SKOÐUN Auðvelt er að
verða að athlægi meðal
þjóða, skrifar Ari Trausti. 12

MENNING Grátbroslegt og
ljóðrænt verk sem snertir
hjartastrengina. 18

LÍFIÐ Listamannarekna
galleríið Kunstschlager er í
óðaönn að koma sér fyrir. 20

SPORT Wayne Rooney stal
senunni í enska boltanum í
gær með frábæru fagni. 22

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 landmark.is
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FRÉTTIR

Svipt sjálfræði með
vasapeningakerfi

Beðið var eftir ESA
Á meðan ESA, eftirlitsstofnun EFTA,
fjallaði um kvörtun frá Iceland
Express þótti fjármálaráðuneytinu
ekki rétt að hefja nýtt útboð á flugfarmiðum fyrir ríkið. 11
Kanadamávarnir skæðir Íbúi á
Álftanesi er ósáttur við að stórir
fuglar sæki í æti sem lagt er út. Segir
hvimleitt að „vakna upp við gargið í
varginum“. 2
Lægðagangur á færibandi Landsmenn mega búast við áframhaldandi
lægðagangi næstu daga. Spáð var
stormi í nótt, en lægja átti með
morgninum. 4
Netanjahú stendur tæpt Núverandi stjórnarmeirihluti Benjamíns
Netanjahú í Ísrael virðist vart eiga
góða möguleika á því að halda
völdum eftir kosningar í landinu á
morgun. 6

Eygló Harðardóttir, húsnæðis- og félagsmálaráðherra, vill huga að breytingum á
svokölluðu vasapeningakerfi á dvalar- og hjúkrunarheimilum fyrir aldraða. Formaður Félags eldri borgara segir að aldraðir séu sviptir sjálfræði sínu með kerfinu.
VELFERÐARMÁL „Ég tel rétt að huga

að breytingum á fyrirkomulaginu,“
segir Eygló Harðardóttir, félags- og
húsnæðismálaráðherra, um vasapeningakerfi sem er við lýði á dvalar- og hjúkrunarheimilum fyrir
aldraða. „Þetta er eitt þeirra atriða
sem unnið hefur verið að í tengslum
við áform um yfirfærslu á málefnum
aldraðra til sveitarfélaganna.“
Núna er lífeyrir sem fólk fær frá
Tryggingarstofnun greiddur beint
inn á heimilið, upp að ákveðnu
hámarki, og því síðan úthlutað
greiðslum mánaðarlega. Aldraðir
hafa lengi barist fyrir breytingum á
kerfinu. Innan velferðarráðuneytisins hefur verið starfrækt nefnd um

flutning málefna
aldraðra til sveita rfélaga , sem
til stóð að yrði í
byrjun þessa árs.
„Skoðaðar hafa
verið tillögur um
ný tt greiðslukerfi sem myndi EYGLÓ
byggjast á því HARÐARDÓTTIR
að einstaklingar
greiddu milliliðalaust fyrir alla þá
þjónustu sem þeir fá á hjúkrunarheimilum. nema heilbrigðisþjónustu og aðra umönnun,“ segir Eygló.
Undir væru þá þættir á borð við mat,
þrif, þvott, tómstundastarf og húsaleigu. Þættir sem haft gætu áhrif

á húsnæðiskostnað væru þá meðal
annars stærð og gæði húsnæðis, auk
tekju- og eignastöðu einstaklinga.
Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formaður Félags eldri borgara í Reykjavík,
segir kerfið svipta fólk sjálfræði og
vill að fólk fái sjálft greiðslurnar til
sín. „Þetta vasapeningakerfi er úrelt
á Norðurlöndunum og löngu hætt
þar. Öll sambönd eldri borgara hér
á landi hafa beðið um að þessu verði
breytt,“ segir hún.
Eygló vill fara varlega í breytingar. Til dæmis mætti hefja tilraunaverkefni á nokkrum hjúkrunarheimilum áður en varanlegar breytingar
yrðu gerðar á greiðslufyrirkomulaginu.
- vh / sjá síðu 4

Stuttmynd sýnd um helgina:

Er enn Elsa í
nýrri bíómynd
KVIKMYNDIR Virði hlutabréfa í

fyrirtækjum sem tengjast Frozenteiknimyndunum jókst fyrir helgi
eftir tilkynningu um að von væri
á nýrri framhaldsmynd. Nú um
helgina var frumsýnd, á undan
Disney-mynd um
Öskubusku, ný
stuttmynd um
Önnu og Elsu,
aðalpersónur
Frozen. Sem fyrr
er Ágústa Eva
Erlendsdóttir í
hlutverki Elsu í
ÁGÚSTA EVA
íslensku talsetn- ERLENDSDÓTTIR
ingunni.
„Þegar ég fór í prufur fyrir hlutverkið óraði mig ekki fyrir þessu.
Myndin hefur algjörlega hitt í
mark hjá krökkum,“ segir Ágústa
Eva. „Ég held að það sé hollt fyrir
krakka að sjá öðruvísi hetju en í
svo mörgum öðrum teiknimyndum. Segja má að Elsa sé mannleg
ofurhetja sem búi yfir ofurkröftum.“
- kak / sjá síðu 26

Fólk mótmælti á Austurvelli:

Skorað var á
alla þingmenn

12
Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

3°
5°
6°
4°
4°

S 20
S 12
S 12
S 10
SSV 18

MÓTMÆLI Sjö til átta þúsund

STORMUR V-TIL Í dag verða sunnan 1825 m/s V-til fyrir hádegi en annars yfirleitt
10-18. Minnkandi úrkoma en bjart NA-til.
Hiti 2-7 stig. 4
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„Magnolia hjálpar
is að sofna heldur mér ekki einungsteinsef ég alveg
morguns og
til
vakna hress
og kát.“
Hrafnhildur Ólafsdótt
Ólafsdóttiirr

FJÖLMENNI Mikill mannfjöldi var saman kominn á Austurvelli upp úr klukkan tvö í gærdag. Umræðuefni allra ræðumannanna

var lýðræðið og ráðherraræðið.

manns komu saman til friðsamlegra mótmæla á Austurvelli í gær og kröfðust afsagnar
ríkisstjórnarinnar vegna stefnu
hennar og athafna í Evrópumálum.
Skorað var á þingmenn
stjórnar jafnt sem stjórnarandstöðu að verja lýðræðið í landinu
og vanþóknun lýst á bréfi Gunnars Braga Sveinssonar utanríkisráðherra til Evrópusambandsins.
„Ég held að allir sem eru
mættir hérna núna í dag séu
mættir til að krefjast þess að
ríkisstjórnin vinni fyrir fólkið
í landinu en ekki einhverja sérhagsmuni,“ sagði Andri Sigurðsson, einn skipuleggjenda mótmælanna á Austurvelli í gær.
- hmp, gb / sjá síðu 8

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Í Norðvesturkjördæmi einu er meirihluti fyrir frjálsri sölu léttvíns og bjórs:

Fleiri á móti áfengisölu í búðum Blaðberinn
STJÓRNMÁL Meirihluti Íslendinga

VVeldu
ldd einhverja
j 100 áávexti
á ávaxtamarkaði
Krónunnar og þú borgar...

40
ef keypt eru 10 stk.
– annars 50

kr. stk.

endur Vinstri grænna eru málinu
er andvígur því að leyfa sölu á bjór
andvígastir.
og léttvíni í matvöruverslunum.
Svarendur í NorðvesturkjörÞetta kemur fram í skoðanakönndæmi skera sig úr öðrum landshlutun Fréttablaðsins. Alls eru 55 próum en það er eina kjördæmið þar
sent svarenda andvíg því að leyfa
sem naumur meirihluti er hlynntur
bjór og léttvín en 45 prósent eru
því að leyfa bjór og léttvín í matþví hlynnt.
vöruverslunum, 52 prósent á móti
Karlar eru hlynntari því að
48 prósentum.
leyfa bjór og léttvín í verslKönnun Fréttablaðsins spyr
um afstöðu til bjórs og léttvíns
unum og ungt fólk er hlynnten fyrir Alþingi liggur frumara því en eldri kynslóðir.
Kjósendur stjórnarvarp um að leyfa skuli sölu á
flokkanna eru á öndöllu áfengi í verslunum. Vilverðum meiði gagnhjálmur Árnason, þingmaðva r t má li nu en
ur Sjálfstæðisflokksins og
kjósendur Sjálfstæðisaðalflutningsmaður áfengflokksins eru hlynntisfrumvarpsins, segir að
astir allra að leyfa sölu
þessi þróun sé jákvæðari
VILHJÁLMUR
á bjór og léttvíni í maten margar aðrar kannanÁRNASON
vöruverslunum. Kjósir hafi sýnt áður. Hann

➜ Afstaða til áfengissölu í verslunum
ALLIR

NEI
55%

JÁ
45%

Miðað við þá sem tóku afstöðu.

mun freista þess að vinna áfengisfrumvarpinu brautargengi á þessu
þingi og er viss um að almenningsálitið snúist frumvarpinu í vil
þegar umræðan hefst fyrir alvöru
á þinginu.
- srs / sjá síðu 10

bíður þín
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
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SPURNING DAGSINS

Verður þetta úrelt?
„Það er enginn að fara að geyma
þetta í rassinum á sér í fimm ár eins
í Pulp Fiction.“
Tim Cook kynnti á dögunum til leiks
Apple-úrið sem hann telur að muni bylta
raftækjamarkaðnum. Hörður Ágústsson,
eigandi Macland, telur lítið mál að fá fólk
til að ganga með úr aftur, enda eiga 700
milljónir manna iPhone.

Síldarvinnslan í Neskaupstað tryggir skimun fyrir alla starfsmenn yfir 50 ára

Breytt staða í Evrópu:

Mjölsílóið skartar mottu í mars

Danir og Svíar
efla varnir

SAMFÉLAGSMÁL Starfsmenn fiskimjölsverksmiðjunnar í Neskaupstað taka Mottumars afar alvarlega
en á dögunum settu þeir upp mottu á
eitt mjölsílóanna. Áður höfðu loðnuskip Síldarvinnslunnar í Neskaupsstað, Birtingur og Börkur, fengið að
skarta mottu.
Fyrirtæki í sjávarútvegi hafa
verið dugleg við að fá starfsmenn
sína til að taka þátt í Mottumars en
Gunnþór Ingvason, forstjóri Síldarvinnslunnar, hefur um árabil látið
sig þessi málefni varða. „Mér finnst

SVÍÞJÓÐ Yfirmaður danska hers-

það vera eitt stærsta heilsufarsmál
dagsins í dag og mikilvægt að efla
forvarnir og auka þekkingu fólks á
þessu krabbameini,” segir Gunnþór.
Síldarvinnslan greiðir allan
kostnað fyrir ristilspeglun starfsmanna yfir 50 ára aldri á Heilbrigðisstofnun Austurlands auk þess sem
vinnslan færði stofnuninni að gjöf
nýtt speglunartæki fyrir skemmstu.
Ristilkrabbamein er þriðja
algengasta krabbamein á Íslandi
og afar mikilvægt að efla forvarnir
gegn þessum skæða vágesti.
- srs

MYNDARLEGT MJÖLSÍLÓ Skipin höfðu
fengið mottu og sílóið mátti ekki verða
útundan
HÁKON ERNISSON

ins, Peter Bartram, segir í viðtali
við Jótlandspóstinn að stefnt sé að
undirbúningi fyrir viðureign við
erfiðari andstæðing en Danir séu
vanir að glíma við. Hernaðarsérfræðingur við Kaupmannahafnarháskóla segir sjónum beint að
Rússlandi.
Svíar efla líka varnir sínar. Hermenn eiga að hafa fasta bækistöð á
Gotlandi í Eystrasalti og viðbúnaður gegn kafbátum í sænskri landhelgi verður aukinn.
- ibs
Á ÁLFTANESI

MÓTMÆLA
OFBELDISVERKI

Tíðin er
geysihörð
fyrir fugla
um þessar
mundir svo
þeir sækja
í æti þar
sem það
býðst. Ekki
er allir sáttir
við að það
skuli vera á
Álftanesi.

Nunnur og
íbúar komu
í gær saman
við klausturskólann í
Ranaghat,
tæpa 80 kílómetra norður
af Kolkata
á Indlandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Hópur ræningja nauðgaði eldri nunnu á laugardagsmorgun:

Lögregla handtók átta í gærdag
INDLAND Átta menn hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn á

hópnauðgun í Vestur-Bengal-héraði á Indlandi á laugardagsmorgun,
að því er fram kemur í umfjöllun BBC. Um tylft manna réðist inn í
klaustur og fór um ránshendi. Þá réðust mennirnir á og nauðguðu 74
ára gamalli nunnu á staðnum.
Konan, sem var talsvert slösuð eftir árásina, er sögð í stöðugu
ástandi á sjúkrahúsi í Kolkata.
Kennsl voru borin á sex árásarmannanna eftir að í gær voru birtar myndir af þeim úr öryggismyndavél á staðnum, að því er fréttaveita AFP segir. Þá bauð lögregla verðlaun (100.000 rúpíur eða rúmar
200.000 krónur) fyrir upplýsingar um árásarmennina.
- óká

Danskt tryggingafélag:

Breytingar á lögum:

Endurgreiðsla
til ökumanna

Engin stelpuog strákanöfn

DANMÖRK Danska tryggingafélagið GF Forsikring endurgreiðir nú í mars ökumönnum
sem tryggja hjá því 150 milljónir
danskra króna. Endurgreiðslan er
vegna mikils hagnaðar tryggingafélagins sem hlýst af lágri tjónatíðni árið 2013.
Samkvæmt fréttum danskra
fjölmiðla samsvarar endurgreiðslan sextán prósentum af
iðgjaldi tryggingataka. Þessi
háttur hefur verið hafður á í
nokkur ár.
Ökumenn sem urðu fyrir tjóni í
fyrra fá einnig endurgreiðslu. - ibs

FINNLAND Skipting mannanafna

eftir kyni er ónauðsynleg, að mati
finnskra stjórnvalda. Þess vegna
standa fyrir dyrum breytingar
á lögum um mannanöfn. Sænska
fréttaveitan TT greinir frá þessu
og vitnar í fréttir finnskra fjölmiðla.
Samkvæmt núgildandi lögum
má ekki gefa stúlku nafn sem
litið er á sem karlmannsnafn eða
dreng nafn sem litið er á sem
kvenmannsnafn. Haft er eftir
embættismanni að í framtíðinni
nægi væntanlega að nafnið sé
ósmekklegt.
- ibs

Kanadamávar skæðir í
fuglastríði á Álftanesi
Íbúi á Álftanesi er ósáttur við að stórir fuglar sæki í æti sem lagt er út. Hvimleitt
sé að „vakna upp við gargið í varginum“. Brynja Valsdóttir sem gefið hefur hröfnum í áravís segir máva frá Kanada sækja í matinn vegna ætisskorts á Breiðafirði.
UMHVERFISMÁL „Mér þykir mjög

leitt ef þetta angrar einhvern,“
segir Brynja Valsdóttir sem um
árabil hefur gefið hröfnum á
Bessastaðatúninu á Álftanesi.
Þótt Brynja hafi fengið þakkir í
Facebook-hópi íbúa á Álftanesi eru
ekki allir sáttir.
„Gætuð þið hugsað ykkur að fara
aðeins fjær byggðinni með þessa
matargjöf því þetta er frekar
hvimleitt að vakna upp við gargið í
varginum fyrir allar aldar,“ skrifar til dæmis Bylgja Baldursdóttir
sem býr við Suðurtún, í ávarpi á
Facebook.
Brynja kveðst hafa gefið hröfnum á morgnana á Bessastaðatúni
að vetrarlagi í áraraðir. Í óveðrum að undanförnu hafi hún gefið
gæsum nærri byggðinni. Mávur og
hrafn hafi sótt í það æti.
„Gæsirnar sækja í brauð sem
ég gef smáfuglum í garðinum
mínum og ég hef því hent brauði á
tún handan við veginn til að lokka

þær þangað. Ef það er að angra
einhvern þá skil ég það og mun
hætta því,“ segir hún.
Í vetur hefur bjartmávur sem
Brynja segir farfugl frá Kanada
bæst í hópinn. „Hann er venjulega
á Breiðafirði og annars staðar en
þar hefur orðið ætishrun,“ útskýrir hún.
Bylgja Baldursdóttir segir í
fyrrnefndu ávarpi á Facebook
halda að vera „vargsins“ svo nærri
byggð hafi slæm áhrif á smáfugla
sem fólk vilji gjarnan gefa í görðum sínum.
„Persónulega þá finnst mér
algjör óþarfi að draga varginn
nær byggð í ljósi þess að hann er
alveg skelfilegur þegar kemur að
ungatímabili smáfuglanna,“ skrifar Bylgja.
Brynja bendir hins vegar á að
Kanadamávurinn sé sjófugl sem
verði farinn fyrir vorið.
Að sögn Brynju kemur hrafninn langt að úr næturskjóli sínu.

Það er nánast undantekningarlaust að við á
mínu heimili vöknum við
gargið í varginum.
Bylgja Baldursdóttir á Álftanesi.

„Hrafnarnir eru vinir mínir og
bíða þarna á morgnana eftir að fá
matinn. Tíðin í vetur hefur verið
skelfileg fyrir alla fugla. Menn
hafa gjarnan flokkað þá í góða
fugla og vonda og gefa sumum
en öðrum ekki. Sumir þeirra geta
betur bjargað sér en smáfuglarnir
eru algerlega háðir matargjöfum
núna,“ segir Brynja og bendir á
að Álftanes sé fuglasvæði. „Mávurinn er væntanlega þarna hvort
sem hann étur úr ætinu sem ég
gef hröfnum eða ekki. Ég get ekki
sorterað mávana úr.“
Brynja bætir við að þúsundir manna á höfuðborgarsvæðinu
gefi fuglum mat. „Guð launar fyrir
hrafninn.“
gar@frettabladid.is

Forseti Vanúatú biðlar til alþjóðasamfélagsins um hjálp við uppbyggingu:
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Ársfundur

Landsaðgangs
að rafrænum áskriftum
verður haldinn fimmtudaginn 19. mars
kl. 15.00
Fundurinn verður í fyrirlestrarsal Landsbókasafns Íslands Háskólabókasafns í Þjóðarbókhlöðu við Arngrímsgötu í Reykjavík.

Nánari upplýsingar á www.hvar.is

Pam lagði Vanúatú alveg í rúst
VANÚATÚ Átta manns hafa látið lífið og neyðarástandi hefur verið lýst yfir í eyríkinu Vanúatú í
Suður-Kyrrahafi eftir að fellibylurinn Pam gekk
yfir eyjaklasann.
Fjöldi húsa í höfuðborginni Port Vila lögðust í
rúst í storminum og eignatjón er gríðarlegt en gert
er ráð fyrir að um 90 prósent húsnæðis í Port Vila
séu illa skemmd. Óttast er að tölur um fjölda látinna
muni hækka snarlega þegar björgunaraðgerðir hefjast á landsbyggðinni þar sem ríkir mikil fátækt.
Baldwin Lonsdale, forseti Vanúatú, hefur greint
frá víðtækri eyðileggingu sem fellibylurinn olli og
hefur lýst bylnum sem skrímsli. Hann hefur biðlað
til alþjóðasamfélagsins um aðstoð við enduruppbyggingu á eyjunum. Ríkisstjórnir Ástralíu og
Nýja-Sjálands hafa sent íbúum Vanúatú hjálpargögn
og munu aðstoða við björgunaraðgerðir. Önnur ríki
hafa lýst yfir að þau muni einnig veita aðstoð.
Fellibylurinn Pam, sem hefur þegar valdið eyðileggingu á öðrum Kyrrahafseyjum, stefnir nú í átt
að Nýja-Sjálandi en styrkur hans fer dvínandi.
- srs

VANÚATÚ Íbúi hreinsar upp rústir húss síns.

UNICEF/AFP

Eru milljón
ferðamenn
vandamál?
Árleg ráðstefna Landsbankans um
stöðu og framtíðarhorfur í ferðaþjónustu á Íslandi verður haldin 24. mars.

Elín Árnadóttir, aðstoðarforstjóri
Isavia, segir frá fyrirhugaðri uppbyggingu og þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar til næstu 25 ára.

Doug Lansky, ferðamálafrömuður,
fjallar um ólíkar hliðar á ferðaþjónustu,
m.a. það sem gerir ferðamannastaði að
vinsælum og farsælum áfangastöðum.

Davíð Björnsson, forstöðumaður á
Fyrirtækjasviði Landsbankans, fjallar
um hótelmarkaðinn í Reykjavík.

Harpa 24. mars kl. 8.30

Skráning á landsbankinn.is

Landsbankinn

landsbankinn.is

Ný greining Hagfræðideildar Landsbankans á stöðu og þjóðhagslegu mikilvægi ferðaþjónustunnar sem m.a.
byggir á greiningu ársreikninga rúmlega 1.000 fyrirtækja í ferðaþjónustu.
Fundarstjóri; Helga Haraldsdóttir,
formaður stjórnar Inspired by Iceland.

#ferðaþjónusta2015
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SVONA ERUM VIÐ

Veðurofsa er hvergi nærri lokið, en hvassviðri á næstunni umtalsvert minna en síðasta laugardag:

Lægðagangur heldur áfram á færibandi
VEÐUR Landsmenn mega búast við áframhald-

484.108

sauðkindur
voru hér
á landi árið 2013, og hafði þeim
fjölgað um tæp 30 þúsund frá árinu
2008.

Veruleg fækkun hefur hins vegar orðið
frá árinu 1980 en þá voru samtals
827.589 sauðkindur í sauðfjárbúum
landsins.
Heimild: Hagstofa Íslands

VIÐBÚNAÐUR Nýjar höfuðstöðvar Seðlabanka Evrópu sem á að opna á miðvikudag hafa verið girtar af.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Opna á nýjar höfuðstöðvar:

Þúsundir mæta
til að mótmæla
ÞÝSKALAND Búist er við að þúsundir taki þátt í mótmælum sem
boðuð hafa verið í Frankfurt í
Þýskalandi í tengslum við formlega opnun nýrra höfuðstöðva
Seðlabanka Evrópu á miðvikudag.
Boðuð mótmæli eru haldin
undir yfirskriftinni „Blockupy!“
og hefur lögregla hafið viðbúnað í
Frankfurt vegna þessa.
Mótmælendur eru sagðir setja
sig upp á móti aðhaldssömum
efnahagsaðgerðum sem bankinn þrýsti á um í Evrópulöndum.
Boðuð mótmæli koma í kjölfar
mótmæla á Kýpur sem haldin
voru þegar framkvæmdastjórn
seðlabankans kom þar saman til
fundar.
- óká

Byggðastofnun hagnast:

Skilar 350 milljónum í hagnað
STJÓRNSÝSLA Byggðastofnun skilaði 350 milljóna króna hagnaði á
síðasta ári. Þetta kemur fram í
ársreikningi stofnunarinnar sem
samþykktur og staðfestur var af
stjórn Byggðastofnunar í gær.
Eiginfjárhlutfall Byggðastofnunar í lok árs var tuttugu prósent
en á samkvæmt lögum að vera að
lágmarki átta prósent. Byggðastofnun stendur því nokkuð vel.
„Eiginfjárstaða stofnunarinnar
er sterk og gefur henni færi á að
vera öflugur bakhjarl fyrirtækja
á landsbyggðinni,“ segir á heimasíðu Byggðastofnunar.
- sa

andi lægðagangi næstu daga. Veðurstofan gaf
út stormviðvörun í gær en gert er ráð fyrir að
stormviðri haldi áfram með morgninum og
lægi þegar líður á daginn.
Búast má við slæmu veðri á næstu dögum en
engu í líkingu við ofsaveðrið á laugardaginn.
„Það verður enn lægðagangur á færibandi,“
segir Þorsteinn V. Jónsson, veðurfræðingur
hjá Veðurstofu Íslands. „Það verður hvassviðri
næsta fimmtudag og laugardag, en það verður
ekkert í líkingu við síðasta laugardag. Það mun
hvessa og lægja á víxl og við eigum von á rigningu og éli í kjölfarið,“ segir hann.

Ofsaveður gekk yfir landið síðastliðinn
laugardag sem olli umtalsverðu tjóni um allt
land. Gífurlegt álag var á Neyðarlínunni en
um 1.400 símtölum var svarað frá hádegi fram
að miðnætti og um 300 björgunarsveitarmenn
voru að störfum við aðstoð í óveðrinu víða um
land.
Mesta álagið var á höfuðborgarsvæðinu en
víða var götum lokað, lausamunir og þakplötur fuku og nokkuð var um vatnsleka.
Í Mosfellsbæ flæddi Varmá yfir bakka sína
og olli nokkru tjóni í bænum sem var allur á
floti. Þá fuku ótalmargar þakplötur af Egilshöll og flæddi vatn inn í bygginguna.
- srs

Í GRAFARVOGI Víða tókust hlutir á loft í óveðrinu sem gekk yfir
landið á laugardag. svo sem þessi gámur sem þurfti að tjóðra
niður í Grafarvogi í Reykjavík
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Heimilin fá lífeyrinn og
skammta vistfólki peninga
Formaður Félags eldri borgara telur réttlætismál að lagt verði af „vasapeningakerfi“ á hjúkrunarheimilum
fyrir aldraða. Heimilin fá lífeyrisgreiðslur viðkomandi heimilismanna sem er síðan úthlutað vasapeningum.
VELFERÐARMÁL „Með þessu kerfi er

fólk svipt sjálfræði þegar það flyst
inn á hjúkrunarheimili,“ segir Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formaður
Félags eldri borgara í Reykjavík,
um núverandi greiðslukerfi á dvalar- og hjúkrunarheimilum fyrir
aldraða.
Þórunn segir kerfið fyrir löngu
vera úrelt og það sé réttlætismál
að tekið verði upp nýtt. Kerfið er
stundum nefnt vasapeningakerfi
en það hefur um árabil verið eitt
helsta baráttumál aldraðra að fá
því breytt.
Núverandi kerfi er þannig að
þegar einstaklingur flytur inn á
dvalar- eða hjúkrunarheimili þá
greiðist lífeyrir viðkomandi frá
Tryggingastofnun inn á heimilið en
hámarks þátttaka í dvalarkostnaði
er 354.902 krónur en ef tekjur eru
undir 74.696 á mánuði eftir skatt þá
tekur íbúi ekki þátt í dvalarkostnaði sínum. Vasapeningum er svo
úthlutað til viðkomandi sem eru að
hámarki 53.354 krónur á mánuði.
Vasapeningar eru tekjutengdir og
falla alveg niður ef tekjur ná 82.083
krónum á mánuði.
Innan velferðarráðuneytisins
hefur frá árinu 2011 verið starfrækt nefnd um flutning málefna
aldraðra til sveitarfélaga þar sem
breyting á þessu kerfi er meðal
þess sem er verið að skoða. Snýr
það þá að því að endurskoða frá
grunni fyrirkomulag greiðslna
einstaklinga sem búa á hjúkrunarheimilum.
Í stað þess að allar lífeyrisgreiðslur fari í gegnum Tryggingastofnun, líkt og gert er nú, þá
er gert ráð fyrir að einstaklingar
fái greiðslurnar beint eins og aðrir
lífeyrisþegar og greiði sjálfir fyrir

ÞÓRUNN SVEINBJÖRNSDÓTTIR

EYGLÓ HARÐARDÓTTIR

þjónustu á hjúkrunarheimilum í
samræmi við kostnað.
Er það fyrirkomulag talið skapa
forsendur fyrir auknu valfrelsi einstaklinga til að ákveða hvaða þjónustu þeir vilji á hjúkrunarheimilum.
Einstaklingar á hjúkrunarheimilum
myndu þá greiða húsaleigu og annan
kostnað, sömuleiðis lyf og sérfræðilæknaþjónustu eftir almennum
reglum.
Flytjist þjónustan til sveitarfélaganna þá myndu hins vegar
laun starfsmanna vera greidd af
sveitarfélögunum. Slík kerfi eru við
lýði víðs vegar á Norðurlöndum, til
dæmis í Danmörku og hefur nefndin
kynnt sér það kerfi til samanburðar.
Eygló Harðardóttir, húsnæðis- og
félagsmálaráðherra, telur rétt að
huga að breytingu á kerfinu. „Hugað
hefur verið að tillögum um nýtt
greiðslukerfi sem myndi byggjast á
því að einstaklingar greiddu milliliðalaust fyrir alla þá þjónustu sem
þeir fá á hjúkrunarheimilum nema
heilbrigðisþjónustu og aðra umönnun, þ.e. mat, þrif, þvott, tómstundastarf og húsaleigu. Þættir sem gætu
haft áhrif á húsnæðiskostnað væru
meðal annars stærð og gæði húsnæðis og tekju- og eignastaða einstaklinga,“ segir hún.
„Þetta vasapeningakerfi er úrelt
á Norðurlöndunum og löngu hætt

Á HJÚKRUNARHEIMILI Lengi hefur verið baraáttumál aldraðra að fá afnumið vasa-

peningakerfi á dvalar- og hjúkrunarheimilum.

