SKOÐUN Aukin stéttaskipting er einhver versta vá sem
að samfélaginu steðjar. 15

MENNING Ævintýraleg
barnamenningarhátíð að
hefjast í borginni. 22

LÍFIÐ Galvan, fatamerki
Sólveigar Káradóttur, gerir
það gott. 34

SPORT Tindastóll hefur
ekki verið í lokaúrslitunum
í fjórtán ár. 28
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Gæti skert útflutningstekjur
KJARAMÁL Verkfall starfsmanna

Hrun í fuglastofnum
Rannsóknir Náttúrufræðistofnunar
staðfesta að ætisskortur sverfur að
mörgum fuglategundum sem reiða
sig á æti í hafinu. Sílafuglar hafa
hrunið eða berjast í bökkum. 8
Nýr stjóri hjá Íslensku óperunni
Steinunn Birna Ragnarsdóttir hefur
verið ráðin óperustjóri Íslensku
óperunnar. Hún tekur við af Stefáni
Baldurssyni. 8

LÍTIL MERKI UM LÍF Umferðarmannvirkin í hluta Vallahverfisins í Hafnarfirði bíða blikkbeljanna, en þær láta á sér
standa þar sem uppbygging er hægari en átti að vera. Á meðan mynda þau skemmtileg merki í landslaginu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hundruð fórust á Miðjarðarhafi
Talið er að allt að sjöhundruð manns
hafi látið lífið þegar yfirfullum bát
með afríska flóttamenn hvolfdi á
Miðjarðarhafi. Yfirmaður flóttamannastofnunar SÞ kallar eftir lagalegum úrræðum til að leysa vanda
flóttamanna. 10
Drengurinn kominn af gjörgæslu
Drengurinn sem festist í affalli Reykdalsstíflu var útskrifaður af gjörgæslu
í gær. Hann liggur nú á Barnaspítala
Hringsins. Sérstök kælimeðferð var
notuð til að koma í veg fyrir að hann
hlyti heilaskaða. 4
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Matvælastofnunar gæti bitnað
á útflutningi á makríl til Rússlands. Útflutningsverðmæti
af sölu makríls
til Rússlands er
um þriðjungur
að heildarútflutningsverðmæti makríls,
en það nam 18
milljörðum árið DRÍFA SNÆDAL
2013.
Þá lýkur kosningu um verkfallsboðun félagsmanna innan
Starfsgreinasambandsins á miðnætti í kvöld.
Ef félagsmenn samþykkja
verkfallsboðun munu um 10.000
manns leggja niður störf þann
30. apríl.
Drífa Snædal, framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins,
segir að hækkun launa stjórnarmanna HB Granda hafi haft
mikil áhrif á atkvæðagreiðslu
um verkfallsboðun. - srs / sjá síðu 4

Skortur á íbúðum er
farinn að hamla vexti
Alls vantaði 1.200 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu um síðustu áramót. Skortur hefur
aukist síðan 2011. Þörf er á allt að 1.700 íbúðum á ári. Hægari uppbygging hjá
sveitarfélögum en vonast var til. Farið að hamla vexti höfuðborgarsvæðisins.
HÚSNÆÐISMÁL Íbúðaskortur er far-

inn að hamla vexti höfuðborgarsvæðisins, en um síðustu áramót
vantaði 1.200 íbúðir á húsnæðismarkaðinn. Þetta kemur fram í
Þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2015-2018 sem kynnt var
sveitarstjórnarfólki á föstudag.
Þar kemur einnig fram að uppbygging hefur verið hægari hjá sveitarfélögunum en vonast var til.
Þróunaráætlunin er hluti af vinnu
við Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins til ársins 2040. „Ætla má
að uppbygging íbúða verði heldur
hægari en sveitarfélögin gera ráð
fyrir enda gætir nokkurrar bjartsýni með fjölda íbúða sem fara í
byggingu á árunum 2015 og 2016,“
segir í áætluninni.
Fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu er hægari en á Suðurnesjum, en þar var hún 2,1 prósent
árið 2014. Á höfuðborgarsvæðinu
er hún 1,2 prósent á sama tíma,

DAGUR B.
EGGERTSSON

BRYNDÍS HARALDSDÓTTIR

en aðeins 0,5 prósent í Reykjavík
sjálfri. „Það hefur verið þannig frá
1960 að vaxtarhraðinn í Reykjavík
hefur verið aðeins minni heldur en
hjá nágrannasveitarfélögunum og
núna virðist það aftur vera að gerast varðandi höfuðborgarsvæðið í
heild og næstu nágranna, að það er
heldur meiri hraði,“ segir Dagur B.
Eggertsson borgarstjóri.
Hann segir ekki bara verða að
mæta venjulegri eftirspurn heldur
hafi þörfin hlaðist upp. „Við erum
í skuld gagnvart árunum þegar allt

iPhone 6
hjá Nova!
iPhone 6 16 GB

124.990 kr. stgr.
7.590 kr. /18 mán.

var í frosti eftir hrun, þannig að það
vantar fleiri íbúðir. Það er ástæðan
fyrir því að við í Reykjavík og önnur
sveitarfélög líka erum að leggja
áherslu á að hraða uppbyggingu.“
Bryndís Haraldsdóttir, formaður bæjarráðs Mosfellsbæjar, segir
byggingu nýrra íbúða hafa farið
hægar af stað eftir hrun en vonast
var eftir. Að einhverju leyti skýrist það af því að fólk, sérstaklega
ungt fólk, eigi í erfiðleikum með
fjármögnun.
„Ég ímynda mér að það sé einhver
smá flöskuháls í fjár mögnunarmálum. Það fari því allt af stað ef
það verður leyst með einhverjum
hætti að ungt fólk geti tekið lán
fyrir fyrstu íbúðinni sinni.“
Dagur segir skilaboðin vera
skýr: „Nú þurfa bara allir að átta
sig á því að svona er staðan og það
þarf að byggja þessar íbúðir og
það er ekki eftir neinu að bíða með
það.“
- kóp / sjá síðu 12

OG SVO TEYGJA … Halldóra Björns-

dóttir kann sitt fag.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hoppandi í hljóðverinu:

Þjálfar þjóðina í
gegnum útvarp
MENNING Halldóra Björnsdóttir

hefur séð um morgunleikfimina
á Rás 1 í næstum þrjátíu ár.
Til stóð að leggja þáttinn
niður í fyrra en eftir kvartanir fjölda hlustenda var ákveðið að halda þættinum á dagskrá
Ríkisútvarpsins.
„Þarna náum við til ákveðins hóps sem ekki fer á líkamsræktarstöðvar eða stundar aðra
hreyfingu,“ segir Halldóra sem
segir frá stemningunni í hljóðverinu þegar hún leiðir hlustendur í gegnum æfingarnar í
viðtali við Fréttablaðið.
- ga / sjá síðu 26
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Miðflokkurinn fær umboð til að mynda ríkisstjórn en mikil leynd hvílir yfir hugsanlegu stjórnarmynstri:
11
1°

7
13
3°

9

Alexander Stubb játar ósigur í kosningum
FINNLAND „Sigurvegari kosninganna er

8°

9

8°

7

Í dag verða litlar breytingar á
veðri frá því í gær. Enn blæs nokkuð
hressilega og búist er við smá vætu um
landið sunnan- og vestanvert og einnig að
hitatölur verði heldur lægri en voru í gær
eða að 15 gráðum þar sem best lætur.

SJÁ SÍÐU 20

augljóslega Miðflokkurinn,“ sagði Alexander Stubb, forsætisráðherra Finnlands, þegar um 50 prósent atkvæða
höfðu verið talin í finnsku þingkosningunum í gær.
Miðflokkurinn vann öruggan sigur en
hann fékk um 22 prósent atkvæða sem er
öruggt forskot á aðra flokka. Juha Sipilä,
formaður Miðflokksins, mun því að öllum
líkindum taka við af Alexander Stubb sem
forsætisráðherra Finnlands.
Mesta spennan var þó fólgin í þriggja
flokka baráttu Þjóðarbandalagsins, Jafn-

aðarmannaflokksins og Sannra Finna um
annað sætið. Þjóðarbandalagið endaði í
öðru sæti með um 18 prósent atkvæða en
Sannir Finnar þóttu ná góðum árangri í
kosningunum og náðu að komast fram úr
jafnaðarmönnum á lokasprettinum. Jafnaðarmannaflokkurinn er því talinn hafa
farið verst út úr kosningunum en niðurstaðan er talin skaða möguleika þeirra á
að komast í ríkisstjórn. Timo Soini, leiðtogi Sannra Finna, segir flokk sinn tilbúinn til að setjast í ríkisstjórn en margir
telja óvæntan árangur þeirra renna stoðum undir það.
- srs

SPÁÐ Í
SPILIN

Leiðtogar
stærstu
flokkanna velta
fyrir sér
útgönguspám.
HEIKKI SAUKKOMAA/AFP

Hafnfirðingar koma
sér upp brandarastíg
Menningarfulltrúi Hafnarfjarðar liggur nú í Hafnarfjarðarbröndurum til að finna
þá réttu til að koma fyrir ofan í Strandstígnum. Hugmynd um merkingu með
reykingabanni á sundlaugarbotnum var ýtt út af borðinu af öryggisástæðum.
MENNINGARMÁL „Ég ligg hér í

SÆLLEG MEÐ SÍKUM Síkar eru um 760 þúsund á Bretlandi.

PETERMACDIARMID/AFP

David Cameron tekur þátt í trúarfagnaði síka á Bretlandi:

Síkar fagna Vaisakhi-hátíðinni
BRETLAND David Cameron, forsætisráðherra Bretlands, tekur þátt
í Vaisakhi-hátíðarhöldum síka á Suður-Englandi ásamt Samönthu
konu sinni. Vaisakhi-hátíðin eru einn af merkustu helgidögum í
dagatali síka og markar stofnun Khalsa sem er andlegt samfélag
þeirra.
Trúarbrögð síka eru algengust á Indlandi en þar iðka um 19 milljón manns trúna. Næststærsti hópur síka er á Bretlandi en þar búa
um 760 þúsund síkar. Þátttaka Camerons í hátíðarhöldunum var
liður í kosningabaráttunni í Bretlandi en kosningarnar fara fram
þann 7. maí.
- srs

Eldsvoði í Funahöfða:

Renzi vill lausn á vandanum:

Eldur kviknaði
í rúmfötum

Kallar saman
leiðtoga ESB

BRUNI Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út rétt eftir
hádegi í gær eftir að það kviknaði
í rúmfötum í Funahöfða í Árbænum. Um er að ræða verkstæði
með íbúðum á efri hæð.
Samkvæmt upplýsingum frá
slökkviliðsstöðinni í Skógarhlíð
hljómaði tilkynning til slökkviliðsins ekki vel og var því sent
út frá öllum stöðvum. Greiðlega
tókst hins vegar að slökkva eldinn og var því mannskapurinn
kallaður til baka.
- bá, vh

ÍTALÍA Matteo Renzi, forsætisráðherra Ítalíu, hefur kallað eftir því
að leiðtogar Evrópusambandsins
komi saman til að ræða flóttamannavandann í Miðjarðarhafi.
Renzi tilkynnti um þetta á
blaðamannafundi í Róm í gær.
Hann líkti flóttamannavandanum
við þrælaverslun en með því vísaði hann til þeirra sem misnota
sér bága stöðu flóttamanna til að
koma þeim til Evrópu. Hundruð
manna hafa látið lífið á flóttamannabátum undanfarið.
- srs

MALLORCA

LÚXUS Á
LÆGRA VERÐI

Skelltu þér á sjóðheitt sólartilboð!
ð!

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þótt Marín grúfi sig nú yfir
bækur á borð við 305 Hafnarfjarðarbrandara frá árinu 1982
og Hafnarfjarðarbrandara 1 frá
árinu 1993 (annað bindi hefur
enn ekki komið út) er ætlunin að
fá fleiri að borðinu.
„Okkur langar líka að fá fólk
til að senda inn brandara af því
að þeir eru alveg örugglega ekki
allir í bókunum. Það er heilmikið mál að finna brandara sem eru
bráðfyndnir en ekki alltof langir,“
segir Marín.
Ein hugmyndin var að útfæra
gamlan Hafnarfjarðarbrandara með merkingu á botni sundlauga bæjarins um að reykingar
séu bannaðar. „Við vildum láta
reyna á þetta en fyrstu viðbrögð
eru að þetta megi ekki. Við ætlum

Þegar Hafnfirðingar
fengu nýjan slökkvibíl var
efnt til blaðamannafundar. Einn blaðamaðurinn spurði hvað gert yrði
við gamla bílinn. „Tja, ég
veit nú ekki,“ svaraði
slökkviliðsstjórinn. „Ætli
hann verði ekki notaður í
platútköllin.“
Marín Hrafnsdóttir, menningar- og
ferðamálafulltrúi Hafnarfjarðar.

