mikið endurnýjuð, m.a. baðherbergi, gólfefni og
raﬂagnir. Skiptanlegar samliggjandi stofur. Tvö herbergi. Svalir til suðurs. Húsið að
utan er allt nýviðgert og steinað uppá nýtt.
Falleg eign á góðum stað, sem vert er að skoða.
39,9 millj.

52,9 millj.

37,9 millj.

25,7 millj.

MIKIÐ AF
ATVINNU- OG
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
Á SÖLUSKRÁ.
LEITIÐ
UPPLÝSINGA
KRÍUÁS 47, 220 HF.
ÍBÚÐ MERKT 01-01
S
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Ð
I
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OP NU
Á
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VATNSHOLT 6, 105 RVK
ÍBÚÐ MERKT 01-01

KLETTAKÓR 1B, 203 KÓP.
ÍBÚÐ MERKT 03-01
S
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4ra-5 herbergja íbúð á 1.hæð (jarðhæð) í góðu frábærlega vel staðsettu fjölbýli efst í Ásunum. Örstutt í skóla og leikskóla. Sérinngangur, möguleiki á
sérverönd. Góðar innréttingar, þrjú svefnherb stofa og sjónvarpshol. Sérþvottahús innan íbúðar. V. 36,9 m. 8599

Glæsileg og vönduð 177,7 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð með sér inngangi og
stæði í bílageymslu. Stór stofa með útg. út á stórar svalir til suðvesturs,
hjónaherb. með baðherbergi inn af og borðstofa með stórkostlegu útsýni yfir
Elliðavatn og til fjalla. Sjón er sögu ríkari. V. 46,9 m. 4617

Neðri 209,4 fm sérhæð í tvíbýli með innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta
stað við Vatnsholt í Reykjavík. Stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
Íbúðarherbergi með aðgangi að baðherbergi á jarðhæð. Eignin er laus til
afhendingar við kaupsamning. V. 56 m. 8540

Eignin verður sýnd mánudaginn 9. mars milli kl. 17:00 og kl. 18:00.

Eignin verður sýnd mánudaginn 9. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.

Eignin verður sýnd mánudaginn 9. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.

EGILSGATA 12, 105 RVK
ÍBÚÐ MERKT 01.01

MÁVAHLÍÐ 42, 105 RVK
ÍBÚÐ MERKT 02-01
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GRETTISGATA 6, 101 RVK
ÍBÚÐ MERKT 03-01
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4ra herbergja 92,8 neðri hæð ásamt 28,4 fm bílskúr. Frábær staðsetning.
Íbúðin er í góðu ástandi. Skiptist m.a. í tvær saml. stofurs, hjónaherb. og
forstofuherb. V. 38,5 m. 8572

Rúmgóð 4ra-5 herbergja hæð við Mávahlíð. Íbúðin skiptist í anddyri, herbergi/geymslu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. V. 40,9 m.
8393

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

Eignin verður sýnd mánudaginn 9. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.

Eignin verður sýnd þriðjudaginn 10. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.

Eignin verður sýnd þriðjudaginn 10. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.

VESTURGATA 18-20, 220 HAFNARFIRÐI

LAUGAVEGUR 151-155, 101 RVK
ÍBÚÐ MERKT 02-02
S
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Til sýnis og sölu 6 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. Fjórar íbúðir
seldar. V. frá 29,9 m. 8321

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
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 10. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.

KÁRASTÍGUR 1, 101 RVK
ÍBÚÐ MERKT -02.02

MÁVANES 7, 210 GARÐABÆ

BRAUTARLAND 9, 108 REYKJAVÍK

Glæsileg 4-5 herbergja hæð við Kárastíg auk herbergis á jarðhæð með
snyrtingu í reisulegu húsi sem er nýtekið í gegn að utan, málað og skipt var
um þak fyrir nokkrum árum. Herbergið á jarðhæð hentar mjög vel fyrir
útleigu. Sameiginlegt geymsluris í risi. Eignin skiptist í hol, tvö herbergi,
baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús og sólstofu. V. 52,9 m. 8622

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

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

Þrastanes 24 210 Garðabæ

Mikið
endurnýjað 348 fm einbýlishús á tveimur
hæðum innst í botnlanga við Þrastanes 22 á
Arnarnesi. Auka íbúð er á neðri hæð og tvöfaldur sérstæður bílskúr. 1882 fm eignarlóð.
Laus strax. Sölumenn sýna. V. 79 m. 4442

Hraunprýði 2 - 210 Garðabæ Fallegt og vel skipulagt 240 fm tveggja hæða
parhús í byggingu á fallegum stað við Hraunprýði í Garðabæ. Innbyggður bílskúr. Húsið er
skráð á byggingarstig 4 sem er fokheld bygging, þó var búið í húsinu á efri hæð með
bráðabyrgða innréttingum. Eignin selst í því
ástandi sem hún er í við skoðun. Samkvæmt
skipulagi verður Álftanesvegurinn færður
norður fyrir nýju byggðina sem er þarna í
hrauninu. Er verið að leggja hann og er gert
ráð fyrir að taka hann í notkun haustið 2014.
Laust strax. Sölumenn sýna. V. 49,9 m. 4439

Háaleitisbraut 16 108 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 111,3 fm íbúð ásamt 20,9
bílskúr. Íbúðin hefur mikið verið endurnýjuð,
m.a. var eldhúsinnrétting endurnýjuð fyrir
nokkrum árum og baðherbergið fyrir um 15
árum. Íbúðin skiptist í gang, þrjú svefnherbergi, stofu og boðstofu auk eldhúss og baðherbergi. Í kjallara fylgir sér geymsla auk sameiginlegs þvottahúss, hjólageymslu o.fl. V. 34
m. 8589

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

Þórðarsveigur 21, 113 Reykjavík
Miklabraut

38,

105

Reykjavík

Vandað þrílyft endaraðhús á eftirsóttum stað
við Miklubraut. Húsið er nýlega standsett að
utan. Húsið var endursteinað og þak
endurnýjað að hluta, m.a. er nýr þakpappi,
bárujárn o.fl. Útidyrahurð er nýleg, gler o.fl.
8621

4ra herbergja 111,3 fm íbúð á 3. hæð (efstu).
í ágætlega staðsettu fjölbýli ásamt stæði í
bílageymslu. Mjög gott útsýni. 3 svefnherb.
sérþvottahús, parket og góðar eikarinnréttingar. Innangengt í bílskýli. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. Geymsla íbúðar er innan
íbúðar og er hún parketlögð og með glugga.
Aukin lofthæð er í stofu. V. 36 m. 8608

Naustabryggja 54 112 Reykjavík
Mjög góð velskipulögð 3ja-4ra herbergja
109,9 fm íbúð á 2.hæð í álklæddu lyftuhúsi
við bryggjuna. Íbúðin er teiknuð 4ra en er í
dag nýtt sem 2ja-3ja herbergja. Tvennar svalir
eru á íbúðinni annars vegar til austurs og hins
vegar í suðvesturhorni íbúðarinnar. Laus í
mars n.k. Sérsmíðaðar innréttingar eru í íbúðinni. V. 32,5 m. 8475

Dalvegur 32 200 Kópavogi Byggingarlóð við Dalveg 32. Lóðin er alls 18.618 fermetrar og á henni má reisa 9300 fermetra
byggingarmagn. Vel staðsett lóð sem liggur
vel við samgöngum. Búið að samþykkja deiliskipulag með nýtingarhlutall 0,5 þ.e. 9.300
m2 hús. V. 230,0 m. 2378

Lynghólar Garðabæ - byggingalóðir Um er að ræða lóðir fyrir

Lyngrimi 9, 112 Reykjavík

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

Brekkubær

26,

110

Reykjavík

Brekkubær 26 er ca 242,5 fm raðhús sem
kjallari og tvær hæðir ásamt 22,9 fm bílskúr.
Séríbúð í kjallara með sérinngangi/ ósamþykkt.Allt að 6 svefnherbergi, suðursvalir á
efri hæðum. Góður garður. Laust strax, sölumenn sýna. V. 49 m. 8601

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

Álfkonuhvarf 21, 203 Kópavogi

fjögur raðhús. Lóðirnar eru 784,0 fm,
608,0 fm, 571,0 fm og 725,0 fm eða
samtals 2.688 fm Samkvæmt deiliskipulagi er gert ráð fyrir fjórum tveggja hæða
raðhúsum. Lóðirnar seljast í einu lagi. V.
tilboð 3679

Góð 128,5 fm 4ra herbergja enda íbúð ásamt
stæði í bílgeymslu. Sérinngangur er af svölum.
Þrjú svefnherbergi, stofa, borðstofa, forstofa,
eldhús, baðherbergi og þvottaherbergi innan
íbúðar. Laus við kaupsamn. V. 35,9 m. 8427

Mánatún 7-17

ún

gart

Nóa

tún

Bor

Sóltún

Sölusýning mánudaginn 9. mars milli kl. 17.00 og 18.00

Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað
90 vandaðar og vel hannaðar íbúðir í
Mánatúni 7-17 í ﬁmm stigagöngum. Húsin eru
hönnuð af Kanon arkitektum og vekja athygli
fyrir gott skipulag og nútímalegt útlit. Allur
frágangur er sérlega vandaður.

• 2ja–4ja herb íbúðir á bilinu 90–186 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi
og baðherbergi, fataskápar í forstofu og
svefnherbergjum.

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar
án gólfefna, þó eru ﬂísar á baðherbergi
og í þvottahúsi.

www.manatunid.is

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

JÖKULHÆÐ - GARÐABÆR
- EINBÝLI
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr samtals skráð um 300 fermetrar. Húsið er á
staðsett á frábærum útsýnisstað
ý
í hæðarhverfi í Garðabæ. Eignin
g skiptist
p í forstofu, ggestasnyrtingu,
y g hol, eldhús, borðstofu, stofu, arinstofu,
gang, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús/ geymslu og bílskúr. Á efri hæð er gott sjónvarpshol, þrjú góð herbergi, baðherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi inn af. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 89 millj.

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

LERKIÁS - GARÐABÆR
- RAÐHÚS
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 179,7 fm. vel staðsett. Eignin er
hönnuð af Hjördísi
j
Sigurðardóttur
g
innanhúsaarkitekt ogg er smekklega
g innréttuð með vönduðum innréttingum
g ogg gólfefnum.
g
Eignin
g skiptist
p 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.

S
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NORÐURBAKKI 25B– HAFNARFJÖRÐUR
- GLÆSILEG PENTHOUSEÍBÚÐ

HRINGBRAUT 2B ÍBÚÐ 305
- HAFNARFJÖRÐUR

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.

Opið
p hús mánudaginn
g 9. mars milli 17:00 til 17:30.

Herjólfsgata 36 - Hafnarfjörður
- 60 ára og eldri

Fálkahraun - Hafnarfjörður - Einbýli

Fjóluhlíð 4 - Hafnarfjörður - Einbýli

Hraunhamar kynnir fallegt tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr
samtals 183,7 fm. 4 svefnherbergi. Parket og dúkur á gólfum.
Mjög fallegur garður með heitum potti, pöllum/verönd ofl.
Hellulagt bílaplan. Róleg og góð staðsetning miðsvæðis í bænum.
Verð 53,9 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.

Brekkustígur
g 19 - Reykjavík
y j
- Sérhæð

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning

Móberg - Hafnarfjörður - Parhús

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. V.31,9 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 garður með pöllum og trjám. Heitur pottur í garði.
Hellulagt bílaplan með hita. Einstök staðsetning í Setberginu.
Útsýni. Verð 56,5 millj.

Miðskógar - Garðabær - Einbýli

Einihlíð - Einbýli - Hf.

Engjasel 71 - Reykjavík - Raðhús

Fjarðargata - Hafnarfjörður - 3ja herbergja

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

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

Fallegt endaraðhús á þremur hæðum 182,3 fm. auk 24 fm. stæði
í bílahúsi samtals 206,3 fm. Góður sérgarður og hellulögð verönd.
Mjög flottur sameiginlegur garður. Gott stæði í bílastæðahúsi.
Mjög snyrtileg sameign. Hús nýlega tekið í gegn að utan og járn
á þaki.

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.

Nýkomin glæsileg 96 fm. tveggja herbergja íbúð á 1.hæð í þessu
vandaða fjölbýli ætlað 60 ára og eldri. Vandaðar eikar innréttingar,
eikar pparket á gólfi.
g
Afgirt
g verönd út af stofu.
Íbúðin er sérlega rúmgóð og björt. Góð sameign. Verð 34 millj.

Álfaskeið 104 - Hafnarfjörður
j
- 5 herb. íbúð
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.

Hraunhamar kynnir sérlega fallega íbúð endaíbúð á þriðju hæð í eftirsóttu húsi við Hringbraut 2B í Hafnarfirði. Íbúðin er 105,4 fm með
geymslu auk þess er bílastæði í lokaðri bílageymslu. Fallegar yfirbyggðar svalir. Gott aðgengi og lyfta er í húsinu. Verð 39,9 millj.
Hlynur Halldórsson sölumaður verður á staðnum.

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

Reykjavíkurvegur 52a - Hafnarfjörður
- 3ja herbergja
Hraunhamar kynnir stórglæsilega endurnýjuð 110 fm. 3ja herbergja
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.

569 7000
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Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Svan G. Guðlaugsson

Helgi Jónsson

Jórunn Skúladóttir

Páll Þórólfsson

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
697 9300

Sími:

sölufulltrúi
780 2700

sölufulltrúi
Sími: 845 8958

Sími:

sölufulltrúi
893 9929

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Sími:

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími:

899 5856

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími:

6955520

t

Ásvallagata

Fellsmúli

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

Verð :

126 fm, stærð íbúðar
3-4 svefnherbergi
Endaíbúð á 2. hæð
Góð staðsetning

45,9 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

32,9 millj.

t

Haðarstígur 8
101 Reykjavík

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

Verð :

Glæsilegt mjög mikið endurnýjað
126,1 fm parhús á þessum einstaka
stað í miðborginni.

Sérbílastæði.
Verönd út frá borðstofu.
Góðar svalir út frá efri hæð.

Barmahlíð

OPIÐ HÚS
mánudaginn 9. mars kl. 17:00-18:00

Nánari upplýsingar veitir:

24,5 millj.

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

Verð :

49,9 millj.

Laugavegur

Nánar: Hilmar 695 9500

rax
Laus st

Verð :

27,9 millj.

Goðheimar
85 fm 3ja herbergja íbúð
Jarðhæð, mikið endurbætt
Hiti í gólfi. stórar stofur.
Nýlegt eldhús
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

27,5 millj.

www.miklaborg.is

Kambsvegur
Stór hæð 184 fm
3 svefnherbergi 3 svalir
Útsýni út á sundin
Bílskúr og sérstæði

Nánar: Jason 775 1515

Verð:

46,9 millj.

Hraunbær
Falleg 107,7 fm endaíbúð
Endurnýjað eldhús og bað
Þrjú svefnherbergi og fataherbergi
Eign sem er vel um gengin
Tvennar svalir
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

28,9 millj.

Lækjarsmári

Laugateigur

Vel skipulögð 116,4fm 4ra herbergja endaíbúð
á 2 hæðum ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
Sérinngangur. Suður svalir. 3 herbergi.
Eignin er laus strax.

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.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

35,9 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

28,9 millj.

t

t

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

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

Nánar: Helgi 780 2700

- með þér alla leið -

Verð :

24,7 millj.

Bergstaðastræti
Virðulegt 200 fm einbýlishús í Þingholtunum
5 svefnherbergi. 3 baðherbergi
Stórar svalir til suðurs og vesturs
30 fm skrifstofuviðbygging
Bílastæði fyrir 3-4 bíla
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

89,5 millj.

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

Verð :

54,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

t

Austurkór
4ra hebergja fullbúin íbúð með gólfefnum
Endaíbúð á efstu hæð, mikið útsýni
Íbúð fylgir ísskápur, uppþvottavél
Stórar suðursvalir sem auðvelt er að loka

Miðleiti

Hellisgata

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

Gullfallegt 99,0 fm 4ra herbergja einbýlishús á
tveimur hæðum á fallegum stað við Hellisgerði
í Hafnarfirði. Húsið er mikið endurnýjað að
utan sem innan. Stórar suður svalir.
Eignin er laus strax.

Nánar: Helgi 780 2700

38,7 millj.

Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

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

38,4 millj.

Verð :

Nánar: Helgi 780 2700

32,9 millj.

Verð :

Austurströnd
Vel skiplögð 85 fm
3ja herbergja með

Verð :

stæði í bílgeymslu
Um 30 fm sér verönd
Tvö góð svefnherbergi

Leirutangi

Skipholt

Lyftublokk

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

Vel skipulögð 113,7 fm 5 herbergja
neðri sérhæð með sérinngangi og
30,0 fm bílskúr, samtals : 143,7fm.
3 herbergi og 2 stofur.
Nánari upplýsingar veitir:

Nánar: Helgi 780 2700

24,9 millj.

Verð :

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

33,0 millj.

Verð :

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

38,5 millj.

Bankastræti 6

Kögursel

Vesturgata Hafnarﬁrði

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.

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.

Glæsileg 126,2fm 3 herb. endaíbúð á 3 hæð
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu
í nýju lyftuhúsi. Fallegt útsýni, góðar svalir.
Mikil lofthæð í stofu. Fallegar innréttingar.
Eignin er laus strax.

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

Nánar: Svan 697 9300

Verð :

52,7 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

42,9 millj.

t

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

51,9 millj.

t

Yrsufell

Hraunbær

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

Verð :

22,9 millj.

Þrastarhöfði
Hús á einni hæð, samtals að stærð 250 fm
Mikil lofthæð/ sérsmíðaðar innréttingar
Stór bílskúr/ tveggja bíla
Viðhaldslítil og falleg lóð
Skipti skoðuð á 2-3ja herbergja íbúð
Nánar: Jórunn 845 8958

MIKLABORG

Verð :

84,9 millj.

Falleg endaíbúð á 2.hæð að stærð 120,1 fm
Fimm svefnherbergi
Tvennar svalir
Eign sem hefur verið gengið vel um
Yfirfarið elldhús og bað
Nánar: Jórunn 845 8958

Þingvað
Glæsilegar innréttingar og gólfefni.

einbýlishús ásamt 25,8fm bílskúr

Hiti í öllum gólfum.

á jaðarlóð innst í botnlanga með

Hér er að ferðinni einstök eign sem vert

óhindruðu útsýni yfir Bugðuna.

er að skoða.
Verð :

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

85,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -

30,9 millj.

t

Afar glæsilegt 210fm 6 herbergja

Nánari upplýsingar veitir:

Verð :

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

TILBOÐ

569 7000

569 7000
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- með þér alla leið Falleg og vel skipulögð

Öldugrandi

66 fm íbúð ásamt stæði
í bílgeymslu.
Rúmgott svefnherbergi
og stofur.
Húsið hefur verið mikið

Viðarás

Brautarás

endurnýjað á
síðustu misserum.