þar. Öll sambönd eldri borgara hér
á landi hafa beðið um að þessu verði
breytt. Ég vil fá norræna kerfið þar
sem þú færð bara peninginn í hendurnar og þá hefur viðkomandi oft
meira valfrelsi um það hvernig peningunum er ráðstafað. Þetta verður

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

að vera svolítið einstaklingsmiðað.“
Eygló segir að vitanlega séu líka
deildir, svo sem fyrir Alzheimersjúka, þar sem þetta sé erfiðara.
„En þá eru það aðstandendur sem
eiga að fá að sjá um þetta,“ segir
hún.
viktoria@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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GÓÐVIÐRI Á MORGUN Minnkandi vindur og úrkoma er líður á daginn og á morgun
verður víðast hæglætisveður sem varir þangað til síðdegis á miðvikudag.
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VEISTU SVARIÐ?

Rúmur fjórðungur landsmanna telur að fjöldi ferðamanna í landinu sé orðinn of mikill:

Karlar eru jákvæðari í garð fjölda ferðafólks
KANNANIR Rúmur fjórðungur

1. Hvaða menntaskóli hélt hinseginviku í síðustu viku?
2. Í sendiráði hvaða ríkis dvelur Julian
Assange?
3. Hver er fangelsismálastjóri?
SVÖR:

karla og tæpur þriðjungur kvenna
telur að erlendir ferðamenn hér
á landi séu orðnir of margir, að
því er fram kemur í nýrri könnun fréttastofu sem fram fór fyrir
helgina.
Þegar horft er til niðurstaðna
í heild telja 27 prósent að ferðamenn séu orðnir of margir, en 73
prósent að þeir séu það ekki, ef
bara er tekið tillit til þeirra sem
afstöðu tóku til spurningarinnar.
Nokkur munur er á afstöðu

1. Menntaskólinn í Reykjavík. 2. Ekvador.
3. Páll Winkel.

Quality, Design and Innovation

fólks eftir stjórnmálaskoðunum.
Þannig eru kjósendur Framsóknarflokksins neikvæðastir í garð
ferðamannastraumsins, en 34
prósent þeirra sem afstöðu tóku
telja ferðamenn orðna of marga.
Hjá Pírötum er sama hlutfall 28
prósent og 27 prósent hjá Vinstri
grænum, 25 prósent hjá Samfylkingarfólki, 22 prósent hjá Sjálfstæðisflokki og 19 prósent hjá
kjósendum Bjartrar framtíðar.
Fólk sem ekki ætlar að kjósa
eða ætlar að skila auðu er svo

næstum því jafn neikvætt í garð
ferðamannastraumsins og Framsóknarfólk, en 32 prósent þeirra
telja ferðamenn orðna of marga í
landinu.
Þá virðist nokkur munur eftir
aldurshópum í þá veru að yngra
fólk er jákvæðara í garð fjölda
ferðamanna. Fimmtungur fólks á
aldrinum 18 til 49 ára telur ferðamenn of marga og 80 prósent að
þeir séu það ekki. Í aldurshópnum
fimmtugu og þar yfir eru sömu
hlutföll 37 og 63 prósent.
- óká

Í BANKASTRÆTI Íbúar

í Reykjavík og
á Suðvesturlandi eru
jákvæðastir
í garð ferðafólks.

➜ Eru ferðamenn of margir?
Svarendur
Já
Nei
Karlar
26%
74%
Konur
29%
71%
Allir
27%
73%
Miðað við þá sem tóku afstöðu.

Stjórn Netanjahús
stendur harla tæpt
Núverandi stjórnarmeirihluti Benjamíns Netanjahús virðist vart eiga góða möguleika á því að halda völdum eftir kosningar á þriðjudag. Öðrum flokkum er þó
ekki spáð neinni óskastöðu þannig að stjórnarmyndun gæti orðið harla flókin.
ÍSRAEL Margt bendir til þess að

TILBOÐ
Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Kítti og þéttiefni

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Moshe Kahlon, leiðtogi Kulanuflokksins, komist í lykilstöðu eftir
þingkosningarnar í Ísrael á þriðjudaginn. Flokkur hans gæti ráðið
úrslitum um það hvort Benjamín
Netanjahú verði áfram forsætisráðherra.
Netanjahú hefur þegar gert sitt
til að ávinna sér stuðning Kahlons
með því að bjóða honum fjármálaráðherraembættið, fallist hann á
að mynda ríkisstjórn með Likudbandalagi Netanjahús.
Naftali Bennett, leiðtogi Heimkynnis gyðinga, hefur þegar heitið
Netanjahú stuðingi síns flokks við
stjórnarmyndun.
Netanjahú stendur samt harla
tæpt og virðist varla eiga möguleika á því að halda embættinu
eftir kosningar. Ræða hans á
Bandaríkjaþingi örfáum vikum
fyrir kosningarnar, þar sem hann
beindi spjótum sínum að Íran,
virðist ekki hafa breytt neinu um
það.
Öflugustu andstæðingar Netanjahús eru þau Isaac Herzog,
leiðtogi Verkamannaflokksins,
og Tzipi Livni, leiðtogi Hatnuah-flokksins. Kosningabandalag þeirra Herzogs og Livni nefna
þau Síonistabandalagið, þrátt fyrir
að hafa að því er virðist töluvert
meiri áhuga á því að ná samningum við Palestínumenn heldur
en Netanjahú. Þau hafa verið að
styrkja stöðu sína í skoðanakönnunum undanfarið á kostnað Likudflokksins, en geta þó engan veginn
gert sér vonir um nægilegt fylgi til
þess að eiga auðvelt með að mynda
stjórn.
Nokkrir miðjuflokkar verða þar
með væntanlega komnir í lykilhlutverk við stjórnarmyndunarviðræður, og þar virðist staða
Kahlons ætla að verða sterkust.
Kahlon var sjálfur þingmaður
Likudflokksins og var ráðherra
í ríkisstjórn Netanjahús fyrir
nokkrum árum, en stofnaði nýjan
flokk í nóvember síðastliðnum.
Hann hefur höfðað til miðstéttarinnar og verkalýðsins og það virðist ætla að skila honum átta til tíu
þingsætum á 120 manna þjóðþingi
Ísraels.
Meirihlutasamstarf fráfarandi
stjórnar strandaði í byrjun desember eftir harðar innri deilur,
ekki síst um frumvarp að lögum
sem áttu að skilgreina Ísrael sérstaklega sem ríki gyðinga. Leiðtogar tveggja stjórnarflokka, þau
Tsipi Livni og Yair Lapid, gátu
ekki fallist á þetta og yfirgáfu
stjórnina. Í kjölfarið boðaði Netanjahú til kosninga, áður en kjörtímabilið var hálfnað.
Netanjahú gerði sér vonir um að
styrkja stöðu sína í þessum kosningum, en virðist engan veginn
ætla að verða við þeirri ósk.
Þótt Netanjahú sé afar umdeild-

KOSNINGABARÁTTA Mynd Netanjahús forsætisráðherra víkur fyrir mynd Moshe

Kahlons á flettiskilti í Tel Avív.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

➜ þingsæti samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum
SÍONISTABANDALAGIÐ

LIKUD

●

24-26

●

TSIPI LIVNI

ISAAC HERZOG

Leiðtogi Hatnuah,
frjálslynds flokks
sem lagt hefur
áherslu á samninga við Palestínumenn.

Leiðtogi Verkamannaflokksins,
sósíaldemókrataflokks sem hefur
stutt tveggja ríkja
lausnina.

KULANU

20-22

●

8-10

BENJAMÍN
NETANJAHÚ

MOSHE
KAHLON Stofn-

Forsætisráðherra
Ísraels síðan
2009. Var einnig
forsætisráðherra
á árunum 19961999.

aði miðjuflokk
sinn í nóvember
síðastliðnum og
hefur náð flugi
í skoðanakönnunum.

HEIMKYNNI GYÐINGA

●

11–12

YESH ATID

●

11–13

NAFTALI BENNETT Leiðtogi

YAIR LAPID

Stofnaði Yesh Atid
fyrir þremur árum,
vann stórsigur
í kosningunum
2013 og hefur
setið í stjórn með
Likud.

Heimkynna gyðinga, hægriflokks
síonista sem einkum hefur höfðað
til rétttrúaðra
gyðinga.

YISRAEL BEITEINU

●

4–6

SHAS

●

7–9
ARIJE DERI Leið-

AVIGDOR
LIBERMAN Leið-

togi Shas, flokks
rétttrúaðra gyðinga sem oft hafa
haft mikil ítök
án þess að sitja í
ríkisstjórn.

togi Yisrael Beiteinu, hægriflokks
síonista sem einkum hefur höfðað
til innflytjenda frá
Rússlandi.

ARABALISTAR
UTJ

●

●

12-13

6-7

ur vegna harðrar afstöðu sinnar
gagnvart Palestínumönnum, þá
eru það líklega frekar efnahagsmálin sem verða honum að falli

MERETZ

●

4-6

OTZMA OG YACHAD

●

4-5

meðal ísraelskra kjósenda. Vaxandi efnahagserfiðleikar undanfarið hafa dregið úr stuðningi kjósenda við hann. gudsteinn@frettabladid.is

+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é  6 Ì $  ²        

Nýr og ferskur
Mercedes-Benz B-Class
Fáanlegur fjórhjóladrifinn
Mercedes-Benz B-Class er kominn í nýrri útfærslu. Útlitið er ferskara og nú fæst
þessi vinsæli bíll sjálfskiptur með 4MATIC fjórhjóladrifi sem gerir hann enn meira
spennandi kost við íslenskar aðstæður. Nú fæst B-Class aftur sem metanbíll,
en er að sjálfsögðu líka í boði sem bensín- og dísilbíll.

Komdu í Öskju og reynsluaktu nýjum B-Class.

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

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“
á Facebook
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Könnun birt í Stokkhólmi:

Vændisauglýsingar áberandi
SVÍÞJÓÐ Kynlífsþjónustuauglýsing-

ar eru meira áberandi en nokkru
sinni. Fjöldi þeirra sem kaupa kynlífsþjónustu er svipaður og áður
þrátt fyrir að nú séu slík kaup
refsiverð. Þetta eru niðurstöður
könnunar yfirvalda í Stokkhólmi
sem Dagens Nyheter vitnar í.
Þar segir að vændi hafi flust frá
götunni yfir á netið. Talið er að 200
til 250 konur selji sig á götunni eða
helmingi færri en árið 1995. Ekki
er unnt að segja hversu margir
selji sig á netinu.
- ibs
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Aðalvarðstjóri hlúir áfram að fuglalífi við Lækinn í Hafnarfirði en fær ekki að setja upp hárkamba:

Yfirvöld leyfa rafeindafuglavörn til reynslu
UMHVERFISMÁL Ósk Guðmundar Fylkissonar
aðalvarðstjóra um að hann hafi áfram umsjón
með fuglalífi við Hamrakotslæk allt frá Elliðavatnsvegi niður að Strandgötu var samþykkt í
umhverfis- og framkvæmdaráði Hafnarfjarðar
í gær.
Auk þess að setja upp varnir á hólmum og
gervigreiður með öðrum aðgerðum til að verja
hreiður og unga líkt og síðustu tvö ár vildi Guðmundur fá að setja upp „hárkamba“ ofan á 130
ljósastaura meðfram læknum. Þeir eru ætlaðir
til að hindra vargfugla í að voma yfir ungum
fuglanna sem verpa við lækinn.
„Hárkambana og límkítti til að festa þá niður

sé ég sjálfur um að útvega bænum að kostnaðarlausu og er tilbúinn að leggja fram vinnu við að
koma þeim fyrir. Ég myndi aftur á móti þiggja
að bærinn legði til vinnulyftu eða körfubíl til að
framkvæma þetta,“ segir Guðmundur í bréfi til
framkvæmdasviðs Hafnarfjarðarbæjar. Þess
utan lagði Guðmundur til að komið yrði upp
rafeindafuglavörn við Hörðuvelli og sagði það
geta fækkað hárkömbunum um helming. Einnig
stakk hann upp á matarstöndum fyrir smáfugla
annars vegar og hrafna hins vegar.
Umhverfisnefndin hafnaði matarstöndunum
og hárkömbunum en samþykkti að rafeindavörnin yrði sett upp til reynslu.
- gar

LÆKURINN Hindra á að ungarnir við Lækinn í
Hafnarfirði hverfi ofan í ræsi og vernda þá með
ýmsum öðrum aðferðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
MÓTMÆLI

Verður þú 76 ára á árinu?
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

PIPAR\TBWA - SÍA - 151257

Sjá mátti
fána Evrópusambandsins veifað á
Austurvelli í
gær.

„Glöggt er gests augað“ er átaksverkefni um öryggi eldri
borgara sem slysavarnadeildir innan Slysavarnafélagsins
Landsbjargar og Öryggismiðstöðin standa að.
Á næstu vikum fá einstaklingar fæddir 1939 bréf – og býðst
þeim í framhaldi að fá heimsókn frá fulltrúum Slysavarnafélagsins Landsbjargar þar sem farið verður yfir öryggismál
og slysavarnir á heimilinu.

Í ár verður lögð áhersla á
mikilvægi öryggishnappsins.
Kynntu þér kosti hans
á www.oryggi.is
yggi
ggi.is
.is

Nánari upplýsingar á www.landsbjorg.is og www.oryggi.is

Ríkisstjórn
mótmælt
Guðrún Pétursdóttir sagði stjórnina hafa margoft
svikið loforð sín til þjóðarinnar. Illugi Jökulsson sagði
lýðræðisflensuna geta endað með ósköpum.
komu saman á Austurvelli í gær
til að mótmæla aðgerðum ríkisstjórnar í Evrópusambandsmálum.
Á fundinum tóku fjórir ræðumenn
til máls, þau Illugi Jökulsson rithöfundur, Jóna Sólveig Elínardóttir
alþjóðastjórnmálafræðingur, Jórunn Frímannsdóttir ,fyrrverandi
borgarfulltrúi, og Guðrún Pétursdóttir lífeðlisfræðingur.
KK söng fyrir fundarmenn í
upphafi fundar og Hemúllinn söng
einnig kröftuglega við góðar undirtektir fundarmanna.
Ræðumenn gerðu allir lýðræðið
og ráðherraræðið að umræðuefni.
Jóna Sólveig sagði í ræðu sinni að
málið snerist ekki um aðild að sambandinu. „Meðferð ríkisstjórnarinnar á aðildarumsóknarmálinu,
eins og hún birtist okkur síðastliðna daga, snýst ekki um aðild að
Evrópusambandinu. Hún snýst um
virðingu – virðingu fyrir lýðræði
og þingræði á Íslandi. Ríkisstjórnin hefur vanvirt þing og þjóð,“
sagði hún og hvatti þingmenn til
að verja þingræðið í landinu.
Jórunn Frímannsdóttir sagðist
oft fá þær háðsglósur frá sumum
flokkssystkina sinna hvort hún

vildi bara ekki ganga í Samfylkinguna. Hún svaraði því alltaf neitandi en vel gæti verið að hún tæki
þátt í stofnun á nýjum flokki.
Guðrún Pétursdóttir, sem einnig
á rætur í Sjálfstæðisflokknum og
bauð sig fram til forseta árið 1996,
sagði meðal annars í sinni ræðu
að það mikilvægasta sem fólk ætti
væri að hægt væri að trúa orðum
þess. En stjórnarherrarnir hefðu
margoft svikið sín loforð til þjóðarinnar.
Illugi sagði að ekki mætti leyfa
ríkisstjórninni að komast upp með
að taka völd af þinginu. „Hvaða
skoðun sem við höfum á framtíðarskrefum þjóðarinnar, þá getum
við ekki látið svona vinnubrögð
líðast, því þá dimmir við dyrin, og
lýðræðið í landinu er komið með
flensu, og lýðræðisflensa, hún
getur endað með ósköpum, það er
hin sára reynsla annarra þjóða, svo
gætum okkar, hreinsum til, látum
ekki vaða yfir okkur og læsa okkur
inni, opnum allar dyr upp á gátt,
því ríkisstjórn sem virðir ekki
fulltrúasamkundu þjóðarinnar,
Alþingi, hrifsar þar með til sín völd
sem henni eru ekki ætluð,“ sagði
hann.
- hmp, gb

Alþingi segi af eða á

Ósátt við Gunnar Braga

„Ég vil bara að Alþingi
sé virt.Ef þetta á að
gerast vil ég að þingið
ákveði það og rétt
eins og það ákvað að
hefja þetta, ákveður
það að ljúka því,“ sagði Sigurður
Guðjónsson, inntur eftir ástæðu fyrir
veru hans við mótmælin á Austurvelli í gær.

„Ég er hér í dag
vegna þess að ég er
evrópusinni en það er
algjört smámál miðað
við hvernig Gunnari
Braga og í raun
stjórninni allri hefur tekist að kúka
yfir lýðræðið og þingræðið með þessari aðför sinni,“ sagði Inga Auðbjörg
Kristjánsdóttir á Austurvelli í gær.

MÓTMÆLI Sjö til átta þúsund manns
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MÓTMÆLI Í GÆR Kristnir Pakistanar

kveikja elda í Lahore eftir árásir á tvær
kirkjur þá um morguninn. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Kristnir mótmæla í Pakistan:

Tveir grunaðir
barðir í hel
PAKISTAN Í það minnsta fjórtán
létu lífið í tveimur sjálfsmorðssprengjuárásum á kirkjur kristinna manna í Lahore í Pakistan í
gærmorgun, að því er yfirvöld á
staðnum segja.
Fram kemur í umfjöllun breska
ríkisútvarpsins, BBC, að yfir 70
manns hafi slasast í árásunum.
Í kjölfarið fylgdu ofbeldisfull
mótmæli þegar reiðialda gekk yfir
samfélag kristinna á svæðinu.
Meðal annars börðu hópar mótmælenda tvo menn í hel, sem sakaðir voru um aðild að ódæðunum
þá um morguninn.
- óká

Bílabúð Benna innkallar bíla:

Innkallar 705
Chevrolet Spark
NEYTENDUR Bílabúð Benna hefur

innkallað 705 bifreiðar af gerðinni Chevrolet Spark. Árgerðir
bifreiðanna eru frá 2010 til 2015.
Neytendastofu hefur borist tilkynning varðandi innkallanirnar.
Ástæðan er bilun í húddlæsingu vegna tæringar. Bílabúð
Benna mun skipta um læsingu
eigendum bílanna að kostnaðarlausu.
- sa

Meirihluti andvígur bjór og
léttvíni í matvöruverslun
Konur eru andvígari því að leyfa bjór og léttvín í matvöruverslunum en karlar. Kjósendur Sjálfstæðisflokksins
eru hlynntastir málinu en kjósendur Vinstri grænna andvígastir. Umræða að fara af stað segir þingmaður.
STJÓRNMÁL Meirihluti landsmanna

er á móti sölu á bjór og léttvíni í
matvöruverslunum, samkvæmt
niðurstöðum skoðanakönnunar
Fréttablaðsins. Alls voru 55 prósent þeirra sem tóku afstöðu til
spurningarinnar á móti því að
leyfa bjór og léttvín í matvöruverslunum og 45 prósent voru því
hlynnt.
Karlar eru líklegri en konur
til að vilja leyfa bjór og léttvín í
matvöruverslunum en jafnt hlutfall karla er því hlynnt og andvígt. Konur eru meira efins þegar
kemur að því að leyfa bjór og léttvín en 39 prósent þeirra eru því
hlynntar en 61 prósent andvígar.
Yngri kynslóðin er hlynntari
málinu. 56 prósent einstaklinga á
aldursbilinu 18 til 49 ára eru því
hlynnt en 44 prósent andvíg.
Alls eru 32 prósent þeirra sem
eru 50 ára og eldri málinu hlynnt
en 68 prósent því andvíg.
Einnig er munur á milli landshluta en meirihluti svarenda í
öllum kjördæmum eru andvígir
því að leyfa bjór og léttvín í verslunum að Norðvesturkjördæmi
undanskildu.
Töluverður munur er á afstöðu
kjósenda stjórnarflokkanna en
kjósendur Sjálfstæðisflokksins
eru hlynntastir því að leyfa bjór
og léttvín í matvöruverslunum.

Þá er 61 prósent kjósenda Sjálfstæðisflokksins hlynnt málinu en
39 prósent andvíg. Stuðningsmenn
Framsóknarflokksins eru heldur
mótfallnari, en 30 prósent þeirra
eru fylgjandi og 70 prósent andvíg.
Ekki er heldur samstaða um
málið meðal kjósenda stjórnarandstöðuflokkanna.
Kjósendur Vinstri grænna eru
andvígastir því að leyfa bjór og
léttvín í matvöruverslunum en 25
prósent þeirra eru því hlynnt og 75
prósent andvíg.
Alls eru 30 prósent kjósenda
Samfylkingarinnar hlynnt málinu
og 70 prósent andvíg. Meðal kjósenda Bjartrar framtíðar er hnífjafn stuðningur og andstaða við
málið og á meðal kjósenda Pírata
eru 54 prósent hlynnt og 46 prósent andvíg.
Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og aðalflutningsmaður frumvarps um að
gefa áfengisverslun frjálsa, segir
að niðurstöðurnar komi sér ekki á
óvart.
„Þetta er auðvitað grundvallarbreyting sem mun alltaf verða
umdeild. Umræðurnar á þinginu
eru ekki fullkláraðar og ekki hafa
allar staðreyndir málsins komið
fram,“ segir Vilhjálmur.
„Þetta er í raun jákvæðari niðurstaða en áður og það er eðlilegt

➜ Finnst þér að heimila eigi sölu á bjór og léttvíni í matvöruverslunum?
ALLIR

NEI
55%

KARLAR

JÁ
45%

NEI
50%

JÁ
50%

KONUR

NEI
61%

JÁ
39%

Eingöngu tekið mið af svörum þeirra sem afstöðu tóku í könnun Fréttablaðsins
fyrir helgi. Af 800 svörum voru 66 óákveðnir og ﬁmm gáfu ekki upp afstöðu.

að hún þróist í þá átt,“ segir hann.
Vilhjálmur er að berjast fyrir
því að áfengisfrumvarpið fái
brautargengi á næstunni en hann
mun reyna að koma því að um leið
og pláss opnast í dagskrá þingsins.
Þá er hann að þrýsta á að fá hagfræðilega úttekt á frumvarpinu
til að varpa ljósi á efnahagslegar
afleiðingar þess.
„Ef að við fáum hagfræðilega
úttekt í hús er hægt að meta ávinninginn af frumvarpinu. Munu til
dæmis losna fimm milljarðar sem
við munum geta nýtt í aðra hluti
eins og að greiða niður opinberar
skuldir eða til að setja í lýðheilsumál?“spyr Vilhjálmur.
Könnunin var gerð dagana 10.

VILHJÁLMUR ÁRNASON Áfengisfrumvarpið á enn eftir að komast á dagskrá
þingsins
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

og 11. mars. Hringt var í 1.024
manns, þar til 800 svör fengust.
Svarhlutfallið er því 78,1 prósent.
stefanrafn@frettabladid.is

Besti bíllinn.
Audi A3 var valinn besti bíll ársins 2014*
af blaðamönnum frá 22 löndum.

Verð frá kr. 4.890.000,Eyðsla: 4,7l í blönduðum akstri, 109 CO2. Vél: 1,4 TFSI COD, 150 hö.
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*World Car Awards 2014, New York: www.wcoty.com
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AFSLÁTTUR
BREMSUVÖRUR OG
BREMSUVINNA VIÐ

HEKLUBÍLA

Í FLUGSTÖÐINNI Ríkið kaupir fjölmarga flugfarmiða á ári hverju handa starfsmönnum

sínum, sem þurfa að erindast til útlanda í margvíslegum tilgangi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Beðið meðan
ESA grúskaði
Á meðan ESA fjallaði um kvörtun frá Iceland Express
þótti fjármálaráðuneytinu ekki rétt að hefja nýtt
útboð á flugfarmiðum. Ekkert er lengur til fyrirstöðu.
SAMKEPPNISMÁL Fjármálaráðuneytið taldi ekki rétt að hefja
útboð á flugfarmiðum á meðan
Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, var
enn að fjalla um málið. ESA tók
farmiðaútboð ríkisins til umfjöllunar vegna kvörtunar sem barst
frá flugfélaginu Iceland Express.
Að sögn Elvu Bjarkar Sverrisdóttur, fjölmiðlafulltrúa fjármálaráðuneytisins, stóð aldrei annað
til en að útboð á farmiðum vegna
ferða ríkisstarfsmanna til og frá
landinu færi fram að nýju. Þó sé
ljóst að það verði gert með öðrum
hætti en áður.
„Hvað fyrirhugað útboð snertir hefur verið til skoðunar hvaða
form væri heppilegast til að
tryggja sem best kjör og þar með
hag ríkissjóðs,“ segir Elva Björk.
„Niðurstaðan er að skoða annað
útboðsform en rammasamning. Það skýrir að í auglýsingu á
rammasamningsútboði Ríkiskaupa
sem var birt 28. febrúar voru farmiðakaup ekki á lista.“
Hún segir jafnframt að Ríkiskaup vinni um þessar mundir að
undirbúningi almenns útboðs á tilteknum flugleiðum.
Í Fréttablaðinu á laugardaginn var haft eftir Ólafi Stephensen, framkvæmdastjóra Félags
atvinnurekenda, að ríkið hefði
dregið lappirnar í þessu máli í rúm
tvö ár. Félagið hafi áður gagnrýnt
að þrátt fyrir lagaskyldu hafi ríkið
ekki boðið út flugfarmiða.
Í tilkynningu frá fjármála- og
efnahagsráðuneytinu í síðustu

Stofnunin lauk
umfjöllun sinni um málið
um mitt ár 2014, með
þeirri niðurstöðu að engin
ríkisaðstoð fælist í kaupum á ferðum á vegum
ríkisins hjá Icelandair.