þó ekki að gefast upp. Það má
kannski setja þetta í heitu pottana,“ segir Marín bjartsýn.
gar@frettabladid.is

Yfir fimmtíu manns á vitnalista
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MARÍN HRAFNSDÓTTIR Menningarfulltrúinn segir að byrja eigi á tuttugu skiltum
með Hafnarfjarðarbröndurum við Strandstíginn og fjölga þeim síðan.

Fyrsti dagur aðalmeðferðar í markaðsmisnotkunarmáli Kaupþings í dag:

FERÐA Á ÞE
TILBOÐSV SSU
ERÐI!

PORTO DRACH

Hafnarfjarðarbrandarabókunum,“ segir Marín Hrafnsdóttir,
menningar- og ferðmálafulltrúi
Hafnarfjarðar, sem undirbýr nú
að brandarar verði settir ofan í
Strandstíginn í bænum.
„Ég hef lengi verið að spá í
hvernig við eigum að nýta Hafnarfjarðarbrandarana. Þótt það
séu bæir erlendis þar sem er
svipað grín uppi á teningnum
þá er þetta náttúrlega sérstaða
Hafnar fjarðar hér á Íslandi,“
segir Marín.
Ætlunin er að útbúa stensla
með tuttugu Hafnarfjarðarbröndurum til að byrja með og setja þá
ofan í Strandstíginn milli Norðurbakka og Mýrargötu. „Ég held að
það sé skemmtilegt að gera þetta
í göngustíginn þannig að maður
geti gengið á milli brandara. Það
er ofboðslega falleg leið alveg við
sjóinn og höfnina,“ segir Marín.
Auk þess að vera á íslensku
verða brandararnir á ensku til
að þjóna erlendum ferðamönnum
sem Marín segir Hafnfirðinga
gjarnan vilja sjá meira af. Samkvæmt könnun frá í fyrrasumar
hafi 16 prósent erlendra ferðamanna viðdvöl í bænum.
„Það sem hamlar þessum
gamla hafnarbæ er að það er
engin afþreying í boði tengd
sjónum; hvalaskoðun, sjóstangaveiði og eitthvað sem tengist sögu
bæjarins og þessari dásamlega
fallegu höfn,“ segir menningarfulltrúinn. „Ég held reyndar að
Reykjavík vilji líka að sveitarfélögin í kring taki eitthvað af
flæðinu. Það er öllum til bóta að
dreifa fjöldanum aðeins.“

VERÐDÆMI M.V. 2+3 FRÁ

79.900 KR.

gegn níu fyrrverandi starfsmönnum og stjórnendum Kaupþings hefst í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag.
Áætlað er að aðalmeðferðin taki heilan mánuð, það er
standi til 22. maí næstkomandi.
Um er að ræða eitt viðamesta mál sem sérstakur saksóknari hefur tekið til rannsóknar og ákært í.
Vitnalistinn ber það með sér en yfir 50 manns verða
kallaðir til sem vitni á meðan aðalmeðferðin stendur
yfir.
Níumenningarnir eru ákærðir fyrir umfangsmikla
markaðsmisnotkun sem lykilstarfsmenn Kaupþings á
tímabilinu 1. nóvember 2007 til 8. október 2008. Fram
kemur í ákæru að brotin séu umfangsmikil, hafi verið
þaulskipulögð og staðið yfir í langan tíma og hafi varðað gríðarlega háar fjárhæðir.
Ákærðu komu ýmist í veg fyrir eða hægðu á lækkun á verði hlutabréfa í Kaupþingi og juku seljanleika
þeirra með kerfisbundnum og stórfelldum kaupum í
krafti fjárhagslegs styrks bankans. Um 40% viðskipta
með bréf Kaupþings í Kauphöll Íslands á þessu tímabili
hafi verið sýndarviðskipti eins og segir í ákærunni.

KAUPÞINGSTOPPAR Hreiðar Már Sigurðsson og Sigurður

Einarsson eru meðal þeirra þrettán sem ákærðir eru í málinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Einnig lagði Kaupþing erlendum félögum til háar
upphæðir til kaupa á hlutum í bankanum sem voru í
raun að fullu fjármögnuð af bankanum sjálfum. Viðskiptin byggðust á blekkingum og sýndarmennsku. - vh
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Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar þér
afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af
lánshæﬁs- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.

4

| FRÉTTIR |

20. apríl 2015 MÁNUDAGUR

SPURNING DAGSINS

Sérstök kælimeðferð var notuð til að koma í veg fyrir heilaskaða eftir slysið við Reykdalsstíflu:

Drengurinn útskrifaður af gjörgæslu í gær
BJÖRGUN Ungi drengurinn sem fluttur

Lögfræðineminn Jóhannes Ingi Torfason var á dögunum valinn fyndnasti
háskólaneminn í Háskóla Íslands.

var þungt haldinn á gjörgæsludeild Landspítalans eftir að hafa fest í affalli í Reykdalsstíflu í Læknum í Hafnarfirði í vikunni hefur verið útskrifaður af gjörgæslu.
Drengurinn var útskrifaður af gjörgæslu í
gær og liggur nú á Barnaspítala Hringsins.
Batahorfur hans eru góðar samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum. Drengurinn,
sem er níu ára, var að leik við stífluna ásamt
systkinum sínum þegar slysið átti sér stað.
Þar sem drengurinn var í hjartastoppi
þegar hann kom á spítala var notuð sérstök
kælimeðferð til að reyna koma í veg fyrir að

Birtu myndbönd af aftöku:

Búist við frosti á fimmtudag:

Er lögfræðin eintómt grín?
Nei, hún er ekkert grín enn þá en
allt má nú laga nema laganema.

hann hlyti heilaskaða. Kælimeðferðir hafa
verið gerðar á Landspítalanum síðan árið
2002 og hafa þær gefið góða raun. Kælimeðferðir virka þannig að blóð líkamans er kælt
niður í í 32 til 34 gráður.
„Þannig virðist maður ná því að vernda
heilann,“ sagði Felix Valsson sérfræðingur
í svæfingu og gjörgæslulækningum í viðtali
í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær.
Meðferðin hefur verið notuð á um fjögur hundruð sjúklinga hér á landi sem hafa
verið í hjartastoppi og hafa lífslíkur sjúklinga aukist um ríflega helming með notkun
þessarar aðferðar.
- lvp, vh

BARNASPÍTALI HRINGSINS Drengurinn, sem er níu ára,
dvelur nú á Barnaspítala Hringsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Tóku 30 manns Snjór á sumaraf lífi í Líbíu
daginn fyrsta
LÍBÍA Hryðjuverkasamtökin sem
kenna sig við Íslamskt ríki hafa
sent frá sér myndband af aftöku
á þrjátíu Eþíópíubúum.
Myndbandið sýnir annars vegar 15 manns sem eru
afhöfðaðir á strönd í Líbíu og
hins vegar 15 menn sem eru
skotnir.
Fórnarlömbin eru kristnir
menn frá Eþíópíu. Í myndbandinu kemur einn böðlanna
fram og tilkynnir að kristnir
menn skuli snúast til íslams eða
greiða sérstakan skatt vegna
trúvillu sinnar.
- srs

VEÐUR Á sumardaginn fyrsta,
næstkomandi fimmtudag, er spáð
snjókomu og frosti um nær allt
landið. Á höfuðborgarsvæðinu er
spáð éljum um morguninn og hita
við frostmark fram eftir degi.
Á Akureyri er útlit fyrir lítils
háttar snjókomu og um fjögurra
gráðu frost allan daginn. Spáin er
nánast sú sama á Vestfjörðum og á
Austurlandi, lítils háttar snjókoma
yfir allan daginn og hiti undir
frostmarki. Þá er von á því að hiti
fari rétt yfir frostmark á Kirkjubæjarklaustri í hádeginu en þá er
jafnframt von á slyddu.
- bá, vh

FISKVINNSLA Verkföll gætu komið niður á útflutningstekjum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÞORGEIR BALDURSSON

Verkföll kunna að
bitna á útflutningi
LITAGLEÐI Litapúðri er skotið að hlaupurum meðan þeir hlaupa.

NORDICPHOTOS/GETTY

Um tuttugu þúsund manns hlupu í Color Run-hlaupinu:

Litríkir hlauparar í Parísarborg
PARÍS Um 20 þúsund manns tóku þátt í Color Run-hlaupinu í París sem

haldið var í annað sinn þar í borg á sunnudag. Hlaupið hófst við Hotel
de Ville og endaði við Eiffel-turninn. Hlaupið er fimm kílómetra langt
og engin verðlaun eru veitt þeim sem eru fyrstir í mark. Meðan hlaupið fer fram er skotið litapúðri á hlauparana sem koma sumir hverjir
ansi skrautlegir í mark.
- vh
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Langvarandi verkföll gætu stöðvað útflutning á makríl til Rússlands. Sláturhús
stóðu að slátrun um helgina til að geta annað eftirspurn en langvarandi verkfall
gæti komið niður á velferð dýra. BHM útilokar ekki frekari verkfallsaðgerðir.
KJARAMÁL Í dag fóru 99 starfs-

menn sem eiga aðild að Bandalagi
háskólamanna í verkfall. Þessir
starfsmenn lögðu niður störf hjá
Fjársýslu ríkisins og hjá Matvælastofnun.
Páll Halldórsson, formaður
BHM, segir að frekari verkfallsaðgerðir hafi ekki verið útilokaðar.
„Þetta eru síðustu verkföllin sem
tekin hefur verið ákvörðun um,“
segir Páll. „Menn eru byrjaðir að
horfa í kring um sig. Hvar sé hentugt að beita aðgerðum til að skapa
aukinn þrýsting. En við vonum að
ekki þurfi að koma til þess.“
Deiluaðilar funda aftur hjá
Ríkis sáttasemjara seinni partinn í dag en Páll telur að ríkið
þurfi að gera betur. „Okkur finnst
að ríkið geti verið iðnara við að
finna lausnir, sérstaklega þar sem
ástandið er orðið fremur alvarlegt,“ segir Páll.
Langvarandi verkfall starfsmanna hjá Matvælastofnun gæti
komið til með að hafa alvarlegar afleiðingar á kjötframleiðslu
og á inn- og útflutning á kjöt- og
sjávarafurðum. Ef til verkfallsins
kemur verður útgáfu heilbrigðisvottorða fyrir sjávarafurðir hætt
vegna útflutnings til Rússlands,
Ísraels, Kasakstans og fleiri ríkja.
Útflutningsverðmæti makríls til
Rússlands er um það bil þriðjungur af heildarútflutningsverðmæti
makríls og því er ljóst að mikil

PÁLL
HALLDÓRSSON

DRÍFA
SNÆDAL

verðmæti eru undir. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Iceland Seafood, segir að fyrst um
sinn verði áhrifin ekki mikil. „Við
erum í hléi á milli vertíða ef svo má
segja,“ segir Bjarni. „En ef þetta
drægist á langinn gæti þetta haft
áhrif.“ Bjarni segir að sú vara sem
flutt er til Rússlands sé ekki frosin og geti því geymst lengur. Hann
vonast til að deilurnar leysist áður
en makrílvertíð hefst.
Þá hefur öll slátrun verið stöðvuð
í dag vegna verkfallsins en Hörður
Harðarson, formaður Svínaræktarfélags Íslands, segir að meira hafi
verið slátrað í síðustu viku og núna
um helgina heldur en vanalega til
að mæta eftirspurn út vikuna. Þá
má leiða líkur að því að ef verkfall
starfsmanna Matvælastofnunar
dregst á langinn verði minna um
kjötvörur á hillum landsmanna.
„Eftir næstu helgi gæti þetta farið
að segja verulega til sín,“ segir
Hörður. „Eftir um tvær vikur gætu
skapast mikil þrengsli á búunum

BJARNI
BENEDIKTSSON

HÖRÐUR
HARÐARSON

sem bitnar mikið á velferð dýranna.“ Atkvæðagreiðslu Starfsgreinasambandsins um verkfallsboðun lýkur á miðnætti í kvöld. Ef
til verkfalls kemur verður fyrsta
vinnustöðvun aðildarfélaga Starfsgreinasambandsins fimmtudaginn
30. apríl.
Drífa Snædal, framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins,
segir að atkvæðagreiðslan gangi
vel fyrir sig. „Kjörsókn hefur
verið mismunandi eftir landshlutum og þetta er mjög fjölbreyttur hópur sem er að kjósa,“ segir
Drífa. „Við tökum eftir því að kjörsókn hjá þeim sem starfa í fiskvinnslu er töluvert betri en á öðrum
stöðum.“ En Drífa segir að kjörsókn hafi tekið kipp eftir að fréttir af hækkuðum stjórnarlaunum
stjórnarmanna í HB Granda komust í hámæli. Hún er ekki í vafa
um að verkfallsboðunin verði samþykkt en þá munu um 10.000 manns
ganga út af vinnustöðum þann 30.
apríl.
stefanrafn@frettabladid.is
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Tilboð: 2.690.000 kr.