193 fm parhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr
Stór stofa og rúmgott eldhús á efri hæð
Þrjú svefnherbergi á neðri hæð

Fallegt tvílyft raðhús með tvöföldum bílskúr,
samtals 213 fm. Fjögur svefnherbergi og

Stutt í helstu þjónustu.

hægt að bæta við því fimmta
Gott viðhald, hús og þak málað
fyrir um þremur árum

Nánari upplýsingar veitir:

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

49,7 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

t

Verð :

25,5 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

51,0 millj.

t

Borgartún

Ferjubakki

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

Góð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð, alls 80 fm
Nýleg eldhúsinnrétting og fataskápur í anddyri
Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi
Gott ástand á húsi.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

Þórðarsveigur

Flúðasel

Falleg íbúð 123 fm að stærð á 3.hæð
Þvottahús innan íbúðar
Stæði í bílakjallara
Möguleiki á yfirtöku á láni að 90%

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

19,7 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

Nánar: Jórunn 845 8958

41,3 millj.

Verð :

34,9 millj.

Markarﬂöt
Fallegt 200 fm
einbýlishús
Glæsilegur
útsýnisstaður til suðurs

Klukkuberg
Snyrtileg 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð í Setberginu
Sérinngangur.
60 fm íbúð
Vel skipulögð - Útsýni
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

Stór verönd með
heitum potti
Nánari upplýsingar veitir:

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

18,9 millj.
t

Þórðarsveigur

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.

34,9 millj.

Verð :

61,9 millj.

t

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

38,9 millj.

t

Þingvallavatn

Falleg íbúð 123 fm að stærð á 3.hæð
Þvottahús innan íbúðar
Stæði í bílakjallara
Möguleiki á yfirtöku á láni að 90%
Verð :

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

53 fm jeppabílskúr

t

Nánar: Jórunn 845 8958

Skólavörðustígur

4 svefnherbergi

Nánar: Jórunn 845 8958

Tilboð óskast

Heiðarbraut
Mjög fallegt 81,3 fm 4-5 herb. sumarhús
vel staðsett í Grímsnesinu.
Einstakt útsýni til allra átta.
5000fm eignarlóð.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

19,5 millj.

t

Snorrastaðir
Laugarvatn
Bústaður að stærð 41,8 fm

Hallkelshólar

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

Verð :

85,0 millj.

www.miklaborg.is

119,0 fm sumarhús í landi Hallkelshóla í
Grímsnes og Grafningshreppi,
Innst í botnlanga / Um 70 km frá Reykjavík
Tveir sólpallar/Eigin borhola
Nánar: Jórunn 845 8958

22,9 millj.

Álfheimar við Hafnarskóg
Gott hús við Hafnarskóg í Hvalfjarðarsveit.
Stór verönd með heitum potti.
Kjarri vaxin lóð.
Glæsileg útsýni.
Nánar: Jón Rafn 695 5520

- með þér alla leið -

Verð :

12,5 millj.

Eignarland 2000 fm
Einstakt land með miklum gróðri
Hitaveita 10m frá bústað
Rotþró 2004

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

10,5 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

OPIN HÚS Í DAG

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 9. mars kl. 17:00-17:30

þriðjudaginn 10.mars kl. 17:00-17:30

Þverás 25

Úlfarsbraut 96
Útsýnisíbúðir

224 fm raðhús á tveimur hæðum að hluta.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Gólfhiti á báðum hæðum
Stórt rými á efri hæð, mætti fjölga
svefnherbergjum
Ca. 24 fm bílskúr
Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

52,7 millj.

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

Glæsilegar 4ra herbergja íbúðir í litlu fjölbýli
við Úlfarsbraut 96. Húsið stendur neðst í
dalnum við opið svæði. Álklætt hús með ál/tré
gluggum. Sérsmíðaðar innréttingar með graníti
á borðum. Öllum íbúðum skilað fullbúnum
með plankaparketi. Stæði í bílageymslu með
flestum íbúðum Stærðir frá 128,5-130.6 fm
Verð frá:

44,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 10.mars kl. 17:0-17:30

mánudaginn 9. mars kl. 17:30-18:00

Breiðvangur 32

Boðaþing 12

220 Hafnafjörður

rax
Laus st
Nánari upplýsingar veitir:

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

Laust mjög ﬂjótlega

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Vel skipulögð 115,3 fm
4ra herbergja íbúð á 1. hæð
Rúmgóð stofa og sjónvarpshol
Góðar geymslu í sameign
Eftirsóttur staður, stutt í skóla

30,9 millj.

Verð :

Stakkholt 2-4

26,7 millj.

Íbúðir í hjarta Reykjavíkur

OPIÐ HÚS
Mánudaginn 9 mars milli kl : 17:30-18:00.

Sérlega vel staðsettar 65-140 fm íbúðir í hjarta borgarinnar
Íbúðirnar eru 2-4 herbergja og flestar með stæði í bílageymslu
Frábært útsýni úr fjölda íbúða yfir borgina og til Esjunnar
Flestar íbúðirnar afhentar fullbúnar með gólfefnum
Verð frá :

MIKLABORG

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

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

- með þér alla leið -

29,9 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.mars kl. 17:00-17:45

Markarvegur 15
Björt og vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð
með aukaherbergi í kjallara á frábærum stað í
Fossvoginum.

Nánari upplýsingar veitir:

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

42,0 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudag 11.mars kl. 17:00-17:30

þriðjudaginn 10. mars milli kl : 17:15-18:30

Grenimelur 14
Falleg 3ja herbergja íbúð í kjallara
Mikið endurnýjuð íbúð
Mikið endurnýjað hús og sameign
Frábær staðsetning, stutt í skóla
Nánari upplýsingar veitir:

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

29,8 millj.

Þorrasalir 17

n
u
ð
o
k
s
ð
Bóki
Austurkór

Björt og falleg 121 fm
4ra herbergja íbúð á jarðhæð
Sér inngangur og útgengt
á 22 fm sér verönd

Glæsilegar 3ja til 4ra
a herbergja íbúðir

Vandaðar innréttingar

Sérinngangur í allar íbúðir

Frábært útsýni

Lokuð bílageymsla

Traustir verktakar

Vandaðar innréttingar

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

39,0 millj.

Fallegt útsýni yfir golfvöll
Stutt í skóla og sundlaug

Esjugrund
116 Kjalarnes

Tvílyft endaraðhús
( tvær íbúðir ).

Verð frá 31,9 millj.

4ra herbergja 124 fm íbúð
á 39,9 millj
Fermetraverð frá 322 þús.

Tvöfaldur sérstæðan bílskúr
alls um 360 fm
Eign með mikla möguleika

Íbúðir afhendast innan 3ja vikna

m.a til útleigu

Nánari upplýsingar veitir:

Góðar leigutekjur
frábært
fm. verð

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

www.miklaborg.is

Eignaskipti geta komið
til greina

Verð :

43,9 millj.

- með þér alla leið -

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

MIKLABORG

MIKLABORG

Vættaborgir
Fallegt hús að stærð 190,2 fm
Innbyggðum bílskúr með mikilli lofthæð
Húsið allt hið vandaðasta. Afgirt lóð harðviðar
girðing Stór verönd sem tengist eldhúsi
Mikið sjávarútsýni
Nánar: Jórunn 845 8958

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Verð:

67,9 millj.

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

Skerseyrarvegur

Hellisgata

Snotur 65 fm neðri hæð 2 svefnherbergi
Sér bílastæði
Útgengt í garð úr þvottahúsi
Sameiginlegur stór garður
Verð:

21,9 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Álfhólsvegur

Verð :

Gullfallegt 99,0 fm 4ra herbergja einbýlishús á
tveimur hæðum á fallegum stað við Hellisgerði
í Hafnarfirði. Húsið er mikið endurnýjað að
utan sem innan. Stórar suður svalir.
Eignin er laus strax.

14,9 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

32,9 millj.

3ja til 5 herbergja íbúðir

8 AF 16 SELDAR

Lyfta og stæði
með öllum íbúðum

Sjáðu útsýnið

Traustir verktakar

Kambasel

Mýrargata 26
Afhending í júní 2015

80 fm íbúð á jarðhæð
Sérinngangur. Geymsluskúr
Stór afgirtur garður
2-3 svefnherbergi

Glæsileg 161,6 fm 5 herbergja íbúð á 5. hæð
Frábært útsýni út á Reykjavíkurhöfn
Stæði í lokaðri bílageymslu
Sameiginlegir þakgarðar á 6 og 7 hæð
Laus við kaupsamning

Nánari upplýsingar veitir:

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

26,9 millj.

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

Verð frá:

37,9 millj.

Nánar: Davíð 697 3080

Verð :

82,4 millj.

Raðhús á einni hæð,
170 fm

Álfkonuhvarf

3 svefnherbergi,
stórar stofur
Opið eldhús,
þvottahús
Glæsilegur garður
með heitum potti

Valsheiði í Hveragerði
Steinsteypt hús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr, alls 196 fm
Fjögur svefnherbergi á efri hæð.
Gólfhiti á báðum hæðum.
Eftir er að klæða hús að utan, lóð ekki fullkláruð.
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

34,5 millj.

Kjóahraun
Glæsilegt einbýlishús með innbyggðum bílskúr
Steinsteypt 182,7 fm á tveimur hæðum
Sérsmíðaðar innréttingar
Verönd ca. 80 fm með heitum potti.
Einstök staðsetning

Bílskúr

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð frá:

46,9 millj.

Nánar: Hilmar 695 9500

Verð :

69,5 millj.

t

t

Kjalarland

Fallegt og vel skipulagt
235 fm raðhús á þessum

Fossvogur

vinsæla stað í Fossvoginum

rax
Laus st

40 fermetra aukaíbúð á
jarðhæð hússins.

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

Verð :

40,7 millj.

Vindás

MIKLABORG

Verð :

úr stofu.

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

Verð :

19,9 millj.

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

62,9 millj.

Rauðavað
Falleg 119,1 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
ásamt bílastæði bílakjallara
Vel skipulögð eign í góðu ástand
Suðursvali

Verð :

29,8 millj.

Nánar: Svan 697 9300

- með þér alla leið -

Verð :

Reykjavíkurvegur
Litli Skerjafjörður - Reykjavík
Mjög vel skipulögð og falleg 80,8 fm 3 herb.
íbúð á jarðhæð með sérinngangi, útgangi út
á suður verönd ásamt 22,8 fm bílskúrs.
Örstutt í Háskólan og miðborgina.

Nánari upplýsingar veitir:

Reynimelur

Góð 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð
Svalir til suðurs
Opið eldhús
Þvottahús á hæðinni
Lítið fjölbýli
Nánar: Hilmar 695 9500

Rúmgóðar svalir til suðurs

33,8 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

42,9 millj.

Lyngmóar
Góð 2ja herbergja
Stærð 86,9 fm
Þar af bílskúr 17,1 fm
Yfrbyggðar svalir
Góð staðsetning
Nánar: Hilmar 695 9500

Verð :

29,8 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Hrólfsskálamelur 10-18 Garðatorg
Vandaðar og nútímalegar
íbúðir í glæsilegu húsi á
Seltjarnarnesi

Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun
íbúðanna á Hrólfsskálamel.
Fáar íbúðir í hverjum stigagangi og því fáir
um hverja lyftu.
Stærð íbúða frá 86 til 223 fm auk geymslu og

Verð frá :

44,0 milljónir

stæða í bílgeymslu. 2ja til 6 herbergja íbúðir.
Allar innréttingar eru íslensk smíði frá Brúnás,

Tryggðu þér íbúð á besta stað í Garðabæ!
Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ Garðabæjar á frábærum útsýnisstað.
Á jarðhæð hússins verður lífleg verslun og þjónusta.
Um er að ræða 42 íbúðir með sérlega góðu skipulagi í mörgum útfærslum,
allar með stæði í bílageymslu.
Glæsilegt lyftuhús.

tæki og blöndunartæki af vandaðri gerð.
Mikil lofthæð í íbúðunum, gólfsíðir gluggar

Nánari upplýsingar veitir:

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

Einstakt útsýni. Reykjanesið úr suðurgluggum

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

og Faxaflóinn með sínum fjallagarði í norður.
Þjónusta og verslun í göngufæri ásamt
Nánari upplýsingar veitir:

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

gönguleiðum, sund, golf og líkamsrækt.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

FJÁRFESTINGATÆKIFÆRI

Borgartún 24
Til leigu á besta stað við Borgartún 330 fm
skrifstofurými á 2. hæð

Hrafnagil við Ingólfsfjall

Dagverðarnes í Skorradal

Einbýlishús ásamt
stóru atvinnuhúsnæði og bílskúr.
Samtals 234 fm. Allt upphitað.
4 hektara eignarland fylgir eigninni.

Jörðin er um 437 ha að stærð
Einbýlishús, fjár- og refahús á landinu
19 sumarhúsalóðir að mestu í útleigu
Hentugt fyrir ferðaþjónustu eða fjölgun
sumarhúsa lóða

Nánar: Jason 775 1515

Verð:

44,9 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð:

130,0 millj.

Rauðhella

Smiðsbúð

Vandað 999 fm atvinnuhúsnæði
2/3 hluti er stálgrindarhús m. 6 m. lofthæð
og þremur innkeyrsludyrum
1/3 hluti skrifstoga á einni hæð
Eignin er í útleigu í dag. Yfirtaka á láni í boði

Gistiheimili. Um er ræða 444,9 fm húsnæði á
tveimur hæðum með 13 íbúðarrýmum ásamt
snyrtilegri sameign ásamt 225 fm iðnaðarhús
á baklóð. Eignin er til afhendingar strax.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

TILBOÐ

www.miklaborg.is

Nánar: Helgi 780 2700

145,0
millj.
39,0
millj.

Verð : Verð:

Stórhöfði
Vinsæl staðsetning 466 fm verslunarhúsnæði
Innréttað sem bankaútibú og skrifstofur
Hægt að skipta plássi upp í 2-3 bil

Húsnæðið skiptist í 10-15 skrifstofur,
fundarherbergi, eldhús
Glæsileg sameign og góð staðsetning
Hagstætt leiguverð og húsnæðið er laust strax

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

76,0 millj.

Suðurlandsbraut 18
Til leigu glæsileg 508 fm skrifstofuhæð með
stórbrotnu útsýni Húsnæðið skiptist í móttöku,
nokkrar mismunandi stórar skrifstofur 2
fundarherbergi annað mjög stórt, eldhús og
starfsmannaaðstöðu Innréttingar og gófefni fyrsta
flokks og stórbrotið útsýni yfir Laugardalinn
Nánar: Svan 697 9300

- með þér alla leið -

Til leigu

Til leigu

Nánar: Svan 697 9300

Suðurhella
1436 fm iðnaðarhúsnæði sem skiptist í 8 bil
Möguleiki á að stækka í rúmlega 2500 fm, 16 bil
Vatn og rafmagn komið inn í hús
Um 90% af húsinu í ótímabundna leigu
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

175,0 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

leitar að ...
2ja – 3ja herb
2 herbergja íbúð í 109, 110
eða 112 fyrir allt að 18 millj.
Fyrir ákveðin aðila.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson
S : 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

3 herbergja íbúð í Árbæ með
stæði í bílageymslu fyrir
ákveðin aðila.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson
S: 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Íbúð miðsvæðis 101 og 105
með 2 svefnh. á efstu hæð.
Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson
S: 775 1515 jassi@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúð í
Linda, Sala eða Smárahverfi.
Gott aðgengi eða lyfta
skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Atli
S: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð í
Grafarvogi á fyrstu hæð,
helst með palli.
Nánari upplýsingar veitir Jórunn
S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í
Vesturbænum fyrir ákveðinn
kaupanda. Um er að ræða
langan afhendingatíma ef
þess er óskað.
Upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason, lgf.
í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í 101-105
í viðhaldslitlu húsi með lyftu.
Verð 35-38 millj.

3ja herbergja íbúð þar
sem þjónusta fyrir aldraða
er í boði

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson

Nánari upplýsingar veitir Jórunn

S: 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð helst
á jarðhæð í Smára, Linda
eða Salahverfi.
Verð allt að 34 millj.

3ja herbergja íbúð
á Teigunum

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

3ja herbergja íbúð í
Garðabænum með auðveldu
aðgengi fyrir hjólastól.
Verð 30 millj.
Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.
S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð gegn
100% yfirtöku á lánum.
Nánari upplýsingar veitir Jórunn
S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Íbúð fyrir 60 ára eða eldri í
Hraunbæ, Árskógum eða
Hæðargarði.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson
S : 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Atli
S: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Grafarholt, Norðlingaholt,
Grafarvogur eða
Mosfellsbær. 2ja herb.íbúð
helst ekki minni en 60 fm.

Nánari upplýsingar veitir Jórunn
S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð
miðsvæðis í Reykjavík

eða á helgi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Jórunn
S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Óska eftir 2 herbergja íbúð
á Reykjavíkursvæðinu.
Verð allt að 17millj.
Nánari uppl.veitir Helgi í síma : 780-2700

3ja herbergja íbúð
geng yfirtöku ÍLS á
Stór Reykjavíkursvæðinu

eða á helgi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Jórunn

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð
í lyftuhúsi á svæði 105 fyrir
eldri konu. Afhendingartími
getur verið rúmur
Svan Gunnar Guðlaugsson

Íbúð með bílskúr í
Grafarvogi, Grafarholti
eða Mosfellbæ.

4ra herbergja eign,
miðsvæðis. Helst hæð en
ekki í risi. Draumurinn að
hafa garð og bílskúr einnig
Nánari upplýsingar veitir Jórunn
S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

eða á atli@miklaborg.is

í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is

2-3 herb.íbúð í Linda, Sala
eða Smárahverfi. Gott
aðgengi að lyftu skilyrði.
Nánari uppl.veitir Atli S: 899-1178
eða á atli@miklaborg.is

3 herbergja íbúð í Kópavogi
fyrir allt að 25millj.

4ra – 5 herb
5 herbergja einbýli við
Gvendargeisla eða nálægum
götum.
Nánari upplýsingar veitir Davíð

4ra herbergja íbúð
miðsvæðis í Vesturbæ
Reykjavíkur
Nánari upplýsingar veitir Jórunn

3 Herbergja íbúð í 103-104105-108-110 á jarðhæð með
garði og bílskúr.
Verð í kring um : 30millj.
Nánari uppl. veitir Helgi : 780-2700
eða helgi@miklaborg.is

3 herbergja íbúð í Hlíðunum
fyrir ákveðin aðila. Verð í
kring um 25-30millj.
eða á helgi@miklaborg.is

3 herbergja íbúð í Rvk eða
Kóp. Fyrir ákveðin aðila.
Verð allt að : 26millj.
eða á helgi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Jórunn
S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi
Grafarholti, best sem næst
Sæmunarskóla
Nánari upplýsingar veitir
Svan Gunnar Guðlaugsson
í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is

3ja herbergja nýlegri íbúð í
úthverfi , t.d. í póstnúmeri
113 eða 203 Kaupandi
staðgreiðir rétta eign.

eða á atli@miklaborg.is

Hæðir
100-120 fm hæð í pnr. 107.
Verð 40-50 millj.