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

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

§§
À

Elva Björk Sverrisdóttir,
fjölmiðlafulltrúi fjármálaráðuneytisins.

viku kom fram að útboð á farmiðum fór síðast fram árið 2011.
„Stofnunin lauk umfjöllun sinni
um málið um mitt ár 2014, með
þeirri niðurstöðu að engin ríkisaðstoð fælist í kaupum á ferðum
á vegum ríkisins hjá Icelandair,“
segir Elva Björk. „Þar sem kvörtun Iceland Express til ESA laut
meðal annars að útboðsferlinu
þótti ekki rétt að hefja útboðsferli
að nýju meðan málið var til meðferðar þar.“
Hvorki Icelandair né WOW air
vilja tjá sig mikið um þessi útboðsmál að svo stöddu.
„Við höfum ekkert komið að
þessu á neinn hátt,“ segir Guðjón
Arngrímsson, upplýsingafulltrúi
Icelandair. „Við bíðum bara eftir
því að sjá skilmála útboðsins og
skoðum þá málið.“
WOW air fagnar því hins vegar
að nýtt útboð sé væntanlegt; „Við
fögnum þessari niðurstöðu og
treystum því að allir fái að sitja
við sama borð,“ segir Svanhvít
Friðriksdóttir, upplýsingafulltrúi
WOW air.
gudsteinn@frettabladid.is

ĂƌƉĂƟĐĂͲ,ĂŶŐĂŶĚŝůũſƐ
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TILBOÐ
Við bjóðum takmarkað magn af Miele þvottavélum
og þurrkurum á sérstöku tilboðsverði.
Gildir á meðan byrgðir endast.

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar

vilborga@centrum.is

Þvottavél:
verð frá kr. 139.900
Þurrkari:
verð frá kr. 114.900
Besta vörumerkið í Þýskalandi 2015
Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is
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Stendur til að ríkisvæða skuldir einkafyrirtækja?

Íslenska kreppan
ein af tíu dýrustu

H

agfræðingurinn Lilja Mósesdóttir skrifaði fína grein
í Fréttablaðið á laugardaginn þar sem hún vakti
athygli á baráttu okkar við kröfuhafa föllnu bankanna. Lilja bendir þar á ýmsar hættur sem kunna að
verða á vegi þjóðarinnar á næstunni.
Lilja fór fýluferð í stjórnmálin á árinu 2009 eftir að hafa vakið
verðskuldaða athygli fyrir greiningar á efnahagsástandinu hér
og í öðrum löndum. Eftir að hún var kjörin á þing fyrir Vinstri
græn, varð snemma ljóst að ekki var stemning fyrir að nýta
reynslu hennar og þekkingu. Lilja varð fyrst til að tala um
útgönguskatt og var hann í framhaldi nefndur Liljuskattur. Þegar
hún skrifar á ný og vekur aftur athygli á því sama er við hæfi að
leggja við hlustir.
Lilja vekur athygli á að
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi
komist að þeirri niðurstöðu að
fjármálakreppan hér sé meðal
tíu dýrustu í heimi, hvað varðar
Sigurjón Magnús
beinan útlagðan kostnað skattEgilsson
greiðenda og skuldsetningu
ríkissjóðs. „Frá 2008 til 2011
sme@frettabladid.is
nam beinn útlagður kostnaður
skattgreiðenda 44% af vergri landsframleiðslu og skuldir ríkissjóðs jukust um 72%, þrátt fyrir að Ísland hafi ekki haft burði til
að veita bönkum í fallhættu ríkisaðstoð eins og gert var m.a. á
Írlandi,“ skrifar Lilja.
Lilja hefur áhyggjur af að illa kunni að fara: „Með því að
hvetja kröfuhafa gömlu bankanna til að festa eignir sínar í 30 ára
ríkisskuldabréfum er í raun verið að leggja til að skuldum einkafyrirtækja verði breytt í ríkisskuldir. Stjórnvöld munu sennilega
„réttlæta“ þennan gjörning með því að verið sé að endurfjármagna ríkisskuldir á afar lágum vöxtum (lægri en verðbólga).“
Þetta segir hagfræðingurinn að sé ekki nóg til að koma í
veg fyrir hrun krónunnar. „Gengishrun krónunnar af völdum
peningahengjunnar mun leiða til gífurlegrar hækkunar á verði
innfluttra vara og verðtryggðra lána.“ Spár Lilju eru engi betri
en veðurspár Veðurstofunnar hafa verið í vetur. Okkur ber að
hlusta þegar illviðri er spáð. Annað er fyrirhyggjuleysi.
„Útgönguskatturinn þarf að vera mun hærri en 45% til að
lausn peningahengjunnar verði í samræmi við reglur ESB frá
2013 um að eigendur banka og kröfuhafar eigi að taka á sig kostnaðinn vegna gjaldþrots þeirra. Eigendur gömlu bankanna töpuðu
andvirði hlutabréfa sinna við fall þeirra og margir kröfuhafar
tóku á sig 70-96% lækkun á nafnvirði krafna sinna þegar þeir
seldu kröfurnar hrægammasjóðum og áhættufjárfestum. Nú
hóta þessir sömu hrægammasjóðir og áhættufjárfestar ríkinu
lögsókn fái þeir ekki kröfur sínar nánast að fullu endurgreiddar.
AGS, „vinstristjórnin“ og hægristjórnin sem nú situr hafa fram
til þessa ekki haft hugrekki til að leysa peningahengjuvandann í
samræmi við regluverk ESB frá 2013. Á meðan stækkar hengjan
og ef hún fer af stað verður Ísland sýningardæmi um hvernig
hrægömmum og öðrum kröfuhöfum tókst að koma stórum hluta
af byrðum sínum yfir á launafólk, skattgreiðendur og skuldsett
fyrirtæki og heimili. Hrynji peningahengjan yfir okkur kemst
Ísland aftur í heimspressuna – ekki vegna eldgoss heldur mótmæla og uppþota almennings,“ skrifar Lilja Mósesdóttir.
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Leituðu til Davíðs
Á fjölmennum útifundi á Austurvelli í
gær, upplýsti einn ræðumanna, Jórunn
Frímannsdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, að hún hafi
farið á ritstjóraskrifstofu Morgunblaðsins í Hádegismóum, þar sem
þess var freistað að fá Davíð Oddsson
ritstjóra til að sættast á málamiðlun
til þess að evrópusinnaðir flokksmenn
gætu áfram verið í flokknum. Hún
sagði Davíð hafa hafnað málaleitaninni og ekki brugðist vel við og
reyndar kallað á eftir Jórunni þegar
hún yfirgaf ritstjóraskrifstofuna, að
hún ætti að fara í Samfylkinguna.
Vel að merkja var Davíð þá
löngu hættur sem formaður
Sjálfstæðisflokksins, en
samt var leitað til hans,
ekki til formannsins.

Hágæða vinnuskór fyrir fagfólk
á heilbrigðisstofnunum og í matvælaiðnaði
á tilboði í mars
Ari Trausti
Guðmundsson
jarðvísindamaður
og rithöfundur
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Veit á vandaða lausn

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
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Óbærilegur grátbrosleiki
tilverunnar

K>CCJH@ÓG

AFSLÁTTUR
Í MARS

Birgir fékk ekkert að vita
Birgir Ármannsson, formaður
utanríkisnefndar Alþingis, upplýsti í
þættinum Sprengisandi á Bylgjunni
í gær, að hann hafi ekki fengið að
vita að til stæði að skrifa Evrópusambandinu bréfið góða. Birgi var ekki
sagt frá bréfinu fyrr en á þingflokksfundi, þeim sama og aðrir þingmenn
fengu að vita af bréfaskriftunum.
Birgir sagðist sáttur við það, en hann
tilkynnti utanríkisráðherra að hann
ætti að mæta á fund nefndarinnar í
fyrramálið. Þar gefst öðrum þingmönnum tækifæri til að spyrja
ráðherrann um tilurð bréfsins
og þýðingu þess, sem virðist
flestum óljós. Eflaust má búast við
fjörugum fundi í utanríkisnefnd
Alþingis í fyrramálið.
sme@
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Hvað með Bjarna?
Söguskýring, eða upprifjun Jórunnar
Frímannsdóttur, sem hún sagði frá á
útifundinum, vakti eðlilega athygli.
Leitað var til Davíðs Oddssonar um
málamiðlun fyrir evrópusinna. Hins
vegar var hvergi minnst á Bjarna
Benediktsson, sem vissulega er formaður Sjálfstæðisflokksins, og því
ættu sættir innan flokksins frekar að
vera á hans borði en á borði ritstjóra
Morgunblaðsins, sem vissulega er fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins.
Oft er því haldið fram að tök
Davíðs á flokknum séu enn
mikil og fátt sé gert gegn
hans vilja og flest sem
gert er, sé með hans vilja.
Ef svo er, er það þá
á fárra vitorði.

Auðvelt er að verða að athlægi meðal þjóða
næst okkur. Leiðin er sú að láta sem það eðlilega sé óeðlilegt – jafnvel ómögulegt.
- Það þótti eðlilegt að hefja umsóknarferli
að Evrópusambandinu án þess að hafa um
það þjóðaratkvæðagreiðslu líkt og gert var
hjá yfir 20 þjóðum. Bindandi vilji Alþingis
stóð til þessa, eins og hjá öðrum þjóðþingum.
Öryggisventill lýðræðis er bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla um fenginn aðildarsamning.
- Það þótti eðlilegt að ekki tækist að ljúka
samningum um alla kafla aðildarsamnings
á tæplega einu kjörtímabili – en ferlið ekki
hnökralaust.
- Það þótti eðlilegt, en ekki tiltakanlega
vinnusparandi, að fresta viðræðum skömmu
fyrir íslenskar þingkosningar til þess að hafa
frið um tvö meginmálefni hvað Evrópusambandsaðild varðaði, því nóg var (og er) um
önnur deiluefni í sjávarútvegi og landbúnaði.
- Það þótti eðlilegt að andstæðingar aðildar
lofuðu atkvæðagreiðslu um hvort hefja ætti
aðildarviðræður að nýju eftir þingkosningar
– eða ekki.
- Það þótti eðlilegt að að ný ríkisstjórn, eins
þótt hún væri ekki hlynnt sjálfri aðildinni
að ESB, léti samninganefnd landsins vinna
áfram með her sérfræðinga, gæfi þjóðarat-

kvæði þann vilja til kynna. Slíkt þótti eðlilegt vegna þess að kröfur Íslendinga í meginmálaflokkum voru og eru ljósar – og lýðræðið
leyfir slíkt.
- Það þótti eðlilegt verklag vegna þess að
kæmi fram aðildarsamningur væri efnt til
lýðræðislegra umræðna og þjóðaratkvæðagreiðslu. Íslensk ríkisstjórn væri ekki að
hætta yfirlýstri stefnu um of því þjóðin
myndi tala.
- Það þótti eðlilegt að jafnvel ESB-andstæðingar, jafnt sem efasemdarmenn og
ESB-fylgjendur, vildu halda aðildarviðræðum áfram vegna mikilvægisins og óvissu í
höfuðmálum heima og heiman.
- Það þótti eðlilegt að samkvæmt könnunum væri verulegur meirihluti fyrir áframhaldandi viðræðum við ESB enda þótt skoðanakannanir bentu til naums meirihluta gegn
fullri ESB-aðild.
Ómöguleikinn í pólitískri fléttu ríkisstjórnarinnar er skyndilega aftur ljós. Hann
felst nú í því að taka ranga ákvörðun, sneiða
framhjá Alþingi jafnt sem óskum meirihluta
landsmanna og líta fram hjá öllu eðlilegu í
málefnum ESB-aðildar. Þar með er margfrægur ómöguleiki orðinn að grátbroslegu
tilefni til athlægis.
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AF NETINU

Þingræðið á að vera þungt í vöfum
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Fyrst sviku þeir loforð sín um
að stíga engin skref í Evrópumálum nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu. Nú
sniðganga þeir sjálft þjóðþingið
í meðferð mikilvægasta utanríkismáls lýðveldissögunnar; senda
án samráðs við utanríkismálanefnd loðmullulegt bréf sem
enginn skilur, órætt og klúðurslegt uppsagnarbréf. Meira að
segja málsmetandi þingmenn
stjórnarmeirihlutans túlka bréfið sem svo að hér sé ekkert nýtt,
bara árétting á því að ekkert sé
að gerast. Aðrir túlka það öðruvísi. Maður ímyndar sér hálfvolgan vonbiðil til margra ára
sem hringir.
Hann: Sæl. Með þessu símtali
dreg ég bónorð mitt til baka en
getum við ekki verið trúlofuð
áfram? Og má ég ekki áfram
búa hjá þér, nota dótið þitt, selja
þér varning og fá far með þér í
bæinn?
Hún: Ertu að segja mér upp?
Hann: Finnst þér það ekki?
Ég heyri á þér að þú hefur enga
trú á þessu. Já sko ef þér finnst
það þá erum við náttúrlega hætt
saman og ætlum ekkert að gift-

ast – en trúlofuð sko. Ég verð að
vera sjálfstæður og fullvalda.
Og trúlofaður.
Losarabragur á stjórnskipan
Þeir sviku loforðin um þjóðaratkvæðagreiðslu; töluðu um
„ómöguleika“ þess að standa við
orð sín. Þeir settu loforð sín í
eignarhaldsfélag og létu fara á
hausinn; nei það var ekki ég sem
lofaði þessu, það var Ef-ég-nenni
ehf. Samt er eini „ómöguleikinn“
í málinu sá að uppfylla ekki loforð sín. Það á að vera óhugsandi.
Við höfum kosið yfir okkur
menn sem telja sig óbundna af
loforðum sínum. Landinu ráða
nú menn sem telja að alþingi eigi
þá aðeins að taka ákvarðanir um
lög og reglur, að búið sé að taka
þær ákvarðanir áður í valdamiðstöðvum þeirra – og náttúrlega
Brussel, þar sem ótal lög sem
okkur varða eru samin án þess
að nokkur Íslendingur komi þar
nærri með þeim afleiðingum til
dæmis að lög um hvíldartíma
langferðabílstjóra miðast við
evrópskar hraðbrautir en ekki
þjóðveginn okkar. Og útkoman
eftir því. Málamyndaþingræði.
Hálftími hálfvitanna.
Nú súpum við enn seyðið af því
hversu mikill losarabragur er
á íslenskri stjórnskipun. Ráðamenn virðast stundum spinna
hana áfram frá degi til dags,
með aðstoð lagakrókarefa.
Sú staðhæfing Gunnars Braga
Sveinssonar að núverandi ríkisstjórn sé óbundin af þingsálykt-

Þjóðin taki af skarið

un fyrra þings, vegna þess að
þá hafi annar meirihluti ríkt,
er kannski sérkennilegasta innleggið í þessa umræðu og lýsir
dálítið ískyggilegri sýn ráðherra á því hvernig lýðræðisríki
starfar og hlutverki þingsins í
því. Telur maðurinn að þingsályktanir fyrri tíma hafi ekkert
gildi af því að þá var annað fólk
að störfum en nú er? Og falli úr
gildi með nýjum meirihluta?

Nú súpum við enn
seyðið af því hversu
mikill losarabragur er á
íslenskri stjórnskipun.
Ráðamenn virðast stundum
spinna hana áfram frá degi
til dags, með aðstoð lagakrókarefa.

Á undanþágu frá lýðræðinu
Vera má að bréfið hans styðjist við gloppur í lagabókstaf
– skort á skýrum reglum – en
svo sannarlega stríðir það gegn
öllum hugmyndum okkar um
það hvernig lýðræðið virkar.
Raunar stendur það skýrum
stöfum í þingsköpum að utanríkisráðherra skuli hafa samráð
við utanríkismálanefnd um allar
meiri háttar ákvarðanir í þeim
málaflokki. Ráðherrann hefur
sagt það vera „matsatriði“, hvort
fara skuli eftir þingsköpum.
Hann telur það „matsatriði“ sitt
hvort hann skuli fara að lögum
í starfi sínu. Hann telur vilja
alþingis vera „matsatriði“ sitt.
Forsætisráðherra bætir gráu
ofan á svart með því að segja
fyrri þingsályktun um aðildarumsókn vera marklausa því að
hún hafi verið „þvinguð“. Með
öðrum orðum: lýðræðið er komið
undir umtalsverðum túlkunartogkrafti hans; það er matsatriði,
en ekki regla.
Gunnar Bragi hefur sagt

það of þungt í vöfum að leyfa
þinginu að starfa samkvæmt
lögum. Hann kallar það hins
vegar „valdarán“ þegar stjórnarandstaðan bendir með bréfi til
Brussel á að sjálft þingið getið
eitt dregið til baka umsókn.
Markviss og ofsafengin notkun á
öfugmælum er einmitt einkenni
valdamanna sem vilja starfa á
undanþágu frá lýðræðinu.
Málið er ekkert flókið. Ráðherrar framfylgja stefnu alþingis hverju sinni og í samráði við
það. Í þessu tilviki hefur alþingið
ekki ályktað annað en að Ísland
skuli sækja um aðild að Evrópusambandinu, og þar til það dregur þá ályktun til baka og samþykkir nýja stendur hún óhögguð
og ekki undir ráðherrum komið
að breyta því. Eini aðilinn sem
getur lýst yfir vilja þingsins er
þingið sjálft. Þingræðið á að vera
þungt í vöfum, sérstaklega þegar
stjórnvöld framfylgja stefnu
sem byggir á því að svíkja kosningaloforð sem mikill meirihluti
landsmanna vill að séu uppfyllt.

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

Ég er ein að þeim
sem nenni ekki að
hafa ESB eða ekki
ESB hangandi yfir
mér. Ég nenni því
ekki núna og hef
ekki nennt því síðustu 20 árin
og nenni því ekki næstu 20 árin.
Mín skoðun er sú að það átti
aldrei að fara í aðildarviðræðurnar nema að undangenginni
þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var
ekki gert og þar með byrjaði
klúðrið. Engar aðildarviðræður
hafa verið í gangi lengi og þessi
ríkisstjórn vill ekki halda þeim
áfram. Margir hafa hins vegar
steingleymt því sem þeir sögðu í
kosningabaráttunni að það ætti
að fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla eða hafa bara skipt um
skoðun. Mín skoðun er sú að
þjóðin á að ákveða þetta.
http://blog.pressan.is/
gudﬁnnajohanna
Guðﬁnna Jóh. Guðmundsdóttir

Lýðræði með ﬂensu
Ég á strák sem er
alveg að verða 16 ára
og hann verður kominn með kosningarétt um þær mundir
sem viðræðum við
Evrópusambandið gæti lokið,
og þá vil ég að hann fái að ráða
sjálfur hvaða leið hann vill fara í
lífinu, hvaða leið hann sér besta
fyrir sitt land, fyrir sjálfan sig, vini
sína og fjölskyldu og framtíðina.
Ég vil að unga fólkið fái að ráða
því sjálft.
Ég vil ekki að Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson verði þá búinn að
skella öllum dyrum útí heim í lás.
http://blog.pressan.is/illugi
Illugi Jökulsson
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Þjóðaratkvæðagreiðsla á Krímskaga fer fram
Fyrir ári gengu íbúar Krímskaga að kjörborðinu og kusu um það hvort skaginn
ætti að tilheyra Úkraínu eða Rússlandi.
Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar
varð sú að yfir níutíu prósent atkvæðabærra manna kaus með því að verða
partur af Rússlandi.
Kosningin var ákveðin með aðeins tíu
daga fyrirvara og töldu flestar Evrópuþjóðir hana vera ólögmæta. Öryggisráð
Sameinuðu þjóðanna fundaði vegna
atburðarins og samþykktu þrettán lönd
sem eiga sæti í ráðinu að telja hana
ógilda. Rússar beittu hins vegar neitunarvaldi sínu.
Tveimur dögum eftir kosninguna
undirritaði Vladimír Pútín, forseti Rúss-

lands, lög þess efnis að Krímskaginn
teldist formlega hluti af Rússlandi. Alþjóðasamfélagið hefur hins vegar neitað
að viðurkenna gildi þeirra.
Krímskaginn liggur hvergi að Rússlandi
og hefur Pútín forseti falið fyrirtæki í
eigu góðvinar síns að byggja brú yfir á
skagann.
Áður en kosningin fór fram höfðu
geisað bardagar í landinu og enn var
barist eftir kosninguna. Vopnahlé var
undirritað nú fyrir skemmstu en ekki
eru allir sammála um hvort það hefur
haldist. Hafa báðar fylkingar, stjórnarherinn og uppreisnarmenn, bent á hvor
aðra og sakað hinn aðilann um að rjúfa
vopnahlé.
UPPÁHALD
ÞJÓÐARINNAR

Afmælisbarn
dagsins ætlar
að eyða
afmælisdeginum í faðmi
fjölskyldunnar
að þessu sinni.

MAGELLAN LANDKÖNNUÐUR

Magellan kemur
til Filippseyja
Þennan dag árið 1521 kom
portúgalski landkönnuðurinn Ferdinand Magellan
til Filippseyja. Magellan
fæddist í Sabrosa árið 1480.
Ungur að aldri fékk hann
áhuga á landa- og stjörnufræði. Þegar Magellan var
tvítugur fór hann fyrst á
sjó. Árið 1510 fékk hann
stöðuhækkun sem skipstjóri en hann stalst til þess
að sigla til austurs án leyfis og var í refsingarskyni
lækkaður í tign og neyddur til þess að fara aftur til
Portúgals.
Hann réði sig í þjónustu
Spánarkonungs og þann 10.

ágúst 1519 fóru fimm skip
undir stjórn Magellans
frá Sevilla og sigldu eftir
Guadalquivir til San Lucar
de Barrameda. Frá Grænhöfðaeyjum hélt hann yfir
til Brasilíu og 28. nóvember
sama ár sigldu þrjú skipa
hans um Magellansundið
og yfir til Kyrrahafsins.
Hinn 16. mars náðu skipin
Homonhom á Filippseyjum.
Hann varð því fyrsti Evrópubúinn til að sigla vesturleiðina til Asíu, fyrstur
Evrópubúa til að sigla yfir
Kyrrahafið og fyrstur til að
stjórna leiðangri umhverfis
hnöttinn.

Páll Óskar fagnar í dag
Tónlistarmaðurinn og gleðigjafinn Páll Óskar Hjálmtýsson heldur upp á 45 ára afmælið.
Hann fagnar einnig sýningu á Rokksafninu sem byggð er á lífi þessa poppkóngs Íslands.

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

ÞÓRÐUR SIGURÐSSON
málarameistari,

sem lést föstudaginn 27. febrúar,
verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju,
þriðjudaginn 17. mars kl. 13.00.
Anna Jens´s Óskarsdóttir
Óskar Þórðarson
Sue Þórðarson
Reynir Þórðarson
Stefanía Kristín Sigurðardóttir
Margrjet Þórðardóttir
Arnór Skúlason
barnabörn og barnabarnabörn.

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

„Loksins náðist að opna sýninguna,“
segir Páll Óskar, en í gær var opnuð
sýning hans í Rokksafninu í Reykjanesbæ. Upphaflega stóð til að opna
hana á laugardaginn en sökum veðurs
var ákveðið að bíða með opnunina.
Sýningin er nokkurs konar yfirlitssýning um líf Palla en henni er
skipt niður eftir tímabilum. Þar má
berja augum búninga sem hann hefur
klæðst á ferlinum, úrklippur úr gömlum dagblöðum, teikningar, dagatöl
og að ógleymdum Nokia 6110-símanum sem hann átti lengur en góðu hófi
gegndi.
Í dag, á afmælisdaginn sjálfan,
hefur Palli hins vegar í hyggju að
bjóða nánasta skyldfólki sínu í mat
heim til sín. „Og það er sko ekkert
grín,“ segir afmælisbarnið. Páll er

yngstur sjö systkina og þegar búið er
að bjóða systkinum, mökum þeirra og
afkomendum auk viðhengja og barna
þeirra, telur hópurinn alls 33.
„Ég nýt þeirrar blessunar að Ásdís,
elsta systir mín, starfar sem kokkur
og hún ætlar að elda lambapottrétt
ofan í liðið í einhverjum tröllapotti.
Það fellur síðan í minn hlut að búa
til forláta kartöflustöppu í meðlæti,“
segir Páll. „Okkur hlýtur að takast það
að koma öllum fyrir í íbúðinni minni.“
Spurður hvort hann sé mikið afmælisbarn, samanber það að vera jólabarn, segir Páll að yfirleitt láti hann
sér nægja að bjóða sínum allra nánustu vinum í mat, spjall og spil. „En
þar sem þetta er nú svona miðlungsafmæli þá er allt í lagi að bjóða stórfjölskyldunni.“

Fyrir fimm árum hélt Palli upp á
eftirminnilegasta afmælið sitt, en
þá varð hann fertugur. Herlegheitin
fóru fram á Nasa og Hemmi Gunn var
veislustjóri. Meðal þeirra sem komu
fram voru Baggalútsmenn, Brynhildur Björnsdóttir leikkona hélt ræðu og
kvöldinu var svo slúttað með heljarinnar dansleik þar sem Palli sá um
tónlistina.
„Þetta tókst frábærlega upp þá. Það
komu um sjö hundruð manns sem var
allt frábært fólk sem ég hef kynnst í
gegnum tíðina,“ segir Páll, en bætir
við að það sé ekki hægt að hafa slíka
veislu í hvert einasta skipti.
Sýning Páls verður áfram opin í
Hljómahöllinni og áhugasamir geta
sótt sér plötur hans inn á palloskar.is.
johannoli@frettabladid.is

KRISTJANA JÓNSDÓTTIR
Bræðratungu 8, Kópavogi,

lést 25. febrúar. Útför hennar fer fram
frá Digraneskirkju 18. mars kl. 13.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Minningarsjóð Félags aðstandenda
Alzheimer-sjúklinga: s. 533-1088, alzheimer.is.
Sigurjón Hrólfsson
Jón Hrólfur Sigurjónsson
G. Erla Sigurbjarnadóttir
Hörður Sigurjónsson
Anna Rósa Sigurjónsdóttir
Jens Ágúst Jóhannesson
Helga Sigurjónsdóttir
Steinar Sigurðsson
Heiðar Sigurjónsson
Sólveig Jörgensdóttir
Sveinn Sigurjónsson
Erla Skaftadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararstjóri

Rósa Kristjánsdóttir
útfararstjóri

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

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason
útfararþjónusta

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

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Katla Þorsteinsdóttir
lögfræðiþjónusta

HEILRÆÐI
Til að forðast krosssmit í eldhúsi er ráð
að nota hvert sitt skurðarbrettið undir
mismunandi hrávöru. Gott er að vera
með bretti í ólíkum litum. Til dæmis rautt
fyrir kjöt, hvítt fyrir fisk og grænt fyrir
grænmeti.
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HEILBRIGÐ LAUSN
VIÐ SVEFNVANDA
BALSAM KYNNIR MAGNOLIA OFFICINALIS – Nýjasta fæðubótarefnið frá
Natural Health Labs. Tilvalið fyrir þá sem vilja aðstoð við svefnvandamálum,
stuðla að heilbrigðum samfelldum svefni, vinna gegn þunglyndi, kvíða og
depurð og bæta andlega og líkamlega líðan.
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örkur af plöntunni MAGNOLIA OFFICINALIS, sem
vex í fjallahéruðum Kína,
hefur verið notaður við svefnvandamálum, kvíða og þunglyndi í yfir tvö þúsund ár í Asíu.
Rekja má lækningamátt hans til
náttúrulegu efnanna honokiol
og magnolol. Börkurinn virkjar
taugaboðefni í heilanum og
hefur vöðvaslakandi áhrif sem
stuðla að heilbrigðum samfelldum svefni ásamt því að vinna vel
gegn kvíða og þunglyndi með
því að koma jafnvægi á hormónið cortisol sem er stundum
kallað stresshormónið.
Nýlegar rannsóknir hafa
sýnt að magnolia-börkur gæti
hugsanlega verið árangursríkari
en þunglyndislyfið Valium.
Nýlega hefur m.a. verið fjallað
um magnolia-börkinn í fræðiritinu „The Nutrition Journal“ og á
vefsíðunni www.WebMD.com

ALDREI SOFIÐ BETUR
„Magnolia hjálpar mér ekki einungis að sofna heldur steinsef ég alveg til
morguns og vakna hress og kát.“
Hrafnhildur Ólafsdóttir

ÞRIÐJUNGUR ÍSLENDINGA MEÐ
SVEFNVANDA EÐA ÞUNGLYNDI
MAGNOLIA OFFICINALIS er á
hraðri leið með að verða ein
vinsælasta lausnin gegn svefnvandamálum og þunglyndi í
heiminum og er nú m.a. fáanlegt
í fjölda apóteka, Fjarðarkaupum
og Heimkaupum (frí heimsending).
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BETRI SVEFN, BETRI LÍÐAN
Ómar Þór Ómarsson, framkvæmdastjóri hjá Balsam, segir
magnolia-fæðubótarefni frábæra
lausn fyrir þá sem vilja náttúrulega lausn til að bæta svefn og
almenna líðan. Hann bendir sem
flestum á að kynna sér magnolia-börkinn á netinu.