Verð: 7.990.000 kr.

Volkswagen Tiguan Sport AWD NXG83

Volvo XC90 Summum D5 AWD TJL91

Skráður maí 2008, 2,0TDi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 134.000 km.
Ásett verð: 2.990.000 kr.

Skráður júní 2012, 2,4Di dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 89.500 km.

Verð: 890.000 kr.
Citroën C3 SX UI148
Skráður júlí 2007, 1,6i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 95.000 km.

Verð: 3.890.000 kr.
Ford Grand C-MAX Titanium BYB71
Skráður júní 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn: 55.000 km.

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ
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Tilboð: 990.000 kr.

Verð: 2.350.000 kr.

Mitsubishi Lancer LZ540
Skráður september 2006, 1,6i bensín, beinskiptur.
Ekinn 84.000 km.
Ásett verð: 1.250.000 kr.

TÖKUM

ALLAR

Tilboð: 1.490.000 kr.

Kia Rio OJR55

Ford Explorer XLT 4x4 RA251

Skráður mars 2014, 1,4TDi dísil, beinskiptur.
Ekinn 25.400 km.
rgð

Skráður mars 2006, 4,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 151.000 km.

Í áby

BÍLINN

ÞINN
Verð: 1.890.000 kr.

Ford Fiesta Trend KJ292
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur
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Ásett verð: 1.750.000 kr.

NOTADIR.BRIMBORG.IS
Ýmsar fjármögnunarleiðir í boði. Spyrðu ráðgjafa.
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SÝNDU OKKUR BÍLINN

ÞINN OG VIÐ GERUM

ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF.

ENGIN SKULDBINDING
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Tilboð: 1.190.000 kr.
Ford Mondeo Ghia KJ785
Skráður apríl 2007, 2,0i, bensín, sjálfskiptur
Ekinn 149.000 km.
Ásett verð: 1.390.000 kr.

FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK

Notaðir bílar - Brimborg

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!
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Tilboð: 1.590.000 kr.

Tilboð: 3.990.000 kr.
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Tilboð: 3.690.000 kr.

Mitsubishi Pajero GLS ZT647

Volvo V40 Momentum MGM10

Ford Kuga Titanium S PGH11

Skráður október 2004, 3,2TDi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 235.000 km.
Ásett verð: 1.790.000 kr.

Skráður desember 2013, 1,6TDCi dísil, beinskiptur.
Ekinn 11.600 km.

Skráður júní 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 101.000 km.
Ásett verð: 3.990.000 kr.
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Tilboð: 1.990.000 kr.
Toyota Yaris Terra PMX12
Skráður mars 2013, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 22.500 km.
Ásett verð: 2.290.000 kr.

Ásett verð: 4.290.000 kr.
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Tilboð: 1.190.000 kr.
Ford Escape XLS AWD LI474
Skráður janúar 2007, 2,3i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 167.500 km.
Ásett verð: 1.290.000 kr.

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

Verð: 1.790.000 kr.
Volkswagen Polo AVH64
Skráður maí 2011, 1,4i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 80.000 km.
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SVONA ERUM VIÐ

Vegagerðin og SSH skrifa undir samkomulag um samgönguuppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu:

Léttlestir og hraðvagnar komin á dagskrá
SAMGÖNGUR Samtök sveitarfélaga á höfuð-

780

ferkílómetrar af
Íslandi, fyrir utan
sjávarlón, eru fjara.

borgarsvæðinu, SSH, og Vegagerðin skrifuðu í gær undir samkomulag um þróun
samgöngukerfisins á höfuðborgarsvæðinu.
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri
Reykjavíkur, og Hreinn Haraldsson vegamálastjóri undirrituðu samkomulagið á
fundi SSH í Kópavogi í gær. Samkomulagið snýr að þróun stofnvegakerfisins, þróun
stofnleiða hjólreiða, þróun almenningssamgangna og sjálfbærri samgönguáætlun á
höfuðborgarsvæðinu. Samkomulagið tekur
tillit til heildræns svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins sem unnið er af SSH.

Meginmarkmið samkomulagsins er að
tryggja öryggi borgaranna við vegauppbyggingu. Þá gerir samkomulagið ráð fyrir
því að einkabíllinn verði aðalsamgöngumáti höfuðborgarbúa árið 2040 en gert er
ráð fyrir því að samgönguvenjur breytist
þó verulega og nokkuð dragi úr vexti bílaumferðar. Í svæðaskipulagi höfuðborgarsvæðisins er meðal annars gert ráð fyrir
aukinni kjarnamyndun byggða sem myndi
létta undir uppbyggingu almenningssamgangna. Með þessu skrefi eru því léttlestir
og hraðvagnar komnir á dagskrá.
- srs

GLAÐIR STJÓRAR Hreinn Haraldsson vegamálastjóri og Dagur

B. Eggertsson borgarstjóri við undirritunina.

MYND/VEGAGERÐIN

VISTAÐIR Í FANGAGEYMSLU Annar

maðurinn neitaði að gefa upp heimilisfang sitt en hinn mundi það ekki vegna
ölvunar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gáfu ekki upp heimilisfang:

Tveir vistaðir í
fangageymslu
LÖGREGLUMÁL Ungur piltur sem

lögregla hafði afskipti af rétt
eftir klukkan eitt aðfaranótt
sunnudags var vistaður í fangageymslu eftir að hann neitaði
að gefa upp heimilisfang sitt og
hafði í hótunum við lögreglu.
Lögreglu barst einnig tilkynning á laugardagskvöld um mann
sem datt og fékk höfuðhögg við
veitingastað í vesturbænum.
Þegar átti að koma hinum slasaða
til síns heim kom í ljós að sökum
ölvunar gat hann ekki gefið upp
heimilisfang sitt og var jafnframt
lyklalaus. Ákveðið var að vista
hann í fangageymslu þar til rann
af honum.
- vh

TÆKNISKÓLINN Gangi sameining eftir er líklegast að Iðnskólinn í Hafnarfirði renni inn í Tækniskólann.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Unnið að sameiningu Iðnskólans og Tækniskólans
Svo gæti farið að Iðnskólinn í Hafnarfirði renni inn í Tækniskólann. Nefnd innan ráðuneytis menntamála
vinnur að fýsileikakönnun á samrunanum. „Höfum áhyggjur af stöðu mála,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir.

HORNAFJÖRÐUR Höfnina þarf stöðugt

að dýpka.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Óvænt útgjöld í Hornafirði:

Minna frá ríki
til að dýpka
SVEITARSTJÓRNIR Hafnarstjórn

Hornafjarðar gagnrýnir að ríkið
skeri niður kostnaðarhlut sinn
vegna hafnardýpkunar á Höfn.
„Þótt heimilt sé í hafnarlögum að
draga úr framlagi ríkisins verður
að teljast eðlileg stjórnsýsla að
slíkur gjörningur sé kynntur
áður en fjárhagsáætlun komandi
árs er samþykkt svo tími vinnist
til að bregðast við breyttum forsendum,“ segir hafnarstjórnin
sem fær á sig 6 milljóna króna
aukakostnað.
- gar

MENNTAMÁL Unnið er nú að því
innan mennta- og menningarmálaráðuneytisins að athuga
hvort hagstætt sé að Iðnskólinn í Hafnarfirði renni inn í
Tækniskóla Íslands. Nefnd er
að störfum sem
vinnur að fýsileikakönnun á
samrunanum.
Starfsmenn
Iðnskóla ns í
Hafnarfirði
h a fa á hygg j ur af stöðunni.
RÓSA GUÐStarfandi skólaBJARTSDÓTTIR
meista r i Iðnskólans, Þór Pálsson, var í lok
janúar síðastliðins ráðinn sem
aðstoðarskólameistari Tækniskólans.
Rósa Guðbjartsdóttir, formaður bæjarráðs Hafnarfjarð-

Ársfundur
Vina Vatnajökuls hollvinasamtaka
Vatnajökulsþjóðgarðs

Ársfundur Vina Vatnajökuls verður haldinn,
mánudaginn 27. apríl 2015 kl. 16:00
á hótel Natura, Nauthólsvegi 52, Reykjavík.
Fundarefni venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin

ar, segist lítið vita um framgang
málsins. „Við munum fylgjast
eins vel með og hægt er og við
höfum áhyggjur af stöðunni. Það
er mikilvægt að iðnskóli verði
áfram starfræktur í bænum og
við munum vinna að því,“ segir
Rósa.
Nefndin sem vinnur að samruna skólanna er skipuð Ársæli
Guðmundssyni, skólameistara
Iðnskólans sem vinnur tímabundið í ráðuneyti menntamála,
Jóni Stefánssyni, skólameistara
Tækniskólans, Bolla Árnasyni,
formanni stjórnar Tækniskólans,
Bjarna Bjarnasyni, formanni
skólanefndar Hafnarfjarðar, og
Gísla Þór Magnússyni, yfirmanni
fjármálasviðs í menntamálaráðuneytinu. Ársæll segir hans hagsmuni ekki ráða för í þeirri fýsileikakönnun sem nú er skoðuð.
„Ég mun ekki standa í vegi fyrir
því að þetta gerist. Það er ekki
ólíklegt að niðurstaðan verði sú
að skólameistarastaða Iðnskólans
verði lögð niður ef af sameiningu
verður,“ segir Ársæll. „Ég verð
að hefja mig upp yfir eigin hag í
þessari vinnu.“
Tækniskólinn er einkaskóli
en Iðnskólinn í Hafnarfirði er
ríkisskóli. Ársæll segir þá stöðu
ekki vera vandamál. Forskrift
er til að sameiningu einkaskóla
og ríkisskóla og það ferli er til í
ráðuneytinu. „Það er líklegt að
ríkisskólinn renni þá inn í einkaskólann,“ segir Ársæll.

ÁRSÆLL GUÐMUNDSSON Í leyfi sem skólameistari Iðnskólans í Hafnarfirði og

vinnur tímabundið í menntamálaráðuneytinu.

Forsaga málsins er að í lok
febrúar á þessu ári óskaði stjórn
Tækniskólans formlega eftir því
að Iðnskólinn og Tækniskólinn
sameinist. Skólarnir eru með
sama námsframboðið og eru að
mennta sömu námsbrautir og þar
af leiðandi í samkeppni um ört
fækkandi nemendur í verknámi. Í
framhaldi af bréfi Tækniskólans
var verkefnahópurinn myndaður og settur á til að kanna möguleikann á samruna skólanna.
„Nefndin á að skila tillögum
sínum til ráðherra þann 21. apríl
næstkomandi. Eftir það mun ráðherra taka málið til skoðunar og
taka endanlega afstöðu til þeirra
gagna sem við munum skila af

okkur,“ segir Ársæll. Kennarar og starfsmenn Iðnskólans í
Hafnarfirði hafa lýst áhyggjum
sínum af stöðunni. Segja starfsmenn í ályktun sem þeir sendu
til bæjaryfirvalda í Hafnarfirði
mikilvægt að skólinn verði rekinn áfram sem sjálfstæð eining.
Brýnt hagsmunamál starfsmanna
og bæjaryfirvalda sé að skólinn
verði áfram starfræktur með því
námsframboði sem nú er og skora
á bæjaryfirvöld í Hafnarfirði að
verja skólann.
Illugi Gunnarsson, mennta- og
menningarmálaráðherra, vildi
ekki tjá sig við Fréttablaðið um
málið þegar eftir því var leitað.
sveinn@frettabladid.is

www.renault.is

Akureyri

HRINGINN OG 250 KM
AÐ AUKI Á EINUM TANKI

Blönduós

Egilsstaðir

Höfn
Reykjavík

Selfoss

E N N E M M / S Í A / N M 6 7 8 5 5 / *Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda
a um
u elds
dsneytis
neyt notkun í b
blö
önduðum
n
akstri

MEGANE LIMITED ÚTGÁFA
Á BETRA VERÐI

NÚ BJÓÐUM VIÐ RENAULT MEGANE ÍSLANDSMETHAFA
Í SPARAKSTRI Í LIMITED ÚTGÁFU HLAÐINN BÚNAÐI
RENAULT MEGANE LIMITED
DÍSIL, BEINSKIPTUR. 3,5 L/100 KM* / DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR. 4,2 L/100 KM*
INNIFALIÐ Í VERÐI: 17" ÁLFELGUR / LYKLALAUST AÐGENGI / SKYGGÐAR RÚÐUR / TÖLVUSTÝRÐ
TVEGGJA SVÆÐA LOFTKÆLING / LIMITED INNRÉTTING OG AÐFELLANLEGIR SPEGLAR

VERÐ FRÁ: 3.540.000 KR.