S: 697 9300 eða svan@miklaborg.is

Einbýlishús með 5
svefnherbergjum í
Ártúnsholti /Ásahverfi í
Árbæ fyrir ákveðin aðila.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson
S : 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir
Svan Gunnar Guðlaugsson

Gott einbýlishús í Garðabæ
eða Hafnafirði með
aukaíbúð.

í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is

Sérbýli á Seltjarnarnesi.
4 svefnherbergi.
Verð: 50-70 milljónir.

Nánari upplýsingar veitir Atli
s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is og
Jórunn S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur

Einbýlishús á Arnarnesi,
Garðabæ, Flötum, Byggðum,
Hæðum og Lundum.
Verð allt að 95 millj.
Nánari uppl.veitir Atli S: 899-1178

S: 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

S: 775 1515 jassi@miklaborg.is

Hæð, rað-parhúsi eða
litlu einbýli í 101 eða
107 Reykjavík með 4-5
svefnherbergjum fyrir
ákveðin kaupanda.

Nánari uppl.veitir Atli S: 899-1178
eða á atli@miklaborg.is

Gott einbýli í Garðbæ eða
Hafnarfirði með aukaíbúð.

Nánari upplýsingar veitir Hilmar
S: 695-9500 eða hilmar@miklaborg.is

Nánari uppl.veitir Atli S: 899-1178
eða á atli@miklaborg.is eða Jórunn
í síma : 8455-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Við leitum að sérhæð
eða parhús með bílskúr í
Vesturbæ Kópavogs.

Sérbýli í eða í grennd við
Landakotstún.

S: 695-9500 eða netfangið hilmar@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson

Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson

Raðhús / Parhús eða Einbýli
í 201-203 Kóp.
Bein kaup eða skipti á
4 herb. í hverfinu.

S: 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Hilmar

Raðhús/parhús
í Úlfársdalnum.
Verð 55-60 millj.

Einbýli með 2 aukaíbúðum í
fjölskylduvænu hverfi.

eða á atli@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson

Sérbýli í Gerðunum pnr. 108
sem þarfnast ekki mikils
viðhalds. 50-60 millj.
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.
S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.
S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Lítið sérbýli í eldri hverfum
Kópavogs – má þarfnast
viðgerða.
Möguleg makaskipti á lítilli
á þessu svæði.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

Nánari upplýsingar veitir Jórunn

S: 780-2700 eða helgi@miklaborg.is og

Upplýsingar veitir Atli

Nánari upplýsingar veitir

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Jórunn S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Svan Gunnar Guðlaugsson

4ra herbergja íbúð í
Rimahverfi.

Stór hæð í 101 – 107 fyrir
ákveðin aðila.

S: 697 9300 eða svan@miklaborg.is

4-5 herbergja hæð eða íbúð
í vesturhluta miðbæjar.
Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.
S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Hæð í vesturbænum
eða 101 Reykjavík, æskileg
stærð ca. 130 fm
Nánari upplýsingar veitir Jórunn
S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð við
Sléttuveg fyrir íbúa 55 ára
og eldri.
Nánari upplýsingar veitir Jórunn
S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja í Mosfellsbæ.
Helst með yfirtöku á lánum.
Nánari upplýsingar veitir Davíð

Sérbýli með bílskúr í
Breiðholti eða Árbæ allt
að 200 fm verð allt að 55
milljónir.

Einbýlishús eða stórt raðhús
í Breiðholti eða Kópavogi,
helst með aukaíbúð.
Upplýsingar veitir Hilmar

Nánari upplýsingar veitir

S: 695-9500 eða hilmar@miklaborg.is

Svan Gunnar Guðlaugsson

Hæð í Hlíðunum

S: 697 9300 eða svan@miklaborg.is

Einbýlishús á Seltjarnarnesi
með 3-4 svefnherbergjum
og kostur ef mögulegt sé
að gera aukaíbúð í húsinu.

Nánari upplýsingar veitir Jórunn
S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Hæð óskast fyrir ákveðin
aðila. Verð í kring um 50millj.
Nánari upplýsingar veitir Helgi 780-2700
eða helgi@miklaborg.is

Raðhús/parhús á
Seltjarnarnesi sem er um
200 fm fyrir stækkandi
fjölskyldu.

Upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason, lgf.
í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

Upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason, lgf.
S: 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

Sérbýli eða hæð í mið- eða
vesturbæ Reykjavíkur
V. 70-120 milljónir.

í síma 697-3080 eða david@miklaborg.is

4-5 herbergja íbúð í Linda,
Sala, Kóra eða Smárahverfi,
rúmur afhendingartími.
S: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Sérbýli
Hæð eða raðhúsi, ca. 100
-150 fm., í hverfum 105 og 108
Nánari upplýsingar veitir Jórunn

4 herbergja íbúð í Hlíðum
eða Norðurmýri fyrir allt að
36millj.fyrir ákveðin aðila.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson
S: 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

3-4 herbergja íbúð í
Norðlingaholti.
Nánari upplýsingar veitir Jórunn
S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Eign með 4 svefnh.
og bílskúr nálægt
Snælandsskóla á 60-70 mill.
S: 775 1515 eða jassi@miklaborg.is

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Rað- eða parhús í
Grafarvogi með minnst 4
svefnherbergjum verð allt
að 55 milljónir
Nánari upplýsingar veitir
Svan Gunnar Guðlaugsson
í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is

Einbýli í Garðabæ fyrir
ákveðin aðila,
verð að 50millj.
Nánari uppl.veitir Helgi í síma : 780-2700
eða helgi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Jórunn

Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Raðhúsi, parhúsi eða einbýli
201 eða 203 Kópavogi. Bein
kaup eða skipti á 4ra herb
íbúð í hverfinu.

Sérbýli í Mosfellsbæ,
Hveragerði eða Selfoss,
verð 30-45 millj.
Skipt upp í rúmlega 250 fm
sérbýli í Grafarholti sem
metin er á 70 millj.

Nánari upplýsingar veitir Atli
S: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.

Einbýli í Folda- eða
Hamrahverfi 200+ fm á einni
hæð fyrir ákveðin kaupanda.
S: 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Tveggja íbúða hús í
Kópavogi fyrir ákveðna
aðila. Verð 65-75mill.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar gefur Páll: s: 893-9929

Svan Gunnar Guðlaugsson

eða pall@miklaborg.is

Nánari uppl.veitir Helgi í síma : 780-2700

4ra herbergja íbúð við
Grænumýri á Seltjarnarnesi.

Raðhúsi í Rimahverfi eða
Staðarhverfi.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

Einbýlishús með 2 íbúðum
óskast í Reykjavík,
Kópavogi, Garðabæ eða
Hafnarfirði fyrir allt að 65 millj.

í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is

Svan Gunnar Guðlaugsson

Einbýlishús á Arnarnesi,
Garðabæ, Flötum, Byggðum,
Hæðum eða Lundum. Verð
allt að 95 millj.

Nánari upplýsingar veitir Atli

3ja herbergja íbúð við
Sóleyjarima fyrir +55 ára

Nánari uppl.veitir Atli S: 899-1178

í síma 697-3080 eða david@miklaborg.is

Nánari uppl.veitir Helgi í síma : 780-2700
eða helgi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Páll: s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

Nánari uppl.veitir Atli S: 899-1178

Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson

MIKLABORG

eða á helgi@miklaborg.is

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Helgi í 780-2700

Nánari upplýsingar veitir Jórunn

Nánari upplýsingar veitir Jórunn

Nánari upplýsingar veitir Jórunn

Rað eða parhúsi Lindir eða
Salir – möguleg makaskipti á
4ra herbergja á sama svæði.

Nánari upplýsingar veitir Jórunn

Stórt einbýli með aukaíbúð
í póstnúmerum 112 og 113
Aukaíbúð þarf helst að vera
minnst 3ja herbergja.

Nánari upplýsingar veitir Jórunn

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð
við Álftamýri.

S: 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Garðabæ
Flatir, Árbæ Ásum.
Hús sem er með aukarými.
Má þarfnast endurbóta

4ra herbergja íbúð í Hlíðum,
Holtum, Norðurmýri fyrir
ákveðin aðila.

3-4 herb.íbúð í Linda, Sala
eða Smárahverfi á jarðhæð.
Verð : 34millj.

Nánari upplýsingar veitir Jórunn

í síma 697-3080 eða david@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

helgi@miklaborg.is

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3-4 herbergja íbúð í
Norðlingaholti og
einnig í Grafarholti

2ja herbergja íbúð í
Grafarvogi á fyrstu hæð,
helst með palli

3ja herbergja íbúð í Hlíðum.
Kostur ef útgengi er út á pall

Nánari upplýsingar veitir Davíð

Hæð- Raðhús í Grafarvogi
fyrir ákveðin aðila.

Nánari uppl.veitir Helgi í síma : 780-2700 eða

eða svan@miklaborg.is

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Íbúð með bílskúr eða
bílskúrum í póstnúmeri 108.

Nánari upplýsingar veitir

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Jórunn

S: 695-9500 eða hilmar@miklaborg.is

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Nánari uppl.veitir Helgi í síma : 780-2700

S: 775 1515 jassi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Hilmar

Nánari upplýsingar veitir Jórunn

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í 101
Reykjavík, helst ekki kjallara

3-4 herbergja íbúð
(110-130 fm) í Kópavogi
eða Garðabæ, helst með
góðu útsýni.

4ra herbergja íbúð
í Lindum Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir Jórunn

Vantar 2 herb. Íbúð í 101 –
107. Verð í kring um 25millj.

3-4ra herbergja í Grafarholti
með sólpalli og bílageymslu.
Svan Gunnar Guðlaugsson S: 697 9300

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson

3ja herbergja íbúð í
Hlíðunum.

S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð við
Álftamýri 108 Reykjavík

Nánari uppl.veitir Helgi í síma : 780-2700

3ja herbergja íbúð í
Baugakór og nágrenni.
Má kosta 30 millj.

Nánari upplýsingar veitir Jórunn

Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.

Nánari uppl.veitir Helgi í síma : 780-2700

2-3 herbergja íbúð í
Vesturbænum,
helst við Ægisíðu.

Nánari upplýsingar veitir Davíð

Einbýlishús í vesturbæ
Kópavogs fyrir allt
að 40millj.

í síma 697-3080 eða david@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Íbúð með bílskúr í
Grafarvogi, Grafarholti eða
Mosfellsbæ.

120-130 fm 4-5 herbergja
íbúð í Hafnarfirði, má vera á
byggingarstigi eða þarfnast
viðhalds.

eða helgi@miklaborg.is

- með þér alla leið -

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Stórt einbýli með aukaíbúð
helst í póstnúmerum 112
eða 113. Aukaíbúð þarf að
vera minnst 3ja herbergja
– verð allt að 100 milljónir.
Nánari upplýsingar veitir
Svan Gunnar Guðlaugsson
S: 697 9300 eða svan@miklaborg.is

S: 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Ákveðinn kaupandi leitar að
300-400 fm einbýli í 101 eða
107. Verð upp að 200 millj.

Leita af einbýli með bílskúr
á höfuðborgarsvæðinu að
upphæð 50 millj. fyrir ákv.
kaupanda.

Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.

Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

S: 775 1515 jassi@miklaborg.is

569 7000

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR

BERTA
BERNBURG

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.

Framkvæmdastjóri
sölumaður

Löggiltur fasteignasali Löggiltur fasteignasali Löggiltur
fasteignasali
gsm 893 2495
gsm 694 6369

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.

EINAR S.
VALDIMARSSON

EDWIN
ÁRNASON

ÓMAR
GUÐMUNDSSON

SIGRÍÐUR
GUÐMUNDUR
HALLGRÍMSDÓTTIR VALTÝSSON

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR

Sölustjóri
löggiltur fasteignasali

Löggiltur fast asali
gsm 840 0314

Sölumaður
gsm 893 2121

Viðskiptafræðingur
Sölumaður
gsm 696 3559

Sölumaður
gsm 692 4700

Skrifstofustjóri

Viðskiptafræðingur
gsm 865 3022

535 1000

STAKFELL.IS

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

ÓSKAR H.
BJARNASEN

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON

Lögfræðingur, LL.M.
sölumaður
gsm 691 1931

Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

ÓSKUM EFTIR
LAUGAVEGUR 50 - 101 RVK

Verð 65,0 M.

SKUGGAHVERFI

GLÆSILEG 120 FM. ÞRIGGJA
HERBERGJA ÍBÚÐ Í GARÐABÆ TIL
LEIGU. FRÁBÆR STAÐSETNING OG
GLÆSILEGT ÚTSÝNI. ÍBÚÐIN ER
LAUS FLJÓTLEGA.
UPPLÝSINGAR GEFUR
EINAR S. VALDIMARSSON
Í EINAR@STAKFELL.IS

VEGNA MIKILLAR HREYFINGAR
ÓSKUM EFTIR ÖLLUM TEGUNDUM
AF ATVINNUHÚSNÆÐI Á
SÖLUSKRÁ.
NÁNARI UPPLÝSINGAR
GEFUR STEFÁN HRAFN, HDL.,
LÖGGILDUR FASTEIGNASALI
Í SÍMA 895-2049 EÐA
STEFAN@STAKFELL.IS
184,8 fm eignarlóð með byggingarrétti. Lóðin er 184,8 fm. Í dag stendur 111,2 fm hús á lóðinni sem var
byggt árið 1902. Samþykktar teikningar eru fyrir 350 fm húsi á lóðinni, kjallari og þrjár hæðir. Í kjallara
verða geymslur, þvottahús, hjóla- og vagnageymsla og lager. Á 1. hæð verður verslunarhúsnæði með
starfsmannaaðstöðu og salerni. Á 2. hæð verða tvær tveggja herbergja íbúðir. Á 3. hæð verða tvær tveggja
herbergja íbúðir.

Skuggahverﬁ, síðasta nýbyggingin er komin í sölu. Fallegar og vandaðar 3ja og 4ra herb.
Íbúðir við Lindargötu og Vatnsstíg. Stæði í bílageymslu, glæsilegt útsýni yﬁr sundin og esjuna.

HÁTÚN 49 - 105 RVK

LÆKJASMÁRI 56 - 201 KÓP.
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NAUSTABRYGGJA 4 - 110 RVK. 35,7 M.
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NAUSTABRYGGJA 2 - 110 RVK. 30,9 M.
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35,9 M.
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54,5 M.

S

BÆJARGIL 17 - 210 GBÆ

S

23,5 M.

Allar nánari upplýsingar hjá sölumönnum Stakfells i síma 535-1000 eða á www.stakfell.is

Sölusýning mið. 11. mars kl. 17:30-18:00.
53,1 fm 3ja herbergja risíbúð við Hátún. Eignin er
laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi.

Sölusýning þri. 10. mars kl. 17:30-18:00.
209,5 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr
ásamt 17,4 fm geymsluskúr. Einbýli á tveimur
hæðum við enda botnlangagötu. Góð aðkoma.

Sölusýning þri. 10. mars kl. 17:30-18:00.
4ra herbergja 116,4 fm endaíbúð með sérinngangi
og stæði í bílageymslu. 3 svefnherbergi, gott
skipulag. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Laus
við kaupsamning.

Sölusýning mán. 9. mars kl. 17:00-17:30.
106 fm 3-4 herbergja endaíbúð á jarðhæð ásamt
stæði í bílageymslu.Parket og ﬂísar á gólfum.
Útgengi út á lóð frá eldhúsi og herbergi. Laus strax.

Sölusýning mánu. 9. mars kl. 17:30-18:00.
4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð með sér inngangi
og stæði í bílageymslu. Þvottahús og geymsla innan
íbúðar. Útgengi út á sér afnotarétt af lóð frá stofu og
eldhúsi.

LYNGMÓAR 4 – 210 GBÆ.

VALLARÁS 1 - 110 RVK

LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK

FERJUBAKKI 12 - 109 RVK

ÁLFHÓLSVEGUR 145 - 200 KÓP. 26,7 M.

24,9 M.

24,7 M.

19,7 M.

OP

IÐ

HÚ

S

26,7 M.

Sölusýning þri. 10. mars frá kl 17:45 – 18:15.
69,8 fm íbúð á 3. hæð ásamt 17,1 fm bílskúr.
Fallegt útsýni frá stofu og svefnherbergi.

Björt þriggja herbergja íbúð á annari hæð frá götu,
fyrstu hæð frá norðurinngangi. Lyftuhúsnæði. 2
svefnherbergi, baðherbergi með glugga.

75,3 fm vel staðsett íbúð í lokuðum botnlanga.
Sér inngangur og sameiginlegur garður. Góðar
innréttingar. Endurnýjað frárennsli.

80,2 fm 2ja herbergja íbúð á annari hæð í snyrtilegu
fjölbýlishúsi. Góðar innréttingar, parket á gólfum,
tengi fyrir þvottavél á baði.

ÁLFKONUHVARF 67 - 203 KÓP. 36,9 M.

FÍFUSEL 35 - 109 RVK

HRÍSMÓAR 2B - 210 GBÆ

HÖFÐABAKKI 3 - 110 RVK

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.

116,4 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð, þar af 10,3
fm íbúðarherbergi í kjallara.

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

STÓRIHJALLI 15 - 200 KÓP.

EIÐISTORG 17 - 170 SELTJ. NES. 64 M.

DALVEGUR 16A - 201 KÓP

457,7 fm verslunar og skrifstofuhúsnæði á
jarðhæð og í kjallara við Eiðistorg. Eignin er laus til
afhendingar 1. júní 2015.

132,9 fm iðnaðarhúsnæði á góðum og sýnilegum
stað við Dalveg. Eignin er í útleigu með þriggja
mánaða uppsagnarfresti. Ekkert áhvílandi.

54,9 M.

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

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

FASTEIGNASALA

26,7 M.

SKÚLATÚNI 2

TILBOÐ

4ra herbergja 92,4 fm efri hæð með sér inngangi
á stórri lóð. Parket og ﬂísar á gólfum. Fallegt útsýni,
frábær staðsetning.

22,7 M.

105 RVK

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

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is

Verð 210,0 M.