SÖLUSTAÐIR
Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Lyfju,
Apótekinu, Apótekaranum, Lyfjum og heilsu,
Lyfsalanum, Lifandi markaði, Hagkaupi, Fjarðarkaupum, Orkusetrinu, Heilsuhorninu Blómavali,
Heilsuveri, Heilsulausn.is og Heimkaupum.

FÓLK|
NOTAGILDI Nýju
hlutina þróaði Hanna
Dís út frá hugmyndum sýningargesta
um hvernig mætti
nota keramikhluti
sem hún sýndi árið
2012.
MYND/HANNA DÍS

Amplify frá
Total Result gefur
hárinu meiri lyftingu.
Fáðu 20% afslátt af
öllum vörum Total Result
- á öllum Matrix sölustöðum
landsins.

  
    

Finndu okkur á
„Matrix á íslandi“

NÝTT – NÝTT
8 rétta
hlaðborð í
hádeginu
TILBOÐ
KR. 1.590.OPIÐ KL. 11:00-14:00
Hlaðborðið er alla virka daga.
ekki um helgar.
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SÍMI 554-5022

VÖRULÍNA BYGGÐ Á
UPPÁSTUNGUM GESTA
ÍSLENSK HÖNNUN Hanna Dís Whitehead er ein þeirra hönnuða sem sýna í
Hannesarholti á HönnunarMars. Hanna sýnir vörur sem byggðar eru á uppástungum gesta um notkunarmöguleika og sýnir einnig nýja textíllínu.

Ö

nnur sýningin mín sýnir
hönnunarferlið frá A til
B en hún byggir á verkefni sem ég sýndi í Sparki árið
2012. Það var keramik sem hafði
enga fyrirfram ákveðna notkunarmöguleika heldur setti fólk
sínar hugmyndir í hlutina. Sýningin samanstóð af mismunandi
ílátum með mismunandi handföngum, staðsettum á mismunandi stöðum og fólk stakk upp á
vörum út frá því hvernig það gat
hugsað sér að nota þessi ílát. Ég
safnaði þessum sögum saman og
þróaði í nýjar vörur sem ég sýni
frumgerðir af núna,“ útskýrir
Hanna Dís Whitehead vöruhönnuður sem sýnir nú í Hannesarholti, Grundarstíg 10.
„Til dæmis vildi einn gesta
nota eitthvert ílátið sem bolla,
setja lok ofan á og nota undir te.
Nú er það orðið að tekönnu með
tveimur bollum með loki.“
Á þessari sýningu ætlar Hanna
sér einnig að safna sögum og
uppástungum gesta en sýningargestir geta teiknað upp
hugmyndir eftir sérstökum
stenslum sem Hanna útbjó fyrir
sýninguna. Þær hugmyndir gætu
síðar orðið að vörum. Hún segir
áhugavert að vinna á þennan
hátt.
„Það að hefja ferlið svona
opið býður upp á kosti og galla.
Með því að vinna þetta svona
fékk ég að vita hver þörfin væri.
Þetta snerist ekki um eftirspurn
heldur þörf, lausn á ákveðnu
vandamáli og það var gaman að
geta hannað vöru sem fólk hafði
not fyrir, en það var líka miður ef
fólk vildi nota hlutinn sem eitthvað ákveðið sem gekk ekki fullkomlega upp.“
Á sýningunni í Hannesarholti
er einnig að finna textíllínu eftir
Hönnu Dís sem einnig er framhald af eldri keramikverkum,
sem hún kynnti á HönnunarMars
í fyrra.
„Þetta eru sýnishorn af textíl-

SÝNIR Í HANNESARHOLTI Hanna Dís Whitehead sýnir nytjahluti og textíl í
Hannesarholti.
STENSLAR
Á sýningunni
eru einnig
stenslar sem
Hanna Dís
útbjó svo
gestir geti
teiknað upp
fleiri hugmyndir að
notkunarmöguleikum
fyrir vörurnar.

línu, viskustykki, sem prentað
er á með stafrænni prentun en
munstrin koma frá munstruðum
keramikhlutum sem ég sýndi hér
í Hannesarholti í fyrra. Ég mun

sýna línuna í heild sinni síðar á
árinu,“ segir Hanna Dís.
Sýningin var opnuð á HönnunarMars en stendur fram yfir
■ heida@365.is
næstu helgi.
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Fjölbýli í fallegu umhverfi
Heimili fasteignasala, sími
530 6500, kynnir til sölu og
sýnis glæsilega nýbyggingu í
Urriðaholti í Garðabæ.

V

ið Hraungötu 1 í Garðabæ
byggja Pétur og Kristinn
ehf. Húsið er átta íbúða
lyftuhús á fimm hæðum með opið
bílskýli. 3ja og 4ra herbergja
íbúðir, allar með stæði í opnu bílskýli, stærðir 118-176 fm. Íbúðirnar eru bjartar með stórum
svölum. Vandaðar innréttingar
og tæki, gólfefni fylgir að hluta.
Á hverri hæð eru tvær íbúðir
nema á fyrstu og fimmtu.
Á fyrstu hæð er ein íbúð með
góðri verönd og á fimmtu hæð er
ein þriggja herbergja íbúð með
þaksvölum. Húsið er hannað af
teiknistofu Ingimundar Sveinssonar með nútíma þægindi og
gæðakröfur að leiðarljósi þar
sem áhersla er lögð á gæði byggðarinnar og aðlaðandi umhverfi.
Skipulag Urriðaholts er unnið
frá grunni með sjálfbæra þróun

Hraungata er í nýju hverfi í Garðabæ.

og virðingu fyrir umhverfi í
huga. Nýjar leiðir hafa verið
farnar til að ná því markmiði svo
sem með ákveðnu skipulagi í
landmótun, gatnahönnun og meðhöndlun yfirborðsvatns. Bygging
grunn- og leikskóla í Urriðaholti

er að hefjast á vegum Garðabæjar.
Vandaðar íbúðir á góðum
útsýnisstað skammt frá ört rísandi þjónustukjarna. Nánari upplýsingar á skrifstofu fasteignasölunnar Heimilis.

Leirvogstunga 15 - 270 Mosfellsbær

Melabraut 16 - 170 Seltj.nes.

Mjög glæsilegt og mikið endurnýjað 406,7 m2
einbýlishús með stórum bílskúr á 1.261,2 m2
eignarlóð við Leirvogstungu 15 í Mosfellsbæ.Um
er að ræða glæsilegt tveggja hæða einbýlishús
sem bíður upp á mikla möguleika, vegna
aukaíbúðar eða til að þjóna stórri fjölskyldu. Sjón
er sögu ríkari. V. 74,5 m.

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

Desjamýri 7 - 270 Mosfellsbær
28 m2 geymsluhúsnæði/bílskúrar
á lokuðu svæði við Desjamýri 7 í
Mosfellsbæ. Þetta er mjög góður
kostur fyrir iðnaðamenn, eða
dótakassi fyrir leikföngin, svo og
sem geymsla. V. 3,7 m.

Falleg 109,7 m2, 4ra herbergja íbúð á tveimur
hæðum í fjórbýlishúsi. Á hæðinni er hol, tvö
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofa.
Á rishæð er herbergi og gott geymslupláss.
V. 33,1 m.

Stórikriki 3 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

Urðarholt 5 -270 Mosfellsbær

Fallegt og vel skipulagt 219,5 fm endaraðhús
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr og
stórri lóð. Skemmtilegt fjölskylduhús með 4-5
svefnherbergjum. V. 47,5 m.

Laus strax
Kjarrhólmi 10 - 200 Kópavogur
Björt og vel skipulögð 89,5 m2, 4ra
herbergja íbúð með fallegu útsýni á
efstu hæð í 4ra hæða fjölbýlishúsi.
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi,
forstofuhol, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. Íbúðinni
fylgir sérgeymsla í kjallara.
V. 27,9 m.

Stórikriki 56 -270 Mosfellsbær
262,1 m2 efri sérhæð með bílskúr í tvíbýlishúsi
við Stórakrika 56 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í
forstofu, stofu, eldhús, þrjú góð barnaherbergi,
hjónaherbergi m/sér baðherbergi, sjónvarpshol,
baðherbergi, þvottahús og geymslu. Íbúðin er
214,8 m2 og bílskúrinn 47,3 m2. V. 54,0 m.

Björt og vel skipulögð 64,3 m2, 2ja herbergja
íbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli í miðbæ
Mosfellsbæjar. V. 21,5 m.

Skeljatangi 17 - 270 Mos.

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

Laus strax
Hulduhlíð 2 -270 Mosfellsbær

Sandavað 9 - 110 Reykjavík

IÐ
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Falleg 93 m2, 3ja herbergja íbúð á
2. hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara í lyftuhúsi. Gott skipulag.
Fallegar innréttingar og gólfefni.
Fallegt útsýni og svalir í suðvestur.
Góð staðsetning, stutt í skóla og
leikskóla. V. 30,9 m.

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

IÐ

OP
94,2 m2 4ra herbergja íbúð á 2.hæð með
sérinngangi í fjórbýlishúsi. Íbúðin skiptist í
þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi,
geymslu, eldhús og stofu. Vinsæll staður rétt
við skóla, leikskóla, sundlaug og líkamsrækt.
V. 28,9 m.

S
HÚ

158,8 m2 endaraðhús á einni hæð með bílskúr
við Hulduhlíð 2 í Mosfellsbæ. Um er að ræða
125,2 m2 steinsteypt raðhús á einni hæð ásamt
33,6 m2 frístandandi bílskúr á stórri hornlóð við
Hulduhlíð. V. 45,9 m.

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30
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jon@fastmark.is

Guðmundur Th.
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is
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Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is
Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Ægisíða - Glæsileg eign.
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.

LÓÐIR VIÐ ÞINGVALLAVATN

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

Verð 90,9 millj.
V

Eignarlóðir við Þingvallavatn
7.400 fermetra eignarlóðir niður við Þingvallavatn
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.

Eyvindarholt - Einstök staðsetning á Álftanesi.

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

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

Verð 67,0 millj.
V

Eignin stendur á einum besta stað á Álftanesinu með ótrúlegu útsýni til Bessastaða og víðar.

Glæsileg skjólgóð afgirt og mjög prívat baklóð.

EINSTAKLINGSÍBÚÐ
Í Ú

2JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

SUÐURHÓLAR.

FRAKKASTÍGUR
K
– TVÆR ÍBÚÐIR.

KÓPAVOGSBRAUT.

LANGALÍNA - 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.

•,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.

Glæsileg 61,9 fm. íbúð á 1. hæð með suðursvölum í
sunnanverðum Kópavogi. Húsið var allt endurbyggt árið 2010
og er í mjög góðu ástandi að utan og innan. Á þessum tíma
var íbúðin innréttuð uppá nýtt og skipt um gler og glugga.
Hús er klætt að utan með áli.
25,9 millj.

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.

LAUGAVEGUR

37,9 millj.

NAUSTAVÖR

Laugavegur 86-94. Fimm glæsilegar íbúðir.

Naustavör 2 – Kópavogi. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverﬁnu í Kópavogi.

Höfum fengið til einkasölu ﬁmm glæsilegar íbúðir á 3. hæð í nýlegu og vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu í hjarta miðborgarinnar,
samtals 470 fermetrar að stærð. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Svalir eru á öllum íbúðum og sér bílastæði fylgir hverri eign.
Eignirnar seljast í einu lagi. Upplagt tækifæri fyrir skammtímaútleigu. Verð 225,0 millj.

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. 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.

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

Langholtsvegur 79 - 2ja herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15 – 17.45
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60,7 fm. 2ja herbergja kjallaraíbúð með sérinngangi
við Langholtsveginn. Snyrtileg viðarinnrétting í
eldhúsi og á baðherbergi. Snyrtileg sameign með
sameiginlegu þvottaherbergi.
Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla
þjónustu, skóla og leikskóla.
Íbúðin er laus og til afhendingar strax.

Verð 18,5 millj.
V
Verið velkomin.
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Suðurhólar 24 - Einstaklingsíbúð.
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Mjög fallegt og vandað 291,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum
að meðtöldum 64,0 fm. tvöföldum bílskúr á 1.469,0 fm. eignarlóð
á Arnarnesinu í Garðabæ. Húsið, sem hefur verið mjög vel viðhaldið
og nokkuð endurnýjað í gegnum árin er í góðu ástandi að innan
sem utan. Hjónasvíta með sér baðherbergi. Alrými sem í eru parketlögð setustofa og arinstofa með fallegum arni.
Mjög mikil lofthæð í stofum og fallegt útsýni til sjávar. Úr stofum er útgengi á svalir til suðausturs.
Lóðin er fullfrágengin og ræktuð með stórum og skjólsælum veröndum.

Verð 93,0 millj.
V

Íbúðin er laus
la s til afhendingar
afhendingarr við
v ka
kaupsamning

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA - 6 HERBERGJA

KLEIFARSEL.
F

NÚPABAKKI.

ÁLFHEIMAR - 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ.

Mjög fallegt og vel skipulagt 212,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum
stað neðst í botnlanga. Stofa/borstofa með fallegum arni. Eldhús með miklum
eikarinnéttingum. 4 góð herbergi, öll með skápum. Lóðin er mjög snyrtileg með
góðum sólpalli. Stórt bílaplan fyrir framan bílskúr.
Frábær staðsetning við opið svæði og Seljaskóla.
57,0 millj.

Afar glæsilegt og vel skipulagt 211,2 fm. raðhús á pöllum með innb. 22,0 fm. bílsk.
Stórar svalir eru til suðvesturs útaf stofum og afgirt og skjólsæl viðarverönd. Húsið
hefur verið mikið endurnýjað á sl. árum, m.a. bæði baðherbergin, eldhúsinnrétting,
gólfefni að hluta og allt gler. Alrými sem í eru rúmgóðar og bjartar stofur með mikilli
lofthæð og eldhús. Sjónvarpstofa og 4 herbergi.
52,9 millj.

Vel skipulögð 4ra herbergja 105,1 fm. íbúð á 4. hæð í mjög góðu, nýlega viðgerðu
og máluðu fjölbýlishúsi. Eldhús með góðri borðaðstöðu. Rúmgóð stofa með útgengi
á skjólsælar suðursvalir. Þrjú rúmgóð herbergi. Staðsetning eignarinnar er mjög
góð. Stutt er í leikskóla, skóla og verslanir auk þess sem Laugardalurinn er
við hlið hússins.
32,9 millj.

LJÓSAKUR - GARÐABÆ.

LAUFENGI.

NESHAGI. NEÐRI SÉRHÆÐ

Stórglæsilegt 223,1 fm. tvílyft raðhús að meðtöldum 28,2 fm. bílskúr. 3 góð svefnh.
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.

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.

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.
39,9 millj.

38,5 millj.

T
US X
LA TRA
S

GRANASKJÓL. ENDARAÐHÚS.

K RSNESBRAUT - KÓPAVOGI. ENDARAÐHÚS.
KÁ

SÓLHEIMAR. EFRI SÉRHÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR.

Mjög glæsilegt, vel skipulagt og mikið endurnýjað 185,8 fm. endaraðhús, tvær
hæðir og ris, á stórri lóð með góðri og rúmri aðkomu við Granaskjól. Rúmgóðar
stofur með útgengi á afgirta verönd. Nýtt eldhús. Stór sjónvarpsstofa.
Fjögur herbergi. Viðarverönd út af stofum og mikil hellulögn fyrir framan hús.

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

Glæsileg 221,4 fm. 5 herbergja efri sérhæð að meðtöldum 33,8 fm. bílskúr á
þessum frábæra stað við Sólheima. Tvennar svalir eru á íbúðinni í suður og vestur.
Stofa með arni og mikilli lofthæð. Þrjú herbergi. Sjónvarpshol með mikilli lofthæð.
Einstaklega falleg gluggasetning í stofum og holi sem gefa fallega birtu. Frábær
staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu og skóla.
63,9 millj.

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

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

VESTURÁS 64 110 RVK.
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Guðlaugsson,
sölumaður

SPORÐAGRUNNUR 11

LAUGAVEGUR 151-155 101 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 02-02.
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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

REYNIMELUR 80 107 RVK.

ÍBÚÐ MERKT -01.01
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260 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á góðum útsýnisstað við Vesturás í Reykjavík. Neðri hæðin skiptist í forstofu, hol, herbergi,
snyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús og þvottaherbergi. Efri hæð skiptist í hol,
baðherbergi og 5 til 6 svefnherbergi, (ef geymsla er nýtt sem herbergi). Yfir
húsinu er svo rúmgott geymsluloft með gluggum. Húsið er laust til afhendingar við kaupsamning. Eignin verður sýnd mánudaginn 16.mars milli kl. 17:15
og kl. 17:45.V. 63 m. 8623

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

ÍBÚÐ MERKT 01-02.
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Falleg og vel skipulögð 114,6 fm neðri sérhæð. Húsið er byggt 1958 og er
teiknað af Sigvalda Thorðasyni arkitekt. Eignin verður sýnd mánudaginn
16.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 41.9 m. 8631

Mjög björt og frábærlega staðsett ca 55 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í
vesturbæ Reykjavíkur. Góðar suður svalir. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
17. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 16,5 m. 8632

VESTURGATA 18-20

ÞINGVAÐ 61-81 110 RVK.

220 HAFNARFIRÐI

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

MÖGULEG 90-95% LÁN.

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

Þorrasalir 17 201- íbúð merkt 02-10.
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Tilbúnar fjölskylduíbúðir— frá 322 þús. kr. á fermetra
Íbúðir með sérinngangi og rúmgóðri geymslu. Glæsilegur bílakjallari er undir húsinu. Útsýnið nýtur sín um stóra glugga í björtum íbúðum sem skarta vönduðum innréttingum. Skemmtilegt
leiksvæði í garðinum kallar á börnin út að leika. Stutt er í alla
þjónustu, með Salaskóla, verslun, heilsugæslu, sundlaug, íþróttahús og líkamsrækt í göngufæri. Náttúran teygir sig inn í hverfið
með útivistarparadísina Heiðmörk og Golfvöll GKG í túnfætinum.
Eignin verður sýnd miðvikudaginn 18. mars
milli kl. 17:15 og kl. 18:00.
Verð frá 31,9 m.
3727

Mýrargata 26, 101 Reykjavík

Vandaðar 2-5 herbergja
gj íbúðir, með sérmerktu stæði eða séreignabílskúr
g
í
bílakjallara. Öll þjónusta er í göngufæri, hvort sem horft er til miðborgarinnar,
Grandagarðs eða Vesturbæjar, og má því segja að ef staðsetning skiptir máli,
þá er Mýrargata 26 staðurinn til að vera. V. 4356

SUÐURMÝRI 44A - 170 SELTJ.NES

Glæsilegt tvílyft parhús með innbyggðum bílskúr. Á neðri hæðinni er forstofa,
þþvottahús, baðherbergi,
g stofa, borðstofa ogg eldhús. Gengið
g er út á verönd úr
stofu. Á efri hæðinni er hol, hjónaherbergi, baðherbergi og tvö svefnherbergi.
V. 70 m.4602

RAÐHÚS

4RA-6 HERBERGJA

Kristnibraut 27 113 Rvk.
Sigtún – 3ja herbergja íbúð
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

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

Björt og vel skipulögð 87 fm 3ja herbergja kjallaraíbúð
í glæsilegu
g
g þríbýlishúsi.
þ ý
Húsið hefur mikið verið endurnýjað á síðustu árum. Íbúðin skiptist í góða stofu, tvö
herbergi, eldhús, bað og fl. V 27,9 m. 8517

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

LÓÐIR

3JA HERBERGJA

Lynghólar Garðabæ - byggingalóðir

Kárastígur 1 101 Rvk.
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

Ölduslóð 27, 220 Hafnarfirði
Íbúð 0101 er 3ja herbergja 91 fm íbúð á jarðhæð í að
sjá góðu húsi á fínum stað í Hafnarfirði, steinsnar frá
miðbænum. Sérinngangur. Laus strax og sölumenn sýna.
V. 23,9 m. 4574

Um er að ræða lóðir fyrir 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

Iðnbúð 4, 210 Garðabær
Efri hæð í blönduðu íbúðar og atvinnuhúsnæði. 125,4
fm að stærð , 3ja
j herbergja,
gj sérþvotthús,
þ
sérinngangur.
Íbúðin er laus strax og sölumenn sýna. V. 28,0 m. 8347

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

Ásvallagata 101 Reykjavík - Laus strax
3ja herbergja 60,8 fm falleg íbúð sem skiptist í n.k.
forstofu, stofu, eldhús, 2 svefnherbergi og baðherbergi.
Sérmerkt bílastæði er á lóðinn (næst húsi) V. 28,5 m. 8620

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

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

Aðkoma frá
Mjölnisholti
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Sigurður
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Dórothea
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

Jóhanna Kristín Þorsteinn
Fasteignasali Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Halla
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi
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Egilsgata 12

101 Reykjavík

38.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

Glitvangur 3

Hafnarfjörður

64.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl. 17.30-18.00

Stærð: 121,2 m2

Herbergi: 6

Kríunes 11

210 Garðabær

94.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. mars kl. 17.30-18.00

Stærð: 253,9 m2

Herbergi: 8

Stærð: 314,8 m2

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

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.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Hamrahlíð 33

Þorrasalir 13-15

Sæbólsbraut 26

105 Reykjavík

69.900.000

201 Kópavogur

36,9- 48,2 m

BÓKIÐ SKOÐUN - VERIÐ VELKOMIN
Fjölbýlishús

200 Kópavogur

29.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl. 17:30-18:00

Stærð: 107-126 m2

Herbergi: 4

Stærð: 94,5 m2

NÝJAR ÚTSÝNISÍBÚÐIR
Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 4ra herbergja íbúðir á þessum vinsæla stað
í Kópavogi. Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Víﬁlsstaði.
Einstaklega fallegt útsýni. Stærðir frá 107 - 126 fm. Afhending í ágúst 2015.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Fasteignasalan Torg kynnir:
Fasteignasalan TORG kynnir: 94,5 fm 4ra herbergja í búð á 1. hæð við Sæbólsbraut í Kópavogi. Gott skipulag er á eigninni. Suður svalir. Stutt í alla þjónustu.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Álfaland 5

Blómastofa

108 Reykjavík

33.900.000

108 Reykjavík

Tilboð

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

Stærð: 228,8 m2

Sex herbergja íbúð í fjórbýli með bílskúr teiknuð af Kjartani
Sveinssyni. Eignin er á tveimur hæðum. Hæðin er með gestasalerni innaf forstofu, endurnýjuðu eldhúsi, þvottahús innaf,
borðstofu og stofu ásamt skrifstofuherb.innaf, útgengi út á
svalir suður úr stofu. Fallegur hár stigagluggi upp á efri hæð
sem er með fjórum herb.,endurnýjuðu baðherb. og útgengi út
á stórar svalir í suður. Möguleiki á að kaupa einnig 101,0 fm
kjallaraíbúð í húsinu.

HRINGDU TIL FREKARI UPPLÝSINGA

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

Stærð: 129,6 m2

Leigu húsnæði: 200 m2

Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

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

Vel þekkt blómastofa með langa og góða viðskiptasögu til sölu, reksturinn er í
rúmgóðu leiguhúsnæði á jarðhæð miðsvæðis í borginni, stærð húsnæðis bíður
upp á frekari möguleika tengda blómastofunni t.d námskeiðahald eða annan
skyldan rekstur, aðkoma góð og næg bílastæði.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Selbraut 7

Lindarflöt 9

Strandvegur 10

170 Seltjarnarnes

69.800.000

PANTAÐU SKOÐUN NÚNA, S. 893 4416
Herbergi: 5-6

210 Garðabæ

62.900.000

PANTAÐU SKOÐUN NÚNA, S. 893 4416

Stærð: 235,6 m2

Herbergi: 5-6

210 Garðabær

43.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl. 17:30-18:00

Stærð: 185,7 m2

Herbergi: 4

Stærð: 134,4 m2

Gott einbýlishús og bílskúr í þessu vinsæla hverﬁ á sunnanverðu Seltjarnarnesi.
Húsið er með stórum stofum og góðu eldhúsi. Svefnherbergin eru þrjú, stór, í sér
álmu ásamt baðherbergi. Íbúðarrými í kjallara, 43,5 fm, með fullri lofthæð og góðum
gluggum, auðvelt að breyta. Í kjallara er innangengur bílskúrinn, 43,2 fm a stærð og
með 2,55m lofthæð. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

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

Glæsileg, björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með stæði í bílageymslu.
Stórar og glæsilegar stofur m/gluggum á þrjá vegu og útgengi á sv-svalir. Eldhúsinnrétting m/hvítum háglans- og eikarhurðum. Hvítt granít á borðum og innfellt
morgunverðarborð. 3 svefnherbergi, baðherbergi m/sturtu. Ljósar ﬂísar á öllum
gólfum. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Álakvísl 88

Skipasund 90

Strandvegur 23

110 Reykjavík

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

Stærð: 145,7 m2

Bílskúr

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

104 Reykjavík

45.900.000

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

Stærð: 204,3 m2

Bílskúr

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlihús á tveimur hæðum ástam 40 fm bílskúr og 13,5
fm Garðskála samtals 204,3 fm. Góð aðkoma er að húsinu sem stendur innarlega
á lóðinni með góðum bílastæðum. Nýlega var endurnýjað að eldhús, baðherbergi,
ofnalagnir, ofnar, gólfefni, skipt um einangrun og veggir gifsaðir á efri hæð og raﬂagnir
að hluta. Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

210 Garðabær

39.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. 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
4ra 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.

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

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
Sími: 697 9300

sölufulltrúi
Sími: 780 2700

sölufulltrúi
Sími: 845 8958

sölufulltrúi
Sími: 893 9929

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími:

899 5856

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími:

6955520

Vesturgata
Laugateigur

Naustabryggja

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

Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

106 fm þriggja herbergja íbúð á jarðhæð
Viðhaldslétt fjölbýli
Þvottahús innan íbúðar
Stæði í lokaðri bílgeymslu

24,7 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

30,9 millj.

t

Vættaborgir
Fallegt hús að stærð 190,2 fm á pöllum.
Innbyggður bílskúr m. mikilli lofthæð. Húsið
allt hið vandaðasta. Afgirt lóð með harðviðar
girðingu. Skipti möguleg á 3ja herbergja íbúð.
Mikið sjávarútsýni.
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

67,9 millj.

Glæsileg eign
á tveimur hæðum

Sérinngangur. Mikil lofthæð.

Jórusel

143 fm. 4 svefnherbergi.
Nýlegt eldhús, 2 baðherbergi,
Fallegur garður með stórri auka geymslu

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

56,9 millj.

Fallegt 294 fm einbýlishús
Aukaíbúð í kjallara 59 fm
Tvennar svalir/ húsi hefur verið haldið vel við
Autt svæði fyrir aftan húsið
Bílskúr 28 fm að stærð
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð:

63,0 millj.

t

Austurmörk
169 fm atvinnuhúsnæði í útleigu
Tryggar leigutekjur, 3ja ára samningur
Góð staðsetning

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

21,5 millj.