DÍSILBÍLARNIR FRÁ RENAULT SLÁ Í GEGN
Dísilbílarnir frá Renault hafa sannarlega slegið í gegn fyrir sparneytni og hagstætt verð. Malín Brand, blaðamaður
Bílablaðs Morgunblaðsins, ók á síðasta ári Renault Megane Sport Tourer með 110 hestaﬂa, 1,5 l dísilvél hringinn í
kringum landið og í Húnaver að auki, eða u.þ.b. 1.520 km leið, á einungis einni 60 l tankfyllingu.

ÞÚ TANKAR SJALDNAR Á RENAULT
BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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VEISTU SVARIÐ?

Nýr óperustjóri Íslensku óperunnar valinn úr hópi fimmtán umsækjenda:

72 verkefni fengu úthlutun:

Steinunn Birna ráðin óperustjóri

Styrkja nema
um 75 milljónir

MENNING Steinunn Birna

1. Í hvaða borg var þeirra sem fórust
með ﬂugvél Germanwings minnst?
2. Í hvaða á er fyrirhugað að reisa
Urriðafossvirkjun?
3. Hægri hönd hvers var Izzat Ibrahim sem
drepinn var í síðustu viku?
SVÖR

og listarinnar í Hörpu sem
Ragnarsdóttir hefur verið
hefur átt allan minn hug
ráðin óperustjóri Íslensku
og hjarta og hverja mínútu
óperunnar. Hún tekur við
síðustu 5 árin,“ segir Steinaf Stefáni Baldurssyni,
unn sem gegnt hefur starfi
sem gegnt hefur starfi
tónlistarstjóra Hörpu frá
óperustjóra síðastliðin
2010. Aðspurð hvort hún
átta ár. Fimmtán manns
komi til með að breytta
sóttu um stöðuna. Stein- STEINUNN
áherslum segir hún: „Það
unn segist spennt fyrir BIRNA
er of snemmt að tala um
nýja starfinu. „Þetta er
gagngerar breytingar heldheilmikil áskorun og spennandi.
ur ætla ég að byggja á þessum góða
Það besta er að geta haldið áfram
grunni sem búið er að búa til og auðað vinna að mótun tónlistarinnar
vitað þróa áfram og inn í nútímann

og framtíðina. Eftir þeim væntingum og áherslum sem það býður upp
á,“ segir Steinunn.
Fleiri breytingar eru hjá Íslensku
óperunni en Júlíus Vífill Ingvarsson hefur sagt af sér formennsku í
stjórn hennar. Í samtali við Fréttablaðið segir hann það ekki tengjast
ráðningu Steinunnar heldur hafi
hann verið búinn að upplýsa stjórn
um það áður en ljóst var hver yrði
ráðinn óperustjóri. Hann hefur
setið í stjórn óperunnar frá árinu
1998.
- vh

VÍSINDI Nýsköpunarsjóður
námsmanna hefur lokið mati á
umsóknum vegna styrkja fyrir
sumarið 2015. Sjóðnum bárust
357 umsóknir 542 háskólanema
upp á rúmlega 360 milljónir
króna.
Sjóðurinn hafði að þessu sinni
einungis 75 milljónir til úthlutunar og hlutu alls 72 verkefni styrk.
111 nemendur standa að þessum
verkefnum. Þetta eru því 20 prósent þeirra verkefna sem sótt var
um fyrir.
- srs

1. Köln. 2. Þjórsá. 3. Saddams Hussein.

Hrun í fuglastofnum
staðfest enn og aftur
Rannsóknir Náttúrufræðistofnunar staðfesta enn og aftur að ætisskortur sverfur
mjög að mörgum tegundum fugla sem reiða sig á æti í hafinu. Sílafuglar eins og
kjói, skúmur, kría, sílamáfur og svartbakur hafa hrunið eða berjast í bökkum.
NÁTTÚRA Rannsóknir vegna fram-

TILFINNINGAÞRUNGIÐ Það var erfið stund fyrir Petr Mitschuk að koma aftur í
búðirnar þar sem honum var haldið föngnum af nasistum. Fyrir framan hann er hið
þekkta skilti á búðunum sem á stendur Vinnan frelsar.
NORDICPHOTOS/GETTY

Minntust þess að sjötíu ár eru síðan fangabúðum var lokað:

Sjötíu ár frá lokun Sachsenhausen
BERLÍN Á sunnudag mættu margir á athöfn sem haldin var í tilefni
þess að sjötíu ár eru frá því að fangar voru frelsaðir úr Sachsenhausen-fangabúðum nasista. Petr Mitschuk frá Úkraínu er einn þeirra
sem var bjargað úr þrælabúðunum. Petr var aðeins fjórtán ára gamall
þegar hann var tekinn af nasistunum og var meðal annars haldið í
Sachsenhausen.
Talið er að um 30 þúsund manns hafi látið lífið í Sachsenhausen sem
nasistar starfræktu á árunum 1936-1945. Búðunum var lokað 22. apríl
1945 og síðustu fangarnir þar frelsaðir.
- vh

Hraðakstur á Suðurnesjum:

Nýr evrópskur staðall:

Tekinn á 123
kílómetra hraða

Vilja öruggari
arineldstæði

LÖGREGLUMÁL Nokkrir öku-

NEYTENDUR Vöruöryggisnefnd

menn voru kærðir fyrir hraðakstur í umdæmi lögreglunnar á Suðurnesjum í vikunni. Sá
sem hraðast ók mældist á 123
km hraða á Reykjanesbraut þar
sem hámarkshraði er 90 kílómetrar á klukkustund. Nokkur
brögð voru að því að ökumenn
virtu ekki umferðarreglur, svo
sem stöðvunarskyldu. Loks voru
skráningarnúmer fjarlægð af
nokkrum bifreiðum sem ýmist
voru óskoðaðar eða ótryggðar. - vh

ESB, sem Neytendastofa er aðili
að, hefur samþykkt staðlaumboð þar sem óskað er eftir því
að settur verði saman samhæfður evrópskur staðall til að gera
etanólarinstæði öruggari og
hættuminni fyrir neytendur.
Neytendastofa, sem og systurstjórnvöld Neytendastofu á EESsvæðinu, hefur fengið margar tilkynningar síðustu árin um slys
sem orðið hafa vegna slíkra eldstæða.
- fbj

kvæmda sem tengjast Landeyjahöfn staðfesta fyrri niðurstöður
um breytingar á fuglastofnum á
landsvísu. Stofnar sílafugla eins
og kjóa, skúms, kríu, sílamáfs og
svartbaks á rannsóknasvæðinu
hafa hrunið eða eiga mjög undir
högg að sækja.
Umrædd rannsókn var unnin af
starfsmönnum Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ) á árunum 2007
til 2014 að ósk Vegagerðar ríkisins
og laut að fuglalífi og gróðurfari.
Kristinn Haukur Skarphéðinsson, sviðsstjóri dýrafræði hjá NÍ,
segir að tveir stórir atburðir hafi
sett mjög svip sinn á rannsóknina;
ætisskortur hjá fugli við Suður- og
Suðvesturland og eldgosið í Eyjafjallajökli. Ekki virðast hafa orðið
merkjanlegar breytingar hjá fuglastofnum á svæðinu sem rekja megi
til vegagerðar og efnisnáms en of
snemmt sé að fullyrða nokkuð um
slíkt til lengri framtíðar litið, enda
erfitt að meta slík áhrif ef einhver
eru á fáum athugunarárum.
„En þessar afgerandi niðurstöður sem rannsóknin sýnir, og yfirskyggja allt annað, eru tilkomnar
af því ástandi sem hefur ríkt hér
á landi í um áratug – og áhrifin á
lunda eru einna best kynnt. Ástandið vegna ætisbrests hjá sjófuglum
var að hefjast þegar við hófum
rannsóknina. Öllum þessum fuglum sem eru háðir sjónum og verpa
hérna í ríkum mæli hefur gengið
illa,“ segir Kristinn.
Spurður nánar um hrun stofnanna segir Kristinn að ekkert
gangi hjá mörgum tegundum fugla
að koma upp ungum – þar koma

Ársfundur EFÍA 2015
Ársfundur Eftirlaunasjóðs FÍA verður
haldinn miðvikudaginn 6. maí kl. 15
í Hlíðasmára 8, Kópavogi.
Dagskrá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skýrsla stjórnar
Ársreikningur kynntur
Tryggingafræðileg úttekt
Fjárfestingarstefna
Skipun stjórnar og laun stjórnarmanna
Val endurskoðanda
Tillögur til breytinga á samþykktum sjóðsins
Önnur mál

Í samræmi við samþykktir sjóðsins
verður efnt til atkvæðagreiðslu meðal
sjóðfélaga um tillögur til breytinga á
samþykktum. Gögn verða send sjóðfélögum í framhaldi af ársfundinum.
Allir sjóðfélagar eiga rétt til fundarsetu
með umræðu- og tillögurétti. Hægt er
að nálgast ársfundargögn á heimasíðu
sjóðsins www.eﬁa.is.

KRÍUUNGI Það er ungviðið sem fer verst út úr ætisskortinum á síðustu árum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

áhrifin fram. Varp hefjist ekki eða
mjög seint og ungar drepist áður
en þeir komast almennilega á legg.
„Það er mjög farið að sverfa að
hjá þessum stofnum, án þess að
það sjáist með afgerandi hætti.
Stór hluti þessara sjófuglastofna
eru geldfuglar og erfitt að telja
þá. Þegar tegund kemur ekki upp
ungum í áratug, eins og lundinn í
Vestmanneyjum þar sem þriðjungur stofnsins er, þá gengur hratt á
stofnana. En það má leiða að því
líkur að þessum stofnum öllum
hnigni mjög ört. Langflestir sjófuglastofnar eru í miklum vanda
og þannig hefur það verið í nokkur
ár,“ segir Kristinn.
Ástand sem þetta hefur komið

En það
má leiða að
því líkur að
þessum
stofnum
öllum hnigni
mjög ört.
Kristinn Haukur
Skarphéðinsson, sviðsstjóri hjá NÍ.

upp áður, til dæmis á síðustu
öld eins og Erpur Snær Hansen,
sviðsstjóri vistfræðirannsókna
hjá Náttúrstofu Suðurlands, hefur
sýnt fram á í sínum rannsóknum
á lunda. Tengist ætisskorturinn
hlýnun.
svavar@frettabladid.is

SÉRÞEKKING
OG FAGMENNSKA
Í SLYSAMÁLUM
Þegar slys ber að garði þá
aðstoðum við þig alla leið:
Við sækjum um endurgreiðslu
á öllum útlögðum kostnaði.
Fáum tekjutap þitt greitt.
Innheimtum bætur vegna
varanlegra afleiðinga.