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

Jóhanna Kristín Þorsteinn
Fasteignasali Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Halla
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi
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Hraunás 6

210 Garðabær

117.000.000

Langalína 18

210 Garðabær

38.900.000

Kríunes 11

210 Garðabær

94.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. mars kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 117,9 m2

Bílskúr

Glæsileg íbúð með bílskúr á þessum eftirsótta stað. Íbúðin er á 2 hæð í nýlegu
3.hæða fjölbýli í Sjálandshverﬁ. Eignin er alls 117,9 fm og þar af er bílskúr
23,6fm. Góðar ﬂísalagðar suðvestursvalir. Allar innréttingar eru frá Brúnás úr eik
og öll tæki frá AEG. Gólfefni eru samræmd í allri íbúðinni, vandaðar fallegar ﬂísar.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Vegghamrar

112 Reykjavík

28.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820 2222
Herbergi: 5

OPIÐ HÚS þriðjudag 10. mars kl. 17.30-18.00

Stærð: 302,9 m2

Herbergi: 8

Stórglæsilegt og vandað einbýlishús með möguleika á
aukaíbúð. Húsið er steypt, staðsett neðan götu og óhindrað
glæsilegt útsýni er ma. að Bessastöðum og að Snæfellsjökli.
Garðurinn er verðlaunagarður með fallegum veröndum úr
harðvið og heitum potti. Innréttingar og efnisval er allt samræmt og glæsilegur arinn er í húsinu.

Stærð: 98,6 m2

Bílskúr

Glæsilegt, reisulegt og frábærlega staðsett einbýlishús með
innbyggðum tvöföldum bílskúr innst í botnlanga á Arnarnesinu. Frábært útsýni er frá húsinu og örstutt er út á stofnbrautir. Möguleiki er á að vera með aukaíbúð á neðri hæð fyrir
fjölskyldumeðlimi.Garðurinn er gróinn, skjólríkur og fallegur
með heitum potti.

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. mars kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 314,8 m2

Bílskúr: 20 m2

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Mjög falleg og mikið endurnýjuð endaíbúð á efstu hæð með sérinngangi í fallegu
og vel staðsettu fjölbýli sem er nýlega búið að taka í gegn. Gólfefni á stofu,
eldhúsi og herbergjum er nýlegt slitsterkt harðparket, eldhúsinnrétting er nýleg
og eldhústæki. Íbúðin er í rólegu og góðu hverﬁ þar sem örstutt er í skóla og leikskóla. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Galtalind

Lyngholt 3

Glitvangur 3

201 Kópavogur

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. mars kl. 18.30-19.00
Herbergi: 4

225 Garðabær

84.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. mars kl. 17.30-18.00

Stærð: 139,8 m2

Herbergi: 7

220 Hafnarfjörður

64.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. mars kl 18.30-19.00

Stærð: 298,5 m2

Herbergi: 6

Stærð: 253,9 m2

Mjög falleg og góð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með aﬂokaðri rúmgóðri timburverönd og bílskúr. Íbúðin er í litlu góðu fjölbýli á frábærum stað í Lindahverﬁ.
Eignin er skráð 139,8fm og þar af er bílskúr 28,3fm. Svefnherbergi eru 3,
þvottahús er innan íbúðar og stofa og eldshús rúmgóð og samliggjandi. Gólfefni
er parket og ﬂísar. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

EIGN Í SÉRFLOKKI! Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með 50 fm bílskúr.
Húsið er einstaklega vandað með sérsmíðuðum innréttingum og efnisval allt í
hæsta gæðaﬂokki. Innanhúshönnuður er Telma B. Friðriks. Glæsilegur arinn er í
stofu, Instabus kerﬁ og aukin lofthæð í öllu húsinu. Aðkoma er glæsileg, bílaplan
stimplað og heitur pottur. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Einstaklega vandað og glæsilegt einbýlishús á einni hæð ásamt 29 fm bílskúr
og 19,7fm garðskála. Um er að ræða hús teiknað af Kjartani Sveinssyni. Um
innanhúshönnun sá Agla Marta arkitekt. Glæsilegir sólpallar eru í kringum hús og
gróin lóð hönnuð að Stanislas Bohic, garðurinn hefur fengið umhverﬁsverlaun frá
Hafnarfjarðarbæ. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Álfkonuhvarf 47

Dalatangi 8

Bakkahjalli 2

203 Kópavogur

28.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. mars kl. 17.00-17.30
Herbergi: 3

270 Mosfellsbær

49.900.000

64.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. mars kl. 17:30-18:00

Stærð: 92.3 m2

Herbergi: 5

Stærð: 189,1 m2

Björt 3 herbergja íbúð á 3.hæð með ﬂottu útsýni ásamt stæði í bílageymslu.
Vandað fjölbýli á vinsælum stað í Vatnsendahverﬁ. Íbúðin skiptist í forstofu,
baðherbergi, stofu, borðstofu, opið eldhús, 2 svefnherbergi, þvottahús og geymslu.
Íbúðin hefur verið innréttuð á skemmtilegan hátt.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

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

Laugateigur 21

Skaftahlíð 4

105 Reykjavík

200 Kópavogur

44.900.000

105 Reykjavík

29.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 9 mars kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. mars kl. 18.00-18.30
Herbergi: 4

Stærð: 142,4 m2

Falleg 4 herbergja hæð á 3.hæð ásamt bílskúr á vinsælum stað í Laugardalnum.
Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, stofu, borðstofu, opið eldhús, 2 svefnherbergi (auðvelt að útbúa þriðja svefnherbergið), þvottahús og geymslu. Mikið
endurnýjuð hæð að innan.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. mars kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 78 m2

3 herbergja íbúð á fyrstu hæð á vinsælum stað í Hlíðunum. Íbúðin skiptist í
forstofu, baðherbergi, stofu, eldhús, 2 svefnherbergi, geymslu og sameiginlegt
þvottahús í sameign.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Stærð: 244,1 m2

Endaraðhús í sérﬂokki á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Fallega skipulagður garður. Neðri hæð með stóru
stofurými, góðu þvottahúsi, innangengt í bílskúr og gott
vinnurými innaf bílskúr. Útgengi á timburverönd við fallegan
uppstigagang. Efri hæð með stóru alrými, tvær opnar stofur
með arni, borðstofa og eldhús. Útgengi á suðursvalir úr
borðstofu, útsýni. Baðherbergi og rúmgott hjónaherb.
Einstök eign sem vert er að skoða!
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasalir í gsm: 898 3326

ERTU AÐ LEITA AÐ FASTEIGN?

www.fstorg.is
Naustavör 2

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

200 Kópavogur

Verð: 28,5 - 46,5 m

Lundur 2-4-6

Kópavogur

Verð frá: kr. 39,5 -65 m

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610
Herbergi: 3-4

Stærð: 104,7-153,4 m2

Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og rúmgóðar. Hiti er
í gólfum og vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás. Stæði í bílageymslu fylgir öllum
íbúðunum. Íbúðirnar skilast án gólfefna en á baðherbergjum og þvottahúsi eru ﬂísar
á gólﬁ. Húsin eru álklætt og því viðhaldslítill.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Nýhöfn 2-6

210 Garðabæ

Verð kr.47,5-56,4 m

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.
Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsingu verktaka er hægt að fá hjá
Sigríði Rut, lgfs. í gsm. 699-4610 eða siggarut@fasttorg.is

Tjarnargata 43

101 Reykjavík

39.900.000

Hlíðabyggð 22

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN
Herbergi: 4

210 Garðabær

52.000.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. mars kl. 18.30-19.00
Herbergi: 5

Stærð: 200 m2

Stærð: 124,6-141,4 m2

Góð staðsetning í Sjálandi í Garðabæ við sjóinn. Um er að ræða 4ra herbergja
íbúðir, tilbúnar til afhendingar með vönduðum innréttingum frá Brúnás og AEG
eldhústækjum. Íbúðirnar eru með góðum svölum og sumar hverjar með tvennum
svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Bílskúr

Keilugrandi 2

107 Reykjavík

26.400.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10.mars kl. 18.30-19.00

Auka íbúð

Herbergi: 2

Stærð: 78,7 m2

Stæði í bílageymslu

Raðhús á frábærum stað í Garðabæ, stutt frá skóla, leikskóla og fjölbrautaskóla.
Húsið er á tveimur hæðum. Á aðalhæð eru þrjú góð svefnherbergi, stór stofa,
eldhús, baðherb. og þvottahús. Neðri hæð skiptist í bílskúr og studio íbúð. Búið
er að skipta um járn á þaki, þakkant og hluta af gluggum og glerjum.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Glæsileg mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð með suður svölum. Íbúðin er skráð
52fm og þar að auki er um 8fm geymsla sem ekki er skráð í fm tölu íbúðar, einnig
er stæði í bílsageymslu sem er skráð 26,8fm. Í íbúðinni er ný glæsileg innrétting,
gólfefni og hurðar ásamt því að baðherbergi var endurnýjað fyrir nokkrum árum.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Klapparhlíð 24

Brekkubyggð 63

270 Mosfellsbær

30.900.000

210 Garabær

31.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. mars kl.17.30-18.00
Herbergi: 4

Stærð: 80,1 m2

Glæsileg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í
fallegu og þríbýlishúsi sem hefur fengið mikið og gott viðhalds.
Íbúðin er skráð 80 fm en er töluvert stærri að gólfﬂeti þar sem
töluverður hluti eignarinnar er undir súð. Mikil lofthæð er í eigninni
5,5 M, milliloft með góðri lofthæð er yﬁr sirka helmingi eignarinnar. Í íbúðinni er búið að endurnýja stóran hluta lagana,
eldhúsinnréttingu, baðherbergi o.ﬂ. Nýlega var húsið málað og
múrviðgert ásamt því að skipt var járn á þaki.

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. mars kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 11. mars kl. 17:30-18:00

Stærð: 98,9 m2

Herbergi: 3

Stærð: 90,8 m2

Upplýsingar veitir Berglind fasteignasalir í gsm: 694 4000

Fasteignasalan Torg kynnir:
Fallega 98,9 fm 4ra herbergja í búð á þriðju(efstu) hæð með sérinngangi á
vinsælum stað í Mosfellsbæ. Eignin er vel með farin og öll hin snyrtilegasta.
Stutt er í skóla, leikskóla og sundlaug. Svalir í sólarátt og mikið útsýni.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Fasteignasalan TORG kynnir:
Fallegt raðhús á tveimur hæðum með sérinngangi og verönd á þessum barnvæna
stað í Garðabænum. Um er að ræða 90,8 fm hús sem búið er að endurnýja að
hluta. Tvö svefnherbergi með skápum. Frábært útsýni.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Suðurhlíð 38a

Strandvegur 23

Kristnibraut 75

105 Reykjavík

46.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. mars kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Hæð

Stærð: 99,4 m2

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

210 Garðabær

39.500.000

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

113 Reykjavík

38.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. mars kl. 18:30-19:00
Herbergi: 4

Stærð: 126,1 m2

Fasteignasalan Torg kynnir:
Gullfallega 126,1fm 4ra herberja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli í Grafarholti. Gott
skipulag í bjartri íbúð. Fallegt útsýni yﬁr Esjuna.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

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.

Breiðavík 39, 3ja
j jjarðhæð:
OPIÐ HÚS MIÐVD. 11.3 FRÁ 17-17:15
PIÐ

O

BREIÐAVÍK 39,JARÐHÆÐ: Mjög góð 87,1
fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og sérgarði ásamt 23,4 fm stæði
í opnu bílskýli, samtals 110,5 fm. Parket og
flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar.

S
HÚ

EIGNIR VIKUNNAR

Eignir

Hofslundur Garðabæ, einbýli m/bílskúr

Verð 27,5 millj.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 11.3,
FRÁ KL 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Tjarnarbrekka 9 - Álftanes
230,6 fm, einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Íbúð er skráð 197 fm. Húsið er í
byggingu, er nú fokhelt. Verð 34,9 m.

Ásbraut 5 - 3.h. Kópav
p 4raOPIÐ HÚS MIÐVD.11.3 KL. 17-17:30
IÐ

OP

Ásbraut 5, 3ja hæð t.v.-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.

S
HÚ

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

Verð 25,5 millj.
Opið hús miðvikud. 11.3
frá kl. 17-17:30-VERIÐ VELKOMIN.

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

Eignir

Eignir

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

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

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

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

Sumarhús við Hvítá

Glæsilegt sumarhús á einstaklega fallegri stórri eignarlóð í landi Hests við bakka Hvítár..
Staðsetningin við Kiðjaberg er frábær, stutt í golfvelli, sund og aðra þjónustu.

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

LÁGMÚLI 6-8
HEIL HÚSEIGN - LANGTÍMA LEIGUSAMNINGAR

Atviinnu
uhú
úsnæði á þremur hæ
æðum auk kjalla
ara. Húsið
ð er sa
ambyggt með tveimur
stig
gagöngum. Rekin er verrslun á allrri jarðhæ
æðinni og 2. hæðin
nni í su
uðurbyg
ggingunni.
Skrifsto
ofur eru á effsttu hæð í suðurhluta og
g á tveimu
ur efstu hæð
ðum í austurhlutanu
um.
Efstu hæðirn
nar eru inndregnar með stóru
um svölum.
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MIKLABORG

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Lágmúla 4 - 108 Reykjavík - Sími 569 7000 - miklaborg@miklaborg.is

Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Sala fasteigna frá

HÓLABRAUT 5 - HAFNARFIRÐI

OP

IÐ

GNOÐARVOGUR 20 - 3JA HERBERGJA

HÚ

S

OP

Opið hús í dag mán.
9. mars frá kl. 18:00 - 19:00.
Falleg og mikið endurnýjuð
3ja - 4ra herb íbúð á 1.
hæð í fjölbýli. Tvö rúmgóð
svefnherbergi og tvær
bjartar stofur. Flísalagt
baðherbergi. Fallegar
nýlegar innréttingar. Parket
og flísar á gólfum. Búið er
að skipta um lagnir, gólfefni,
rafmagnstöflu og margt
fleirra. Eignin getur losnað
fljótlega. Verð 23 millj.

SAMTÚN - PARHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ

IÐ

HÚ

S

VÆTTABORGIR - PARHÚS
Opið hús í dag mán.
9. mars frá kl. 18:00 - 19:00.
Björt og vel skipulögð 74 fm
3ja herbergja íbúð á 1. hæð
í góðu fjölbýli. Tvö rúmgóð
svefnherbergi. Björt og góð
stofa með suðvestursvölum.
Baðherbergi með baðkari og
baðinnréttingu. Eldhús með
upprunalegri innréttingu
og borðkrók. Sérgeymsla í
kjallara. Góð staðsetning.
Verð 23,9 millj.

KIRKJUTEIGUR - SÉRHÆÐ

BREKKUBÆR - RAÐHÚS
230 fm parhús með
aukaíbúð í kjallara ásamt
34 fm bílskúr samtals 264
fm. Fjögur svefnherbergi í aðalíbúð Rúmgóðar
bjartar stofur. Stór garður.
Staðsetning frábær innst í
botnlanga út af Samtúninu.
Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.
Verð 54,6 millj

REKAGRANDI - GLÆSILEG EIGN

LAUFRIMI - 4RA HERBERGJA

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

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

KLEPPSVEGUR - FALLEGT ÚTSÝNI
Góð 80 fm 3ja - 4ra
herbergja íbúð á 4. hæð í
fallegu fjölbýli. Tvö rúmgóð
svefnherbergi, björt stofa og
borðstofa. Suðursvalir frá
stofu. Góðar innréttingar.
Góð sameign. Húsið er
nýlega viðgert og málað að
utan. Eignin getur losnað
fljótlega. Verð 23,9 millj.

Fallega 70 fm 2ja herb. íbúð
með 17 fm bílskúr í góðu
fjölbýli. Stórt svefnherb með
skáp. Stofan er rúmgóð með
mikilli lofthæð og útsýni
til sjávar og yfir bæinn.
Eldhús með góðri innréttingu. Yfirbyggðar svalir til
suðvesturs, (hægt að nýta
sem herbergi). Flísalagt
baðherbergi. LAUS STRAX.
Verð 26,7 millj.

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

LÓMASALIR - BÍLGEYMSLA
Fallega 106 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í fjölbýli með lyftu ásamt stæði
í bílageymslu. Tvö rúmgóð
herbergi. Stór og björt stofa
með suðursvölum. Glæsilegar innréttingar. Parket
og flísar á gólfum. Stæði í
bílageymslu.
Verð 31,5 millj.

Rúmgóð 106 fm 3ja
herbergja íbúð á jarðhæð
ásamt stæði í bílageymslu.
Stór og björt stofa með
gluggum á tvo vegu. Tvö
svefnherbergi með skápum.
Flísalagt baðherbergi.
Þvottahús innan íbúðar.
Eignin er laus við kaupsamning.
Verð 30,9 millj.

SUÐURBRAUT - ÚTSÝNI

LYNGMÓAR - 2JA HERB. MEÐ BÍLSKÚR

Falleg 129,4 fm neðri
sérhæð ásamt 36 fm bílskúr
í góðu fjórbýlishúsi. Stórar
og bjartar stofur. Endurnýjað
eldhús með fallegri innréttingu. Tvö góð svefnherbergi
og möguleiki á því þriðja.
Frábær staðsetning þaðan
sem stutt er í skóla og alla
almenna þjónustu.
Verð 46 millj.

Fallegt 243 fm raðhús með
2ja herb. aukaíbúð í kjallara
og bílskúr. Íbúðarrýmið er
219,6 fm og bílskúr 22,9
fm. Fimm svefnherbergi.
Stórt og gott eldhús. Stór
og björt stofa. Yfirbyggðar
suðursvalir. Fallegur garður
til suðurs. Þrjú flísalögð
baðherbergi. LAUS STRAX.
Verð 49 millj.

Glæsileg 133,2 fm íbúð
ásamt stæði í bílageymslu.
Stórar stofur. Vel búið
baðherbergi og aukasnyrting. Þrjú góð svefnherbergi.
Eldhús með fínni innréttingu. Húsið var tekið í gegn
að utan 2014. Falleg íbúð á
frábærum stað.
Verð 41,9 millj.

KRISTNIBRAUT - 3JA HERBERGJA

Mjög vandað og fallegt
parhús á tveimur hæðum,
með innbyggðum bílskúr.
Á neðri hæð eru tvö svefnherbergi, þvottahús og
baðherbergi. Á efri hæð
er góð stofa með frábæru
útsýni, eldhús með fallegri
innréttingu, baðherbergi og
tvö svefnherbergi. Útgengt
er frá eldhúsi í fallegan
suðurgarð. Verönd.
Verð 62 millj.

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

FERJUBAKKI - 2JA HERBERGJA

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

SMIÐJUVEGUR - ATVINNUHÚSNÆÐI
Vorum að fá í sölu mjög
rúmgóða 2ja herbergja íbúð
á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Stór
stofa með suðursvölum.
Gott svefnherbergi með
skápum. Baðherbergi með
kari og t.f. þvottavél. Falleg
innrétting í eldhúsi. Eignin
er laus nú þegar, ekkert
áhvílandi. Verð 19,7 millj.

Vel staðsett 562 fm
atvinnuhúsnæði sem er
skipt niður í stóran sal og
skrifstofur. Salurinn er 337
fm og með góðum innkeyrsludyrum og hefur verið
nýttur undir bifreiðaverkstæði. Skrifstofurýmið
er 225 fm. Gott skipulag
og rúmgóðar skrifstofur,
innkeyrsludyr er í þetta
rými líka.
Verð 62 millj.