Barmahlíð
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

Verð :

28,9 millj.

www.miklaborg.is

Kambasel
Mjög gott 179,6 fm einbýli á einni hæð ásamt
36,2 fm bílskúr, samtals 215,8 fm. Eignin
skiptist í 4 herbergi, 2 stofur, sjónvarpshol,
eldhús, 2 baðherbergi, þvottahús og bílskúr.
Eignin er laus.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

55,9 millj.

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

Verð :

24,9 millj.

Furuás

Ferjubakki

Fallegt og rúmgott einbýli Góð alrými, og
rúmgott eldhús 4-5 góð svefnhergi.
Lóð með veröndum og potti. Tvöfaldur bílskúr,
í dag innréttuð íbúð. Fjölskylduvænt hús,
eftirsótt hverfi 210 Garðabær

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: Atli 899 1178

Verð :

67,5 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

- með þér alla leið -

Verð :

19,7 millj.

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

Verð :

51,0 millj.

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

Verð:

30,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG
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OPIN HÚS Í DAG

OPIN HÚS Í VIKUNNI
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 17.mars. kl. 17:45-18:15

mánudaginn 16. mars. kl. 17:15-18:00

Reykjavíkurvegur 40

Þingvað 35

Litli Skerjafjörður
Mjög vel skipulögð og falleg 80,8fm 3 herb.
íbúð á jarðhæð með sérinngangi, útgangi út á
suður verönd ásamt 22,8fm bílskúrs.

Glæsilegt 210fm 6 herbergja einbýlishús
ásamt 25,8fm bílskúr. Glæsilegar innréttingar
og gólfefni. Hiti í öllum gólfum. Útsýni
Hér er að ferðinni einstök eign sem vert
er að skoða.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Örstutt í Háskólan og miðborgina.
Eignin er laus strax.

85,0 millj.

Verð :

42,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 17.mars. kl. 17:30-18:00

mánudaginn16.mars kl.18:00-18:30

Álagrandi 27

Reyrengi 4

107 fm íbúð á efstu hæð
4 svefnherbergi
Eina íbúðin á stigapalli
Suðursvalir

Mjög falleg 84,1fm 3herb. íbúð á jarðhæð
með sérinngangi.
Stór afgirt suður verönd.
Sér stæði í opinni bílageymslu.
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

27,9 millj.

Verð :

t

39,9 millj.

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

Ásakór 1
íbúð 403

Seinakur
Einbýlishúsalóðir í Akralandshverfi
Garðabæjar. Byggja má 250 fm einbýlishúsi
á einni hæð á hverri lóð.
Stærð lóða 740 til 790 fm.
Gatnagerðargjöld ógreidd.
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð frá:

Með bílskúr

Laxatunga

25,0 millj.

Byggingaréttur fyrir steypt hús að stærð 265,1
fm, þar af bílskúr 30,5 fm. Stærð endalóðar er
555,0 fm. Byggingamagn lóðar er 1326,0 fm.
Stæði fyrir 10 bíla á lóð eða 2 fyrir hvert hús.
Púði og gatnagerðargjöld eru greidd.
Nánar: Jórunn 845 8958

Nánari upplýsingar veitir:

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

Rúmgóð 4ra herb. íbúð á 4. hæð
Alls um 160 fm með bílskúr
Gott stofu og eldhúsrými
Þrjú rúmgóð svefnherbergi
Fallegt útsýni
Laus fljótlega
Verð :

41,5 millj.

5,5 millj.

Verð :

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

Gistiheimili
Rafnkelsstaðavegi 11
Garði

Möguleiki á 9 herbergjum í heimagistingu

Laugavegur 128

Tvílyft hús að stærð 249,5 fm.
Eignarland 1,8 ha.
Húsi hefur verið vel við haldið.
Óspillt náttúra – norðurljós
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

MIKLABORG

Verð :

49,0 millj.

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

- með þér alla leið -

Falleg og vel skipulögð 109,7 fm
4ra herbergja íbúð á 1. hæð
Tvennar stofur og tvö svefnherbergi þar af
annað með sérinngangi
Sjarmerandi eldhús og rúmgóð herbergi
Nýlegir gluggar
Verð :

35,0 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið t

Boðaþing
Glæsileg 2-3ja herbergja 93,8 fm íbúð
á jarðhæð Íbúðin er fyrir 55 ár og eldri.
Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi.
Stór sólpallur í suður.
Björt og skemmtileg íbúð.
Nánar: Svan 697 9300

Verð :

30,5 millj.

Breiðamörk

Álfaskeið

Kjörið fjárfestingatækifæri. Tveir eignarhlutar
báðir í útleigu, tryggar tekjur 784 fm lóð
með nægum bílastæðum, mögulega
stækkunarmöguleiki. Neðri hæð starfrækt sem
grillsjoppa. Íbúð á efri hæð.

Mjög vel skipulögð 49,7 fm 2 herbergja íbúð
á 4 (efstu) hæð í mjög snyrtilegu fjölbýlishúsi.
Eignin er laus.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

29,9 millj.

Verð :

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

Kórsalir
Glæsileg 128,0 fm íbúð
Þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og stofa
Vandaðar innréttingar
Glæsilegt útsýni/suðvestur svalir
Stæði í bílageymslu

17,2 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

39,0 millj.

Hávallagata
Glæsileg 138,9 fm
sérhæð við Hávallagötu

Úthlíð

Sérinngangur
6 herbergja

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.

Tvennar suðursvalir
Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánar: Helgi 780 2700

t

Verð :

51,9 millj.

t

Melabraut

Ásvallagata

Mjög vel skipulögð 109,7 fm 4ra herbergja
íbúð á efri hæð og ris í góð fjórbýli.
Eignin er laus til afhendingar strax.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

33,1 millj.

Hraunbær 114

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

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

Nánar: Helgi 780 2700

Nánar: Jórunn 845 8958

44,9 millj.

Verð :

t

Verð :

Kambasel
80 fm íbúð á jarðhæð. Sérinngangur.
Stór afgirtur garður.
2-3 svefnherbergi.
Merkt stæði.
Útgengi út í garð í íbúð

28,9 millj.

t

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

26,9 millj.

t

rax
Laus st

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

Verð :

34,9 millj.

Skipholt

Skólavörðustígur

Vel skipulögð 113,7 fm 5 herbergja neðri
sérhæð með sérinngangi og 30 fm bílskúr,
samtals : 143,7 fm.
3 herbergi og 2 stofur.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

Vesturgata Hafnarﬁrði

Falleg íbúð að stærð 74,1 fm
Húsið í góðu viðhaldi
Gluggar og dyr setja mikinn svip á eignina
Frábær staðsetning

38,5 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

Mjög falleg 148 fm 4 herb. íbúð á jarðhæð
með 30 fm suður verönd ásamt
35,5 fm verönd á baklóð.
Stæði í bílageymslu.
Glæsilegt eldhús og bað.

38,9 millj.

t

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

47,5 millj.

t

Ný íbúð í 101 RVK

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

Verð :

84,9 millj.

www.miklaborg.is

Mýrargata 26
Glæsileg 129,5 fm 4 herbergja íbúð
Frábært útsýni út á Reykjavíkurhöfn
Stæði í lokaðri bílageymslu
Sameiginlegir þakgarðar á 6 og 7 hæð
Laus við kaupsamning
Nánar: Davíð 697 3080

Verð :

52,2 millj.

Dalsel

Kambsvegur

Falleg 112,6 fm 4ra herbergja íbúð
Endaíbúð - Mikið útsýni
Auðvelt að bæta 4ja svefnherbergi við
Stæði í bílageymslu
Nánar: Jason 775 1515

- með þér alla leið -

Verð :

26,9 millj.

Stór hæð 184 fm.
3 svefnherbergi.
3 svalir. Útsýni út á sundin.
Bílskúr og sérstæði.
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

47,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG
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GLÆSILEG
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Ásabraut
Glæsilegt 88,4 fm heilsárshús á 8500 fm
eignarlandi.
Stór sólpallur, hitaveita, heitur pottur.
Tvö svefnherbergi.
Rúmgóð stofa, opið eldhús.
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

T ÚRVAL

Kerhraun
58 fm sumarhús með þremur svefnherbergjum
5040 fm eignarlóð
Hitaveita, lokað ofnakerfi

34,8 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

16,9 millj.

Verð :

t

Eyrarskógur
Fallegt 50,3 fm sumarhús auk millilofts
4300 fm leigulóð
Sólpallur
Lokað svæði (rafmagnshlið)

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

11,9 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

Eyjavegur - Í grennd við Geysi
Fallegt 26 fm sumarhús á 7700 fm eignarlandi
Leyfi til að byggja allt að 100 fm hús
Lóðin liggur rétt við Haukadals golfvöllinn.
Svefnherbergi, stofa, eldhús, snyrting
og svefnloft
Nánar: Jón Rafn 695 5520

7,9 millj.

Verð :

Við Álftavatn Grímsnesi
84,8 fm hús m/ ca 100 sólpalli
5000 fm kjarri vaxið eignarland
Frábær staðsetning
Hitaveita, heitur pottur

16,3 millj.

t

t

Selmýrarvegur

63,3 fm með ásamt ca 20 fm millilofti
1610 fm eignarlóð, gott útsýni
Mikið endurnýjað
Stór sólpallur og að sjálfsögðu heitur pottur

Frábært tækifæri fyrir laghenta.
Tvö sumarhús á verði eins og á
8855 fm eignarlandi !
47,3 fm sumarhús með fullri úttekt og 40 fm
sumarhús sem búið er að fá leyfi fyrir á lóð

12,5 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Asparlundur

Mýrarkot - Grímsnesi

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

25,9 millj.

t

Hraunbrekkur - Húsafell

Klausturhólar
Grímsnesi

Stórglæsilegt heilsárshús 116 fm að stærð á
1000 fm eignarlandi Klætt að utan með lerki
og hraungráum náttúrusteini. Eignin skilast
fullfrágengin. 3 svefnherbergi, stofa, eldhús,
geymsla og þvottahús

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.

Sumarhús 37,4 fm
Eignarland 1,0 ha
Kjarri vaxið land
Stutt frá Reykjavík

36,0 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

7,5 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Þingvallavatn

Nánar: Jórunn 845 8958

Tilboð óskast

t

Laugarvatn
Bústaður að stærð 41,8 fm
Eignarland 2000 fm
Einstakt land með miklum gróðri
Rotþró 2004
Hitaveita 10 m frá bústað

10,5 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Sogsvegur
54 fm sumarhús á eignarlandi í Grímsnesi.
Heitt og kalt vatn ásamt rafmagni.
Hægt að útbúa svefnloft.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

14,9 millj.

t

Reykjavegur

Heiðarbraut

Mjög mikið endurnýjað 29,4f m sumarhús við
Efri Reyki í Bláskógarbyggð. 4306 fm leigulóð.
Húsið er laust til afhendingar strax.

Mjög fallegt 81,3fm 4-5 herb. sumarhús vel
staðsett í Grímsnesinu.
Einstakt útsýni til allra átta. 5000fm eignarlóð.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

6,9 millj.

19,5 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

t

Hallkelshólar
Sumarhúsí landi Hallkelshóla í Grímsnes og
Grafningshreppi, Innst í botnlanga um 70 km
frá Reykjavík.
Tveir sólpallar.
Eigin borhola.
Nánar: Jórunn 845 8958

MIKLABORG

Verð :

22,9 millj.

Kjóabraut
60 fm hús við Flúðir
Stór pallur með skjólgirðingu
6 fm kofi á lóð

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Öndverðarnes Grímsnesi
Fallegt 68,4 fm sumarhús ásamt
ca. 10 fm millilofti. Gestahús 15 fm.
Stór sólpallur. Húsið mikið endurnýjað.
Glæsileg 5000 fm leigulóð.
Kjarri vaxinn.

18,9 millj.

Nánar: Jason 775 1515

- með þér alla leið -

Verð :

26,6 millj.

Vaðnes - Grímsnesi
Eignarland tæpur hektari
Falleg staðsetning neðarlega í botnlanga
Teikningar fylgja af fallegu húsi
Heitt og kalt vatn við lóðarmörk
Rafmagn við lóðarmörk
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

4,5 millj.

569 7000

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR

BERTA
BERNBURG

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.

Framkvæmdastjóri
sölumaður

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

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.

EINAR S.
VALDIMARSSON

EDWIN
ÁRNASON

Sölustjóri
löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali Sölumaður
sölumaður
gsm 893 2121
gsm 840 0314

EINSTÖK EIGN Í HJARTA BORGARINNAR
Verð frá 39,5 M.

HVERFISGATA 57 - 101 RVK

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

535 1000

STAKFELL.IS

ÓMAR
GUÐMUNDSSON

SIGRÍÐUR
GUÐMUNDUR
HALLGRÍMSDÓTTIR VALTÝSSON

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR

Viðskiptafræðingur
Sölumaður
gsm 696 3559

Sölumaður
gsm 692 4700

Skrifstofustjóri

Viðskiptafræðingur
sölumaður
gsm 865 3022

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

ÓSKAR H.
BJARNASEN

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON

Lögfræðingur, LL.M.
sölumaður
gsm 691 1931

Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

ÓSKUM EFTIR

EINSTÖK MIÐBORGARPERLA MEÐ SÁL OG SJARMA
Verð 16,9 M.

SUÐURGATA 12 - 101 RVK

ERUM MEÐ KAUPANDA AÐ 4RA HERB.
ÍBÚÐ Á VÖLLUNUM Í HFJ.
NÁNARI UPPL. GEFUR ÓSKAR
H. BJARNASEN Í SÍMA 535-1015,
OSKAR@STAKFELL.IS EÐA BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON Í SÍMA 535-1006,
BODVAR@STAKFELL.IS

ÁKVEÐIN AÐILI LEITAR AÐ
EINBÝLISHÚSI Í FOSSVOGI.
UPPLÝSINGAR VEITIR GUÐMUNDUR
VALTÝSSON S. 865 3022 EÐA
GUDMUNDUR@SIMNET.IS

ERUM MEÐ KAUPANDA AÐ 2-3 HERB.
ÍBÚÐ Í 103, 104 EÐA 105.
NÁNARI UPPL. GEFUR BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON Í SÍMA 535-1006,
BODVAR@STAKFELL.IS
Vandaðar og vel skipulagðar 2ja og 3ja herb. íbúðir í stórglæsilegu og nýbyggðu litlu fjölbýlishúsi með lyftu á
frábærum stað í miðborginni. Góð sameign.

Virðuleg 379fm heil húseign, tvær hæðir og kjallari, á þessum vinsæla stað í miðborginni. Stór og fallega gróin
eignarlóð. 8 bílastæði á malbikuðu plani á baklóð hússin.
Nýtist sem atvinnuhúsnæði eða íbúðarhúsnæði.

LYNGMÓAR 4 - 210 GBÆ

ÁLFKONUHVARF 67 - 203 KÓP. 36,9 M.

ÞVERÁS 25 - 110 RVK

Sölusýning þriðjudaginn 17. mars
kl. 17:30-18:00.
69,8 fm íbúð á 3. hæð ásamt 17,1 fm bílskúr.
Fallegt útsýni frá stofu og svefnherbergi.

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.

224,1 fm raðhús að meðtöldum 24 fm bílskúr.
Verönd fyrir framan hús, innbyggður bílskúr, frábær
staðsetning. Eignin er laus við kaupsamning, ekkert
áhvílandi.

264 fm parhús með aukaíbúð að meðtöldum 34 fm
frístandandi bílskúr. Um er að ræða vel skipulagt hús
sem nýtist í einu lagi eða sem tvíbýlishús. Bílskúr er
frístandandi, 34 fm.

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

VESTURTÚN 53B - ÁLFTANESI

NAUSTABRYGGJA 53 - 110 RVK 59,8 M.

LAUGARÁSVEGUR 46 - 104 RVK.

TÚNGATA 8 - 101 RVK

BOLLAGARÐAR 73-75 - SELTJ.NES

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

VANDAÐ ÚTSÝNISHÚS* - Glæsilegt 239,2 fm.
endaraðhús. 3-4 svefnh., stórar suðursvalir. Vel
hannað. Útsýni yﬁr Esjuna og sundin. Hagstæður
langtímaleigusamningur.

422 fm, á frábærum stað. Húsið er á tveimur hæðum
með innb. bílskúr. Stórar stofur, aukin lofthæð,
klassískar innréttingar. Fallegur gróinn garður,
verönd með heitum potti. Útsýni yﬁr Laugardalinn.

EINSTÖK MIÐBÆJARPERLA - Fallegt 285,7 fm
einbýlishús í miðborginni, hæð, rishæð og kjallari.
Auk þess að vera íbúðarhús gæti þessi virðulega eign
hentað sem skrifstofur, t.d. fyrir arkitekta, lögmenn,
fyrir félagastarfsemi o.ﬂ. Einstök eign í miðborginni.

1.134 fm eignalóð á Seltjarnarnesi. Sjávarútsýni.
Tvær lóðir, annars vegar 583 fm og hins vegar
550 fm. Samkvæmt deiliskipulagi í vinnslu hjá
Seltjarnarnesbæ er gert ráð fyrir að byggja megi
tvö einbýlishús eða tvö tvíbýlishús á lóðunum.

MELABRAUT 16

STÓRIHJALLI 15 - 200 KÓP.

52,7 M.

SAMTÚN 6 - 105 RVK

54,6 M.

ÁLFHÓLSVEGUR 145 - 200 KÓP. 26,7 M.
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26,7 M.

35,9 M.

33,1 M.

Verð 54,9 M.

BYGGINGARLÓÐ F. SÉRBÝLI Í FOSSVOGI

109,7 fm 4ra herbergja efri hæð og ris. Góð
staðsetning, stór lóð. Gólfﬂötur er meiri þar sem
hluti eignar er undir súð. Björt og snyrtileg eign.
Laus strax.
17,2 M.

ATH. lækkað verð - 49,7 fm 2ja herbergja íbúð
ásamt bílskúrsrétti. Mikið endurnýjuð eign á fjórðu
og efstu hæð.

STAKFELL–STÓREIGN EHF.
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ÁLFASKEIÐ 90 - 220 HFJ.

SÖLUSÝNING MÁNUDAGINN 16. MARS KL. 17:30-18:00.

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.

FASTEIGNASALA

SKÚLATÚNI 2

105 RVK

455 fm byggingarlóð undir einbýlishús ( keðjuhús) neðst í Fossvogsdalnum. Staðsetning er mjög góð rétt
við Skógræktina. Heimilt er að byggja allt að 350 fm hús á tveimur hæðum auk kjallara. Gatnagerðargjöld
f.250 fm hús eru innifalin í verði lóðar. Búið er að hanna sérbýli á lóðinni og er mögulegt að aðaluppdrættir
arkitekts fylgi með í kaupunum.

Stakfell.is

stakfell@stakfell.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

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

HLÍÐARÁS - EINBÝLI
HAFNARFJÖRÐUR

GAUKSÁS - EINBÝLI
HAFNARFJÖRÐUR

Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 251,2 fm. Vandaðar innréttingar, parket.
Bílaplan verður hellulagt. Frábær staðsetning og útsýni. Verð 71,5 millj.

Hraunhamar kynnir nýkomið í einkasölu, glæsilegt tvílyft einbýli með innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals 286,4
fermetrar á útsýnisstað í Áslandinu í Hafnarfirði. Eignin er glæsilega innréttuð með vönduðum innréttingum og gólfefnum.
Glæsilegur garður með heitum potti. Frábært útsýni. Mjög góð staðsetning. Eign í sérflokki. Verð 79 millj.

JÖKULHÆÐ - EINBÝLI
GARÐABÆR

ÖLDUSLÓÐ - EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ
HAFNARFJÖRÐUR
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr samtals skráð um 300
fermetrar. Húsið er á staðsett á frábærum útsýnisstað í hæðarhverfi í Garðabæ. Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu,
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.

Hraunhamar kynnir glæsilegt virðulegt einbýli (steinhús) þrílyft samtals 251,5 fm á útsýnisstað.
Mikið endurnýjað hús á sl. 10-15 árum m.a. þak, rafmagn, hitalagnir, gluggar, gler, hurðir, eldhús, baðherbergi ofl.
Ca. 60 fm 2ja herbergja aukaíbúð er á jarðhæð með sérinngang en líka innangengt ef vill.
Húsið er samtals 251,5 fm. á þremur hæðum (pallbyggt). Bílskúrsréttur.
Verð 64,9 millj.

BREKKUÁS - GLÆSILEGT EINBÝLI
HAFNARFJÖRÐUR

SKÓGARÁS - EINBÝLI
HAFNARFJÖRÐUR
Í einkasölu glæsilegt vandað tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 400 fm. Húsið afhendist strax rúmlega tilbúið
til innréttingar, halegon lýsing. Flísar á gólfum Frábært útsýni. Verð 95 millj.

FJÓLUHLÍÐ 4 - EINBÝLI
HAFNARFJÖRÐUR

Í einkasölu glæsilegt vandað tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 301,6 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Halegon lýsing, hiti í gólfum. Róleg og einstök staðsetning í Áslandshverfinu. Útsýni. Verð 79,6 millj.

MÓBERG 8 - PARHÚS
HAFNARFJÖRÐUR

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. Verð 54,9 millj.
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Opið hús mánudaginn 16.mars milli kl. 17.30 – 18 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 53,9 millj.
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Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast.
Gústaf A. Björnsson
lögg. fast.
Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.

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

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

Flétturimi 9, 2ja
j + bílskýli
ý
OPIÐ HÚS MÁNUD. 16/3 KL.17:15-17:45
Flétturimi 9, íbúð 203: Góð 68,5 fm 2ja herr
bergja íbúð á annarri hæð ásamt 13 fm stæði
í lokuðu bílskýli, samtals 81,5 fm. Parket, flísar
og dúkur á gólfum. Þvottahús innan íbúðar.
Stórar svalir. Verð 22,9 millj.

ÚS

H
PIÐ

O

OPIÐ HÚS MÁNUD. 16.3,
FRÁ KL 17:15-17:45,VERIÐ VELKOMIN.

Háaleitisbraut 50
OPIÐ HÚS MÁNUD. 16/3 KL. 17:00-17:30
IÐ

OP

EIGNIR VIKUNNAR

Eignir

Háaleitisbraut 50, kjallari: Fold fasteignasala
552-1400 kynnir í einkasölu og nýtt á skrá:
Björt og falleg 71,5 fm 2ja herbergja íbúð í
kjallara. Parket og flísar á gólfum. Þvottaaðstaða innan íbúðar. Verð 22,9 millj.

S
HÚ

Urriðakvísl 7, einbýli

Rauðalækur 42, sérhæð
Rauðalækur 42, 1.hæð: Ca. 183,5 fm. glæsileg
sérhæð í vel staðsettu húsi við Rauðalæk. Hæðin
skiptist í stofu og arinstofu, eldhús og bað, auk
svefnherbergja. Aukaherbergi fylgir í kjallara.
Eigninni fylgir góður bílskúr. Húsið teiknaði Sigvaldi
Thordarson arkitekt, en íbúðin er einstaklega björt
og vel hönnuð. Hún getur nýst jafnt fyrir barnmargar fjölskyldur sem og fyrir aðila sem vilja hafa
rúmt um sig. Verð 59 millj.
Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á skrá: Glæsilegt 265,8 fm einbýli á tveimur hæðum.
Góð aðkoma og gott innra skipulag. Parket og flísar á gólfum. Stórar stofur. Sjón er sögu ríkari.
Verð 79 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 16.3,
FRÁ KL 17:00-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Óskum eftir íbúðum fyrir 60+ í Aflagranda, Grandavegi,
Dalbraut, Bólstaðarhlíð, Árskógum, Hraunbæ, Hvassaleiti,
Sléttuvegi og víðar. Fjöldi kaupanda á skrá.
Skoðum og verðmetum án kostnaðar eða skuldbindinga.
Eignir

Eignir

Hrísrimi , 4ra m/bílgeymslu
Hrísrimi 2.hæð. Falleg og 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.

Unufell, 4ra á jarðhæð m/verönd
Ca. 100 fm. mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð
á jarðhæð, sérpallur og lítill garður, 3 svefnh. Björt
stofa með útgengi á verönd. Endurnýjað bað og
eldhús er með góðum tækjum.
Góð íbúð m/sérgarði. Verð 24,9 millj.

Laugarásvegur-sérhæð á tveimur hæðum

Kaldakinn, einbýli m/aukaíbúð
Ca.175 fm. fallegt steinhús á góðum stað í Hafnarr
firði. Fjögur svefnherbergi, eldhús, baðherb. og
stofa á hæðinni. Niðri er endurnýjuð 2ja herbergja
íbúð með sérinngangi. Einnig er hægt að hafa opið
milli hæða. Skipti möguleg. Verð 49,9 millj.

Eiðistorg, skrifstofuhúsnæði
Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á skrá:
Gott 262,2 fm skrifstofuhúsnæði á annarri hæð á
vinsælum stað. Góð aðkoma, næg bílastæði.
Rýmið skiptist í skrifstofur, eldhús og snyrtingu.
Verð 65 millj.

Ca. 155 fm. Falleg séreign á 2 hæðum á frábærum útsýnisstað við Laugarásveg.
Eignin er skemmtilega björt og vel úr garði gerð og bíður uppá mikla möguleika.
Sjón er sögu ríkari. Bókið skoðun á Fold í síma 552-1400. Verð 51,9 millj.

Hvað kostar eignin mín?

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

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

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is
Reykás 31 – rúmgóð 2ja herb íbúð
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Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.
lögg. fast.

Steinhella Hafn. - Atvinnuhúsnæði.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Naustabryggja 4 - íb. 402
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Falleg og rúmgóð 2ja herb 76,5 fm. íbúð á
1.h. í litlu fjölbýli við Reykás 31 í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í flísalagt hol með fataskáp,
rúmgóða flísalagða stofu með útgang út á
svalir, baðherbergi með hornbaðkari, eldhús með snyrtilegri innréttingu, rúmgott
svefnherb. með skápum. Þvottaherb. er
innan íbúðar. Verð: 22,9 m. Áhv. 14,8m.
Eignin verður til sýnis í dag á milli
kl 17 – 17.30. Upplýsingar veitir Brynjar
á Höfða s: 698-6919

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Grensásvegur, 108 Rvk. - 3ja herb.

Meðalbraut, Kóp.

Glæsileg íbúð, 77,3 fm á 2. hæð á þessum
frábæra stað í Reykjavík. Tvö svefnherbergi og öll nýtekin í gegn.
Verð: 24.9 millj.

Einbýli – á móti suðri!
Mjög gott einbýli á tveimur hæðum, um
255 fm gólfflötur, góðar innréttingar.
Fjögur svefnherbergi og stórar og bjartar
stofur ásamt góðum innbyggðum bílskúr.
Suður grill verönd og glæsilegur garður.
Eign í sérflokki! ATH! Tilboð óskast!

HÚ

S

Til leigu skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði á
áberandi stað við Steinhellu í Hafn. Um
er að ræða 330 – 1000 fm. húsnæði sem
getur hentað smáum sem stórum aðilum.
Húsnæðið er laust til afhendingar.
Nánari uppl. Veitir Brynjar á Höfða
s. 533 6050 eða 698 6919

Bryggjuhverfið
Mjög góð 93,5 fm 3ja herbergja
„Penthouse“ íbúð með stæði í bílskýli –
Sólarsvalir. Sjón er sögu ríkari!
Ásett verð 31,9 millj. –
Jóhann Friðgeir tekur á móti ykkur í dag,
mánudag milli kl. 17:00 og 17:30
Verið velkomin!

Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir,
s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is

Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir,
s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is

VIÐ ERUM TRAUSTI

trausti.is • s. 546 5050

Kristján
Baldursson

Knútur
Bjarnason

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Rúnar Þór
Árnason

Smári
Jónsson

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

hdl. löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.

sölustjóri

lögfræðingur löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali

sölufulltrúi,
löggiltur leigumiðlari

sölufulltrúi

sölufulltrúi

Gullengi.
Háholt 14, Mosfellsbær
109 fm. íbúð á jarðhæð í fallegu fjölbýli við
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Glæsileg
Gullengi. 45,5 fm. bílskúr fylgir. Samtals 153,5 fm.
www.berg.is • GSM 897 0047 Glæsilegur garður. Merbau parket á gólfum. Maghony í
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali innréttingum. Sólstofa og ﬂottar svalir. Sólpallur og fallegt
útsyni. Topp eign á vinsælum stað í Grafarvogi. 8264
3HWXU#EHUJLV

Lóðir í Helgafellslandi í
Mosfellsbæ.

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

Þingás.

Grundartangi.

Erum með nokkrar parhúsa- og lóðir fyrir lítil
fjölbýli í Helgafellslandi. Flott staðsetning. 8633

Fallegt og vel byggt 228,8 fm. einbýli auk 44,5 fm.
bílskúrs, samtals, 267,3 fm. við Þingás í Seláshverﬁ. Fallegar
innréttingar. Góð gólfefni. Arin í stofu. Útgengt ur stofu á
nýlegan sólpall. Flottur garður. Tvíbreiður bílskúr. Sér íbúð á
jarðhæð. V. 63,5 m. 8677

Mjög vandað og vel byggt 353 fm. einbýli með aukaíbúð
á jarðhæð. 56 fm jeppa bílskúr. Flottur frágangur. Góðar
innréttingar, sundlaug, arin og góður garður. Gott viðhald
og mikið búið að endurnýja af innrettingum og tækjum. Allt
fyrsta ﬂokks. V. 76,5 m. 8736

Reykjahvoll.

Kelduhvammur, Hafnarﬁrði

Flugumýri- Mosfellsbæ.

Lækjasmári.

Glæsilegt 313 fm. einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið er
fokhelt. Stendur á ﬂottri 1400 fm. eignarlóð. Mikið útsýni
og glæsileg staðsetning. Gert er ráð fyrir auka íbúð á neðri
hæð. 8740

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

Erum með 3 bil 139 fm. hvert til leigu. Hiti í gólfum. Mikil
lofthæð. Stórar innkeyrsludyr. 4.5 m. háar. Malbikað
bílaplan. Laust ﬂjótlega. 7942

Flott 67 fm. íbúð á 2. hæð auk stæðis í bílageymsluhúsi við
Lækjasmára í Kópavogi. Svalir snúa í suður.
V. 24,8 m. 8754

Gistiheimili/íbúðarhús
á Suðurlandi

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

VERSLUNARHÚSNÆÐI
GLÆSIBÆR
Til sölu í Flóahrepp er gistiheimilið GAULVERJASKÓLI.
Staðsetning 13 km, vegur no 33 af vegi 1, austan við Selfoss
Gaulverjaskóli er grænt gistiheimili sem hlaut umhverfisverðlaun 2013.
Pláss fyrir 29-32 gesti í sjö herbergjum, tveggja til sjö manna.
Húsin eru tvö. Gistiheimili með íbúð á efri hæð samtals 365,7 fm. en hitt er 55,7 fm
þar er eldhús og matsalur fyrir gesti. Góð bókunarstaða fyrir komandi vertíð.
Gistiheimili í dag en bíður uppá marga möguleika, t.d, glæsieinbýli með bílskúr,
2-4 íbúðir, stækkunarmöguleika. Lóð 1,3 ha.
Upplýsingar veita eigendur í síma; 5510654
eða gsm 865 2121 Oddný og 8966719 Gestur

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

Þú hringir - við komum - það ber árangur!

Bárður
Tryggvason

Ingólfur Geir
Gissurarson

Eigandi
Sölufulltrúi

Eigandi
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali

896 5221

Heimir
Eiríkur
Þór
Bergmann
Björnsson
Sölufulltrúi
Sölufulltrúi

8469000
8487
630

Heiðar
Friðjónsson

896 5222

693 3356

Pétur Steinar
Jóhannsson

Garðar
Kjartansson

Sölufulltrúi
Snæfellsnes

893 4718

Vilborg
Gunnarsdóttir

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

Sölufulltrúi

853 9779

891 8660

Ellert
Róbertsson

Erlendur
Davíðsson

Margrét
Sigurgeirsdóttir

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

897 0199

Þórunn
Pálsdóttir

Sölufulltrúi Verkfræðingur MBA
Sölufulltrúi
893 4477

773 6000

G. Andri
Guðlaugsson
Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

20
ára
1995 - 2015

www.valholl.is · www.nybyggingar.is

TIL LEIGU
Álfheimar 74, 104 Reykjavík
Verslunarhúsnæði
Stærð samtals um 33 fm.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

33 fm verslunarhúsnæði á áberandi stað. Getur hentað gjafavöru, blómabúð eða annars konar verslun.
Við leigufjárhæð bætist virðisaukaskattur og hússjóður. Laust strax.

16. MARS 2015

FASTEIGNIR.IS

15

)-É5)(67,1*
)$67(,*1$6$/$ (+)

6tPL

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750
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NAUSTAVÖR
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Stórglæsilegar íbúðir við
Naustavör í Kópavogi

Hjálmar Jóhannsson
Sölumaður
Gsm: 778-0347

G

• 210 Gbæ.
• Glæsileg 3ja herbergja íbúð.
• Stæði í bílageymslu.
• Ný íbúð í nýju fallegu
fjölbýlishúsi.
• Fallegar innréttingar
og gólfefni.
• Yfirbyggðar
ygg svalir.
• Íbúðin er laus.
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• 104 Rvk.
• Sérhæð 163 fm.
• Stór bílskúr innréttaður
sem íbúð.
• Góð staðsetning.
• Falleg íbúð.

OP

• 203 Kóp.
• Einbýli. 417 fm.
• Stórglæsilegt hús.
• 5. Svefnherbergi.
• Fallegar innréttingar
og gólfefni.
• Gott útsýni.
• Stór bílskúr
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• 200 Kóp.
• Einbýli. 149,7 fm.
• 32 fm. bílskúr.
• Mikið endurnýjað.
• Fallegt útsýni.
• Góð staðsetning.
• Verð 51 millj.

60G ELD

OP
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S • 210 Gbæ.

O

• 2ja herb. 92 fm. 1. hæð.
• Verönd, yfirbyggð að hluta.
• Verð 34,8 millj.

Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 17:00 og 17:30.
ÁLFKONUHVARF 33
201 Kóp. 3ja herb. 99,4 fm. 2. hæð.
Stæði í bílageymslu. Lyftuhús.

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

0
.00

0

3

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

Hörðukór 1, Kópavogi.
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107

HÚ

STRIKIÐ 8
- JÓNSHÚS

Lárus Óskarsson
Ó
löggiltur fasteignasali

2

IÐ

HÁTÚN 4
105 Rvk. 2ja herb. 54 fm. Gott skipulag.
Lyftuhús. 2. Hæð. Verð 23,9 millj. Opið hús í
dag mánudag á milli kl. 16:00 og 16:30.

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

0
5.9
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ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

KÁRSNESBRAUT 57

IÐ

URRIÐAKVÍSL 13
110 Rvk. Einbýlishús. Fallegt og gott hús.
Góð staðsettning.
Opið hús í þriðjudag
á milli kl. 17:00 og 17:30.

FRÓÐAÞING 17

IÐ
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• Verð 48,9 millj.
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LUNDUR 2-6
200 Kóp. Glæsilegar nýjar íbúðir. Sjávarútsýni.
Fjölmargar stærðir í boði. Vandað hvar sem er
litið. Stæði í bílageymslu. Nýbygging.

AUSTURBRÚN

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

Rúnar Einarsson
Sölumaður
Gsm: 820-4595

NÝ

KIRKJULUNDUR

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is
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Kristín J. Rögnvaldsdóttir
Sölumaður
Gsm: 893-4248

3
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Kristnibraut 31 Ã

S
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113 Reykjavík

Opið hús á þriðjudaginn 17.mar kl. 17:30 - 18:00
107,3 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með stórum palli í
fallegu fjölbýlishúsi við Kristnibraut í Grafarholti. Íbúðin er vel
skipulögð með bjartri stofu og hálfopnu eldhúsi, þremur
rúmgóðum svefnherbergjum, baðherbergi og þvottahúsi innan
íbúðar. Stór pallur og glæsilegt útsýni. Stæði í bílageymslu.
Draumahús fasteignasala

Ã

Ármúli 8

Ã

Opið hús mánudag 16. mars
frá kl. 18.00 - 18.30. Bj. 0802
Einstaklega björt og vel
skipulög 96,9 fm íbúð á 8, hæð
ásamt stæði í bílageymslu í
þessu fallega fjölbýlishúsi.
Húsið hefur fengið verðlaun
fyrir hönnun. Glæsilegt útsýni.
Yfirbyggðar suður-svalir. Öll
sameign er einstaklega snyrtileg. Tvær lyftur í húsinu. Verð
32 millj. Nánari uppl. veitir
Sigurður Tyrfingsson löggiltur
fasteignasali, sími 898-3708,
sigurdur@gardatorg.is
Keilugrandi 2, Reykjavík.

414-4466

Kleppsvegur 134, Reykjavík.
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Opið hús mánudag 16 mars
frá kl. 19.15 - 19.45. Bjalla 71
Snyrtileg og góð talsvert
endurnýjuð, vel staðsett
97,7 fm, 3ja herb. enda íbúð
á 7. Hæð með frábæru
útsýni. Nýir gluggar og gler í
öllum íbúðum í húsinu.
Sameign er mjög vel umgengin og snyrtileg.
Verð 27,9 millj. Nánari uppl.
veitir Sigurður Tyrfingsson
löggiltur fasteignasali,
sími 898-3708,
sigurdur@gardatorg.is
Kirkjulundur 6 Garðabæ.
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Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

O

Opið hús mánudag 16 mars frá kl. 18.00 - 18.30
Til sölu mjög góð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér suður
afgirtum sólpalli og stæði í bílgeymslu, íbúðinni fylgir sér
geymsla. Möguleiki á stuttum afhendingartíma.
Verð 26,2 millj.Nánari uppl. veitir Steinar S. Jónsson
s. 898-5254 steinar@gardatorg.is

Um er að ræða íbúð fyrir eldri borgara 78,7 m² íbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi með sér inngangi og stæði í bílgeymslu. Íbúðin er björt
og falleg á mjög góðum stað og í mjög stuttu göngufæri við
verslun, heilsugæslu, bókasafn, apótek. Lyklar á skrifstofu.
Verð 27,9 millj. Nánari uppl. veitir Sigurður Tyrfingsson löggiltur
fasteignasali, sími 898-3708, sigurdur@gardatorg.is

Grímsbær, skrifstofur á 2. hæð
Um 695 m2 skrifstofuhæð til leigu við Efstaland 26, með inngang við Bústaðaveg, í
lengri eða skemmri tíma. Hæðin er björt með nokkrum skrifstofum, fundarherbergjum
og opnu vinnurými. Ágætis eldhús og stórar suðursvalir.

Í Grímsbæ er fjölbreytt þjónusta við höndina, næg bílastæði eru við húsið og góð aðkoma
er að skrifstofuhæðinni bakatil.
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Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

250-499 þús.

BÍLAR &
FARARTÆKI

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

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

Húsaviðhald

Bókhald

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

4X4 SSK SMÁJEPPLINGUR 390 ÞÚS
KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

2015 NÝIR DODGE RAM
3500

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

Varahlutir

DAIHATSU TERIOS 4X4 ‚00 ek.144
þús, sjálfskiptur, góður smájepplingur
sem kemst allt og eyðir litlu verð 390
þús möguleiki á 100% kortaláni í 36
mán. s. 841 8955

Nýtt útlit, flottari innrétting og
Fáanlegur með loftpúðafjöðrun að
aftan, Dísel, Komdu og kynntu þér
málið útvegum allar gerðir, erum að
taka niður pantanir, Kíktu á síðuna
okkar www.isband.is

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

GÓÐUR SJÁLFSKIPTUR TILBOÐ 390 ÞÚS
VW BORA 1,6 árg‘00 Sjálfskiptur,
vetrardekk, lýtur mjög vel út og vel
þjónustaður, verð 490 þús TILBOÐ
390 ÞÚS möguleiki á 100% kortaláni
s.841 8955

Bílar óskast

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

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

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

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

ÞJÓNUSTA

Pípulagnir
Sendibílar

MERCEDES-BENZ GLK 250 cdi
4matic. Árgerð 2013, ekinn 52 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.290.000.
Rnr.990881.

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

SKATTFRAMTAL 2015
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt
verð. Uppl. í síma 517-3977 eða 8971877. FOB Suðurlandsbraut 6. www.
fob.is
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

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

Búslóðaflutningar
Hreingerningar

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 47 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
4.790.000. Rnr.210505. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

BÍLL DAGSINS!
TOYOTA Land cruiser 120 lx „35”.
Árgerð 2006, ekinn 220 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.890.000.
Rnr.210326.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Bátar

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

TOYOTA Avensis s/d terra. Árgerð
2002, ekinn 210 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 690.000. Rnr.240572.

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

Hyundai I 40 crdi limited blue drive,
10/2014 , nýr bill , beinsk, Eigum 2 stk
í þessum lit ásett 4750 stgr 4590, er á
staðnum, raðnr 151795

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

Bílaþjónusta

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

Bílar til sölu
Save the Children á Íslandi

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða
- vélsópun - skilti www.verktak.is S:
5514000

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð.

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

tilboð

TOYOTA Land cruiser 150 GX. Árgerð
2011, ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 7.890.000. Rnr.991042.

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

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

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

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

KEYPT
& SELT

Til sölu

Sjónvarp

HÚSNÆÐI

ATVINNA

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

Til bygginga

Húsnæði í boði

Atvinna í boði

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

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

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

Spádómar

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

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

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

Önnur þjónusta

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

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 14 alla daga.

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

FATABREYTINGAR
ÁRNI GÆRDBO
KLÆÐSKERI

Húsnæði óskast

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

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Fljót og góð þjónusta.

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

Opið alla virka daga frá kl. 10-12
& 13-16.
Geymið auglýsinguna.
Skraddarinn á Horninu,
Skúlagata 26
Sími 861 4380.

Viljum kaupa suðupott til iðnaðar
allar stærðir koma til greina. Uppl. í s.
483 3548 og 892 0367

35 ára kk, með 17 ára son og
smáhund óskar eftir íbúð ekki undir
110fm, hæð, einbýli eða raðhúsi á
höfuðborgarsv.. Greiðslugeta upp að
270 þús á mán. Er með góð meðmæli
ef óskað er. Uppl. í s. 772 9366

MOSFELLSBAKARÍ HÁALEITISBRAUT, RVK.
Óskum eftir þjónustulunduðu,
hressu og samviskusömu fólki
til að vinna með okkur í verslun
okkar að Háaleitisbraut, Rvk.
Vinnutími er virka daga frá
13:00 - 18:30 og aðra hverja helgi
annann daginn. Umsækjendur
þurfa að tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt
að nálgst á netinu. Slóðin
er www.mosfellsbakari.is/
atvinnu-umsokn/

TILKYNNINGAR

Geymsluhúsnæði
GEYMSLURTILLEIGU.IS

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

Allar fatabreytingar og viðgerðir.
Skiptum um rennilása.

leiga@leiguherbergi.is

Til leigu 2ja herb. íbúð í Kópavogi á
jarðhæð. Sérinngangur - ekki gæludýr.
Laus strax. Uppl. í S. 695 1802 e. kl. 12

HEILSA

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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.

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

Skyndikynni, tilbreyting, ævintýri.
www.RaudaTorgid.is (Stefnumót)

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

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.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Ökukennsla

Einkamál

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

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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

FYRIR
AÐSTOÐ

til sölu

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi

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

ELDBORG Í HÖRPU 16. JÚNÍ
MIÐASALA HEFST Á MIÐI.IS KL 10:00 Í DAG
ASGEIRMUSIC.COM
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| 21:20
BACKSTROM
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Nýr gamansamur sakamálaþáttur um lögreglumanninn,
Everett Backstrom sem er kærulaus, drykkfelldur og
kaldhæðinn en ótrúlega ﬂinkur í sínu starﬁ við að leysa erﬁð
sakamál af slíkri færni að það er nánast glæpsamlegt.
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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

FJÖLBREYTT
MÁNUDAGSKVÖLD!

Eftir Frode Øverli

Hvað er í
gangi?
Spilum við ekki
4-4-2?

Einmitt
núna
spilum við
1-0-1-8!

Vorum við
Jú jú, en svo
ekki samskiptum við
mála inni í
alltaf yfir í
klefa um að 1-0-1-8 þegar
spila 4-4-2? nokkrar mínútur
eru liðnar af
leiknum!

Já nú skil ég
þig... við erum
sem sé með
átta menn
frammi.

Og allir hinir
eru í sókn.

Ókei, en bíddu...
hver sér þá um
vörnina?

EINBEITTU
ÞÉR FÍFLIÐ
ÞITT!

Fáðu þér áskrift áLV

| 22:05
TRANSPARENT
Þættirnir fengu tvenn Golden
Globe verðlaun, meðal
annars fyrir bestu
gamanþáttaseríuna.

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

VAKNAÐU!

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

| 22:00
A GOOD DAY TO DIE HARD

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hún er að því!
Ég er bara aðeins
að fínpússa
þetta fyrir hana.

Ætti Zoe ekki að
vinna verkefnið
sitt sjálf?

Hörku spennumynd með
Bruce Willis og Jai Courtney í
aðalhlutverkum.

Æi þú veist... bæta við
nokkrum smáatriðum, leiðrétta stafsetningarvillur...

...semja eins og eitt
lag fyrir stafrænu
kynninguna hennar.

Frábærlega
unnið verkefni
hjá þér, Zoe.
Ha? Hvaða
verkefni?

| 22:00
GAME OF THRONES
Einn þáttur sýndur hvern
virkan dag fram yﬁr páska
þar til ný sería birtist á Stöð 2.
Þetta er fyrsti þáttur í þriðju
þáttaröð.
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9
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4
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. spjall, 6. Í röð, 8. Fæða, 9. sjáðu,
11. til, 12. sett, 14. hæ, 16. skst., 17.
nagdýr, 18. skip, 20. haf, 21. tútta.

11

13

14

15

LÓÐRÉTT
1. gáski, 3. Samtök, 4. skordýr, 5.
óskaði, 7. hvasst horn, 10. munda, 13.
Angan, 15. slagæð, 16. á nefi, 19. kvað.
LAUSN

21

19

20

LÁRÉTT: 2. rabb, 6. rs, 8. ala, 9. sko,
11. að, 12. látið, 14. halló, 16. no, 17.
mús, 18. örk, 20. sæ, 21. snuð.

18

17

LÓÐRÉTT: 1. ærsl, 3. aa, 4. blaðlús, 5.
bað, 7. skáhorn, 10. ota, 13. ilm, 15.
ósæð, 16. nös, 19. ku.

16

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

3

8

12

Bráðskemmtileg teiknimynd
sem fjallar um góðlátlegt
skrímsli í París árið 1910.

©2015 Home Box Ofﬁce, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Ofﬁce, Inc.

Óskar Víkingur Davíðsson (1454)
vann William Olsen (1716) í sjöttu
umferð Reykjavíkurmótsins á
snaggaralegan hátt.
Hvítur á leik

Kristen Wiig.

6

| 19:00
SKRÍMSLI Í PARÍS

Gunnar Björnsson

„Það er eitthvað við jólapeysu sem fær mig alltaf til
að hlæja.“

| 20:55
THE FINDER
Skemmtileg þáttaröð um
mann sem býr yﬁr sérstökum
hæﬁleika við rannsókn erﬁðra
sakamála.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

15. Bxh6! (15. Bxf6 Dxf6 16. Dh7+ er
einnig mjög vænlegt) 15...Dc7 (15...
gxh6 16. Dg6+ er mjög vænlegt á
hvítan) 16. Dg6! Kf8?? 17. Dxf6+ Df7
18. Bxg7+ og svartur gafst upp.
www.skak.is: Áttunda umferð í dag.
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Sporbaugur sorgarinnar
LEIKLIST ★★★★★
Segulsvið
eftir Sigurð Pálsson
SVIÐSETNING: KRISTÍN JÓHANNESDÓTTIR LEIKARAR: ELMA STEFANÍA
ÁGÚSTSDÓTTIR, LILJA NÓTT ÞÓRARINSDÓTTIR, SVANDÍS DÓRA EINARSDÓTTIR, SNORRI ENGILBERTSSON, ÓLAFÍA
HRÖNN JÓNSDÓTTIR OG EGGERT
ÞORLEIFSSON LEIKMYND: GRETAR
REYNISSON BÚNINGAR: ÞÓRUNN MARÍA
JÓNSDÓTTIR TÓNLIST: ÚLFUR ELDJÁRN
LÝSING OG MYNDBANDSHÖNNUN:
HALLDÓR ÖRN ÓSKARSSON OG MAGNÚS
ARNAR SIGURÐARSON HLJÓÐMYND:
ÚLFUR ELDJÁRN OG KRISTJÁN SIGMUNDUR EINARSSON
SAMSPIL Gunnar Kvaran og Elísabet Waage leiða saman selló og hörpu í Hannesarholti á miðvikudagskvöldið.

Galdur
tónleikanna
Selló og harpa koma saman á tónleikum Elísabetar
Waage og Gunnars Kvaran í Hannesarholti á miðvikudagskvöldið.
„Við ætlum að spila margt sem fólk
kannast vel við og annað sem það
þekkir síður, þannig að fjölbreytnin verður allsráðandi,“ segir Elísabet Waage hörpuleikari en hún og
Gunnar Kvaran sellóleikari efna
til tónleika í Hannesarholti á miðvikudagskvöldið kl. 20.
„Þegar við fórum í að velja
efnis skrána þá langaði okkur
fyrst og fremst til þess að flytja
Visions fugitives, sérlega áhrifamikla og fallega tónsmíð sem
John Speight samdi fyrir okkur,
en hann varð sjötugur í síðasta
mánuði. Í framhaldinu völdum við
Couperin og tíndum svo til eitt og
annað sem okkur finnst vera bæði
skemmtilegt og fallegt. Þannig að
við höfum trú á því að þetta verði
í senn hugljúfir og skemmtilegir
tónleikar.“
Elísabet og Gunnar hafa spil-

að saman síðan 1993 en reyndar
kom dálítið hlé á tímabili á meðan
Elísabet bjó erlendis. „Eftir að ég
flutti aftur heim þá tókum við
fljótlega upp þráðinn. Við gáfum
út geisladisk 2004 með ýmsum
perlum og höfum í hyggju að gefa
út annan disk á næstunni.
Efnið sem við ætlum að taka
upp er það sama og við ætlum að
flytja á tónleikunum á miðvikudagskvöldið. Það er svo gott að
vera búinn að spila efni á tónleikum áður en farið er í upptöku. Á
tónleikum er einhver galdur sem
á sér stað í samspilinu við áhorfendur. Eitthvað sem er aldrei til
staðar í hljóðveri. Þessi galdur er
ákaflega gefandi fyrir okkur tónlistarfólkið og í raun áheyrendur
líka svo við erum farin að hlakka
til miðvikudagsins.“
magnus@frettabladid.is
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Fimm tungl, fjórar götur og ung
kona sem situr á dyraþrepi við
Vatnsstíg í Reykjavík óviss um
sína tilvist og tilverustig. Sigurður Pálsson sá þessa niðurbrotnu
konu fyrst í draumi en ásýnd hennar neitaði að sleppa af honum takinu. Eina lausnin var að komast að
því hver hún væri og hvernig hún
endaði yfirgefin á þessari tilteknu
götu í miðborginni.
Eftir langa bið á þessu leikári
hefur Þjóðleikhúsið loksins frumsýnt nýtt íslenskt leikrit frekar en
leikgerð byggða á skáldsögu eða
persónum úr bókum. Því ber að
fagna og hrósa en spyrja má hvort
það hefði ekki mátt vera fyrr? Segulsvið eftir Sigurð er krefjandi en
einstaklega lýrískt leikverk, eins
honum er einum lagið, sem kafar
djúpt ofan í sálarrætur manneskjunnar, persónunnar sem er
ekki viss um í hvaða leikriti hún
er stödd.
Hin týnda Unnur, bakhlið hins
bráðkvadda eiginmanns sem hún
syrgir enn, er leikin af Elmu Stefaníu Ágústsdóttur með nokkuð
góðum árangri. Unnur ber með
sér erfiða arfleið óhamingjusamra kvenna, skilgreindar út
frá verkum hinna duglegu eiginmanna sinna, og heldur af stað í
næturleiðangur til að finna sjálfa
sig. Þrátt fyrir ágæta tilburði og
nokkur virkilega falleg atriði þá
er frammistaða hennar frekar eintóna, grafin ofan í sorg og skilningsleysi. Dramatísku augnablikunum nær hún vel en húmorinn
vantar sem verður til þess að

LJÓÐRÆNT SEGULSVIÐ Þau Ólafía Hrönn og Eggert Þorleifsson sýna frábæran leik

í Segulviði eftir Sigurð Pálsson í Kassa Þjóðleikhússins.

frammistaða hennar er eilítið blæbrigðalaus.
Þær Lija Nótt og Svandís Dóra
leika Nóttina og Rigninguna, verurnar tvær sem Unnur eltir og
krefur svara. Báðar eiga þær fínan
leik í krefjandi hlutverkum; Lilja
Nótt stígur stundum inn á annað
svið og gefur Nóttinni leyndardómsfulla áru en Svandís Dóra
hefur reiðina sem miðpunkt hinnar
misskildu Rigningar. Aftur á móti
eru þær báðar svolítið mistækar og
ná ekki að halda þessari góðu einbeitingu í gegnum alla sýninguna.
Snorri er sömuleiðis flottur sem
hinn fjarlægi Diddi sem er ekki
viss um hvaða heimi hann tilheyri.
En Ólafía Hrönn og Eggert gera
sér lítið fyrir og stela senunni með
algjörlega frábærum leik. Þau
hafa gríðarlega sterk tök á texta
Sigurðar sem dansar oft á þunnri
línu milli gleði og harms. Samleikur þeirra er óeigingjarn en
þau hika ekki við að krydda þungar senur með kómískum innskotum og kaldhæðni. Innkoma Ólafíu
Hrannar í gervi spákonunnar er
fyrsta flokks, algjör umbreyting
frá hinni rúðustrikuðu Systu sem
trúir því að geðheilsan sé byggð á
dyggðum eins og sultugerð. Eggert
er ekki síðri í hlutverki Gísla sem
leitar að hugljómun af alfræðiorðabókum en á sér kannski aðrar
og listrænni þrár.
Allar sviðshreyfingar líða áfram
líkt og í draumi þar sem ríkir innri

regluheimur. Kristín Jóhannesdóttir er einstaklega hæfileikarík á þessu sviði og sviðsetning
hennar á Segulsviði er frumleg,
formföst og fagurfræðilega skýr.
Sérstaklega áhrifamikil er síðasta sena Snorra þar sem Diddi
fer á sitt langþráða flug og verður
táknmynd hins hangandi manns, í
algjörri sjálfheldu.
Leikmyndin er í reyndum höndum Grétars Reynissonar og heppnast með eindæmum vel. Kassanum
er skipt í tvennt, afmarkaður með
gluggavegg og snúningshurð fyrir
honum miðjum. Þessi gerilsneidda
leikmynd öðlast síðan nýtt líf með
metnaðarfullri ljósa- og myndskeiðahönnun Halldórs og Magnúsar. Einnig er tónlist Úlfs afskaplega vel heppnuð, hljómþýð en
aldrei væmin. Búningar Þórunnar Maríu eru síðan rúsínan í pylsuendanum, þar ber helst að nefna
frábæra búninga Rigningarinnar
en á heildina ríma búningarnir
virkilega vel við hinn súrrealíska
tón Segulsviðs.
Grátbroslegt og ljóðrænt verk
sem snertir hjartastrengina og
kitlar hláturtaugarnar, byggt á
texta sem „fær merkingu á leiksviði“ eins og Sigurður skrifar í
leikskránni.
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Glæsileg sýning
byggð á sterkum leikrænum grunni
en höktir örlítið með ójöfnum leik.