Arna Pálsdóttir lögmaður
Sviðsstjóri skaðabótasviðs

FYRSTA VIÐTAL FRÍTT
Engar bætur – engin þóknun

415 2200
Nánar á www.opus.is

Austurstræti 17 \ Sími 415 2200
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Forsetar funduðu:

Vísindamenn vilja meina að Tórínóklæðin séu 700 ára gömul fölsun á líkklæðum Jesú Krists:

Ræddu loftslagsmál í París

Líkklæði Jesú Krists á sýningu í Tórínó

UMHVERFISMÁL Forseti Íslands,

ÍTALÍA Tórínóklæðin svokölluðu,

hr. Ólafur Ragnar Grímsson, átti
fund með François Hollande,
forseta Frakklands, fyrir helgi.
Þar áréttaði Hollande mikilvægi
loftslagsráðstefnunnar sem haldin verður í París í desember, þar
sem gerð verður úrslitatilraun til
að ná samkomulagi um aðgerðir
gegn loftslagsbreytingum. Forsetarnir voru sammála um að
bráðnun íss á norðurslóðum kallaði á alþjóðlegt samkomulag í
loftslagsmálum.
- kbg

sem fólk telur að séu líkklæði Jesú
Krists, verða almenningi til sýnis til
24. júní í ár.
Klæðin verða til sýnis í dómkirkjunni í Tórínó á Norður-Ítalíu
en almenningur þarf að skrá sig á
biðlista til að geta séð klæðin með
eigin augum. Þegar hafa um milljón manns skráð sig á lista til að geta
séð klæðin en Frans páfi verður
einn þeirra sem munu skoða klæðin
í heimsókn til Tórínó í sumar.
Klæðin, sem eru fjórir metrar á

lengd, voru síðast til sýnis árið 2010
en þá komu 2,5 milljónir manna til að
skoða klæðin.
Margir telja þó að ekki sé um raunveruleg líkklæði Krists að ræða en
vísindamenn telja að þau séu fölsun
frá árinu 1300 eftir dauða Krists og
styðjast þar við aldursgreiningu með
geislakoli.
Þrátt fyrir það segja talsmenn
dómkirkjunnar í Tórínó að klæðin
hafi mikið trúarlegt gildi fyrir fólk
þrátt fyrir vangaveltur um hvort þau
séu fölsuð eða ekki.
- srs

FÖLSUN
EÐA EKKI

Sumir telja
klæðin
trúarlega
mikilvæg
fyrir Kristindóm.
MARCO BERTORELLO / AFP

Bátnum hvolfdi í myrkrinu
á miðju Miðjarðarhafinu
TIL BJARGAR Björgunarsveitarmenn
komu konunum til bjargar og fylgdu
þeim niður úr gilinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Talið er að hundruð hafi farist þegar bát með 700 flóttamönnum hvolfdi á Miðjarðarhafinu. SÞ kallar eftir
lagalegri lausn á vanda flóttamanna. Samfélagið á ítölsku eyjunni Lampedusa er lamað eftir hörmungarnar.

Björguðu konum í Glymsgili:

SLYS Talið er að hundruð manna

Voru örmagna
í sjálfheldu
BJÖRGUN Björgunarfélag Akraness sótti á laugardagskvöld
tvær göngukonur sem voru
örmagna í sjálfheldu í Glymsgili
í Hvalfirði.
Göngufélagi þeirra hringdi
í Neyðarlínu og óskaði eftir
aðstoð. Í fyrstu var talið að
verkefnið krefðist töluverðrar
línuvinnu og voru því kallaðar út fleiri björgunarsveitir af
Vesturlandi.
Fljótlega kom í ljós að ekki
var þörf á slíkum viðbrögðum
og var því frekari aðstoð afturkölluð. Björgunarsveitarmenn
fylgdu konunum niður úr gilinu.
Reyndust þær heilar á húfi en
voru orðnar nokkuð kaldar og
skelkaðar.
- vh

BREYTINGAR Raúl Castró hefur boðað

breytingar á kosningakerfinu á Kúbu.

Valkostir á Kúbu:

Sluppu óvænt
í gegnum
forvalið

hafi farist þegar bát með allt
að 700 afrískum flóttamönnum
hvolfdi á Miðjarðarhafi aðfaranótt sunnudagsins. Flóttamennirnir voru á leið frá Líbíu til Evrópu á fiskibáti. Flóttamennirnir
sendu út neyðarkall laust eftir
miðnætti á laugardag og hugðist áhöfn portúgalsks fiskibáts
aðstoða flóttamennina. Þegar
portúgalski báturinn nálgaðist
bát flóttamannanna er talið að
mikill fjöldi hafi safnast saman í
öðrum enda bátsins, til að fanga
athygli portúgölsku sjómannanna,
með þeim afleiðingum að bátnum
hvolfdi.
Alls hefur tekist að bjarga 28
manns af þeim sem voru í bátnum en talið er að um 670 manns
hafi farist í slysinu. 24 lík hafa
fundist. Maltnesk og ítölsk björgunarskip leita nú á svæðinu.
Fjöldi fólks um borð hefur ekki
fengist staðfestur, en stemmi þær
tölur sem gefnar hafa verið upp er
þetta skæðasta slys af þessu tagi á
Miðjarðarhafi. Þetta kemur fram
í yfirlýsingu frá António Guterres, yfirmanni flóttamannamála
hjá Sameinuðu þjóðunum. „Þetta
sýnir hversu mikilvægt það er að
bæta úrræði til björgunar á þessum slóðum. Einnig sýnir þetta
hversu aðkallandi það er að finna
lagalega lausn á málefnum þeirra
sem vilja koma til Evrópu. Annars
mun fólk, sem vill komast í aukið
öryggi í Evrópu, halda áfram að
deyja á sjó,“ segir einnig í tilkynningunni frá Guterres.
Báturinn sem fólkið ferðaðist á, í um 200 sjómílna leiðangur frá Líbíu til ítölsku eyjunnar
Lampedusa, var aðeins 20 metrar

LEITA Í HAFINU Ítölsk og maltnesk björgunarskip leituðu að flóttamönnum í hafinu í gær. Hér má sjá leitarmenn að störfum.

á lengd. Þekkt er að flóttamenn
fari þessa leið og hafi samband
við land helgisgæslu þeirra Evrópuríkja sem ferðast er til um leið
og komið er út úr lögsögu þeirra
ríkja sem farið er frá.
Sé fjöldi fólks um borð rétt
áætlaður er tala látinna flóttamanna á þessari sjóleið komin
í rúmlega fimmtán hundruð á
árinu. 218 þúsund flóttamenn fóru
yfir Miðjarðarhaf í fyrra.
„Við erum mjög sorgmædd yfir
þessum tíðindum. Það er erfitt
að heyra af svona atburðum og

vita af því hversu margir deyja á
þennan hátt,“ segir Marta Bernandini, sem starfar fyrir góðgerðarsamtökin Mediterranean
Hope eða Von Miðjarðarhafsins.
Samtökin hafa aðsetur á Lampedusa og aðstoða flóttamenn sem
koma yfir Miðjarðarhafið í leit að
betra og öruggara lífi. Á Lampedusa búa aðeins um fimm þúsund
manns, en þar eru nú um þúsund flóttamenn sem komið hafa
frá Afríku. Þeir bíða úrlausnar
á sínum málum í ítalskri stjórnsýslu.
kjartanatli@frettabladid.is

Þetta sýnir hversu
mikilvægt það er að bæta
úrræði til björgunnar á
þessum slóðum. Einnig
sýnir þetta hversu aðkallandi það er að finna
lagalega lausn á málefnum þeirra sem vilja
koma til Evrópu.
António Guterres,
yfirmaður flóttamannamála hjá SÞ.

Talið er að yfir 400 lítrar af köldu vatni renni inn í Vaðlaheiðargöng á sekúndu og þurfti að tæma þau:

KÚBA Tveir yfirlýstir and-

stæðingar kúbverskra stjórnvalda fengu að bjóða sig fram
til hverfisstjórnakosninga í
Havana sem fram fóru í gær.
Slíkt hefur ekki tíðkast, en á
Kúbu er aðeins einn viðurkenndur stjórnmálaflokkur.
Mennirnir voru tilnefndir
á hverfisfundi, þar sem frambjóðendur eru samþykktir með
handauppréttingum í forvali
fyrir kosningarnar.
Annar maðurinn er 52 ára lögfræðingur og blaðamaður og
hinn er félagi í sjálfstæðisflokki
Kúbu. Þeir telja að stjórnvöld
hafi vanmetið hversu mikinn
stuðning þeir hafa og leyft þeim
að taka þátt í forvalinu til kosninganna. Raúl Castró forseti
hefur boðað breytingar á kosningakerfi landsins en þetta er
ekki talið tengjast þeim.
- kak

Mikill vatnsleki í Vaðlaheiðargöngunum
FRAMKVÆMDIR Mikið af vatni
hefur flætt inn í Vaðlaheiðargöng eftir að vatnsæð opnaðist
í gönunum á föstudag. Í fréttum
RÚV kom fram að vatnsflaumurinn væri austanmegin í göngunum í Fnjóskadal en hingað til
hafi helstu vatnsflóðin verið í
vesturenda þeirra. Æð opnaðist
í fyrra vestan megin í göngunum en nú er vatnið kalt og meira
flæðir nú en þá. „Þetta er meira
vatn, yfir 400 lítrum á sekúndu
og mjög sennilega einhvers staðar á milli 500 og 600 lítra á sekúndu og frekar kalt vatn,“ sagði
Einar Hrafn Hjálmarsson, staðarstjóri verktakans Ósafls, í samtali við RÚV.
Dælur hafa ekki undan og á
laugardag var farið að veita vatninu út. Seinni partinn á laugardag

var farið í það að tæma göngin og
forða verðmætum.
Grjót tók að hrynja úr loftinu
þegar hluti af styrkingu í lofti
gaf sig.
Menn sem voru að störfum
í göngunum færðu sig frá og
fylgdust með. Framkvæmdir við
Vaðlaheiðargöng hófust sumarið
2013.
Göngin eru undir Vaðlaheiði
við Eyjafjörð og verða 7,4 kílómetra löng á milli Eyjafjarðar,
gegnt Akureyri, og Fnjóskadals.
Með göngunum mun vegurinn á
milli Akureyrar og Húsavíkur
styttast um 15,7 kílómetra og
ekki þarf lengur að fara fjallveginn um Víkurskarð þar sem færð
spillist gjarnan á veturna.
Vinnan við göngin er rúmlega
hálfnuð.
- vh

GÖNGIN Æð opnaðist í fyrra vestan megin í göngunum en vatnið er kaldara nú og

straumurinn meiri.
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Við erum stolt
Síðustu ár höfum við unnið ötullega að því að jafna
laun kynjanna. Nýverið hlaut Orkuveita Reykjavíkur
gullmerki jafnlaunaúttektar PwC fyrir framúrskarandi
árangur á þessu sviði.
Gullmerkið er veitt fyrirtækjum og stofnunum ef munur
grunn- og heildarlauna kynjanna er minni en 3,5%.
Viðurkenningin er okkur mikilvæg og sýnir að við
erum á réttri leið.

Við ætlum og munum gera betur!
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Vantaði 1.200 íbúðir um áramótin
Mikill skortur er á íbúðum á höfuðborgarsvæðinu. Það fjölgar í heimilum þar sem ungt fólk dregur það að flytjast að heiman. Íbúðarskortur er farinn að hamla vexti höfuðborgarsvæðisins. Fjölga mun um 25.000 manns til ársloka 2022. Þörf á allt að 1.700 nýjum íbúðum á ári.
„Þegar skortur er mikill myndast þrýstingur á alla aðila sem
koma að húsnæðismarkaðnum og í
kjölfarið hefst uppbyggingarskeið
sem endar með offramboði. Í kjölfar offramboðs hægir mjög á byggingu nýrra íbúða.“

Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Um 1.200 íbúðir vantaði á húsnæðismarkaðinn á höfuðborgarsvæðinu í árslok 2014. Íbúðaskortur er
farinn að hamla vexti höfuðborgarsvæðisins, að því er segir í Þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins
2015-2018, en hún er hluti af vinnu
að Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Það nær til ársins 2040.
Íbúðamarkaðurinn á Íslandi
hefur verið mjög sveiflukenndur
og í takt við stöðu efnahagsmála
hverju sinni. Í þróunaráætluninni
segir að drifkrafturinn hafi verið
fjölgun íbúa, sem hefur verið viðvarandi á höfuðborgarsvæðinu.
Aðrir þættir hafa einnig áhrif á
þörf fyrir nýjar íbúðir, svo sem
fækkun í heimili sem hefur verið
viðvarandi, en nú er heldur farið að
draga úr.
„Framboð á nýjum íbúðum hefur
einnig áhrif á fjölgun íbúa og ekki
síst fjölda í heimili. Þannig hægir
mjög á fækkun í heimili þegar
skortur er á íbúðum,“ segir í áætluninni. Þá fjölgar jafnvel í heimili
eins og gerst hefur síðustu árin.
„Þegar framboð íbúða eykst, fækkar mjög hratt í heimili.“
Íbúðamarkaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur einkennst af
djúpum sveiflum á milli skorts á
íbúðum og offramboðs.
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Fæst í apótekum, heilsubúðum
og stórmörkuðum