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI
NÝR RAFMAGNSBÍLL
NISSAN LEAF TEKNA.Árg.2015,lúxus
útfærsla-leður,bakkmyndavél
ofl,sjálfskiptur,er á staðnum. Verð
4.590.000. Rnr.126469.S:562-1717.

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

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

GJAFAVERÐ 2.990.000.HUMMER H2. Árg.2007,ekinn aðeins
105.þ km,bensín, sjálfskiptur,lítur
sérlega vel út,er á staðnum. Ásett verð
4.980.000.- Rnr.390658. S:562-1717

LEXUS GS 300.Árg.2007,ek. aðeins
89.þ km,bensín, sjálfskiptur,er á
staðnum.Verð aðeins 2.990.000.
Rnr.126345. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga
www.bilalif.is

MERCEDES-BENZ B 180 CDI.
Árgerð 2012, ekinn 109 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.850.000.
Rnr.991046.

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

BÍLL DAGSINS!
Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

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

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

LAND ROVER Range rover sport
hse. Árgerð 2007, ekinn 86 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.990.000.
Rnr.210228.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

GJAFAVERÐ 2.990.000.HUMMER H2. Árg.2007,ekinn aðeins
99.þ km,bensín, sjálfskiptur,lítur
sérlega vel út,er á staðnum. Ásett verð
4.980.000.- Rnr.104286. S:562-1717.

2015 NÝJIR GMC 3500

NÝR RAFMAGNSBÍLL
NISSAN LEAF TEKNA.Árg.2015,lúxus
útfærsla-leður,bakkmyndavél
ofl,sjálfskiptur,er á staðnum. Verð
4.590.000. Rnr.126475. S:562-1717.

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

SUZUMAR gúmmíbátar.

Nýtt útlit að utan sem innan, Dísel,
Komdu og kynntu þér málið útvegum
allar gerðir af GMC, erum að taka
niður pantanir, Kíktu á síðuna okkar
www.isband.is

Uppblásnir slöngubátar með álgólfi
og mikla burðargetu. Til i stærðum frá
2,9m - 4,2m.

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

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

Verð frá 255.000.- kr.

TOYOTA Land cruiser 120 VX.
Árgerð 2006, ekinn 180 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.290.000.
Rnr.110635.

Renault Megane 6/2014, ek 20 þkm,
beinsk, dísel ásett verð er 2990 þús, er
á staðnum, raðnr 151506.

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

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

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
g
ogg Íslensk ábyrgð
y g í boði.
www.islandus.is
www
islandus is — facebook.com/islandusbilar
facebook com/islandusbilar — Sími:
Sími 552 2000
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Bílar óskast

Bókhald

Nudd
NUDD

3

KEYPT
& SELT

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Spádómar

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

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

Sendibílar

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

Til sölu

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

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

Viðgerðir
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Bátar

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
ÓDÝR BÁTUR.
Til sölu Trefjaplast bátskel 6,6 tonn,
8,5 m á lengd. Skráð í skipaskrá tekur
4 fiskikör í lest, get sent myndir. Verð
nú 550þ. Uppl. 820-5181

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

Uppl. í s. 663 5315.

Hreingerningar

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

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

Rafvirkjun

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

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

SKATTFRAMTAL 2015

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

Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt
verð. Uppl. í síma 517-3977 eða 8971877. FOB Suðurlandsbraut 6. www.
fob.is

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

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

Önnur þjónusta
FATABREYTINGAR
ÁRNI GÆRDBO
KLÆÐSKERI

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

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

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

Allar fatabreytingar og viðgerðir.
Skiptum um rennilása.
Fljót og góð þjónusta.
Opið alla virka daga frá kl. 10-12
& 13-16.
Geymið auglýsinguna.
Skraddarinn á Horninu,
Skúlagata 26
Sími 861 4380.

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

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

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

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

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

til sölu
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Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

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

Verslun

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

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á: VIDUR.IS

HÚSNÆÐI

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.

Geymsluhúsnæði

ATVINNA

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.

Atvinna í boði

GEYMSLUR.COM

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

GEYMSLULAUSNIR.IS
WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

HEILSA

OG RÓMANTÍKIN
BLÓMSTRA
Unaðslegu 50 Shades of Grey vörurnar
og allt það vinsælasta fæst hjá okkur
á www.hush.is Sendum um allt land.
Netgíró, greiðslukort, millifærsla.

TANTRA NUDD

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

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

Óska eftir vönu starfsfólki við
snyrtingu og pökkun. Uppl. í s. 571
3703

Óska eftir jákvæðum samstarfsaðila
sem á gott með mannleg samskipti,
mjög góð þóknun fyrir réttan aðila.
Uppl. í s. 615-4247 eða omargunn4u@
gmail.com.

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

REYKJANESBÆR
Óska eftir mönnum vönum
uppsetningu á innréttingum. Uppl. í s.
840 6100 Páll.

www.hagvangur.is

leiga@leiguherbergi.is

Nudd
Heilsuvörur

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

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

fasteignir

Einkamál

FISKVINNSLA Í HFJ.

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Húsnæði í boði

TILKYNNINGAR

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

til sölu

Til Sölu

Til Sölu

Tilboð óskast í fasteignina
Silfurbraut 5, Hornafirði.

Tilboð óskast í fasteignina
Sólheimum 17, Reykjavík

Vættaborgir 142
fallegt einbýlishús

15817 – Silfurbraut 5, Hornafirði, eigandi Ríkissjóður Íslands.

Um er að ræða steinsteypt einbýlishús á einni hæð sem stendur á
fallegri gróinni 750 m² lóð.
Húsið er samtals 177,4 m², byggt árið 1973. Íbúðin er 138,2 m², með
þremur svefnherbergjum og bílskúr er 39,2 m². Húsið er klætt að utan
með Steniplötum.

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Fallegt hús að stærð 190,2 fm
Innbyggðum bílskúr m. mikilli lofthæð
Húsið allt hið vandaðasta
Afgirt lóð, harðviðar girðing
Stór verönd sem tengist eldhúsi
Mikið sjávarútsýni

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

67,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

TIL SÖLU HÚSNÆÐI OG REKSTUR
VEITINGASKÁLANS BAULUNNAR
Í BORGARFIRÐI.

Brunabótamat eignarinnar er kr. 40.500.000,- og fasteignamat er kr.
21.750.000,- Húseignin verður til sýnis í samráði við Egil Benediktsson
hjá Sýslumanninum á Suðurlandi á skrifstofutíma í síma 892 9358.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá
Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.

15810 – Sólheimar 17, Reykjavík, eigandi Ríkissjóður Íslands.
Um er að ræða þriggja hæða steinsteypt einbýlishús, kjallari, hæð og
efri hæð, í grónu íbúðahverfi. Samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá
Íslands - fasteignaskrá er íbúðarhúsnæðið 253,7 m², byggt árið 1960, og
geymsluskúr 22,5 m², byggður árið 1981 eða samtals 276,2 m². Kjallari er
40,9 m², fyrsta hæð er 106,4 m² og önnur hæð er 106,4 m².
Brunabótamat er kr. 53.730.000,- og fasteignamat er kr. 65.400.000,samkvæmt Þjóðskrá Íslands - fasteignaskrá. Í húsnæðinu var starfsemi
Barnahúss. Húseignin verður til sýnis í samráði við Ríkiskaup,
á skrifstofutíma í síma 530 1400.

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um
frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10.00
þann 25. mars 2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er
þess óska.

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10.00
þann 25. mars 2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er
þess óska.

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

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

tilkynningar

Auglýsing um breytingar
á deiliskipulagi í Reykjavík

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

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

Suðurlandsbraut 75, Steinahlíð
- Húsnæði samanstendur af veitingaskála, verslun,
bensínafgreiðslu og lager.
- Tveir hektarar af landsvæði fylgja.
- Góð og stöðug velta síðustu ár sem hefur aukist
jafnt og þétt.
- Frábær staðsetning við þjóðveg 1. í miðri sumarhúsabyggð í
Borgarfirði
- Besti sölutíminn framundann næstu mánuði.
- Hér er tækifæri fyrir samhenta fjölskyldu að skapa sér atvinnu.
Tilboð óskast.
Nánari uppl. og gögn afhent á skrifstofu Landmarks.

Hafðu samband

RÚNAR ÓSKARSSON
MBA viðskiptafr./sölufulltrúi. Sími 895 0033

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Vogahverfis vegna lóðarinnar nr. 75 við Suðurlandsbraut. Í breytingunni felst að
fjölga bílastæðum úr 8 í 26 á lóð leikskólans og breyta aðkomu leikskólans, af öryggisástæðum, á þann veg að öll
aðkoma verður frá Gnoðarvogi. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Sólvallagata 67, Vesturbæjarskóli
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar nr. 67 við Sólvallagötu, Vesturbæjarskóli. Í breytingunni felst að parhús á
lóð nr. 10-12 við Vesturvallagötu verður haldið á lóðinni og verður nýtt undir frístundastarf skólans. Nánar um tillöguna
vísast til kynningargagna.

Hamrahlíð 2, Hlíðaskóli
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar nr. 2 við Hamrahlíð, Hlíðaskóli. Í breytingunni felst að gerður er
byggingarreitur fyrir færanlegar kennslustofur norðan núverandi íþróttahúss fyrir frístundastarf. 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 9. mars 2015 til og með 20. 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 20. apríl 2015. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 9. mars 2015
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

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

Ekki alveg eins
og þetta var í Nei, en
bíómyndinni. samt
nógu líkt.

FJÖLBREYTT
MÁNUDAGSKVÖLD!
Fáðu þér áskrift áLV

| 20:30
THE GOLDBERGS
GELGJAN

Gamanþáttaröð sem gerist á
níunda áratug síðustu aldar
u
og fjallar um fjöruga fjölskyldu
sem er ekki alveg eins og fólk
er ﬂest.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvert
ertu að
fara?

Gaur, ef foreldrar mínir
halda áfram að skipta
sér af mér þá springur
hausinn á mér.

Með
hverjum?

Hæ elskan, ég er inni á
Facebook-síðunni þinni,
að skoða hvort það sé
eitthvað óæskilegt þar.

| 21:20
SUITS

BARNALÁN

| 22:05
TRANSPARENT

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Svona, áfram nú.
Þið hafið báðir
gott af þessu.

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

Gott að búið er
að taka myndir
fyrir árbókina
okkar.

m
bam

Hvað
ertu að
fara að
gera?

Lokaþátturinn um Mike Ross
og harðsvíraða samherja hans,
Harvey Specter.

Sagði
þér!

Allt í
lagi.

Jæja þá? Hjarta karlmannsins er líffæri sem
framleiðir fá orð.

Ummm … Mamma
þín heldur að
við höfum báðir
gott af því að
eiga gott og
hjartnæmt spjall.
ÓKEI?

| 22:35
VICE
Áhrifamiklir og ferskir
fréttaskýringaþættir frá HBO
þar sem fjallað er um málefni
líðandi stundar um heim allan.

UR

SNÝR AFT

Vandað talsett barnaefni og
skemmtilegir þættir fyrir
yngstu áhorfendurna alla
daga á Krakkastöðinni.
©2015 Home Box Ofﬁce, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Ofﬁce, Inc.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
Nánari upplýsingar á 365.is
á aðeins 310 kr. á dag.

Bontsch-Osmolowski hafði hvítt
gegn Ragosin í Lwow árið 1951.
Hvítur á leik

Ágústínus.
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1
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| 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA

Gunnar Björnsson

Mikið undradjúp er maðurinn! Þú telur höfuðhár hans,
Drottinn, og ekkert þeirra glatast þér. En höfuðhár hans
eru auðtaldari en það, sem í hjarta hans hrærist og bærist.

| 23:05
SOUTHLAND
Stórgóðir þættir um líf og
störf lögreglusérsveitarinnar
í Los Angeles.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. plat, 6. öfug röð, 8. árkvíslir, 9. bók,
11. æst, 12. drottningarmaður, 14.
blakt, 16. ekki, 17. frjó, 18. angan, 20.
frá, 21. krafs.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. rusl, 3. Í röð, 4. ofbjóða, 5.
mælieining, 7. nískupúki, 10. að, 13.
bjargbrún, 15. tík, 16. trjátegund, 19.
svörð.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. gabb, 6. on, 8. ála, 9. rit,
11. ör, 12. prins, 14. flökt, 16. ei, 17.
fræ, 18. ilm, 20. af, 21. klór.
LÓÐRÉTT: 1. sorp, 3. aá, 4. blöskra, 5.
bar, 7. nirfill, 10. til, 13. nöf, 15. tæfa,
16. eik, 19. mó.

1. Rd5! Dxd2 2. Re7#. Hannes Hlífar
stóð sig afar vel á EM einstaklinga
þótt honum hafi ekki tekist að
komast áfram á Heimsbikarmótið í
skák.
www.skak.is Opnarveisla Reykjavíkurmótsins í Sky Bar kl. 17.
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ENDATAFL

Eins og að vera inni í ljóði

Þór Tulinius og
Þorsteinn Bachmann í leikhópnum
Svipir stefna að
frumsýningu með
vorinu.

Leikhópurinn Svipir stefnir að uppfærslu á Endataﬂi eftir Samuel Beckett með vorinu.
Verk Samuels Beckett eru af einhverjum ástæðum furðu sjaldséð
í íslenskum leikhúsum. Beckett
var ótvírætt eitt merkasta leikritaskáld síðustu aldar og hafa
verk hans haft gríðarleg áhrif á
leikritun víð um heim. Það eru því
gleðitíðindi að leikhópurinn Svipir hafi nú afráðið að takast á við
Endatafl. Þór Tulinius er einn af
aðstandendum sýningarinnar og

segir hann stefnt að því að frumsýna í Tjarnarbíói þann fyrsta
maí næstkomandi. „Þetta er svo
mikil ráðgáta og dásamlegur
texti. Þetta er eins og að vera inni
í ljóði. Svo skemmtilega torskilið
og djúpt en fyndið og skemmtilegt
í senn. Beckett er hreint út sagt
engum líkur og það er alveg ótrúlega gaman að vinna með þennan
texta.“

Leikstjóri uppfærslunnar er Kristín Jóhannesdóttir og á meðal annarra aðstandenda auk Þórs eru
Þorsteinn Bachmann og Harpa
Arnardóttir. „Við erum búin að
hrinda af stað söfnun á Karolina Fund til að standa straum af
kostnaði við sýninguna og biðlum
til landsmanna um hjálp við að láta
drauminn rætast.“
- mg

NÝR

SPENNANDI
MATSEÐILL
Brot af því besta:

BILLY ELLIOT Sláandi hjarta sýningarinnar er Billy sjálfur og það er sko sjón að sjá.

Þrekvirki í íslenskri sviðslist
LEIKHÚS ★★★★★
Billy Elliot

NAUTA TATAKI
Nautatataki, chili,
kóriander, kex

TÚNA
Kolaður túnﬁskur, bonito-gljái
beikon, sítrónugrassmajó, kex

NÆTURSALTAÐUR
ÞORSKHNAKKI
Grillað toppkál, blaðlaukur, quinoa,
beurre blanc

HVÍTSÚKKULAÐI
OSTAKAKA
Ástaraldin, bakað hvítt
súkkulaði, kókosís
Borðapantanir í síma 517 7474
eða info@kolrestaurant.is

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 40 · 101 REYKJAVÍK · KOLRESTAURANT.IS

Borgarleikhúsið í samstarfi
við Baltasar Kormák
HANDRIT LEE HALL
TÓNLIST ELTON JOHN
LEIKSTJÓRN BERGUR ÞÓR INGÓLFSSON
ÞÝÐING KARL ÁGÚST ÚLFSSON
LEIKARAR SÖLVI VIGGÓSSON DÝRFJÖRÐ,
JÓHANN SIGURÐARSON, HALLDÓRA
GEIRHARÐSDÓTTIR, SIGRÚN EDDA
BJÖRNSDÓTTIR, HILMIR JENSSON, HILMAR
GUÐJÓNSSON, GRETTIR VALSSON,
JÓHANNA VIGDÍS ARNARDÓTTIR O.FL.
LEIKMYND PETR HLOUSEK
BÚNINGAR HELGA I. STEFÁNSDÓTTIR
TÓNLISTARSTJÓRN AGNAR MÁR
MAGNÚSSON
LÝSING ÞÓRÐUR ORRI PÉTURSSON

Eftir mikla leit að sjálfum Billy,
stöðugar æfingar frá síðasta sumri
og gríðarlega spennumögnun er
loksins búið að frumsýna söngleikinn Billy Elliot í Borgarleikhúsinu.
Þrekvirki af þessu tagi er sjaldséð
í íslenskri sviðslist og ekki þarf að
leita lengra en í leikskrána til að
sjá þann mikla mannfjölda sem
kemur að sýningunni.
Sagan er sjálfsagt mörgum þekkt
en söngleikurinn Billy Elliot er
byggður á margrómaðri bíómynd
með sama nafni sem kom út fyrir
tæpum fimmtán árum. Handritshöfundur myndarinnar, Lee
Hall, og leikstjóri hennar, Stephen
Daldry, ákváðu að sagan um unga
drenginn frá námuþorpinu í Durham með langsóttan draum um að
verða ballettdansari ætti heima
á sviði. Elton John tók að sér að
skrifa tónlistina fyrir verkið en
Hall sjálfur sá um handritið og
söngtextana. Áratugur er liðinn frá
frumsýningu söngleiksins í London
og gengur sýningin enn átta sinnum í viku fyrir troðfullu húsi.
Bergur Þór Ingólfsson ræðst
þannig alls ekki á garðinn þar sem
hann er lægstur en sú vinna sem
hann og allir þeir sem standa að
sýningunni hafa lagt í verkið er
gjörsamlega þess virði. Sýningin er
algjörlega mögnuð upplifun; kraftmikill og tilfinningaríkur söngleikur með firnasterkum leikhóp
þar sem Billy sjálfur er fremstur
í flokki.