Steraflaut og stórbrotin sinfónía
TÓNLIST ★★★★★
Verk eftir Lindberg, Rodrigo og Sibelius
á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands
fimmtudaginn 12. mars í Eldborg í Hörpu.
STJÓRNANDI: ANNA-MARIA HELSING. EINLEIKARI: ÁSHILDUR
HARALDSDÓTTIR.

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.*
Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.
Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða
þjónustu beint inn á heimilin.
Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

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

Í FRÉTTABLAÐINU

Til eru flautukonsertar. En það sem spænska tónskáldið Joaquín Rodrigo (1901-1999) samdi er ekkert
annað en flautukonsert á sterum. Hann var á dagskránni á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands á
fimmtudagskvöldið. Flautunóturnar í fyrsta kaflanum voru svo margar að það var eins og að koma inn
í gæludýrabúð þar sem heill her af kanarífuglum
æpir hver á annan.
Konsertinn er gríðarlega erfiður. Mikla tækni og
úthald þarf til að spila svona margar nótur á slíkum
hraða. Áshildur Haraldsdóttir var í einleikshlutverkinu og stóð sig með eindæmum vel. Öll brjálæðislegu tónahlaupin voru fullkomlega af hendi leyst.
Nótnarunurnar voru jafnar og nákvæmar. Áshildur
var á harðaspretti allan fyrsta kaflann, en hún blés
ekki úr nös. Það er afrek.
Millikaflinn var rólegri og yfirvegaðri. Þar tóku
við himneskar laglínur sem Áshildur spilaði af einstökum þokka. Og stríðnislegur síðasti kaflinn var
skemmtilegur í meðförum hennar, lifandi og kraftmikill.
Hljómsveitin lék prýðilega undir stjórn ÖnnuMaríu Helsing. Bendingar hennar voru skýrar, enda
var hljómsveitin samtaka og yfirleitt örugg á sínu.
Tvö önnur verk voru á dagskránni. Hið fyrra var
EXPO frá árinu 2009 eftir Magnus Lindberg, sem er
finnskur. EXPO er stytting á orðinu exposition, sem
er framsaga, fyrsti hlutinn í upphafskafla sónötu.
Þar eru aðal tónhugmyndirnar settar fram, áður en
þær fara í svokallaða úrvinnslu, þ.e.a.s. þróun og

EINLEIKARI Áshildur Haraldsdóttir stóð sig frábærlega í

hlutverki einleikara á tónleikum Sinfóníunnar í síðustu viku.

umbreytingu. Verk Lindbergs var fremur stutt og
það var ekki mikil framvinda í því, engin atburðarás. Hugmyndum var slengt framan í áheyrandann,
nánast öllum í einu, þær voru margbrotnar og þéttar, stemningin var strax ólgandi og áköf. Tónlistin
var grípandi, krafturinn var yfirgengilegur. Hljómsveitin spilaði prýðilega, túlkunin var markviss og
full af ástríðu.
Svipaða sögu er að segja um fyrstu sinfóníu
Sibeliusar, sem var leikin eftir hlé. Hinn seiðmagnaði annar kafli var draumfagur og hástemmdur,
og lokahnykkurinn í síðasta kaflanum var alsælukenndur. Í heild var sinfónían tignarleg og stórbrotin í meðförum hljómsveitarinnar. Tæknilega
séð spilaði hún afburðavel, hver einasta hljóðfæragrúppa var með sitt á hreinu og samhljómurinn var
þéttur og flottur. Þetta var magnað.
Jónas Sen
NIÐURSTAÐA: Frábær einleikur Áshildar Haraldsdóttur í konsert Rodrigos og fyrsta sinfónía Sibeliusar var
stórfengleg.
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Kemur með söng vestan um haf
Bandaríski kammerkórinn Denison Chamber Singers syngur í kvöld í Kaldalóni í Hörpu, ásamt hinum rammíslenska kammerkór Hljómeyki.
Kammerkórinn Denison Chamber Singers
frá Denison-háskólanum í Bandaríkjunum
syngur á þrennum tónleikum hér á landi á
næstu dögum og fær til liðs við sig íslenska
kóra.
Á dagskrá Denison Chamber Singers er
trúarleg tónlist, þjóðlög og hefðbundin tónlist heimalandsins. Stjórnandi er Dr. Wei
Cheng.
Fyrstu tónleikarnir eru í Kaldalóni í
Hörpu í kvöld 16. mars og hefjast klukkan
20. Sérstakur gestur á þeim tónleikum er
kammerkórinn Hljómeyki sem syngur undir

stjórn Mörtu G. Halldórsdóttur.
Næst munu Denison Chamber Singers
koma fram í Skálholtsdómkirkju miðvikudaginn 18. mars klukkan 20, ásamt Vox
Populi, undir stjórn Hilmars Arnar Agnarssonar. Að lokum syngja Bandaríkjamennirnir í Sögusetrinu á Hvolsvelli á fimmtudaginn, 19. mars, og byrja klukkan 20.30.
Ókeypis aðgangur er að öllum tónleikunum.
- gun

DENISON CHAMBER SINGERS Kórinn syngur trúarlega

tónlist, þjóðlög og hefðbundna tónlist heimalandsins.

Aðalfundur N1 hf.
Aðalfundur N1 hf. verður haldinn mánudaginn 23. mars 2015
klukkan 16:30 í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi.
Dagskrá fundarins:
HLJÓÐ Tríó Ástvaldar Zenki Trausta-

sonar ætlar að flytja lög af geisladiskinum Hljóði í Björtuloftum annað kvöld.

Flæðandi og
lýriskur djass
í Múlanum
Á næstu tónleikum Jazzklúbbsins
Múlans, sem fram fara á þriðjudagskvöldið kl. 21 í Björtuloftum í
Hörpu, kemur fram tríó píanóleikarans Ástvaldar Zenki Traustasonar. Ástvaldur og félagar munu
flytja tónlist af geisladiskinum
Hljóði, sem kom út í nóvember
2014. Ásamt Ástvaldi kom fram
þeir Birgir Bragason kontrabassaleikari og Matthías M.D.
Hemstock trommuleikari.
Tónlistin á geisladiskinum Hljóði
hefur svipað inntak og fyrri
geisladiskur Ástvaldar, Hymnasýn, sem kom út árið 2011. Sem
zen-prestur hefur Ástvaldur
Zenki orðið fyrir miklum áhrifum
frá zen-listum þar sem bent er á
innsta eðli hlutanna á sem einfaldastan hátt. Tónlistin er einlæg í einfaldleik sínum og býður
hlustandanum að líta inn á við og
sameinast andránni. Tónsmíðarnar eiga sér sterkar rætur í djasshefðinni og eru um leið skapandi
og óþvingaðar; seiðandi lýrik og
flæðandi rytmi.
- mg

Djass á Kexi
Á næsta djasskvöldi KEX
Hostels, þriðjudaginn 17. mars,
kemur fram hljómsveitin Reykjavík Swing Project. Dan Cassidy
leikur á fiðlu, Gunnar Hilmarsson og Jóhann Guðmundsson
á gítara og Leifur Gunnarsson
á kontrabassa. Þótt Reykjavík
Swing Project sé nýleg hljómsveit eru meðlimir hennar engir
nýgræðingar í íslensku tónlistarlífi. Hljómsveitin sérhæfir sig í
tónlist sem var vinsæl á millistríðsárunum í París og var einkum leikin af Django Reinhardt
og Stephane Grappelli. Tónlistin
hefst kl 20.30 og stendur í u.þ.b.
tvær stundir með hléi. Aðgangur
er ókeypis.
- mg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur.
Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins.
Ákvörðun tekin um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2014.
Stjórnarkjör.
Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma.
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, varastjórnar og undirnefnda stjórnar.
Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu félagsins.
Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár.
Tillaga um breytingar á 2. málsl. 1. mgr. 9. gr. samþykkta félagsins.

11. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum. Breytingartillaga við tillöguna hefur borist frá Gildi lífeyrissjóði.
12. Önnur mál löglega upp borin.

Tillögur:
a) Ársreikningur (liður 3)
Stjórn leggur til að ársreikningur fyrir árið 2014 verði samþykktur.
b) Arðgreiðsla (liður 4)
Stjórn leggur til við aðalfund að arður verði greiddur til hluthafa að
fjárhæð kr. 840.000.000 vegna rekstrarársins 2014 eða kr. 1,2 fyrir
hverja eina krónu af nafnverði hlutafjár í félaginu. Arðurinn verður
greiddur til hluthafa þann 8. apríl 2015. Síðasti viðskiptadagur þar
sem arður fylgir bréfunum er 23. mars 2015 og arðleysisdagur því
24. mars 2015. Arðsréttindadagur er 25. mars 2015, sem þýðir að
arður greiðist þeim sem skráðir eru í hlutaskrá N1 hf. hjá Verðbréfaskráningu Íslands í lok dags 25. mars 2015.
c) Kjör endurskoðanda (liður 6)
Stjórn leggur til að endurskoðunarfirmað Ernst & Young sjái áfram
um endurskoðun á ársreikningi félagsins vegna rekstrarársins 2015.
d) Þóknun til stjórnar (liður 7)
Stjórn leggur til við aðalfund að stjórnarlaun komandi starfsárs verði
sem hér segir:
Stjórnarformaður fái kr. 580.000 á mánuði.
Varaformaður stjórnar fái kr. 435.000 á mánuði.
Aðrir stjórnarmenn fái kr. 290.000 á mánuði.
Fulltrúar í starfskjaranefnd fái kr. 30.000 á mánuði og formaður
tvöfalda þá þóknun.
Fulltrúar í endurskoðunarnefnd fái kr. 60.000 á mánuði
og formaður kr. 100.000 á mánuði.
Greiðslur til endurskoðenda skulu vera samkvæmt reikningi.
e) Starfskjarastefna (liður 8)
Stjórn leggur til að starfskjarastefna frá fyrra ári verði óbreytt.
f) Tillaga um lækkun hlutafjár (liður 9)
„Aðalfundur N1 hf. haldinn mánudaginn 23. mars 2015 samþykkir
að færa niður hlutfé félagsins um kr. 230.000.000 að nafnverði,
og að auki yfirverðsreikning hlutafjár um kr. 2.729.048.257, eða
samtals um kr. 2.959.048.257, og verði fjárhæðin greidd út til
hluthafa félagsins hlutfallslega í samræmi við hlutafjáreign þeirra í
félaginu í lok dags 8. maí 2015, ef lögboðnar forsendur liggja fyrir

útgreiðslunni eftir samþykkt tillögunnar á þeim tíma, en ellegar við
fyrsta mögulega tímamark þar eftir að lögboðnar forsendur fyrir
útgreiðslunni hafa verið uppfylltar.“
g) Tillaga um breytingar á 2. málsl. 1. mgr. 9. gr. samþykkta
félagsins (liður 10)
Tillaga Gildis lífeyrissjóðs um að við ákvæði 2. málsliðar 1. mgr. 9. gr.
samþykkta félagsins bætist eftirfarandi orð:
„…og skal slíkrar heimildar þá getið í sérstökum viðauka við samþykktir þessar og skal viðaukinn vera hluti af samþykktum þann
tíma sem heimildin er í gildi.“
h) Kaup á eigin bréfum (liður 11)
Stjórn leggur til að félagið fái heimild til kaupa á eigin hlutum allt að
10% af heildarhlutafé félagsins í samræmi við 55 gr. hlutafélagalaga,
á gengi sem sé ekki hærra en nemur verði síðustu óháðu viðskipta
eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum
þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Heimild þessi gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar.
Gildi lífeyrissjóður hefur lagt fram eftirfarandi breytingartillögu við
framangreinda tillögu stjórnar:
A-hluti: Eftirfarandi orð í tillögu stjórnar falli brott:
„Stjórn leggur til að félagið fái heimild til kaupa á eigin hlutum …“
Í stað þeirra komi orðin:
„Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti sem nemur …“
B-hluti: Eftirfarandi orð í tillögu stjórnar falli brott:
„…á gengi sem sé ekki hærra en nemur verði síðustu óháðu
viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er
hærra.“
Í stað þeirra komi orðin:
„í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða
til að setja upp formlega endurkaupaáætlun skv. 116. gr. laga um
verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr.
119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á
grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga.“

Aðrar upplýsingar:

GEFÐU
HÆNU

Öll skjöl og tillögur sem lögð verða fyrir aðalfund verður að finna á
vefsíðu félagsins www.n1.is/fjarfestatengsl. Hluthöfum stendur einnig
til boða að nálgast skjölin í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14,
Kópavogi, virka daga milli klukkan 9:00-16:00.

vara fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 16:30 miðvikudaginn 18. mars 2015.
Framboðum skal skila á skrifstofu N1 hf., Dalvegi 10-14, Kópavogi eða
á netfangið stjornarkjor2015@n1.is. Upplýsingar um frambjóðendur til
stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund.

Samkvæmt 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995 ber að tilkynna um
framboð til stjórnar skriflega með minnst fimm sólarhringa fyrir-

Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent frá
klukkan 16:00 á aðalfundardegi.

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Stjórn N1 hf.
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Sýnd með ísl. texta

i-úr


VILLAGE VOICE

BAKÞANKAR
Berglindar
Pétursdóttur

Æðisleg ný stuttmynd
Frozen Fever er sýnd á undan

Sýnd með ísl. texta

Frá Paul Thomas Anderson, leikstjóranum sem
færði okkur Magnolia, There Will Be Blood og
Boogie Nights

ÁLFABAKKA
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BRJÁLUÐ Kris Jenner vill ekki heyra
minnst á Bruce Jenner.

Kolbrjáluð Kris
Kris Jenner, móðir Kardashiansystra, og fyrrverandi eiginkona
Bruce Jenner, vill ekki heyra
á kauða minnst. Eftir tuttugu
og þriggja ára hjónaband skildi
leiðir í fyrra og stendur Bruce nú
í stórræðum, en hann er í miðju
kynleiðréttingarferli.
Kris og Bruce eiga saman dæturnar Kyle og Kendal sem skotist hafa upp á stjörnuhimininn
líkt og Kardashian-systurnar.
Fregnir herma að ástandið sé svo
slæmt á milli Bruce og Kris, að
Bruce sé niðurbrotinn og finnist hann settur út í kuldann. Býr
hann nú einn í húsi fjölskyldunnar í Malibu.

T

æknirisi framleiðir kassalaga armbandsúr og heimurinn fer eðlilega
á hliðina. Þetta er úrið sem mun
breyta lífinu eins og við þekkjum
það. Fólk um allan heim klappar saman lófunum og öskrar:
„Loksins! Úr sem ég þarf að
hlaða daglega!“ Fólk með
langar neglur og feita putta
gnístir saman tönnum í angist yfir því að það mun aldrei
hitta á réttan takka. En
þessi quartz-tækni var
hvort eð er löngu úr sér
gengin og púkó. Nú er
hægt að horfa á hjartsláttinn sinn á skjá
og senda púlsinn til
þeirra sem hafa áhuga,
ég get ekki ímyndað
mér hver hefur EKKI
áhuga á því. Nú get
ég séð það á örlitlum
skjá hvernig heilsufari mínu fer hrakandi
og talið klukkustundirnar
sem ég sit kyrr við vinnu.

Ég get fylgst með hjartslætti hinna í herberginu, bara af því að mig langar til
þess.

Í auglýsingu fyrir úrið er því haldið fram
að ég muni hreyfa mig meira með i-úrinu.
Ég veit ekki hvers konar raflost það mun
senda í úlnliðinn á mér til að fá mig til að
drattast á lappir en ég er helvíti spennt
fyrir því.

JÁ, og nú munum við alltaf vita hvað
klukkan er.

EITT það þægilegasta við i-úrið er þó að
til þess að geta nota það þarf eigandinn að
eiga iPhone af nýjustu gerð, og þar með
getur maður auðveldlega sigtað þá út sem
eru með eldri síma og sleppt því að eiga
samskipti við þá. „Fáið ykkur nýrri síma,
hahahaha!“ kalla ég yfir hóp fólks sem
athugar hvað klukkan er á iPhone 4 og
hleyp svo áfram inn í framtíð hreysti og
heilbrigðs blóðþrýstings.
ALLAVEGA. Úrið kemur í apríl. Ég á
afmæli 2. apríl. Fullkomin afmælisgjöf.
GÓÐUR HÓPUR

Hér má sjá hluta af
meðlimum Kunstschlager, þau Helgu
Páleyju, Þórdísi,
Sigmann, Helga og
Gullu, en hópurinn
hlakkar til að
koma sér fyrir í
Hafnarhúsinu.
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Kunstschlager á nýjum stað

THE LITTLE DEATH
THE LITTLE DEATH LÚXUS
THE DUFF
CHAPPIE
ANNIE
HRÚTURINN HREINN
FIFTY SHADES OF GREY
KINGSMAN
KINGSMAN LÚXUS
PADDINGTON

KL. 5.45 - 8 - 10.20
KL. 8 - 10.20
KL. 3.30 - 5.45 - 8
KL. 8 - 10.40
KL. 5
KL. 3.30
KL. 10.20
KL. 8 - 10.45
KL. 5
KL. 3.30 - 5.45 - ÍSL TAL

THE LITTLE DEATH
THE GRUMP
CHAPPIE
BIRDMAN
ÖMURLEG BRÚÐKAUP

KL. 5.30 - 8 - 10.20
KL. 5.30 - 8
KL. 10.20
KL. 10.20
KL.5.30-8 -ÍSLTEXTI



Listamannarekna galleríið Kunstschlager er í óðaönn að koma sér fyrir í Hafnarhúsi þar sem opnuð verður
Kunstschlager stofa. Áður var hópurinn til húsa á Rauðarárstíg þar sem haldinn var fjöldi ólíkra sýninga.
„Við erum bara enn að gera þetta
fínt, ætlum að hressa aðeins upp
á umhverfið og fá hinn sanna
Kunstschlager-anda þarna inn,
hann er svolítið svona litríkur,
frjáls og skemmtilegur,“ segir
myndlistarkonan Helga Páley
Friðþjófsdóttir, einn af meðlimum listamannarekna gallerísins Kunstschlager, sem opnar
Kunstschlager stofu í rými á annarri hæð Hafnarhúss þar sem hópurinn mun starfa til septemberloka
2015.
„Við vorum heimilislaus í tvo
mánuði og þetta kom mjög óvænt
upp og var óvænt ánægja að fara í
Hafnarhúsið. Við viljum vinna sem
hópur en við höfum verið að fara út

með sýningar að sýna,“ segir hún.
Kunstschlager var áður starfrækt
á Rauðarárstíg og hélt þar þrjátíu
og átta sýningar og hópurinn hefur
meðal annars ferðast til Stokkhólms, Finnlands og Hjalteyrar.
Ýmissa nýjunga er að vænta frá
hópnum en í rýminu verða sérhönnuð Kunstschlager-húsgögn þar sem
gestir geta látið fara vel um sig.
„Það verður svona rúllandi dagskrá þarna, þetta er ekki beint
gallerí. Kunstschlager flytur ekki
þarna inn, þetta verður svona eins
og afdrep eiginlega, fólk getur
komið og notið útsýnisins.“ Einnig verður ný heimasíða opnuð á
næstunni og hægt verður að fylgjast með Kunstschlager stofunni í

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-20

Ô+ø9;RS!
RYIHYUH]LYóM`YPYHSSH

3(<.(9Í:)ÐÔ

vefmyndavél. „Fólk þarf þá ekki að
fara beint á staðinn heldur getur
það bara fylgst með á netinu,“
segir hún hlæjandi og bætir við:
„Við erum að verða virðulegri og
að tæknivæðast.“
Einnig verður boðið upp á veitingar úr lúgu og á svæðinu verður
hljóðverksstandur og vídeóklefi.
Að Kunstschlager standa auk
Helgu Páleyjar, Guðlaug Mía
Eyþórsdóttir, Baldvin Einarsson,
Helgi Þórsson, Þórdís Erla Zoëga,
Sigmann Þórðarson, Hrönn Gunnarsdóttir, Kristín Karólína Helgadóttir og Þorgerður Þórhallsdóttir, en hópurinn varð til árið 2012.
„Þetta er svo mikið samstarfsverkefni á milli okkar sem erum

:ûUPUNHY[xTHY

CINDERELLA

5:25, 8

THE LITTLE DEATH

8

CHAPPIE

10:35

STILL ALICE

5:50, 8

VEIÐIMENNIRNIR

10:10

HRÚTURINN HREINN

5:50

205.:4(5

10:10

Jack
Blowfly park
Óli prik
Stations of the cross

18.00 What we do in the shadows 20.00
18.00 Blowfly park
22.00
18.00 Wild tales
22.10
20.00 Beloved sisters
22.20

Við vorum heimilislaus í tvo mánuði og
þetta kom mjög óvænt
upp og var óvænt
ánægja að fara í Hafnarhúsið.
í þessu. Við erum að gera svolítið
ólíka hluti og það er skemmtileg
tilbreyting. Að vera í þessu gefur
manni svo mikið frelsi til þess að
prófa ýmsa hluti og gera þá meira
spontant.“
Kunstschlager stofa verður
opnuð í Hafnarhúsi þann 21. mars
næstkomandi, klukkan 16.0 0.
gydaloa@frettabladid.is

Save the Children á Íslandi
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SEÐJANDI
OG OFNBÖKUÐ
EGGJAKAKA
Eggjakökur
eru einfaldur
og bragðgóður
matur sem
auðvelt er að
matreiða.

Fyllingin

Botninn

400 gr nautahakk
2 hvítlauksrif
1 laukur
3 msk. vatn
1,5 msk.
tómatpurée
timían
chili-explosion
krydd frá Santa
Maria

4 egg
1 dl rjómi
2 msk. smjör
1 tsk. óreganó

Ofan á
3 dl rifinn ostur
1,5 dl rjómi
3/4 dl sýrður
rjómi
kokteiltómatar

Miniborgarar

Hitið ofninn í 200°C. Skerið lauk og hvítlauk smátt niður. Steikið
nautahakkið ásamt lauknum þar til nautahakkið er fullsteikt.
Saltið og piprið. Bætið vatni á pönnuna ásamt tómatpurée og
hökkuðu fersku timíani (eða þurrkuðu ef þið eigið ekki ferskt) og
látið sjóða við vægan hita þar til vökvinn hefur að mestu gufað
upp. Hrærið eggin með rjóma og óreganói og hellið blöndunni
í smurt eldfast mót. Bakið í ofni í rúmlega 8-10 mínútur. Takið
úr ofninum og leggið hakkfyllinguna yfir. Hrærið saman rifnum
osti, rjóma og sýrðum rjóma og hellið yfir nautahakkið. Skerið
kokteiltómatana í helminga og dreifið yfir. Setjið aftur í ofninn
og bakið í rúmlega 10 mínútur eða þar til osturinn hefur
bráðnað og fengið fallegan lit.
Uppskrift fengin af Ljufmeti.com

SMÁ
HUGMYND

FYRIR
FERMINGAR

VEISLU

ÓGLEYMANLEG KVEÐJA
Pósturinn býður þér að setja þína eigin mynd á fermingarskeytið
og undirstrika þannig þínar persónulegu framtíðaróskir til
fermingarbarnsins.

+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é    6 Ì $  ²        

Sendu fermingarbarninu persónulegt skeyti

Gefðu sköpunargáfunni
g
og
g tilfinningunum
g
lausan
n tauminn á postur.is/fermingar
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Elsku
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gardag

fermin

Til hvers að ﬂækja hlutina?

SJÁLFKRAFA
í BESTA ÞREP!
365.is

|

Sími 1817

15 MINIBORGARAR

3.995 »

Ef það er fermingarveisla framundan þá eru
veislubakkarnir frá American Style skemmtileg
og bragðgóð tilbreyting á veisluborðið.
Allar pantanir fara fram á www.americanstyle.is
Mikilvægt er að panta tímanlega.
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HK einu vítakasti frá 1. deildinni

Endurkoma Óla Stef á völlinn ekki nóg fyrir KIF Kolding

HANDBOLTI Markvörður HK, Lárus Helgi Ólafsson, framlengdi

HANDBOLTI Ólafur Stefánsson sneri aftur á handboltavöllinn um helgina er

líf HK í Olís-deild karla um nokkra daga í gær. Hann varði þá
vítakast eftir að leiktíminn í leik HK og Akureyrar var liðinn.
Niðurstaðan í leiknum jafntefli, 22-22.
„Mér leist nú ekkert á þetta þarna í lokin en allt er gott
sem endar vel. Ég hefði viljað að þessi varsla hefði tryggt
sigur en ég er mjög ánægður að við náðum í það minnsta
einu stigi,“ sagði hetja HK, Lárus Helgi, í leiknum.
Þó svo HK hafi sloppið fyrir horn í gær er ljóst að liðið þarf
í það minnsta átján kraftaverk til þess að halda sér uppi.
„Við erum voðalega lítið að líta á töfluna. Við einbeitum
okkur bara að því að hafa gaman og spila handbolta. Næsti
leikur er gegn Aftureldingu. Við unnum þá í október og það
er held ég einn skemmtilegasti leikur sem við allir höfum
spilað,“ sagði Lárus Helgi aðspurður um möguleika liðsins um
- dsd
að halda sæti sínu í deildinni.

hann spilaði með danska liðinu KIF Kolding gegn RK Zagreb í 16-liða úrslitum
Meistaradeildarinnar.
Ólafur skoraði eitt mark og lagði upp fleiri er Kolding tapaði, 22-17, á
útivelli en þetta var fyrri leikur liðanna.
Kolding var níu mörkum undir í leiknum en fínn lokakafli bjargaði því sem
bjargað varð og danska liðið á því möguleika í seinni leiknum á heimavelli.
Liðin sem mættust í úrslitaleiknum í fyrra - Kiel og Flensburg - mættust
í Flensburg í gær. Kiel ætlaði ekki að láta Flensburg taka sig aftur og spilaði
grimman bolta. Það skilaði sér í góðum sigri, 21-30. Aron Pálmarsson skoraði
tvö mörk fyrir Kiel í leiknum.
Guðjón Valur Sigurðsson skoraði tvö mörk fyrir Barcelona sem vann hreint
út sagt ótrúlegan sigur, 11-31, á útivelli gegn Álaborg. Óhætt að kasta því fram
að Barcelona sé komið í átta liða úrslit.
Róbert Gunnarsson komst ekki á blað er hans lið, PSG, lagði Dunkerque, 2123, á útivelli og stendur því vel að vígi.
- hbg

FLOTTUR Ólafur er hér í leik með AG í

Meistaradeildinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

ENSKI BOLTINN
MAN. UTD - TOTTENHAM

3-0

1-0 Marouane Fellaini (9.), 2-0 Michael Carrick
(19.), 3-0 Wayne Rooney (34.).

EVERTON - NEWCASTLE

3-0

1-0 James McCarthy (20.), 2-0 Romelu Lukaku, víti
(56.), Ross Barkley (90.).

CHELSEA - SOUTHAMPTON

1-1

1-0 Diego Costa (11.), 1-1 Dusan Tadic, víti (19.).

BURNLEY - MAN. CITY

1-0

1-0 George Boyd (61.).