Fullmikil bjartsýni
Þróunaráætlunin var kynnt svæðisskipulagsnefnd Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu á
föstudag og í framhaldinu send
sveitarstjórnarmönnum. Þó nokkur
áform hafa verið uppi um uppbyggingu á svæðinu, en í áætluninni er
þó slegið á of miklar væntingar.
„Þegar litið er til uppbyggingaráforma bendir margt til að fullmikil bjartsýni birtist í tölum um
þann fjölda íbúða sem koma nýjar
á markað 2017 og 2018. Þetta eru
íbúðir sem þurfa að fara í byggingu
í ár og á því næsta. Sum þessara
uppbyggingaráforma eru á svæðum sem eru enn á skipulagsstigi og
óvíst hvort þeim ljúki í tíma. Eins
er óvíst hvort markaðslegar forsendur séu fyrir að lóðir sem eru
tilbúnar til byggingar seljist eins
hratt og sveitarfélögin vonast til.
Það á sérstaklega við svæði sem
ekki uppfylla kröfur markaðarins
m.t.t. staðsetningar, tegundar húsnæðis og verðs.“
En eru sveitarfélögin of bjartsýn?
„Við byggjum okkar tölur auðvitað alltaf á upplýsingum frá
uppbyggingaraðilunum,“ segir
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri.
„Kannski eru þeir eitthvað bjartsýnir, en þó sjáum við það í Reykjavík að það er mjög mikið, sem við
höfum verið að kortleggja, að
ganga eftir. Svo getur verið að það
taki einhverjum mánuðum, jafnvel
ári, lengri tíma að fullklára það og
koma því í sölu eða leigu.“
Bryndís Haraldsdóttir, formaður bæjarráðs Mosfellsbæjar, segir
uppbyggingu hafa farið hægar af
stað eftir hrun en búist var við.
„Þetta er að fara aðeins hægar
af stað. Ég veit ekki hvað veldur.
Það gæti verið að það sé ekki næg
hreyfing á markaðnum, ungt fólk
er ekki að fá lánsfjármagn. Ég held
að það skýrist eitthvað af því. Svo
veit maður ekki hvort það verði
eins og þegar losað er um tappa. Ég
ímynda mér að það sé einhver smá
flöskuháls í fjármögnunarmálum.
Það fari því allt af stað ef það verður leyst með einhverjum hætti að
ungt fólk geti tekið lán fyrir fyrstu
íbúðinni sinni.“
Vantar ódýrari íbúðir
Bryndís segir að í Mosfellsbæ sé
lóðaskortur ekki vandamál.
„Það er ekki vandamálið, frekar

STARFSMENN
ÓSKAST
Í VERKSMIÐJU
Einingaverksmiðjan sérhæfir sig
í framleiðslu forsteyptra eininga
til byggingaframkvæmda.
Fyrirtækið er í forystu á
sínu sviði og tækjabúnaður

og sérhæfð þekking gerir
fyrirtækinu kleift að afgreiða
bæði stór og smá byggingaverkefni fljótt og örugglega.

KRANARNIR KOMNIR UPP Fjöldi byggingarkrana bendir til þess að markaðurinn sé að bregðast við íbúðaskorti. Stórt hlutfall

þeirra íbúða sem eru í byggingu eru hins vegar dýrar íbúðir sem höfða til efnameira fólks í eldri aldursþrepum.

það að einhver komi með fjármagn
til að fara að byggja og selja. Svo er
auðvitað þessi kenning um að framboðið sé ekki samræmi við eftirspurnina, það er að segja að það sé
meira framboð af stærra húsnæði
og öðruvísi húsnæði en vöntun er á.
Það getur skýrt þetta eitthvað. Við
erum að taka tillit til þess í okkar
skipulagsvinnu, þegar fólk er að
óska eftir breytingum á skipulagi
erum við að reyna að koma með
einhverjum hætti til móts við það,
án þess að það þó umturni alveg
fyrirliggjandi skipulagi.“
Í Þróunaráætluninni er einmitt
minnst á það að talsvert ákall hafi
verið eftir litlum, ódýrum íbúðum
og leiguhúsnæði. Flestar íbúðir
sem áform séu uppi um að byggja
núna séu í fjölbýli.
„Ljóst er að stórt hlutfall þeirra
íbúða eru samt dýrar íbúðir sem
höfða fyrst og fremst til efnameira
fólks í efri aldursþrepum. Hætta
er á að ef íbúðaframboð er ekki í
takt við eftirspurn og þarfir markaðarins þá hægi á árlegri fjölgun
íbúa á höfuðborgarsvæðinu,“ segir
í skýrslunni.
Skýr skilaboð um uppbygginguDagur segir hins vegar ýmislegt jákvætt hafa lærst á síðustu
árum, sérstaklega þegar kemur að
skipulagsmálum.
„Mér finnst aðalatriðið vera það
að sveitarfélögin eru að draga lærdóm af því sem gerðist fyrir hrun,
þegar allir voru í myrkrinu og
vissu ekki hvað hinir voru að gera,
og eru núna á kerfisbundinn hátt að
safna þessum upplýsingum og birta
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Fullgerðar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu

Það fari
því allt af stað
ef það verður
leyst með
einhverjum
hætti að ungt
fólk geti tekið
lán fyrir fyrstu íbúðinni
sinni.

Nú þurfa
bara allir að
átta sig á því
að svona er
staðan og það
þarf að byggja
þessar íbúðir
og það er ekki eftir neinu að
bíða með það.

Bryndís Haraldsdóttir,
formaður bæjarráðs Mosfellsbæjar.

Dagur B. Eggertsson,
borgarstjóri í Reykjavík.

þær reglulega til þess að við getum
öll tekið betri ákvarðanir.“
Bryndís segir margt benda til þess
að staðan sé að batna á húsnæðismarkaði höfuðborgarsvæðisins.
„Maður sér að byggingarkranarnir eru komnir upp og í Mosó
sjáum við að það hrynja inn
umsóknir,“ segir hún. Það eigi þó
fyrst og fremst við um byggingarleyfi og leyfi til að breyta skipulagi.

Borgarstjóri brýnir hins vegar
markaðinn. Fyrir nokkrum árum
hafi verið fólksfækkun, en nú sé
skortur á íbúðum sem verði að
bregðast við.
„Nú þurfa bara allir að átta sig á
því að svona er staðan og það þarf
að byggja þessar íbúðir og það er
ekki eftir neinu að bíða með það.
Það eru þau skilaboð sem við erum
að gefa út á húsnæðismarkaðinn.“

ERUM AÐ LEIT
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Aðalfundur FVFÍ 2015
verður haldinn að Borgartúni 22
miðvikudaginn 22. apríl nk. kl.19:00.
Fundarefni:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Lagabreytingar
3. Önnur mál
Veitingar að fundi loknum
Ársreikningur félagsins mun liggja frammi á skrifstofu
FVFÍ alla virka daga milli kl. 10-15 vikuna fyrir fund.
Mætið vel og stundvíslega,
Stjórnin.
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SKOÐUN
List án landamæra er dropinn sem holar steininn:

Komdu og sjáðu

A

lmenningsbókasöfn eru fallegir staðir. Ekki aðeins
vegna allra þeirra dásemda sem fylla söfnin heldur ekki síður vegna þeirra hugsunar sem liggur að
baki. Þeirrar hugsunar að öll eigum við rétt á að
mennta okkur og njóta bókmennta og menningar
óháð efnahag eða samfélagslegri stöðu. Hvort sem við erum
rík eða fátæk, ung eða gömul, fötluð eða ófötluð – þá bjóða
söfnin okkur velkomin eða eru til þess gerð í það minnsta.
En þegar kemur að því að
vera skapandi listamaður
þá vandast málið. Í heimi
lista- og menningar eru einstaklingar í sífellu dregnir í
Magnús
dilka og landamærin dregin
Guðmundsson
þeirra á milli. Listamenn og
magnus@frettabladid.is
listakonur virðast reyndar oft
á tíðum vera metin og flokkuð
út frá því hver þau eru fremur en verkunum sem þau skapa.
Það er eiginlega alveg synd, ekki síst fyrir okkur sem höfum
gaman og gleði af því að njóta sköpunarinnar hvers sem hún
er, því fyrir vikið þá förum við á mis við svo margt skrítið
og skemmtilegt.
Þessi landamæri manna á milli eru ósýnilegir múrar en
raunverulegir engu að síður. En fyrir tilstilli listahátíðar
sem gengur undir heitinu List án landamæra er smám saman
að verða breyting á. Góðir hlutir gerast hægt stendur einhvers staðar. Ég vona að það sé tilfellið hér.
List án landamæra er vettvangur þeirra sem koma annars
staðar að lokuðum dyrum. Fólks sem lengi hefur mátt sæta
þeirri mismunun að vera utangarðs í samfélaginu að svo
fjölmörgu leyti að það er eiginlega með ólíkindum. Fólks sem
margt hvert býr við mismunun og órétt á hverjum degi bæði
sem einstaklingar og listamenn. Misréttið getur verið efnahagslegt eða félagslegt, spurning um aðgengi eða einangrun,
virðingu eða vorkunn. Hvers eðlis misréttið er hverju sinni
skiptir ekki öllu máli nema fyrir hverja og eina manneskju
sem við það býr. Það sem skiptir máli er að það er til staðar
og það er ólíðandi með öllu.
En á hverju vori er List án landamæra dropinn sem holar
steininn. Þar koma saman listakonur og listamenn og þau
eru jafn ólík og þau eru mörg. Þau koma með sín sköpunarverk og leggja þau að fótum hvers sem vill skoða, meta og
njóta og það kostar ekki krónu. List án landamæra lætur
ekki staðar numið þar heldur reynir að vera eins víða um
landið og mögulegt er því það búa líka alls konar manneskjur úti á landi. Manneskjur sem skapa list og manneskjur
sem njóta hennar.
Þannig er List án landamæra dálítið eins og almenningsbókasafn þann tíma sem hún stendur á hverju voru. Allir eru
boðnir velkomnir til þess að skoða og njóta óháð efnahag,
aldri eða hverri þeirri samfélagslegu stöðu sem má láta sér
koma til hugar. Innan þessarar fallegu hátíðar er að finna
fjölda listviðburða sem er full ástæða fyrir alla til þess að
kynna sér betur. Leiksýningar, kvikmyndasýningar, myndlistarsýningar, uppistand og svo mætti lengi telja. Það eina
sem við, sem viljum njóta, þurfum að gera, er að taka niður
landamærin sem eru flækjast í hausnum á okkur og drífa
okkur af stað. Komdu og sjáðu.
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Afneitum því óþægilega
Það á ekki af Framsóknarfólki að
ganga og leitun virðist að misskildara
fólki hér á landi. Reglulega uppgötva
þau sér til mikillar skelfingar að einhver fulltrúi þeirra í einhverri nefndinni eða ráðinu hefur látið eitthvað út
úr sér sem er þess eðlis að viðkomandi
getur ekki lengur verið fulltrúi
flokksins. Og jafnvel legið á því lúalagi
að birta ummælin á jafn fáförnum
stað og internetinu. Og nú er komið
upp enn eitt dæmið þar sem misskilningurinn virðist sækja Framsókn heim. Stundin greindi frá
því að Silja Dögg Gunnarsdóttir,
þingkona Framsóknarflokksins,
hefði fullyrt að Framsóknarflokkurinn hefði ekki lofað
þjóðaratkvæðagreiðslu
um ESB-mál. „Við töl-
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Beltone First gengur með iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð)
með iOS eða nýrra stýrikerfi. Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

Ef það er til er það falsað
Stundin bendir hins vegar á að til
er myndband þar sem Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson lofar þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður
um ESB, fyrir kosningar auðvitað.
Raunar vitnaði Silja í það myndband
í umræðunni með orðunum: „Ef
hæstvirtur þingmaður er að
vitna í myndband sem
hefur gengið á netinu
þá hefur mér borist
til eyrna að það hafi
verið klippt eitthvað
saman og falsað, ég
sel það ekki
dýrara en ég

kaupi það, en að þar séu orð tekin úr
samhengi.“

Framsókn sem skilur fjölmiðla
Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra
kallaði einu sinni eftir fjölmiðlum sem
skildu Framsóknarflokkinn. Þá varð
einhverjum að orði að það vantaði
Framsóknarflokk sem skildi fjölmiðla.
Það sem Silja Dögg vísaði til sem
falsana, var hefðbundin vinna fjölmiðla
við að klippa til og setja saman.
Orðin voru hins vegar sögð. Lára
Hanna Einarsdóttir, sem setti
myndbandið saman, orðaði
þetta ágætlega í Stundinni: „En
falsað er það vitaskuld alls ekki
og nákvæmlega ekkert tekið úr
samhengi. Ekkert. Ekki nokkur
skapaður hlutur.“
kolbeinn@frettabladid.is

Sterkur háskóli í þágu þjóðar
REKTORSKJÖR

frambjóðandi í
rektorskjöri
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uðum ekki í kosningabaráttunni um að
það ætti að greiða atkvæði um málið á
kjörtímabilinu,“ sagði Silja á þingi.