Sölvi Viggósson Dýrfjörð fór
með hlutverk Billys á frumsýningu en orð fá varla lýst hversu
magnaður þessi ungi dregur er í
sýningunni. Ef frammistaða hans
er forsmekkurinn að hæfileikum
þeirra Baldvins og Hjartar, sem
leika einnig Billy, þá eiga áhorfendur eitthvað stórkostlegt í vændum. Það er unun að fylgjast með
honum takast á við burðarhlutverk af þessu tagi og forréttindi
að sjá fjölhæfni hans blómstra.
Hann leikur og syngur af mikilli
list en það eru dansatriðin sem eru
algjörlega sér á parti og þá sérstaklega ballettsenurnar. Áhorfendur fylgjast með honum vaxa
og dafna í gegnum sýninguna, eitt
spor í einu, og taka andköf þegar
þeir gera sér grein fyrir hversu
langt Sölvi/Billy hefur náð.
Pabbi Billys, Jackie Elliot, er
leikinn af Jóhanni Sigurðarsyni en
hann er maður sem reynir að gera
sitt allra besta við ómögulegar
aðstæður en hreinlega kann ekki
að vera einstæður faðir. Umkomuleysi, sársauki og örvænting lita
tilvist þessa manns en Jóhann er
algjörlega tilvalinn í þetta hlutverk, svo ekki sé nú minnst á
hversu vel söngröddin hans passar við hlutverkið. Lagið sem hann
syngur til látinnar konu sinnar
nístir hjartastrengina, húmorinn er samt sem áður aldrei langt
undan en heimsókn þeirra feðga í
ballettskólann er bráðfyndin.
Halldóra Geirharðsdóttir leikur keðjureykjandi danskennarann Mrs. Wilkinson sem stýrir
litla ballettnámskeiðinu sínu með
harðri hendi, þeirri sem heldur
ekki á sígarettunni. Ég hef lengi
sagt að hún sé ein hæfileikaríkasta leikkona Íslands og hún sannar það í þessu hlutverki með frábærum dansatriðum í bland við
þrusugóðan leik.
Hinn ungi Grettir Valsson
hreinlega stal senunni í sínu stóra
dansatriði þar sem Michael, vinur
Billys, klæðir þá félaga upp í
kjóla en senan endar í gríðarlega
skemmtilegu uppbroti sem best
er segja sem minnst frá. Eiginlega er ómögulegt að telja upp alla
þá einstaklinga sem ber að nefna
þegar kemur að sýningunni en auk
þeirra fyrrnefndu er vert að minnast á Sigrúnu Eddu í kostulegu

hlutverki ömmunnar með elliglöpin og Hilmi Jensson í hlutverki
Tonys, eldri bróður Billys, en hann
leysir það bráðvel.
Þýðing Karls Ágústs á textanum sem og lögunum heppnast með
ágætum en stundum vottar fyrir
of formlegu talmáli. Kynjapólitíkin í verkinu er einnig örlítið gamaldags þar sem flestar kvenpersónurnar hafa í raun lítið að gera
nema styðja karlpeninginn fyrir
utan frú Wilkinson sem ýtir Billy
á rétta braut. Einnig má benda á
þá einföldu mynd sem dregin er
upp af samkynhneigð í verkinu en
þessi upptalning er kannski smámunasemi.
Sviðsmynd Petr Hlousek er
einstaklega vel úthugsuð og
ekki takmörkuð af hringsviðinu
einu saman eins og svo oft sést
á íslenskum leiksviðum. Hver
fermetri Stóra sviðsins er nýttur; námumennirnir hverfa ofan
í jörðina, heill ballettskóli birtist ofan úr loftinu og litla þorpið í
Norður-Englandi birtist ljóslifandi
frá margvíslegum sjónarhornum.
Aftur á móti er Bergur Þór ekki
banginn við að tæma sviðið algjörlega bæði í stórum senum sem og
smáum, sérlega eftirminnilegt er
atriði á milli Sölva og Karls Friðriks sem leikur Billy síðar á lífsleiðinni.
Bergur Þór leikstýrir þessum
risastóra hópi eins og áður sagði
en hann hefur firnasterk tök á
bæði fagurfræði og framsetningu
með góðri aðstoð frá Helgu I. sem
sér um búningana, sterkri tónlistarstjórn Agnars Más og feikiflottri lýsingu Þórs Orra.
Billy Elliot er ekkert annað en
stórvirki. Hópsenurnar blandast
oft virkilega skemmtilega saman
þar sem smáar ballerínur, óeirðalögreglan og námumennirnir þeysast um sviðið án þess að glundroðinn taki öll völd. En sláandi hjarta
sýningarinnar er Billy sjálfur og
það er sko sjón að sjá. Deila má
um hvort sýningin sé gallalaus en
aftur á móti er ekki hægt annað en
að dást að þeim gríðarlega metnaði, elju og krafti sem settur er í
verkið.
Sigríður Jónsdóttir
NIÐURSTAÐA: Metnaðarfullt stórvirki. Leiklistarviðburður sem enginn
má láta framhjá sér fara.

www.peugeot.is

PEUGEOT 308

MARGVERÐLAUNAÐ
LJÓN Á VEGINUM

N Ú FÁ A N

LEGUR M

EÐ

5 ÁRAÐ
Á BY R G

*

PEUGEOT 308
kostar frá kr.

3.390.000

PEUGEOT 308 ACTIVE 1.6 Blue eHDI 82g
120 hestöfl, 300Nm, kostar kr. 3.790.000

Þó Peugeot 308 hafi hlotið fjölda verðlauna eins og Bíll ársins í Evrópu 2014 og Bíll ársins á Íslandi 2015, þá er meira sem
telur og sker Peugeot 308 frá samkeppninni. Ómótstæðilegir aksturseiginleikar, vélar sem valdar hafa verið Vélar ársins **
8 ár í röð, eldsneytiseyðsla frá 3,1L/100km og CO2 útblástur frá 82g/km eru eiginleikar sem einfaldlega erfitt er að keppa við.
Svo er hann fáanlegur með 5 ára ábyrgð. Komdu og prófaðu Peugeot 308, bíl sem á sér ekki jafningja.

ĎĦÖEHLLSPÖMIISPÖĐ
Bernhard ehf • Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is
Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 • Akranesi, Bílver, sími 431 1985 Akureyri, Höldur, sími 461 6020 • Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535

facebook.com/PeugeotIceland

* Peugeot 308 er með CO2 útblástur frá 82g og eldsneytiseyðslu frá 3,1L/100km miðað við blandaðan akstur. **Engine of the Year Awards

CO2 82g - ELDSNEYTISEYÐSLA 3,1L/100km*
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FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA

Andvaka
BAKÞANKAR
Hauks Viðars
Alfreðssonar
GÓÐUR Ed Sheeran er svo sannarlega
með hjartað á réttum stað.

Gaf Grammyfötin til góðgerðarmála
Nicole Kidman Colin Firth Mark Strong

ÁLFABAKKA
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jartað missti úr nokkur slög í síðustu viku þegar ég las að bandaríski
leikarinn Harrison Ford lægi milli heims
og helju eftir flugslys. Betur fór en á
horfðist og Ford slapp með skrámur og
sært stolt. Dauði hans er engu að síður
óumflýjanlegur og eftir rúm fjögur ár
hefur hann náð 77,4 ára aldri — sem er
meðalævilengd karlmanna í Bandaríkjunum. Það er virkilega undarleg
tilhugsun.

EN fræga fólkið eldist víst eins og
aðrir og í hverri einustu viku sé ég
einhvern sem er „fáránlega mikið
eldri en ég gerði mér grein
fyrir“. Sharon Stone er
56 ára. Dana Carvey úr
Wayne’s World verður
sextugur á árinu. Steve
Martin verður sjötugur
eftir nokkra mánuði.
Hvaða rugl er þetta?

Söngvarinn sjarmerandi, Ed
Sheeran, sendi móður sína, Imogen, með öll fötin, sem hann kom
fram í á Grammy-hátíðinni, til
Englands. Fötin gaf hann til góðgerðarverslunarinnar St. Elizabet
Hospice í Framlingham. Því eiga
aðdáendur Sheerans kost á því
að eignast fatnað sem hann kom
fram í á þessari stóru hátíð. Þetta
er ekki í fyrsta sinn sem Sheeran
gefur föt til góðgerðarmála, en í
fyrra gaf hann átta poka af fatnaði til góðgerðarmála. Fötin voru
gríðarlega vinsæl og seldust fyrir
rúmar 800.000 íslenskar krónur.

ÉG þekki ekkert þeirra
persónulega en samt
er ég með aldurskomplexa fyrir þeirra hönd.

Það að Brad Pitt verði 52 ára á þessu ári
gerir mig nefnilega ansi gamlan. Hvert
einasta ár sem bætist á Umu Thurman
er sem tíu ár á mig sjálfan. Þegar ég var
unglingur að reyna að pása myndina
Jennifer 8 akkúrat þegar brjóstin á Umu
sáust var hún þrettán árum yngri en ég
er í dag.

OG því eldri sem ég verð, því styttra
er þar til ég verð ekki lengur til. Það
verða haldin ótrúlega skemmtileg partí
sem mér verður ekki boðið í, af því að
ég verð ekki til. Það munu eiga sér stað
ótrúlegar framfarir í vísindum og tækni
sem heimsbyggðin öll mun njóta góðs af,
nema ég, af því að ég verð ekki til. Það
mun koma fram á sjónarsviðið einn sá
allra magnaðasti tónlistarmaður sem
sögur fara af en ég mun aldrei heyra í
honum. Ég verð ekki til. Ég verð beinagrind og eyru mín orðin að mold.
JÁ, það verður að viðurkennast að hugurinn fór um ansi víðan völl þegar ég
hélt að Harrison Ford væri svo gott sem
allur. Sextugur Dana Carvey toppar
samt allt.
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Þórunn Árnadóttir vöruhönnuður hefur í nægu að snúast þessa dagana. HönnunarMars er að hefjast og
hún hefur hannað nýja útgáfu af vinsælli húfu 66°Norður auk þess sem nýtt Pyropet-kerti er væntanlegt.
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Gyða Lóa Ólafsdóttir
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Týpuhúfurnar vinsælu
gerðar í takmörkuðu upplagi
gydaloa@frettabladid.is
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THE DUFF
CHAPPIE

KL. 3.30 - 5.45
KL. 8 - 10.20

CHAPPIE LÚXUS

KL. 5 - 8 -10.40

ANNIE
HRÚTURINN HREINN
FIFTY SHADES OF GREY

KL. 5
KL. 3.30
KL. 10.20

KINGSMAN
PADDINGTON

KL. 8 - 10.45
KL. 5.45 - ÍSL TAL


THE GRUMP

KL. 5.30 - 8 - 10.40

CHAPPIE
ANNIE
VEIÐIMENNIRNIR

KL. 10.20
KL. 5.30
KL. 5.30 - 8

BIRDMAN

KL. 8 - 10.30

ÖMURLEG BRÚÐKAUP

KL.5.30-8-10.20-ÍSLTEXTI

„Fyrirtækið 66°Norður bað mig um
að gera sérstaka útgáfu af þessari
húfu sem er bara seld yfir HönnunarMars,“ segir Þórunn Árnadóttir
vöruhönnuður sem hefur hannað
nýja útgáfu af hinni klassísku húfukollu.
Húfan hefur átt miklum vinsældum að fagna á síðastliðnum árum
hjá hópi sem oft er kenndur við hipstera, en fyrst eftir að hún kom á
markaðinn, fyrir rúmum fimmtíu
árum, prýddi hún einkum höfuð sjóog vinnumanna.
„Það þekkja náttúrulega allir
þessa húfu, þetta er í rauninni húfa
sem er búin að vera hjá okkur í áratugi og sjóarar og vinnumenn hafa
verið með í gegnum tíðina,“ segir
Fannar Páll Aðalsteinsson, markaðsstjóri 66°Norður.
„Það var frekar auðvelt, svona
þegar ég fór að spá í hvaðan
66°Norður kemur og uppruna húfunnar þá langaði mig að vinna
eitthvað með það og fór að skoða
Reykjavíkurhöfn. Mynstrið er eiginlega Reykjavíkurhöfn,“ segir Þórunn þegar hún er spurð að því hvort
það hafi ekki verið erfitt að taka svo
þekkta hönnun og gera nýja útgáfu.
„Ég vona að hún verði vinsæl,“
segir Þórunn glöð í bragði og
bætir við: „Þetta eru þrjár nýjar
týpur og eitt mynstrið er í tveimur
litum.“ Mynstrið sem innblásið er af
Reykjavíkurhöfn kemur í tveimur

Þetta eru þrjár
nýjar týpur og eitt
mynstrið er í tveimur
litum.
litum, ljósbleikum og bláum, en hin
týpan er dökkblá í grunninn og er
mynstrið sem prýðir hana vísun í
Pyropet-kerti Þórunnar.
Það er nóg um að vera hjá Þórunni þessa dagana því auk húfunnar góðu er væntanlegt nýtt kerti í
Pyropet-línuna. „Það er fugl sem
er að koma núna í lok mars byrjun
apríl, ég ætla að sýna fyrstu eintökin af honum núna á HönnunarMars.“
Kertin nutu mikilla vinsælda
þegar þau komu út á síðasta ári.
Fyrstu kertin voru í formi katta
og þegar kveikt er á kertinu birtist
smátt og smátt beinagrind sem er
jafnframt hið mesta stofustáss.
„Fuglinn kemur í tveimur nýjum
litum, mintugrænum og gulum,“
segir hún en fleiri dýrategundir eru væntanlegar í Pyropet-línunni. „Hann er töluvert minni, bara
svona lítill smáfugl, eiginlega í
raunstærð.“ Pyropet-kertin verður
hægt að berja augum í verslunum
víða og verður kveikt á einu kerti
á hverjum degi HönnunarMars, en
fuglinn kemur í sölu um mánaðamótin mars-apríl.
Húfurnar eru framleiddar í takmörkuðu upplagi og verða einungis
seldar í verslun 66°Norður í Bankastræti.
gydaloa@frettabladid.is

➜ Hin klassíska húfukolla er nú framleidd
í nokkrum útfærslum og hefur verið
fáanleg í rúm fimmtíu ár. Húfan er bein
skírskotun í uppruna fyrirtækisins sem
stofnað var árið 1926 og hóf framleiðslu á vörum fyrir íslenska sjómenn.

FLOTT HÚFA Í hönnunarferlinu leitaði Þórunn innblásturs í uppruna húfunnar og
valdi sér Reykjavíkurhöfn.

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-20
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THE DUFF

5:50, 8

CHAPPIE

8, 10:30

STILL ALICE

5:50, 8

VEIÐIMENNIRNIR

10:10

HRÚTURINN HREINN

5:50

205.:4(5

10:10

Wild tales
Óli prik
Whiplash
Íslenska krónan
What we do in the shadows
Blowfly park
The trip to Italy

18.00, 22.20
18.00
18.00
20.00
20.00, 22.00
20.20
22.00

Save the Children á Íslandi
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SPORT
Hrafnhild nærri Íslandsmeti

Tekst Wenger loks að vinna van Gaal?

FRJÁLSAR Hrafnhild Eir R. Hermóðsdóttir, hlaupakona

FÓTBOLTI Klukkan 19:45 í kvöld

úr ÍR, var nálægt því að slá Íslandsmet sitt í 60 metra
hlaupi á EM í frjálsum íþróttum innanhúss í Prag um
helgina. Hrafnhild kom í mark á 7,52 sekúndum en
Íslandsmetið sem hún setti á Meistaramóti Íslands í
byrjun febrúar er 7,50 sekúndur.
Þrátt fyrir gott hlaup endaði Hrafnhild í sjöunda
og síðasta sæti í sínum riðli í undanrásunum. Dafne
Schippers frá Hollandi kom fyrst í mark á 7,07
sekúndum.
Liðsfélagi Hrafnhildar úr ÍR, Einar Daði Lárusson,
varð að draga sig út úr keppni í sjöþraut vegna veikinda. Einar, sem var einn af þeim fimmtán sem voru
skráðir til leiks í sjöþrautinni, veiktist fyrstu nóttina
eftir komuna til Prag og gat af þeim sökum ekki verið
með í keppninni.
- iþs

leiða sigursælustu lið í sögu ensku
bikarkeppninnar, Manchester
United og Arsenal, saman hesta
sína á Old Trafford. Arsenal er
ríkjandi bikarmeistari en Skytturnar
fögnuðu sínum ellefta bikarmeistaratitli eftir 3-2 sigur á Hull City
í úrslitaleik á síðasta vor. Það var
fyrsti titill Arsenal frá árinu 2005.
Líkt og fyrir tíu árum er Arsene
Wenger við stjórnvölinn hjá Arsenal
en það er nýr maður í brúnni hjá
Manchester United, Louis van Gaal,
sem státar af þeim árangri að hafa
unnið titil á sínu fyrsta tímabili hjá

DOMINOS KARLA
KR - ÞÓR ÞORLÁKSHÖFN

120-78 (52-31)

Stig KR: Michael Craion 30/19 fráköst/6
stoðsendingar, Darri Hilmarsson 17, Björn
Kristjánsson 17/11 fráköst, Brynjar Þór Björnsson
12, Þórir Guðmundur Þorbjarnarson 10, Illugi
Steingrímsson 9, Finnur Atli Magnússon 6, I.
Magni Hafsteinsson 6, Helgi Már Magnússon 6/6
stoðsendingar, Þorgeir Kristinn Blöndal 5, Vilhjálmur Kári Jensson 2.
Stig Þórs: Grétar Ingi Erlendsson 18/9 fráköst,
Oddur Ólafsson, Tómas Heiðar Tómasson 10/6
fráköst/5 stoðsendingar, Emil Karel Einarsson
10, Darrin Govens 8, Baldur Þór Ragnarsson 6,
Nemanja Sovic 4, Þorsteinn Már Ragnarsson 4,
Davíð Arnar Ágústsson 3, Halldór Garðar Hermannsson 2, Sveinn H. Gunnarsson 1.

GRINDAVÍK - FJÖLNIR

89-75 (39-40)

Stig Grindavíkur: Rodney Alexander 30/11
fráköst, Oddur Rúnar Kristjánsson 16, Ólafur
Ólafsson 15/7 fráköst, Jón Axel Guðmundsdóttir
14/8 fráköst/10 stoðsendingar, Daníel Guðni Guðmundsson 8, Ómar Örn Sævarsson 6/12 fráköst.
Stig Fjölnis: Jonathan Mitchell 35/12 fráköst,
Davíð Ingi Bustion 12/9 fráköst, Róbert Sigurðsson 7/10 stoðsendingar, Sindri Már Kárason 6/7
fráköst, Danero Thomas 5, Emil Þór Jóhannsson
4, Valur Sigurðsson 4, Garðar Sveinbjörnsson 2.
Valgarðsdóttir 23
Leik Tindastóls og Hauka var ekki lokið þegar
blaðið fór í prentun.

OLÍS-DEILD KARLA
AKUREYRI - VALUR

20-26 (11-12)

Akureyri - Mörk (skot): Heiðar Þór Aðalsteinsson 7/2 (9/2), Kristján Orri Jóhannsson 4 (6),
Nicklas Selvig 3 (12), Bergvin Þór Gíslason 2 (2),
Þrándur Gíslason 1 (1), Heimir Örn Árnason 1 (2),
Ingimundur Ingimundarson 1 (3), Halldór Logi
Árnason 1 (3), Sigþór Heimisson (1).
Varin skot: Hreiðar Levý Guðmundsson 6/1 (19/2,
32%), Tomas Olason 3 (16/1, 19%).
Valur - Mörk (skot): Guðmundur Hólmar Helgason 8 (12), Geir Guðmundsson 5 (9), Kári Kristján
Kristjánsson 4/2 (5/2), Vignir Stefánsson 4 (6),
Finnur Ingi Stefánsson 4 (8/1), Atli Már Báruson
1 (2), Ómar Ingi Magnússon (1), Alexander Örn
Júlíusson (1).
Varin skot: Hlynur Morthens 10 (28/2, 36%),
Stephen Nielsen 2 (4, 50%).