ARSENAL - WEST HAM

3-0

1-0 Olivier Giroud (45.+2), 2-0 Aaron Ramsey (81.),
3-0 Mathieu Flamini (84.).

LEICESTER - HULL
WBA - STOKE

LÉTTUR Hamilton fagnar í gær.

0-0
1-0

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

1-0 Brown Ideye (19.).
0-1 Christian Benteke (16.), 0-2 Gabriel
Agbonlahor (18.), 0-3 Gabriel Agbonlahor (37.),
0-4 Christian Benteke (44.).

Öruggt hjá
Hamilton

CRYSTAL PALACE - QPR

FORMÚLA 1 Heimsmeistarinn

SUNDERLAND - ASTON VILLA

0-4

3-1

1-0 Wilfried Zaha (21.), 2-0 James McArthur (40.),
3-0 Joel Ward (42.), 3-1 Matthew Phillips (83.).

STAÐAN
Chelsea
Man. City
Arsenal
Man. Utd
Liverpool
Southampton
Tottenham
Stoke City
Swansea
West Ham
Newcastle
C. Palace
WBA
Everton
Hull City
Aston Villa
Sunderland
Burnley
QPR
Leicester

28
29
29
29
28
29
29
29
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28

19
17
17
16
15
15
15
12
11
10
9
8
8
7
6
7
4
5
6
4

7
7
6
8
6
5
5
6
7
9
8
9
9
10
10
7
14
10
4
7

2
5
6
5
7
9
9
11
10
10
12
12
12
12
13
15
11
14
19
17

58-23
59-28
56-30
50-26
42-30
40-21
46-42
33-35
33-37
39-37
32-46
34-40
27-36
36-41
26-37
19-38
23-43
26-47
30-52
24-44

64
58
57
56
51
50
50
42
40
39
35
33
33
31
28
28
26
25
22
19

OLÍS-DEILD KARLA
HK - AKUREYRI

22-22

HK - Mörk (skot): Leó Snær Pétursson 8/2 (11/3),
Andri Þór Helgason 4 (4), Þorgrímur Smári
Ólafsson 4 (13), Garðar Svansson 2 (7), Atli Karl
Bachmann 2 (8), Máni Gestsson 1 (1), Tryggvi
Þór Tryggvason 1 (2), Daði Laxdal Gautason (2/1),
Guðni Már Kristinsson (4).
Varin skot: Lárus Helgi Ólafsson 23/4 (45/7, 51%).
Akureyri - Mörk (skot): Halldór Logi Árnason 5 (5),
Sigþór Heimisson 5 (9), Heiðar Þór Aðalsteinsson
4/3 (6/5), Ingimundur Ingimundarson 2 (4), Bergvin Þór Gíslason 2 (5), Kristján Orri Jóhannsson 2
(6/2), Nicklas Selvig 2 (11),.
Varin skot: Tomas Olason 21/2 (43/4, 49%).

FAGNA ÁRSINS Rooney er hér búinn að rota sjálfan sig og er að falla til jarðar. Ashley Young hefur gaman af.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Rooney rotaði Spurs
Chelsea er með sex stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir leiki
helgarinnar. Man. City missteig sig en Man. Utd vann Tottenham örugglega.
FÓTBOLTI Chelsea komst í hann

krappann gegn Southampton í
gær en drengirnir hans Ronalds
Koeman spiluðu mjög vel og settu
Chelsea-liðið undir mikla pressu.
Bæði lið voru nálægt því að taka
öll stigin en jafntefli var líklega
sanngjörn niðurstaða.
„Forskotið er einu stigi meira
en það var og leikjunum hefur
líka fækkað um einn. Staða okkar
er því enn betri en hún var fyrir
daginn,“ sagði Jose Mourinho,
stjóri Chelsea, eftir leik.
„Við sköpuðum fullt af færum í
síðari hálfleik og vorum óheppnir
að skora ekki. Það var meiri stöðugleiki hjá okkur núna en í síðustu
leikjum,“ sagði Mourinho og hann
hrósaði Ramires sérstaklega fyrir
góða innkomu.
Boxarinn Rooney
Gærdagurinn var sérstakur fyrir

Wayne Rooney. Er hann vaknaði
var verið að sýna myndband af
honum í hnefaleikum í eldhúsinu
sínu. Þar var Rooney að slást við
Phil Bardsley, leikmann Stoke, og
Bardsley rotaði hann.
Rooney lét neikvæða umræðu
ekki hafa áhrif á sig. Hann mætti
beittur til leiks og skoraði frábært
mark í 3-0 sigri United á Tottenham. Hann fagnaði markinu á frábæran hátt. Þóttist rota sjálfan sig
og lét sig svo falla til jarðar.
„Svona er heimurinn í dag. Þetta
er atvik sem á sér stað heima hjá
mér og er ekki ætlað augum annarra. Svona gera vinir. Þeir fíflast
heima hjá hver öðrum. Einhverra
hluta vegna ratar þetta í blöðin,“
sagði Rooney eftir leikinn aðspurður um þetta atvik.
„Ég reyndi að einbeita mér
bara að leiknum því þetta atvik er
áhugaverðara fyrir aðra en mig.

Það sáu allir í dag að ég skilaði
minni vinnu faglega.“
Louis van Gaal, stjóri Man. Utd,
vildi lítið ræða um Rooney og
myndbandið umdeilda.
„Í hvaða heimi erum við að tala
um svona hluti? Eitthvað blað
borgaði helling af peningum fyrir
eitthvað myndband og ég þarf að
svara fyrir það. Hversu ruglaður
er heimurinn orðinn? Ég svara
ekki svona hlutum,“ sagði pirraður Van Gaal.
Tottenham hefði getað komist
upp að hlið United með sigri en var
aldrei tilbúið í þennan slag.
„Við erum vonsviknir því
frammistaða okkar var léleg og
við verðum að komast að því af
hverju. Eftir fyrsta markið þá var
eins og leikurinn væri búinn. Við
vorum aldrei inni í þessum leik,“
sagði Mauricio Pocchettino, stjóri
Spurs.
henry@frettabladid.is

Lewis Hamilton hóf titilvörn
sína með stæl í gær er hann vann
öruggan sigur í ástralska kappakstrinum.
Mercedes með yfirburði í Ástralíu en Nico Rosberg varð annar
og nýliðinn hjá Ferrari, Sebastian
Vettel, varð þriðji. Aðeins ellefu
bílar komust í mark.
„Liðið stóð sig frábærlega og
það er ótrúleg tilfinning að vinna.
Það er líka ótrúlegt að vera hérna
með þér. Ég hélt þú værir stærri,“
sagði Hamilton við Arnold
Schwarzenegger eftir keppnina
en Schwarzenegger tók viðtölin á
verðlaunapallinum.
- hbg

Sannfærandi
hjá Gunnari
BOX Gunnar Kolbeinn Kristins-

son er enn ósigraður í hringnum
sem atvinnumaður, en hann lagði
besta þungavigtarboxara Letta,
Edgar Kalnars, um helgina.
Bardaginn fór allar fjórar loturnar og voru dómararnir sammála um að Gunnar Kolbeinn
hefði unnið þrjár lotum af fjórum. Tölurnar því 40-37.
Góður sigur hjá okkar manni
gegn afar reyndum Letta sem var
að keppa sinn sextugasta bardaga
en Gunnar Kolbeinn var að keppa
öðru sinni.
- hbg

RÉTTU JEPPADEKKIN KOMA ÞÉR ALLA LEIÐ!

FÁÐU AÐSTOÐ VIÐ VAL Á JEPPADEKKJUM
HJÁ SÖLUAÐILUM OKKAR UM LAND ALLT

Grjótháls 10 og Fiskislóð 30,
Reykjavík
Lyngás 8, Garðabæ
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ
S: 561 4200

Hjólbarðaverkstæði
Bílabúðar Benna,
Tangarhöfða 8
S: 590 2045

W

WHIRLPOOL DAGAR
10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
WHIRLPOOL VÖRUM

ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR - UPPÞVOTTAVÉLAR - ÖRBYLGJUOFNAR - OFNAR
HELLUBORÐ - GUFUGLEYPAR - KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR - FRYSTIKISTUR


27%
Whirlpool WME1887DFCTS
179sm stál kæliskápur. Stafræn
hitastilling. 6th Sense Fresh Control.
MultiFlow kælitækni tryggir jafnari
kælingu. AntiBakteria Sía. Easy Open
ventill. Orkuflokkur A+.

TILBOÐ

79.995

FULLT VERÐ 109.995

30%
Whirlpool WBE3375NFCW
188sm kæliskápur með frysti, stafrænni
hitastillingu og LCD skjá. No Frost
sjálfvirk afþýðing. 6th SENSE Fresh
Control. Multiflow kælivifta. AntiBacteria
Filter. LED lýsing. Orkuflokkur A+.

TILBOÐ

84.995

FULLT VERÐ 119.995

25%
Whirlpool AWOD7014

MEÐ
VARMADÆLU,
EYÐIR MIKLU
MINNA
RAFMAGNI

29%

40%

1400sn 7kg þvottavél með
rafeindastýrðum kerfisveljara og
hitastilli. 16 þvottakerfi og 30 mín
hraðkerfi. Þvotthæfni A. Vinduhæfni
B. Orkuflokkur A++.

Whirlpool AZAHP880
Tvíátta 8 kg barkalaus þurrkari 121L tromlu.
Rakaskynjari með 6TH SENSE Infinite Care.
9 þurrkstillingar og hitastilling. Vatnstankur
uppi.Tengist beint við niðurfall. Kaldur
blástur og krumpuvörn. Orkuflokkur A++.

Whirlpool AKZ431HV
Bakarofn með Flat Line Multifunction 8
blástursofni. Ofnrými 52 lítrar. Klukka.
Grill, undir og yfirhiti. Heldur heitu.
Pizza/brauð stilling. Tvöfalt gler í hurð.
Niðurfellanlegt grill sem auðveldar þrif.

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

59.995

FULLT VERÐ 79.995

99.995

FULLT VERÐ 139.995

59.995

FULLT VERÐ 99.995

Fæst einnig stállitaður á 89.995

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 18.54
Ísland í dag
Umsjónarmenn fara yﬁr
helstu tíðindi dagsins úr
pólitíkinni, menningunni
og mannlíﬁnu.
Ítarlegur
íþróttapakki
og veðurfréttir.

Bylgan kl. 10.00
Ívar Guðmunds
Ívar Guðmunds er
með þér á mánudegi á Bylgjunni.

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

New Girl

Modern Family

GULLSTÖÐIN KL. 19.05 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.

Gullstöðin kl. 19.30
Fimmta þáttaröðin af þessum sprenghlægilegu og sívinsælu gamanþáttum
sem hlotið hafa einróma lof gagnrýnenda víða um heim. Fjölskyldurnar þrjár
sem fylgst er með eru óborganlegar
sem og aðstæðurnar sem þær lenda í
hverju sinni.

STÖÐ 2

Snúran
opnar verslun
að Síðumúla 21

Opnunar teiti
fimmtudaginn 19. mars frá
klukkan 17-19
20% afsláttur af völdum vörum.
Viskastykki frá Skjalm P.
fylgir með kaupum yfir 10.000 kr.

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 The Middle
08.30 2 Broke Girls
08.50 Bad Teacher
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Heilsugengið
10.50 Gatan mín
11.05 Mistresses
11.50 Falcon Crest
12.40 Nágrannar
13.00 The X-Factor US
13.45 The X-Factor US
15.15 ET Weekend
16.05 Villingarnir
16.25 Guys With Kids
16.45 Raising Hope
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag.
19.11 Veður
19.20 Mindy Project
19.40 The Goldbergs
20.05 The New Girl
20.30 Save With Jamie
21.15 Backstrom
22.00 Transparent
22.30 Vice
23.05 Daily Show. Global Edition
23.30 Looking
00.00 Modern Family
00.20 The Big Bang Theory
00.45 Gotham
01.30 Last Week Tonight With John
Oliver
02.00 Weeds
02.25 The Pool Boys
03.55 Room in Rome
05.40 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Real Madrid - Levante
10.20 Porto - Basel
12.10 Real Madrid - Schalke
13.50 Kiel - Berlín
15.10 Formúla 1 - Ástralía
17.30 Real Madrid - Levante
19.10 Spænsku mörkin 14/15
19.40 Reading - Bradford Bein útsending
21.45 Meistaradeildin í hestaíþróttum
2015
00.35 Reading - Bradford

17.00 Wipeout
17.45 Flight of the Conchords
18.10 One Born Every Minutes UK
19.00 The Amazing Race
20.10 Saving Grace
20.55 The Finder
21.35 Vampire Diaries
22.20 Pretty little liars
23.05 Southland
23.45 The Amazing Race
00.55 Saving Grace
01.40 The Finder
02.25 Vampire Diaries
03.05 Pretty little liars
03.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Ofurhundurinn Krypto 07.22 Kalli á þakin
07.47 Ævintýraferðin 08.25 Skógardýrið Húgó
08.47 Tommi og Jenni 08.53 Leyndarmál vísindanna 09.00 Dóra könnuður 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 Ofurhundurinn Krypto
11.22 Kalli á þakinu 11.47 Ævintýraferðin
12.25 Skógardýrið Húgó 12.47 Tommi og Jenni
12.53 Leyndarmál vísindanna 13.00 Dóra könnuður 13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.45
Doddi litli og Eyrnastór 13.55 Rasmus Klumpur
og félagar 14.00 Áfram Diego, áfram! 14.24
Svampur Sveinsson 14.45 Latibær 14.55 UKI
15.00 Ofurhundurinn Krypto 15.22 Kalli á þakinu
15.47 Ævintýraferðin 16.25 Skógardýrið Húgó
16.47 Tommi og Jenni 16.53 Leyndarmál vísindanna 17.00 Dóra könnuður 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 Skrímsli í París 20.30
Sögur fyrir svefninn

16.35 Skólaklíkur
17.20 Tré Fú Tom
17.42 Um hvað snýst þetta allt?
17.47 Loppulúði, hvar ertu?
18.00 Undraveröld Gúnda
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Landakort
18.30 Leitin að Billy Heimildarmynd í

tveimur hlutum um leit Borgaleikhússins að dreng sem getur sungið, dansað og
leikið hlutverk Billys Elliot í söngleik með
sama nafni. Erlendis hefur þetta reynst
snúið verkefni og því er spennandi að
fylgjast með hvernig gekk.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Kastljós
20.10 Sterkasti maður Íslands
21.00 Spilaborg
21.50 Bækur og staðir
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið
22.45 George Harrison - þögli Bítillinn Martin Scorsese leikstýrir yfirgripsmikilli heimildarmynd um tónlistarmanninn George Harrison og hvernig veraldlegt líf hans breyttist smám saman í andlegt ferðalag.
00.20 Kastljós
00.50 Fréttir
01.05 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
11.35 The Voice
13.08 The Voice
14.37 Cheers

18.40 Friends
19.05 New Girl

15.03 Benched
15.26 Survivor
16.10 Top Chef

19.30 Modern Family

16.56 Svali & Svavar

19.55 Two and a Half Men

17.38 Dr. Phil

20.15 Sjálfstætt fólk

18.20 The Tonight Show

20.45 Eldsnöggt með Jóa Fel

19.02 The Talk

21.15 Sisters

19.43 America‘s Funniest Home Videos

22.00 Game of Thrones
22.55 Grimm

20.10 The Biggest Loser - Ísland
21.20 Scandal
22.05 How To Get Away With Murder

23.40 Sjálfstætt fólk

22.50 The Tonight Show

00.10 Eldsnöggt með Jóa Fel

23.35 Law & Order

00.35 Sisters

00.20 Allegiance

01.15 Game of Thrones

01.05 The Walking Dead

02.10 Grimm
02.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

01.55 Scandal
02.40 How To Get Away With Murder
03.25 The Tonight Show
04.10 Pepsi MAX tónlist

07.00 Chelsea - Southampton

18.40 Friends

08.40 Chelsea - Southampton

08.00 PGA Tour 2015

19.05 New Girl

13.00 Golfing World 2015

19.30 Modern Family

13.50 PGA Tour 2015

19.55 Two and a Half Men

18.00 PGA Tour 2015

20.15 Sjálfstætt fólk

23.00 Golfing World 2015

13.10 Crystal Palace - QPR
14.50 Everton - Newcastle
16.30 Man. Utd. - Tottenham
18.10 Man. Utd. - Tottenham
19.50 Swansea - Liverpool Bein útsending

20.45 Eldsnöggt með Jóa Fel

22.00 Messan

21.15 Sisters

23.15 Football League Show 2014/15

22.00 Game of Thrones

23.45 Swansea - Liverpool

22.55 Grimm

01.25 Messan

23.40 Sjálfstætt fólk
00.10 Eldsnöggt með Jóa Fel
00.35 Sisters
01.15 Game of Thrones

www.snuran.is
vefverslun S: 537-5101

20.00 Frumkvöðlar20.30 Panorama21.00
Fyrirtækjaheimsókir21.30 Stormað

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

02.10 Grimm
02.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

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

HRINGBRAUT
11.00 HELGIN (e) 11.30 KVENNARÁÐ (e)
12.00 HELGIN (e) 12.30 KVENNARÁÐ (e)
13.00 HELGIN (e) 13.30 KVENNARÁÐ (e)
14.00 HELGIN (e) 14.30 KVENNARÁÐ (e)
17.00 HELGIN (e) 17.30 KVENNARÁÐ (e)
18.00 HELGIN (e) 18.30 KVENNARÁÐ (e)
19.00 HELGIN (e) 19.30 KVENNARÁÐ (e) 20.00
LÍFSSTÍLL 20.30 HRINGTORG 21.00 LÍFSSTÍLL
(e) 21.30 HRINGTORG (e) 22.00 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

Nýjar
umbúði
r!

Otrivin Comp bæði gegn
nefstíflu og nefrennsli

Tvíþætt áhrif gegn
nefstíflu og nefrennsli
Inniheldur ekki
rotvarnarefni og veldur
því síður ertingu í nefi

Andaðu með nefinu
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Tískudrósir trylltar í Friðrik Dór

MÁNUDAGSLAGIÐ

Tískuvöruverslun breytt í skemmtistað og boðið í ó-tískupartí í tilefni lokakvölds
RFF. „Gestir töpuðu sér þegar Friðrik mætti,“ segir Erna Bergmann.

„Alla daga Girl from the North
county með Bob Dylan og Johnny
Cash. Það lag gefur mér alltaf hlýju
á ísköldum mánudagsmorgnum.“
Ósk Gunnarsdóttir, umsjónarmaður morgunþáttarinns á Fm957.

„Við erum banæstar í Frikka Dór
og lagið hans Í síðasta skipti hefur
verið „guilty pleasure“ allan undirbúninginn fyrir RFF. Svo þetta lá
beinast við,“ segir Erna Bergmann,
annar eigandi og listrænn stjórnandi íslenska hönnunnarmerkisins
Eyland.
Friðrik Dór Jónsson mætti sem
leynigestur í eftirpartí Eyland
og sló rækilega í gegn meðal viðstaddra. „Fólk umturnaðist algjörlega og þegar lagið kláraðist var

Heilsudýnan sem lætur
þér og þínum líða vel!

hann klappaður upp aftur. Hann
var meira en til í að endurtaka
leikinn en þá klikkaði hljóðkerfið,“ útskýrir Erna. Friðrik brást
ekki áhorfendum frekar en fyrri
daginn og hóf upp rausn sína með
þeim afleiðingum að salurinn fylgdi
með. „Stemningin var hreint út sagt
mögnuð,þetta var fullkominn lokahnykkur á góðri helgi.“
Þema partísins var „anti-fashion“
sem féll greinilega vel í kramið eftir
heila helgi af hátísku. „Við fengum

Rósu Birgittu til að plötusnúðast og
hún spilaði eingöngu geggjuð stuðlög. Það var ekkert „deep house“ í
boði,“ segir Erna og skellir upp úr.
Partíið var haldið í versluninni
Suits við Skólavörðustíg sem var
algjörlega umbreytt í skemmtistað
fyrir fjörið. „Hér var allt hreinsað
út, afgreiðsluborðinu breytt í bar og
bláum ljósum komið fyrir. Við dönsuðum svo uppi á borðum og fögnuðum frábærum viðtökum Eyland á
RFF.“
- ga

BRJÁLAÐ STUÐ Erna Bergmann og Ása

Ninna Pétursdóttir sveifluðu ljósum í
versluninni Suit og dönsuðu við Frikka.
MYND/SAGASIG.

Frozen-æðið heldur
áfram og á nóg eftir
Virði hlutabréfa Disney jókst í kjölfar þess að tilkynnt var um að Frozen 2 yrði
gerð. Á laugardag var stuttmynd um Önnu og Elsu var frumsýnd. „Mig óraði
ekki fyrir þessum vinsældum,“ segir Ágústa Eva leikkona, sem talar fyrir Elsu.
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Leggur grunn að góðum degi

Virði hlutabréfa í fyrirtækjum sem tengjast Frozen-teiknimyndunum jókst strax í kjölfar
tilkynningar um að framhaldsmynd í fullri lengd væri á leiðinni. Hlutabréf í Disney höfðu
hækkað um 4,2 prósent í lok
fimmtudagsins, en þá var tilkynnt um hina nýju mynd. Virði
hlutabréfa í leikfangafyrirtækinu Mattel hækkaði um fimm prósent í kjölfar tilkynningarinnar.
Ný stuttmynd um Önnu og Elsu,
aðalpersónur Frozen, var frumsýnd á undan nýrri Disney-mynd
um Öskubusku um allan heim, nú
um helgina.
Hér á landi er stuttmyndin,
sem ber titilinn Frozen Fever,
sýnd með íslensku tali og er talsetningin í höndum þeirra sömu
og talsettu fyrri myndina. Áfram
verður Ágústa Eva Erlendsdóttir í hlutverki Elsu. Hún segir
mikla vinnu hafa farið í fyrri
myndina, en hún hafi notið þess
í botn. „Vinnan á bak við svona
þýðingar er mikil og vandað
til allra verka,“ útskýrir hún.
Ágústa Eva segir þetta gríðarmikla Frozen-æði hafa komið sér
nokkuð á óvart. „Þegar ég fór í
prufur fyrir hlutverkið óraði mig
ekki fyrir þessu. Myndin hefur
algjörlega hitt í mark hjá krökkum. Sem er frábært, því hún er
með svo fallegan boðskap. Vináttan er svo ráðandi og hvar er
hægt að finna betri vináttu en hjá
systur sinni?“
Ágústa segir enn fremur
gaman að geta talað fyrir jafn
sterka kvenhetju og Elsa er.
„Ég held að það sé hollt fyrir
krakka að sjá öðruvísi hetju en í
svo mörgum öðrum teiknimyndum. Segja má að Elsa sé mannleg ofurhetja sem búi yfir ofurkröftum.“
Talsetning myndarinnar fer
fram í fyrirtækinu Stúdíó 1. Þar
heldur Björn Ármann Júlíusson á
spöðunum. „Þetta er fjölskyldufyrirtæki, sem faðir minn rak
áður. Við talsetjum allar myndir frá Disney og Pixar,“ útskýrir hann. Björn segir mikla vinnu
fara í þýðingu á myndunum á
borð við Frozen, en tíminn sé
oft knappur og handtökin þurfi
að vera snör. „Þetta byrjar á
því að þýðandi snarar handritinu yfir á íslensku. Síðan þarf
að finna aðalleikara og þá að talsetja myndina. Oft eru myndirnar langt komnar í framleiðsluferli þegar við fáum þær og því
þurfum við að vinna hratt.“ Hann
segir að fulltrúar Disney fylgist
vel með framkvæmd þýðingarinnar og fái til dæmis upptöku af
öllum sem koma til greina í aðalhlutverkin.
Tilkynnt var um Frozen 2 á
Twitter-síðu Disney á fimmtudaginn. Þar kom fram að myndin yrði í leikstjórn Chris Buck

ÁGÚSTA EVA ERLENDSDÓTTIR Teiknimyndin hefur farið sannkallaða sigurför um
heiminn. Gera má ráð fyrir að víða bíði óþreyjufull börn eftir að nýja myndin komi út.

GRÍÐARLEGAR VINSÆLDIR Frozen er tekjuhæsta teiknimynd allra tíma.

og Jennifer Lee, þeirra sömu og
gerðu fyrri myndina. „Loksins
get ég sagt frá því að Frozen 2 er
á leiðinni,“ sagði Lee á Twittersíðu sinni þann sama dag. Engar
frekari upplýsingar um myndina
hafa verið gefnar út. Ekki liggur
fyrir hvenær hún kemur út eða
hver söguþráðurinn verður. En
reiknað er með að hinar miklu
vinsældir Önnu, Elsu, Ólafs og
Sveins haldi áfram, enda er fyrri
myndin tekjuhæsta teiknimynd
allra tíma.
kjartanatli@frettabladid.is

TEKJUHÆSTU
TEIKNIMYNDIR
ALLRA TÍMA:
1. Frozen–1,27 milljarðar Bandaríkjadala í tekjur
2. Toy Story 3–1,1 milljarður
Bandaríkjadala í tekjur
3. The Lion King–988 milljónir
Bandaríkjadala í tekjur
4. Despicable Me 2–971 milljón
Bandaríkjadala í tekjur
5. Finding Nemo–937 milljónir
Bandaríkjadala í tekjur
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Viltu vinna ferð fyrir tvo á leik
Sevilla og Real Madrid?
Það eina sem þú þarft að geraa er að kaupa Santa Maria vöru í Bónus,
taka mynd af strimlinum og senda
enda ásamt nafni, heimilisfangi og
símanúmeri á netfangið leikur@adfong.is.
r@adfong.is.
Þú gætir unnið ferð fyrir tvo á leik Sevilla og Real Madrid 3. maí.
Flugmiðar og hótel í fjórar nætur
ætur í boði Santa Maria.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Djammaði á dolly
Andrea Colognoli,sem meðal annars
uppgötvaði söngkonuna Nicki Minaj
og hljómsveitina The Lumineers sást
á vappi um miðborg Reykjavíkur í
skjóli nætur aðfaranótt sunnudags.
Sat kauði að sumbli til að byrja með
á Bunk Bar við Laugaveg og lá leið
hans svo á skemmtistaðinn B5, þar
sem hann reyndi að komast inn án
árangurs. Leiðin lá því á skemmtistaðinn Dolly dálitlu neðar, þar sem
Colognoli naut íslenska næturlífsins
fram í ystu æsar að
sögn sjónarvotta.
Colognoli er kominn
af forríkum ítölum
og býr í Los Angeles
þar sem hann er
vanur að skemmta
sér með fólki á borð
við Paris Hilton
og Robert
Pattinson.
- ga

Nútímaballaða
Retro Stefson
Retro Stefson frumflutti í fyrradag
nýtt lag sem kallast Malaika. Lagið
flutti hljómsveitin á pop-up-tónleikum í porti Listasafnsins sem
voru partur af dagskrá HönnunarMars. Logi segir að lagið sé nokkuð
öðruvísi en hefðbundin danslög
hljómsveitarinnar þetta sé eins
konar nútímaballaða. Lagið mun
verða aðgengilegt spenntum
aðdáendum
Retro Stefson
á næstu
dögum.
- srs

Mest lesið
1 Mótmælt á Austurvelli: Fimm
þúsund hafa boðað komu sína
2 Utanríkisráðherra segir aðildarferlinu
að ESB lokið
3 Stormviðvörun: Allt að 25 metrar á
sekúndu fram undan
4 Mótmæltu vélmennum á tæknisýningu í Texas
5 Líkamsárásir og leigubílasvik í nótt
6 Tala látinna á Vanúatú gæti enn
hækkað
7 Utanríkismálum útvistað til leikskóla
segir Þorsteinn Pálsson

og safam
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ROYAL BLOSSOM
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