HALLDÓR

Guðrún Nordal
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Háskólar um allan heim eru í mikilli
deiglu. Alls staðar knýja breytingar
dyra. Tæknibreytingar ekki síður en
breytingar á atvinnuháttum, áskoranir
sem fylgja auknum hreyfanleika fólks
og síaukinni upplýsingamiðlun. Áhrifin
birtast með ólíkum hætti í örsmáu samfélagi eða hjá milljónaþjóðum. Spurt er
hvort háskólamenntun búi nemendur
nógu vel undir að takast á við áskoranir
nútímans. Hvernig mælum við árangurinn af háskólanámi?
Allir háskólar í heiminum keppast um
að komast sem hæst á listum sem þar
sem árangur af rannsóknar- og kennslustarfi er mældur á staðlaðan hátt, svo að
rannsóknarafköst vaxa alls staðar. Allir
háskólar keppa um bestu nemendurna.
En geta þeir þá um leið verið menntastofnanir sem byggja á jöfnuði til náms?
Íslendingar hafa ekki efni á að velja
aðeins eina leið. Háskóli Íslands er svo
miklu meira en venjulegur háskóli; hann
er ein mikilvægasta kjölfestan í okkar
litla samfélagi. Um leið og hann tekur
þátt í alþjóðlegri þekkingarsköpun þá
á hann líka djúpar íslenskar rætur og
þjónar okkar samfélagi. Þetta tvíbenta
hlutverk gefur Háskólanum sérstöðu í
samanburði við nær alla skóla í stærri
löndum. Samfélagið er miklu nær þeim

➜ Háskóli Íslands er svo miklu

meira en venjulegur háskóli; hann
er ein mikilvægasta kjölfestan í
okkar litla samfélagi.

sem starfa í Háskólanum; enda er hann
eini skólinn sem býður upp á nám í nær
öllum faggreinum. Þessi sérstaða leggur
skólanum ljúfar skyldur á herðar.
Ég þekki sjálf úr minni grein að jafnframt því að hafa birt nær allar mínar
rannsóknir á íslenskum miðaldabókmenntum á erlendum vettvangi og leiða
alþjóðlega rannsóknahópa, er samtalið við íslenskt samfélag alltaf mikil
áskorun. Okkur rennur flestum blóðið til
skyldunnar. Áhrifin eru allt önnur en í
hinu alþjóðlega starfi; þau snerta fólkið í
þessu landi beint.
Það verður stórkostlegt verkefni fyrir
næsta rektor Háskólans að leiða saman
næstu fimm árin þessa tvo póla í okkar
starfi, þjóðskólann og alþjóðlega rannsóknarháskólann, aðskilda póla sem þó
eru jafn nátengdir og pólarnir á jarðarkringlunni. Annar getur ekki án hins
verið. Háskólinn hlýtur að rækta sitt
samfélag enda er það undirstaða þess að
samfélagið styðji heilshugar við Háskólann.
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Komma á röngum stað
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Ýmsum þótti mannsbragð að því
hjá Kristjáni Loftssyni að mæta
sjálfur í Ríkisútvarpið til að
ræða um 33% hækkun á launum til stjórnarmanna í Granda,
sem samþykkt var samhljóða af
fulltrúum hluthafa – líka fulltrúum lífeyrissjóðanna á meðan
starfsfólki (sem á lífeyrissjóðina) er boðin 3,3% launahækkun.
33% – 3,3%. Þetta er Ísland í dag:
komma á röngum stað.
Hinn frekasti lifir af …
En Kristján Loftsson mætti sem
sagt í viðtal hjá RÚV, sem mörgum finnst eflaust kjarkað hjá
manni með slíkt innlegg í viðkvæmar kjaraviðræður á Íslandi:
Ég með mín ofsalaun á að fá tíu
sinnum meiri hækkun fyrir ekkert en þið með ykkar skítalaun
fyrir streð allan daginn af því að
ég er tíu sinnum merkilegri en
þið. Hann hafði að vísu ekki ýkja
margt að segja annað en að svona
væri þetta bara. Og nei, þessu
yrði ekki breytt. Hann var á svipinn eins og hér væru að verki
náttúrulögmál sem ekki væri á
færi dauðlegra manna að hrófla
við; hann yppti öxlum og brosti
þolinmóðu en ögn tómlátu brosi
eins og maður sem beðinn er um
að stöðva eldgos.
Samt vitum við öll að ekk-

www.n1.is

ert myndi svo sem gerast ef
hann hætti störfum (annað en að
Bandaríkjamenn færu kannski
aftur að tala við Íslendinga). En
hætti starfsfólk Granda að vinna
lamast allt. Líklega er orðið tímabært að að leiða honum og hans
kumpánum þetta fyrir sjónir. Já
og fólkinu sjálfu: kannski orðið
tímabært að almennt verkafólk
komist að því hvers virði það er.
Kristján Loftsson telur að hin
náttúrulega skipan hlutanna sé
sú að hann og hans kumpánar eigi
allar auðlindir en fjöldinn eigi
ekki neitt. Hinn frekasti lifi af. En
kláðinn fer aldrei. Honum nægja
ekki milljarðarnir sem hann fær
til ráðstöfunar – og notar meðal
annars til að stunda hvalveiðar
í óþökk heimsins, svo að Íslendingar eru ekki hafðir með í ráðum
þegar kemur að ákvörðunum um
raunveruleg hagsmunamál þeirra,
sem snúast um verndun hafsins
fyrir losun alls kyns eiturefna.
Honum nægja ekki þessir milljarðar sem hann ver svona viturlega – kláðinn hverfur ekki – hann
þarf líka tvöhundruð þúsund
krónur fyrir að mæta af og til á
fundi til þess að náttúrulögmálin
geti haft sinn gang.
Ein versta vá sem steðjar að
íslensku samfélagi er síaukin
stéttaskipting, misskipting gæða
og verðmæta; auðsöfnun fárra á
kostnað fjöldans, undir forystu
þeirra hugmyndafræðinga sem
finnst ranglætið rétt. Þar hafði
kvótakerfið úrslitaáhrif: þegar
þáverandi fjórflokkur kom því
svo fyrir með lagasetningu að
óveiddur fiskur í sjónum sé „eign“
tiltekinna manna og fyrirtækja
sem selja megi fram og til baka

Daufasti ﬂokkur
í heimi?

og bókfæra – og veðsetja. Til urðu
geysileg verðmæti sem engin
innistæða var fyrir; bóla sem blés
og blés út með kunnum afleiðingum. Og aftur eru fjármálaskáldin
komin af stað og farin að spinna
sinn auð án teljandi afskipta veruleikans.

Ein versta vá sem
steðjar að íslensku
samfélagi er síaukin stéttaskipting, misskipting gæða
og verðmæta...

Stöðugleiki = misrétti
Talsmenn forstjóranna, sem kalla
sig Samtök atvinnulífsins, reyna
nú af veikum mætti að útskýra
fyrir þjóðinni að vernda þurfi
stöðugleikann og allt fari í uppnám ef kröfur verkalýðssamtaka
um 300.000 króna lágmarkslaun
ná fram að ganga. Samt er arður
sjávarútvegsfyrirtækjanna brjálæðislegur, ekki síst út af krónunni
sem almennt bitnar á þjóðinni að
sé ríkjandi gjaldmiðill; og ætti þá
arðurinn væntanlega að gagnast
þjóðfélaginu í heild, en ekki bara
renna í dynti og heimskupör á
borð við tómstundaiðju Kristjáns
Loftssonar.
Þeir vilja telja okkur trú um
að tugprósenta launahækkanir
til þeirra sjálfra sé náttúrulögmál og gott ef ekki stöðugleikinn
sjálfur, en viðlíka hækkanir til
almennings raski stöðugleikanum. Stöðugleikinn er bara annað
orð yfir misrétti.
Ísland er láglaunaland. Lífskjör eru hér verri en víðast hvar
í nágrannalöndum okkar og erfitt að útskýra fyrir ungu fólki til
hvers það ætti að reyna að basla
hér áfram. Húsnæðiskostnaður
er óyfirstíganlegur. Matarverð
er fráleitt, ekki síst á hollum og
góðum mat sem í öðrum löndum er
ódýr – grænmeti og ávöxtum – sem
hér ætti þó að geta verið miklu

ódýrari, nytu ylræktendur svipaðrar fyrirgreiðslu stjórnvalda og
stóriðjan. Samgöngur eru erfiðar
og fólk neytt til að reka einkabíla
með tilheyrandi kostnaði. Og svo
framvegis.
Viðkvæmu jafnvægi þjóðarbúsins hefur nú þegar verið raskað af
hálfu forstjóranna með óhóflegum
kauphækkunum, sem þetta fólk
samþykkir hvert öðru til handa
með öllum greiddum atkvæðum;
jafnvæginu var raskað af sjálfri
yfirstéttinni – fjármagnsmöndlurunum, sem kalla sig stundum
fjárfesta en væri kannski nær
að kenna við fjárlos, því að þeir
stunda það fremur að reyta fé út
úr góðum rekstri en að festa það.
Komma á röngum stað. Munur
á hæstu launum og meðallaunum
almennings er orðinn ískyggilega
mikill og endurspeglar ekki virði
eða veruleika eða yfirleitt nokkurn skapaðan hlut. Of mikil stéttaskipting stuðlar að því að samfélagssáttmálinn rofnar og hinir
sterku fara fram með rangsleitni
í krafti auðs og valda; samfélagið
verður ósanngjarnt, ranglátt og
óskilvirkt. Samræða hljóðnar en
skæklatog verður allsráðandi.
Undirstöður grotna niður. Eðlileg
réttindi í velferðarsamfélagi verða
munaður útvalinna. Almennar
leikreglur þoka en frekjurnar
ráða.

facebook.com/enneinn

Þú færð réttu
sumardekkin
hjá okkur
Bíleigendur vita að gott jarðsamband
er lykillinn að góðu ferðalagi. Aktu inn
í sumarið á nýjum dekkjum frá
Hjólbarðaþjónustu N1.