OLÍS-DEILD KVENNA
STJARNAN - HAUKAR

20-21 (12-16)

Markahæstar: Helena Rut Örvarsdóttir 4, Sólveig
Lára Kjærnested 3, Stefanía Theodórsdóttir 3,
Hanna Guðrún Stefánsdóttir 3, Nataly Sæunn
Valencia 3, Þórhildur Gunnarsdóttir 3 - Marija
Gedroit 10, Ragnheiður Ragnarsdóttir 4, Karen
Helga Díönudóttir 2, Gunnhildur Pétursdóttir 2.

ÍBV - KA/ÞÓR

23-15 (10-6)

Markahæstar: Vera Lopes 7, Kristrún Ósk Hlynsdóttir 5, Elín Anna Baldursdóttir 4, Ester Óskarsdóttir 3 - Paula Chirila 4, Þórunn Eva Sigurbjörnsdóttir 3, Arna Valgerður Erlingsdóttir 2, Birta Fönn
Sveinsdóttir 2, Arna Kristín Einarsdóttir 2.

GRÓTTA - FH

25-25 (10-10)

Markahæstar: Þórhildur Braga Þórðardóttir 8,
Sóley Ívarsdóttir 4, Gerður Arinbjarnar 4 - Carmen
Palamariu 8, Perla Ruth Albertsdóttir 4, Elena
Birgisdóttir 4.

FYLKIR - VALUR

22-28 (14-15)

Markahæstar: Patrícia Szölösi 5, Vera Pálsdóttir 4,
Sigrún Birna Arnardóttir 4 - Kristín Guðmundsdóttir 10, Íris Ásta Pétursdóttir 5, Bryndís Elín
Wöhler 5.

ÍR - FRAM

REYNSLAN Van Gaal og Wenger

mætast í fjórða sinn í kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Er að nálgast þær bestu
Aníta Hinriksdóttir lenti í 5. sæti í 800 metra hlaupi á EM í frjálsum íþróttum í Prag. Hún kom í mark á
tímanum 2:02,74 mínútum. Aníta er reynslunni ríkari og segist mæta sterkari til leiks á næstu stórmótum.
FRJÁLSAR Aníta Hinriksdóttir,

hlaupakona úr ÍR, hafnaði í 5.
sæti í 800 metra hlaupi á Evrópumeistaramótinu í frjálsum
íþróttum innanhúss sem fram
fór í Prag um helgina. Aníta, sem
varð 19 ára fyrr á þessu ári, var
yngst þeirra fimm sem hlupu til
úrslita í gær. Selina Büchel frá
Sviss bar sigur úr býtum í hlaupinu en hún kom í mark á tímanum
2:01,95 sekúndum, fjórum hundraðshlutum úr sekúndu á undan
Yekaterinu Poistogovu frá Rússlandi.
Markmiðið var að komast í
úrslit
„Ég veit það ekki alveg,“ sagði
Aníta í samtali við Fréttablaðið í
gær, aðspurð hvað henni fyndist
um úrslitahlaupið.
„Aðalmarkmiðið var komast í
úrslit og ég er ánægð að hafa náð
því. Maður verður að reyna sig
gegn þeim bestu á stórmótum og
ég er alveg að komast í þennan
klassa. Allar stelpurnar í úrslitunum eru sterkar og jafnar og
það gat allt gerst,“ bætti Aníta
við.
Aníta segir að reynslan frá EM
í Prag muni nýtast vel í framtíðinni: „Ég er ánægð með mótið í
heild sinni og þetta var skemmtileg reynsla. Ég verð með meira
sjálfstraust á næsta móti.“
Aníta náði forystu í úrslitahlaupinu á fyrsta hring en gaf
aðeins eftir á lokasprettinum
og endaði að lokum í fimmta og
neðsta sæti. Aníta kom í mark á
2:02,74 mínútum en Íslandsmetið,
sem hún setti í undanrásunum á
föstudaginn, er 2:01,56 mínútur.
Sá tími var sá næstbesti sem náðist á EM í Prag, en sú eina sem
náði betri tíma var áðurnefnd
Poistogova, bronsverðlaunahafi
frá síðustu Ólympíuleikum.
Poistogova var í sama riðli
og Aníta í undanrásunum en sú
rússneska kom í mark á tímanum 2:01,44, tólf hundraðshlutum
úr sekúndu á undan Anítu. Þær
mættust svo aftur í úrslitunum.
Endaspretturinn skiptir öllu
Hlaup sem þessi eru oftar en ekki
mjög taktísk, þar sem keppendur

Á SPRETTI Aníta Hinriksdóttir var með næstbesta tímann í bæði undanrásunum og undanúrslitunum í 800 metra hlaupi.

reyna að stjórna hraðanum þannig að þeir eigi nóg eftir á tankinum fyrir endasprettinn.
„Það gerist mest á síðustu 70
metrunum og ég hélt ekki alveg
fókus undir lokin,“ sagði Aníta og
bætti því við að á þessum tímapunkti á ferli hennar væri sú
taktík að keyra upp hraðann sú
öruggasta.
Önnur hlaupakona sem er þekkt
fyrir að keyra upp hraðann og
taka frumkvæði er hin breska
Jenny Meadows sem vann til gullverðlauna á EM innanhúss árið
2011. Meadows var í sama riðli og
Aníta í undanúrslitunum og kom
fjórða í mark á tímanum 2:02,40,
níu hundraðshlutum úr sekúndu
á eftir Anítu sem endaði í þriðja
sæti.
Staðan breyttist hins vegar
eftir að undanúrslitunum lauk.
Fyrst var hin rússneska Anastasiya Bazdyreva dæmd úr leik
fyrir að stíga út af hlaupabraut-

inni þegar hún tók fram úr Anítu
á lokasprettinum. Sjálf sagðist
Aníta ekki hafa tekið eftir því í
hita augnabliksins og atvikið hafi
ekki truflað hana neitt.
Bretar kærðu niðurstöðuna og
Bazdyreva var í kjölfarið dæmd
úr leik. Aníta færðist því upp í
annað sætið og Meadows upp í það
þriðja og komst þar með í úrslitin.
En stuttu fyrir úrslitahlaupið dró
sig Meadows út úr keppni vegna
veikinda. Þetta breytta landslag
hafði áhrif á það hvernig Aníta
nálgaðist hlaupið.
„Hún vill keyra upp hraðann og
það hefði verið þægilegt að hanga
fyrir aftan hana,“ sagði Aníta sem
á eftir að vinna meira í taktíkinni
á næstu mánuðum. En hvað tekur
nú við hjá þessari efnilegu hlaupakonu sem nálgast toppinn óðfluga?
„Nú ætla ég að hvíla mig
aðeins og síðan taka við æfingabúðir fyrir sumarið,“ sagði Aníta
að lokum.
ingvithor@365.is

FRÉT-

➜ Besti árangur Íslendinga á EM í
frjálsum innanhúss
GULLVERÐLAUN 1977
Hreinn Halldórsson - kúluvarp
GULLVERÐLAUN 1996
Vala Flosadóttir - stangarstökk
BRONSVERÐLAUN 1994
Pétur Guðmundsson - kúluvarp
BRONSVERÐLAUN 1996
Jón Arnar Magnússon -sjöþraut
BRONSVERÐLAUN 1998
Vala Flosadóttir - stangarstökk
4. sæti 2000 Vala Flosadóttir stangarstökk 4. sæti 2002 Jón
Arnar Magnússon - sjöþraut 5.
sæti 1992 Pétur Guðmundsson kúluvarp 5. sæti 1998 Jón Arnar
Magnússon - sjöþraut 5. sæti 2015
Aníta Hinriksdóttir - 800 metra
hlaup 6. sæti 1974 Ágúst Ásgeirsson - 1500 metra hlaup 6. sæti
1981 Hreinn Halldórsson - kúluvarp

19-13 (7-7)

Markahæstar: Karólína Bæhrenz Lárudóttir 5,
Lovísa Thompson 5, Anna Úrsúla Guðmundsdóttir
4 - Ingibjörg Pálmadóttir 4, Aníta Mjöll Ægisdóttir
2, Heiðdís Rún Guðmundsdóttir 2.

HK - SELFOSS

öllum þeim félagsliðum sem hann
hefur stýrt.
Wenger og Van Gaal eru elstu
knattspyrnustjórarnir í ensku úrvalsdeildinni en leikurinn á morgun
verður sá fimmti milli liða Wengers
og van Gaals en sá fyrrnefndi á enn
eftir að vinna Hollendinginn.
Þeir mættust fyrst í riðlakeppni
Meistaradeildarinnar 1999 þegar van
Gaal stýrði Barcelona. Liðin gerðu
1-1 jafntefli á Nývangi en Börsungar
unnu seinni leikinn 2-4. Manchester
United hafði svo betur gegn Arsenal,
1-2, í leik liðanna í úrvalsdeildinni í
nóvember á síðasta ári.
- iþs

19-33

Leikskýrsla barst ekki frá ÍR
Stig liða: Grótta 36, Fram 32, Stjarnan 32,
Haukar 28, ÍBV 24, Valur 22, Fylkir 20, Selfoss 16,
HK 15, FH 9, KA/Þór 5, ÍR 1.

Sigurganga HK roﬁn
KA og Afturelding sigurvegarar helgarinnar í blaki.
BLAK KA og Afturelding urðu

bikarmeistarar í blaki um helgina,
en bikarhelgi Blaksambands
Íslands fór þá fram í Laugardalshöllinni. KA vann HK, sem átti titil
að verja, en KA vann viðureignina
3-1 (26-24, 25-23, 21-25, 25-21).
HK vann bikarinn 2013 og 2014
og hefði fengið hann til eignar með sigri í ár. KA-menn voru
hins vegar á öðru máli, spiluðu
virkilega vel í úrslitaleiknum og
tryggðu sér sinn sjötta bikarmeistaratitil.
Líkt og í karlaflokki hafði HK
unnið bikarinn tvö síðustu ár hjá

konunum og hefði með sigri í ár
fengið hann til eignar.
Afturelding hefur hins vegar
farið á kostum kvennamegin í
vetur og ekki tapað leik. Þær eru
nýkrýndir deildarmeistarar og
tóku lið HK í bakaríið í Höllinni í
gær. HK sá aldrei til sólar og Mosfellingar unnu viðureignina 3-0.
Hrinurnar fóru 25-15, 25-15 og
25-17.
Þetta var annar bikarmeistaratitillinn sem Afturelding vinnur
í sögu félagsins en sá fyrri kom í
hús árið 2012, á fyrsta ári Mosfellinga í úrvalsdeild.
- ail

BIKARINN Á LOFT KA lagði ríkjandi bikarmeistara HK að velli í úrslitaleiknum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

8GTVWVKNDÖKPH[TKT

SUMARIÐ 2015
2015 árgerðin af hjólhýsum frá Hobby og Adria
Komdu og upplifðu framtíðina í hjólhýsum og
byrjaðu að hlakka til næsta sumars.
Að sjálfsögðu tökum við gamla vagninn upp í nýjan.
Opið laugardaga og sunnudaga
frá klukkan 12 til 16.

9º.859(5.(+)9º.85+9$5).¾3$92*856º0,:::9,.859(5.,6
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Var með stjörnur í augunum árið 2010

ENSKI BIKARINN
BRADFORD CITY - READING

0-0

Liðin þurfa að mætast aftur.

LIVERPOOL - BLACKBURN

0-0

Dagný Brynjarsdóttir lék sinn fyrsta landsleik fyrir ﬁmm árum gegn Bandaríkjunum sem er einmitt næsti
mótherji Íslands á Algarve-mótinu í Portúgal. Íslensku stelpurnar hafa tapað báðum leikjunum til þessa.

Liðin þurfa að mætast aftur.

FÓTBOLTI „Já, ég man mjög vel
ASTON VILLA - WEST BROM

2-0

1-0 Fabian Delph (51.), 2-0 Scott Sinclair (85.).
Manchester United og Arsenal mætast á Old
Trafford klukkan 19:45 í kvöld í síðasta leik átta
liða úrslitanna. Dregið verður í undanúrslitin
eftir leikinn.

LANGÞRÁÐUR ÁFANGI Aston Villa bar
sigurorð af nágrönnum sínum í West
Brom, 2-0, á Villa Park á laugardaginn
og tryggði sér sæti þar með sæti í
undanúrslitum bikarkeppninnar í fyrsta
sinn síðan 2010. Stuðningsmenn liðsins
ruddust inn á völlinn eftir að flautað
var til leiksloka og fögnuðu sínum mönnum ákaft. Fyrirliðinn Fabian Delph var
meðal annars bitinn í fagnaðarlátunum.
Í gær báðust forráðamenn Aston Villa
afsökunar á athæfi stuðningsmanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

eftir honum,“ sagði knattspyrnukonan Dagný Brynjarsdóttir í samtali við Fréttablaðið um helgina,
aðspurð hvort hún muni eftir
fyrsta A-landsleiknum sem hún
spilaði.
Rétt rúm fimm ár eru síðan
Dagný þreytti frumraun sína með
landsliðinu en fyrsti leikurinn var
gegn stórliði Bandaríkjanna á Algarve-mótinu í Portúgal.
Þá var Dagný 18 ára og með
stjörnur í augunum. Mikið vatn
hefur runnið til sjávar síðan þá.
Í dag er Dagný 23 ára, leikmaður
Bayern München og leikur sinn
51. landsleik þegar Ísland mætir
Bandaríkjunum á Algarve-mótinu
á morgun.
„Ég byrjaði inni á og viðurkenni
að ég var frekar stressuð og með
stjörnur í augunum að mæta þessum stelpum. Það verður aðeins
öðruvísi að mæta þeim á morgun,“ sagði Dagný um fyrsta landsleikinn en man hún hvernig henni
gekk í honum?
„Örugglega skítsæmilega, miðað
við fyrsta leik. Ekkert frábærlega
og ekkert illa heldur,“ sagði hún en
Ísland tapaði leiknum 2-0, þar sem
bæði mörkin komu á þriggja mínútna kafla í seinni hálfleik.
Það fyrra var sjálfsmark en
Lauren Chaney skoraði seinna
markið. Ísland átti þó góða möguleika á að fá eitthvað út úr leiknum
en hinn þekkti markvörður Bandaríkjanna, Hope Solo, varði tvær
vítaspyrnur frá íslenska liðinu.
Dagný spilaði í fjögur ár með
liði Florida State í bandaríska

háskólaboltanum við góðan orðstír. Fjórða og síðasta árið hennar
í Florida State var draumi líkast en
þá varð liðið bandarískur háskólameistari, í fyrsta sinn í sögu skólans. Dagný var fyrirliði Florida
State og var valin í lið ársins í
háskólaboltanum. Hún kannast við
nokkra leikmenn bandaríska liðsins frá skólaárunum vestanhafs.
„Það eru fjórar sem ég spilaði á
móti og stelpan sem er á miðjunni
hjá þeim, Morgan Brian, var valinn besti leikmaður háskólaboltans þegar ég var valin næstbest.
Ég gleymi því ekkert hvað hún
heitir,“ sagði Dagný og hló við en
þær Brian áttust þrisvar við á síðustu fjórum mánuðum Dagnýjar í
skólanum.
Fyrir utan stelpurnar sem
Dagný spilaði gegn í háskólaboltanum er bandaríska liðið frekar
gamalt, en tólf af þeim 25 sem
skipa leikmannahópinn á Algarve
eru fæddar 1985 eða seinna. Til að
mynda verður fyrirliði Bandaríkjanna, miðvörðurinn Christie Rampone, fertug á árinu en hún hefur
spilað yfir 300 landsleiki.
Bandaríkin taka Algarve-mótið
mjög alvarlega en liðið var saman
í 90 daga fyrir mótið. Það verður
því við ramman reip að draga hjá
íslenska liðinu á morgun en það
tapaði fyrstu tveimur leikjum
sínum á mótinu.
„Auðvitað reikna allir með
bandarískum sigri, en ef við
spilum vel getum við alveg náð
góðum úrslitum,“ sagði Dagný að
lokum.

ÖFLUG Dagný lék
landsleik númer fimmtíu gegn Noregi
á föstudaginn.
MYND/KSÍ

ingvithor@365.is

GÓÐAR

Fermingartilboð

19.990

Tilvalin
fermingargjöf

Fullt verð: 26.990

19.990

FERMINGARGJAFIR

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

Sem nýtast vel og endast lengi

POLAR LOOP ÚR

MCKINLEY TREKKER

Heldur utan um alla hreyﬁngu allan sólarhringinn,
alla daga vikunnar. Litir: Svart, fjólublátt, blátt.

Vandaðir gönguskór úr leðri með VIBRAM sóla.
Dömu- og herrastærðir. Dökkbrúnir.

Tilvalin
fermingargjöf

24.690
VERÐ FRÁ

NIKE FREE 5.0

19.990

Hlaupaskór sem bæði styrkja og vernda fætur.
Margir litir. Herra- og dömustærðir.

MCKINLEY
CAVANNA
50L bakpoki með
góðum mjaðma- og
axlarólum. Hægt
er að renna litlum
dagspoka af. Rennt
hólf fyrir axlarólar.
Stillanlegt bak.
Fæst aðeins á
Bíldshöfða.

Tilvalin
fermingargjöf

24.690
HAGLÖFS
TURA 35
Léttur 35L bakpoki
með festingar fyrir
skíði og snjóbretti.
Fæst aðeins
á Bíldshöfða.

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.

„Takk elsku Edda mín fyrir að gefa okkur endalausan hlátur og gleði!...
Eddan var algjört æði! “
„Mæli með Eddunni í Gamla bíói! Frábær skemmtun”
Felix Bergsson

NÆSTU
SÝNINGAR

Vala matt

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

„Mæli með vatnsheldum maskara á þessari sýningu! Allir á Edduna!”
Björk Eiðsdóttir

Miðasala:

í síma 563 4000 • hópasala í síma 786 3060 • Miðasala er opin í Gamla bíó frá 15-18 virka daga og 15-20 sýningardaga
Eddan fer til Akureyrar og sýnir í Menningarhúsinu Hoﬁ 29. og 30. maí • Miðasala á menningarhus.is og í síma 450 1000

13. MAR. UPPSELT
13. MAR. Miðnætursýn.
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
MÚSLIMARNIR OKKAR
Stöð 2 kl. 19.20
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,
forvitnaðist um skoðanir
þeirra, trúarlíf og lífshlaup.

X977 kl 07.00
Morgunþátturinn Ómar

THE NEW GIRL
STÖÐ 2 KL. 20.55 Fjórða þáttaröðin
um Jess og sambýlinga hennar. Jess er
söm við sig, en sambýlingar hennar
og vinir eru smám saman að átta
sig á þessarri undarlegu stúlku, sem
hefur nú öðlast vináttu þeirra allra. Með
aðalhlutverk fer Zooey Deschanel, Jake
Johnson og Damon Wayans Jr.

SUITS

TRANSPARENT

STÖÐ 2 KL. 21.20 Fjórða þáttaröðin
um hinn eitursnjalla Mike Ross, sem
áður fyrr hafði liﬁbrauð sitt af því að
taka margvísleg próf fyrir fólk gegn
greiðslu. Lögfræðingurinn harðsvíraði,
Harvey Specter, kemur auga á kosti
kauða og útvegar honum vinnu á lögfræðistofunni.

STÖÐ 2 KL. 22.10 Frábærir þættir um
fjölskyldu í Los Angeles þar sem allir
fjölskyldumeðlimir eiga við vandamál
að stríða og passa vel upp á sitt einkalíf.
Það breytist skyndilega þegar höfuð fjölskyldunnar kemur með tilkynningu sem
kemur öllum í opna skjöldu og áður en
langt um líður eru öll leyndarmál komin
upp á yﬁrborðið.

STÖÐ 2

08.30
08.50
09.15
09.35
10.15
10.40
11.00
11.45
12.35
13.00
13.45
15.10
16.00
16.20
16.45
17.08
17.31
17.55
18.23
18.30
18.47
18.54
19.11
19.20
20.35
20.55
21.20
22.10
22.35
23.20
23.45
00.15
00.35
01.00
01.45

Oliver
02.15
02.40
04.10
05.40
06.05

Ómar kemur
þér inn í
vikuna
með góðu
rokki og
skemmtilegu
spjalli.

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 The Wonder Years

17.05 Wipeout

16.35 Skólaklíkur

17.45 Flight of the Conchords

17.20 Tré-Fú Tom

2 Broke Girls
Bad Teacher
Bold and the Beautiful
Doctors
Heilsugengið
Höfðingjar heim að sækja
Mistresses
Falcon Crest
Nágrannar
The X-Factor US
The X-Factor US
ET Weekend
Loonatics Unleashed
Raising Hope
Guys with Kids
Bold and the Beautiful
Nágrannar
Simpson-fjölskyldan
Veður
Fréttir Stöðvar 2
Íþróttir
Ísland í dag.
Veður
Lóa Pind. Múslimarnir okkar
The Goldbergs
The New Girl
Suits
Transparent
Vice
Daily Show. Global Edition
Looking
Modern Family
The Big Bang Theory
Gotham
Last Week Tonight with John

18.10 One Born Every Minute - 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

20.55 The Finder

18.15 Táknmálsfréttir

21.35 Vampire Diaries

18.25 Landakort

22.20 Pretty little liars

18.30 Leitin að Billy Elliot

23.05 Southland

19.00 Fréttir

23.45 The Amazing Race

19.25 Íþróttir

00.55 Saving Grace

19.30 Veðurfréttir

01.40 The Finder

19.35 Kastljós

02.20 Vampire Diaries

20.00 Saga lífsins– Fjölskyldan

Weeds
Dirty Movie
Your Sister’s Sister
The New Girl
Fréttir og Ísland í dag

20.50 Saga lífsins– Á tökustað
21.00 Spilaborg
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
07.00 Brunabílarnir 07.22 Kalli á þakinu 07.47
Ævintýraferðin 08.00 Strumparnir 08.25
Skógardýrið Húgó 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 Skógardýrið12.47 Tommi og Jenni
12.53 Sumardalsmyllan 13.00 Könnuðurinn
Dóra13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.45
Doddi litli og Eyrnastór 13.55 Rasmus Klumpur
og félagar 14.00 Áfram Diego, áfram! 14.24
Svampur Sveinsson 14.45 Latibær 14.55
UKI 15.00 Brunabílarnir 15.22 Kalli á þakinu
15.47 Ævintýraferðin 16.00 Strumparnir16.25
Skógardýrið Húgó 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 Undraland Ibba 20.25 Sögur fyrir svefninn

22.20 Viðtalið (Theodore Anderson)
22.45 John Lennon og Bandaríkin

Heimildarmynd um tónlistar- og mannréttindagoðsögnina John Lennon og
þann tíma í lífi hans þegar hann sneri
sér frá tónlistinni og gerðist róttækur
friðarsinni.
00.20 Kastljós
00.45 Fréttir
01.00 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.22 Dr. Phil
09.03 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
14.25 Cheers
14.51 Scorpion
15.37 Jane the Virgin
16.20 Judging Amy
17.04 The Good Wife
17.47 Dr. Phil

07.00 San Antonio - Chicago

18.40 Friends

18.29 The Tonight Show

08.40 Liverpool - Blackpool

19.05 New Girl

19.14 The Talk.

13.05 Samantekt og spjall

19.25 Modern Family

19.54 Rules of Engagement

13.40 Aston Villa - WBA

19.50 Two and a Half Men

20.15 The Real Housewives of

15.20 Meistaradeild Evrópu - frétta-

20.10 Sjálfstætt fólk

þáttur

20.40 Eldsnöggt með Jóa Fel

15.45 Athletic Bilbao - Real Madrid

21.10 Sisters

17.25 San Antonio - Chicago

22.00 Game of Thrones

19.05 Spænsku mörkin 14/15

22.50 Boardwalk Empire

19.35 Man. Utd. - Arsenal Bein út-

23.50 Grimm

sending

00.35 Sjálfstætt fólk

21.45 Liverpool - Blackpool
23.25 ÍR - Skallagrímur

01.05 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.35 Sisters

00.55 Man. Utd. - Arsenal

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

02.20 Game of Thrones
03.10 Boardwalk Empire
04.10 Grimm

08.30 World Golf Championship

11.45 Premier League World 2014

2015

12.15 Burnley - Swansea

14.30 Golfing World 2015

13.55 WBA - Southampton

15.20 PGA Tour 2015– Highlights

15.40 Stoke - Hull

16.15 Golfing World 2015

17.25 Liverpool - Man. City

17.05 Inside The PGA Tour 2015
11.50 So Undercover

17.30 World Golf Championship

2014/2015

13.25 Ruby Sparks

2015

20.00 Football League Show 2014/15

15.10 Playing For Keeps
16.55 So Undercover

HRINGBRAUT

20.30 Man. Utd. - Sunderland
22.10 Arsenal - Everton

18.30 Ruby Sparks

23.55 Newcastle - Aston Villa

20.15 Playing For Keeps

19.05 Premier League Review

22.00 True Lies
00.20 I, Frankenstein
20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama
21.00 Fyrirtækjaheimsókir 21.30 Stormað

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

01.55 Piranha 3D
03.25 True Lies

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

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
Hringtorg22.00 Lífsstíll (e) 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

Voltaren Gel

50

%

ag

150g

n!

Nú í enn STÆRRI pakka!

m e ir a m

Verkjastillandi og bólgueyðandi!
Fæst án lyfseðils
Inniheldur 11,6 mg af díklófenaktvíetýlamíni. Ábendingar: Staðbundnir bólgukvillar. Skammtar og lyfjagjöf Fullorðnir og börn 14 ára og eldri: 2-4 g af hlaupi borið á aumt svæði
3-4 sinnum á sólarhring. Mælt er með handþvotti eftir notkun, nema verið sé að meðhöndla hendur. Ef meðhöndla á bráð, minniháttar meiðsli í stoðkerfi skal ekki nota Voltaren
lengur en 7 daga án samráðs við lækni. Hafið samband við lækninn ef einkenni eru viðvarandi eða versna eftir meðferð í 7 sólarhringa. Frábendingar: Ofnæmi fyrir einhverju
innihaldsefnanna, asetýlsalisýlsýru og öðrum bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID). Sjúklingar sem hafa fengið astma, ofsakláða eða bráða nefslímubólgu af völdum asetýlsalisýlsýru eða annarra bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID) eiga ekki að nota lyfið. Má ekki nota á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Má ekki nota handa börnum og unglingum 14
ára og yngri. Sérstök varnaðarorð: Má eingöngu bera á heila og heilbrigða húð og alls ekki á slímhúðir, augu, sár, exem, vessandi húðbólgu. Getur valdið húðertingu.
Varast skal mikið sólarljós, notkun samhliða bólgueyðandi lyfjum eða að hylja notkunarsvæðið með loftþéttum umbúðum. Gæta skal sérstakrar varúðar hjá öldruðum eða
astma-/ofnæmis-sjúklingum (hefur valdið berkjukrampa). Hætta á meðferð ef útbrot koma fram eftir notkun. Við notkun á stór húðsvæði eykst hættan á altækum
aukaverkunum, t.d. á nýru. Við brjóstagjöf eða meðgöngu má eingöngu nota lyfið í samráði við lækni. Getur dregið úr frjósemi en þau áhrif ganga til baka.
Lesið leiðbeiningar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfis hafi: Novartis Healthcare A/S.
Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.
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Jón Gnarr og EYLAND hanna saman bol
Allur ágóði af sölunni rennur óskiptur til Krabbameinsfélagsins til forvarna fyrir karlmenn og krabbamein.

Gott mánudagslag er Mahlalela
(Lazy Bones) með Letta Mbulu.
Una Björg Magnúsdóttir, listakona.

Jón Gnarr hefur hannað nýja boli
í samstarfi við EYLAND og rennur allur ágóði til Krabbameinsfélagsins og forvarna fyrir karla og
krabbamein. Myndin Drengurinn með
tárið prýðir bolinn og
á hann setti Jón skegg
Salvadors Dali. „Ég
valdi þessa mynd
því mér fannst
hún sterk og
sýna ákveðna
hlið á karl-

mennsku, kannski mannlegri hlið
en yfirleitt,“ segir Jón. Hann segir
það mikinn heiður að vera beðinn
um þetta. „Krabbamein er sjúkdómur í minni fjölskyldu og
gaman að fá svona tækifæri til að leggja baráttunni
lið. Við grátum og finnum til, en höldum
samt húmor.
Og þannig
sigr-

um við,“ segir Jón. „EYLAND
gerir eitt verkefni á hverju „seasoni“ sem tengist góðgerðarmálum.
Við fengum Jón með okkur því
hann er svo frábær og með
svo fallega lífssýn,“ segir
Ása Ninna Pétursdóttir, eigandi og hönnuður EYLAND. Bolurinn
verður seldur í verslunum GK, Suit og
á vefversluninni
www.eylandworld.
com.
- asi

FLOTTAR Starfsstúlkur EYLAND hressar
í bolunum.

Gerum við
allar Apple
vörur

PEYSAN GÓÐA Toggi Tempó og Margrét með peysuna góðu á milli sín, sem ber aldurinn býsna vel.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Leyndarmál Tempópeysanna afhjúpað
Tempópeysurnar voru aðalmálið hjá íslenskum ungmennum fyrir um ﬁmmtíu
árum en hvar peysurnar voru keyptar var algert hernaðarleyndarmál.
„Mamma fékk hana þegar hún var
fimmtán ára og strákarnir í Tempó
upp á sitt besta,“ segir Margrét
Auður Jóhannesdóttir, en nýlega
kom einkennispeysa hljómsveitarinnar Tempó í leitirnar eftir dágóðan tíma í dvala,“
„Móðir mín, Árný Elsa Þórðardóttir, var mikill aðdáandi bandsins. Hún fékk þessa peysu senda til
sín í Heyrnleysingjaskólann fyrir
um fimmtíu árum. Hún fór ekki úr
peysunni allan þann vetur og rúmlega það,“ segir Margrét og hlær.
Þó svo Árný Elsa sé heyrnarlaus
kom það ekki í veg fyrir að hún
héldi mikið upp á hljómsveitina.
„Hún fór á böllin, upplifði stemninguna, fann taktinn og var skotin í
Þorgeiri,“ skýtur Margrét að.
Leyndardómurinn afhjúpaður
Þorgeir Ástvaldsson, eða Toggi
Tempó eins og hann er gjarnan kallaður, er einn fimm meðlima hljómsveitarinnar. Segist hann hafa setið
sem steinrunninn þegar símtalið
frá Margréti barst. „Þetta er
gamalt hernaðarleyndarmál
skólahljómsveitar sem varð
heimsfræg á Íslandi á einni
nóttu eftir að hafa spilað
með Kinks,“ segir hann.
„Upphaf þessarar Tempópeysutísku má rekja til
þess að við strákarnir úr
Langholtsskóla vorum
á leið á svið og gátum
ekki hugsað okkur
annað en að vera
töff í tauinu.
Þarna var
r ok k ið a ð
ryðja sér til

BARNIÐ VEX
EN BRÓKIN
EKKI Togga

Tempó þótti
ekki leiðinlegt
að endurnýja
kynnin við
einkennisbúninginn sem hann
klæddist fyrir um
fimmtíu árum,
þá fjórtán ára
rokkari.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

rúms svo hefðbundinn klæðnaður
var ekki inni í myndinni,“ segir Þorgeir og bætir við: „Við gengum fram
á peysurnar í kvenfatabúð sem seldi
blússur og efni, keyptum þær á
okkur alla fimm. Sögðum ekki
sálu frá og fengum starfsfólkið með í þagnarbindindið,“ segir Þorgeir kíminn.
Peysurnar urðu gríðarlega vinsælar meðal
unga fólksins og seldFÓR EKKI ÚR PEYSUNNI

Árný Elsa í peysunni sinni
fyrir tæpum fimmtíu
árum, en hún fékk
hana senda
frá pabba
sínum eftir
þónokkurt
suð.

ust eins og heitar lummur. En þeir
þrættu ávallt fyrir að hafa verslað
við téða kvenfatabúð.
„Við sögðumst hafa fengið þetta
sent frá Bretlandi,“ útskýrir Þorgeir.
Komið fyrir á Rokksafninu
Peysurnar hafa horfið með tímanum svo stórtíðindum sætir þegar
svona gripir poppa upp. Margrét
Auður ætlar því að koma peysunni
fyrir á Rokksafni Íslands í næstu
viku til að halda minningunni á
lofti. Þorgeir er að vonum gríðarlega ánægður með framtakið
„Þetta er partur af merkilegri
menningarsögu, þegar allt var að
breytast hérna heima. Nýbylgja
Bítlanna í blússandi gangi, frelsið að aukast og rokkið að ryðja sér
til rúms,“ bætir Þorgeir alsæll við
í lokin.

NATURE’S REST
heilsurúm
FERMINGAR

TILBOÐ

Nature’s Rest heilsudýna með Classic botni.
Fáanlegt í svörtu og hvítu.
Stærð: 120x200 cm.
Fullt verð: 79.900 kr.
SHAPE
Shape Comfort
koddi fylgir með
að verðmæti
5.900 kr.
B Y N AT U R E ’ S B E D D I N G

Fyrir fólk sem
stækkar og stækkar

Aðeins 69.900 kr.

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

NATURE’S COMFORT
heilsurúm
Nature’s Comfort heilsudýna með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.
Fullt verð: 164.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

· Svæðaskipt pokagormakerfi
· Burstaðir stálfætur
· 320 gormar pr. fm2
· Sterkur botn
· Steyptar kantstyrkingar

Aðeins 123. 675 kr.

C&J SILVER
STILLANLEGT
með Shape heilsudýnum
C&J stillanleg rúm:
· Inndraganlegur botn
· 2x450 kg lyftimótorar
· Mótor þarfnast ekki viðhalds
· Tvíhert stál í burðargrind
· Hliðar- og endastopparar
· Hljóðlátur mótor

Stillanlegur botn og Shape heilsudýna
Stærð cm
2x80x200
2x90x200
2x90x210
2x100x200

ROMA

Fullt verð
TILBOÐ
442.300 kr. 369.900 kr.
466.800 kr. 379.990 kr.
487.300 kr. 389.990 kr.
487.300 kr. 389.990 kr.

svefnsófi
Ljósgrátt eða dökkgrátt, slitsterkt áklæði.
B: 200 cm. D: 100 cm. H: 50 cm.
Svefnpláss: 120x200 cm.
Fullt verð: 89.900 kr.

Aðeins 79.900 kr.

Stillanlegt og þægilegt
LÚXUS HANDKLÆÐI
á ótrúlegu Dorma verði
Lúxus á hverjum degi
Okkar frábæru Grand handklæði
eru ofin úr 100% tyrkneskri
bómull. Sérstök aðferð við gerð
handklæðanna gerir það að verkum
að þau þerra einstaklega vel og
veita þér þá mýkt sem þú átt skilið.

Stærð cm

Gerð

15x21

Þvottapoki

Dorma verð
125 kr.

30x30

Þvottastykki

175 kr.

40x60

Handklæði

475 kr.

50x100

Handklæði

795 kr.

70x140

Handklæði

1.495 kr.

90x170

Handklæði

2.495 kr.

Fyrir þínar
bestu stundir

100% tyrknesk lúxusbómull, 500 gsm
Afgreiðslutími
Mánudaga til föstudaga frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Holtagarð ar | Akureyri
| www.dorm a.is

Þú finnur
Dormabæklinginn á dorma.is

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Tóku selfie með Cash
Fullt var á Johnny Cash tribute-tónleikana í Háskólabíó á laugardagskvöld og gríðarleg stemning. Á tónleikunum komu meðal annarra fram
sonur sjálfs Johnny Cash og June
Carter, John Carter Cash, en hann
var að koma til Íslands í fyrsta sinn.
„Þetta var mjög skemmtilegt, frábært
fólk og fullt hús. Honum fannst þetta
rosalega gaman og það ver vel tekið
á móti honum,“ segir Margrét Eir,
sem kom fram ásamt
Páli Rósinkranz og
Valgerði Guðnadóttur. Einhverjir
gestir fengu að
taka myndir af
sér með honum
eftir tónleikana,
sem hann
hafði gaman
af og eftir
tónleikana
skemmti
hann sér
meðal
annars á
Mímisbar.
- asi

Rokkuðu fram
á rauða nótt
Troðfullt var út úr dyrum á Rósenberg
á laugardagskvöld, þar sem leikarinn
Björn Hlynur Haraldsson hélt upp
á fertugsafmælið sitt, en hann varð
fertugur í fyrra. Fjölskyldu og vinum
Björns var meðal annars boðið upp á
humar í upphafi kvölds, en þegar líða
tók á kvöldið steig Björn á svið ásamt
hljómsveit sinni. Þeir slógu
svo sannarlega í gegn
þar sem þeir tóku alla
helstu rokkslagarana
fram á rauða nótt.
Meðal annarra gesta
voru Stefán Máni rithöfundur, Nína Dögg
Filippusdóttir leikkona og Filippía
Elísdóttir
búningahönnuður.
- asi

Mest lesið
1 Múslimarnir okkar: 4 trúfélög fengið
ókeypis lóðir
2 Bjargaði hundi úr Lagarﬂjóti
3 Meirihluti morða á Íslandi tengist
heimilisofbeldi
4 Bað fjölskyldu sína afsökunar
5 Nú mega Mývetningar velja eldstöðinni nöfn

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

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

(Queen Size 153x203 cm)

Verð áður 293.840 kr.

ARGH!!! 090315 #4

Blaðberinn
bíður þín

CONTINUITY
VERÐ NÚ 176.304 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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