ÍSLENSKA/SIA.IS ENN 73994 04/15

Hjólbarðaþjónusta N1:
Bíldshöfða
Fellsmúla
Réttarhálsi
Ægissíðu

440-1318
440-1322
440-1326
440-1320

Langatanga, Mosfellsbæ
Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði
Grænásbraut, Reykjanesbæ
Dalbraut, Akranesi

440-1378
440-1374
440-1372
440-1394

15

Opið
mánudaga-föstudaga
laugardaga
www.n1.is/dekk

kl. 08-18
kl. 09-13

Ríkisstjórn Sigmundar
Davíðs Gunnlaugssonar og Bjarna
Benediktssonar er
ofboðslega vond
ríkisstjórn. Ekki er
nóg með að hún sé
illa mönnuð, svo flestallir ráðherrarnir mega kallast góðir ef þeir
sleppa gegnum heila viku án þess
að lenda í meiriháttar klúðri. Og
að stjórnsýsla hennar er að mestu
leyti rugl, og yfirgangur og frekja
og barnalegur hroki vaða uppi.
Heldur er stefna stjórnarinnar
skelfileg líka. Markvisst og ákveðið
er hlaðið undir ójöfnuð, sérhagsmuni og klíkuræði og baktjaldamakk auðkýfinga og sægreifa.
Og sú stjórnarstefna er ekki bara
ósanngjörn og óréttlát. Hún er
líka heimskuleg og mun enda með
ósköpum–við höfum dæmin fyrir
okkur. Hrunið altso. Og nú stefnir
í mestu átök á vinnumarkaði í
manna minnum. Maður skyldi
því ætla að í stjórnmálaflokki
sem kallar sig á hátíðarstundum
„jafnaðarmannaflokk Íslands“ væri
allt á blússandi fart. Já, alveg á
suðupunkti.
Illugi Jökulsson
blog.pressan.is/illugi/

Save the Children á Íslandi
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Hjúkrunarfræðingar
framtíðarinnar og A-próf

Forsætisráðherra
axlar ábyrgð

Nýverið birtist í þessu MENNTUN
eris fyrsta árs, eins og ráðblaði pistill þar sem því
gerð er með upptöku Aprófs, sparar tíma þeirra
var velt upp hvort ákvörðsem ekki komast áfram,
un um það hverjir verða
hjúkrunarfræði verður
hjúkrunarfræðingar framkennd frá fyrsta degi sem
tíðarinnar ráðist með svokölluðu A-prófi en það er
ekki var í fyrra fyrirkomuaðgangspróf fyrir háskólalagi og kennsluhættir verða
nám sem ætlað er að mæla
fjölbreyttari í minni nemalmenna áunna færni við Helga Jónsdóttir endahópi.
að tileinka sér flókið námsdeildarforseti
Góður kostur
efni. Eins og kunnugt er þá Hjúkrunarfræðihafa aðgangspróf í háskóla- deildar
A-próf er góður kostur til
að segja fyrir um hverjir
nám með einum eða öðrum
hætti verið notuð hérlendis og
eru líklegir til að farnast vel í námi
erlendis um árabil. Mér er sönn
í hjúkrunarfræði. Við undirbúnánægja að upplýsa um málið og
ing á upptöku A-prófs tóku nemendur á haustmisseri fyrsta árs
þakka áhuga á velferð hjúkrunarprufu-A-próf og einkunnir þeirra
fræðinema og hjúkrunarfræðinga
voru bornar saman við árangur á
framtíðarinnar.
Í Hjúkrunarfræðideild Háskóla
numerus clausus-prófi sama missÍslands hefur verið aðgangsstýreris. Í ljós kom góð fylgni, þ.e.a.s.
ing – numerus clausus – í BS-nám
þeir sem fengu mörg stig á A-prófi
í hjúkrunarfræði um tveggja árafengu einnig háar einkunnir í numtuga skeið. Nemendur hafa þreytt
erus clausus. Einnig hefur komið
í ljós að tengsl eru milli árangurs
samkeppnispróf að lokinni hausí íslensku, ensku og stærðfræði í
tönn fyrsta árs. Um 150-250 nemendur hafa hafið nám ár hvert og
námi til stúdentsprófs og árangurs
70-95 nemendur hafa náð samá numerus clausus-prófi en þessar
keppnisprófum. Brottfall úr námi
sömu námsgreinar eru mikilvægir
þættir A-prófsins.
er sáralítið og langflestir ljúka því
á fjórum árum. Þannig hefur numMarkmið og áherslur sem lagðar
erus clausus verið góður mælieru með A-prófi og numerus clauskvarði á það hverjum vegnar vel í
us eru í raun hliðstæð. Í þessum
prófum eru engu að síður margir
hjúkrunarfræðinámi.
Numerus clausus hefur samt sem
mikilvægir þættir ekki metnir, þar
áður ókosti. Ókostirnir eru m.a.
á meðal færni í samskiptum, færni
þeir að tíma og fjármunum þeirra
í að meta og taka ákvarðanir um
aðgerðir til dæmis hjá lífshættunemenda sem ekki komast í hjúkrunarfræðinám er ekki vel varið,
lega veikum sjúklingum og fleira.
nemendahópurinn er mjög stór og
Þeir þættir eru metnir síðar í námkennsluhættir og námsmat einhæft.
inu þegar nemendur hafa fengið tilskilda kennslu og þjálfun og
Inntaka í nám í upphafi haustmiss-

Of lítið pláss á lóð RÚV
Það kom að því að þjóðin SKIPULAG
eignaðist mann við AusturÉg hefi fylgst me ð
umræðunni um byggingu
völl, sem axlar ábyrgð á
háskólasjúkrahúss í mörg
meðferð skattpeninga. Ekki
ár. Í byrjun var rætt um
var það þannig, þegar LandHringbraut, Fossvog og
símahúsið var selt og annað
Vífilsstaði. Eini samanhúsnæði tekið á leigu eftir
innréttingar á kostnað Jóns
burður á staðsetningu, sem
ég hefi séð var fyrir nokkrog Gunnu. Það er verðugt
markmið að koma Alþingi í Sigurður Oddsson um árum. Þá báru forstjóri
eigið húsnæði fyrir 100 ára
og framkvæmdastjóri LSH
verkfræðingur
afmæli fullveldisins. HaldHringbraut saman við einið er fram að við breytingu LSH frá
hvern stað fyrir utan Elliðaár.
Hringbraut tefjist ný hönnun byggNiðurstaðan var Hringbraut í hag.
ingar sjúkrahússins um allt að tíu ár.
Hún byggðist á forsendum, sem áttu
Það er alrangt. Sjúkrahúsið verður
betur við Fossvog, en Hringbraut.
bæði fyrr tilbúið, betra og ódýrara
Þannig sönnuðu þeir að nýr spítali
verði nú strax breytt frá Hringbraut
væri best staðsettur í Fossvogi.
í Fossvog.
Ég hefi blandað mér í umræðuna
Í fyrsta lagi er byggingasvæði
um nýjan spítala með nokkrum
mikið aðgengilegra í Fossvogi og
blaðagreinum, sem margar hafa
endað með hvatningu til þess að
að mestu uppgröftur, en við Hringgerður væri raunhæfur samanbraut er mest klöpp. Miklu fljótburður á Hringbraut og Fossvogi.
legra og ódýrara er að byggja hátt
hús í Fossvogi, en mörg lágreist hús
Ánægjulegt er að nú sé forsætisráðdreifð yfir stórt svæði við Hringherra, sem hugsar út fyrir kassann
braut. Best væri að byrja strax jarðog hefur kjark til að láta skoða hlutvinnu og grafa út alla lóðina. Teikna
ina miðað við aðstæður dagsins í dag.
og hanna húsið samtímis því, þannig
Ekki líst mér á að byggja sjúkraað vinna við grunn og uppsteypu geti
húsið á lóð RÚV. Þar er of lítið
hafist strax að uppgreftri loknum.
pláss. RÚV má bjarga á einfaldari
Í öðru lagi eru góðir arkitekthátt með því að sameina Rás 1 og 2
ar orðnir sérfræðingar í hönnun
í eina Rás. Líklega nægir að hætta
sjúkrahúsa eftir reynsluna af hönnað endurflytja efni til að fá eina
góða rás, sem væri ódýrari rekstun sjúkrahúss við Hringbraut, þar
ur en tvær. Þann hluta lóðar, sem
sem þeim var þröngur stakkur sniðekki nýtist RÚV mætti selja fyrir
inn. Eflaust hefði margt verið leyst á
byggingu minni íbúða, eins og nú
annan hátt, ef nóg hefði verið plássið.
er í tísku. Margir vinnustaðir og
Fái þeir tækifæri til að hanna nýtt
skólar eru í hjólafæri við Háaleiti
hús frá grunni í Fossvogi þá munu
þeir vera snöggir að því og í leiðinni
og LSH í göngufæri. Það væri ekki
sníða af ýmsa vankanta, sem kunna
ónýtt fyrir LSH að eiga blokk þar til
að vera á húsinu við Hringbraut.
útleigu fyrir starfsfólk!

hægt er að leggja mat á raunverulega færni til starfa. Því er engin
trygging fengin fyrir því að sá
sem stendur sig vel á A-prófi muni
útskrifast sem hjúkrunarfræðingur, en líkurnar eru góðar. Eins og
áður þurfa nemendur að leggja á sig
mikla vinnu og árvekni. Hjúkrunarfræðinámið er mjög fjölþætt, einkum þegar fram í sækir. Þekkingin
er margvísleg; hin sértæka þekking
í hjúkrunarfræði er nátengd þekkingu í líf- og heilbrigðisvísindum,
hugvísindum, félagsvísindum og
eiginlega flestum sviðum vísinda
og byggir að miklu leyti á þeim.
Fram undan eru spennandi tímar
fyrir ungt fólk sem hefur áhuga á
hjúkrunarfræði. Þann 12. júní nk.
verður næst haldið A-próf. Fyrir
þann tíma, eða þann 5. júní, er lokadagur skráningar bæði í A-prófið
og nám í Hjúkrunarfræðideild. Um
mánaðamótin júní-júlí nk. munu
niðurstöður samanlagðs árangurs
A-prófs (70%) og árangurs á stúdentsprófi í íslensku, ensku og stærðfræði (samanlagt 30%) liggja fyrir.
Eftir það verður þeim 100 sem
hæstu einkunn fá boðið að hefja BSnám í hjúkrunarfræði næsta haust.
Starfs- og námsmöguleikar
hjúkrunarfræðinga eru einstakir.
Þeir eru eftirsóttur starfskraftur
víða um heim við margvísleg krefjandi og gefandi störf. Möguleikar
til framhaldsnáms eru margir og
eftirsóttir. Hjúkrunarfræðingar
eru burðarás heilbrigðisþjónustu
framtíðarinnar. Það er spennandi
fyrir hvern þann sem hefur tækifæri til að vera þátttakandi í þeirri
vegferð.

Ábyrgð fylgir!

Allt að 7 ára
ábyrgð fylgir
notuðum Kia*

Fjórhjóladrifnir með reynslu
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EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

Notaðir

ÁBYRGÐ
Notaðir

Kia Sportage EX

Kia Sportage EX

Árgerð 2/2013, ekinn 47 þús. km,
dísil, 1.995 cc, 136 hö, beinskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 5,7 l/100 km.

Árgerð 2/2013, ekinn 33 þús. km,
dísil, 1.995 cc, 136 hö, beinskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 5,7 l/100 km.

4.790.000 kr.

4.790.000 kr.
ÁRA

ÁRA

*Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar

ÁBYRGÐ

ÁBYRGÐ

Notaðir

Kia Sportage EX
Árgerð 12/2013, ekinn 39 þús. km,
dísil, 1.995 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,9 l/100 km.

4.990.000 kr.
NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Bílaármögnun Landsbankans

Afborgun aðeins 44.900 kr. á mánuði m.v. 2.495.000 kr.
útborgun og 50% bílalán frá Landsbankanum í 72 mánuði.
9,0% vextir, 11,16% árleg hlutfallstala kostnaðar og lán
til 72 mánaða.

Notaðir

Kia Sportage EX

Kia Sportage EX

Árgerð 12/2013, ekinn 56 þús. km,
dísil, 1.995 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,9 l/100 km.

Árgerð 12/2013, ekinn 56 þús. km,
dísil, 1.995 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,9 l/100 km.

4.890.000 kr.

4.890.000 kr.

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartími:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16

| SKOÐUN |

MÁNUDAGUR 20. apríl 2015

17

Virkir foreldrar skapa betri skóla
Í ár eru tímamót hjá Heim- SAMFÉLAG
ili og skóla – landssamtökum foreldra. Foreldraverðlaunin verða afhent
í tuttugasta sinn þann
20. maí nk. við hátíðlega
athöfn í Safnahúsinu við
Hverfisgötu að viðstöddum mennta- og menningarmálaráðherra.

eldrar tekið þátt í foreldrasamstarfi en þrátt fyrir það
hefur jákvæður skólabragur og samvinna foreldra í
bekkjardeildum áhrif á alla
nemendur og hefur ótvíræð
áhrif á námsárangur og að
auki óumdeilt forvarnargildi þegar fram í sækir.
Öflugt foreldrasamstarf
Anna Margrét
skapar hefðir sem skila sér
Sigurðardóttir
Samstarf foreldra
í bættu samfélagi og betri
formaður Heimilis
Foreldraverðlaunum Heim- og skóla
uppeldisskilyrðum fyrir
börn og ungmenni. Fjölilis og skóla er ætlað að
margar rannsóknir styðja þetta
beina sjónum að því sem vel er
gert í skólasamfélaginu og að því
og benda til þess að gott samstarf
gróskumikla starfi sem á sér stað
með börnum í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Við val á verkefnum
er horft til þess að þau feli í sér
aukið samstarf skóla, heimila og
annarra aðila sem vinna og stuðla
að æskulýðsstarfi í sínu nærsamfélagi. Einnig er litið til þess hvort
verkefni hafi skapað jákvæðar
hefðir í samfélaginu og hvort þau
hafi náð að festast í sessi. Mikil
viðurkenning felst í því að fá tilnefningu til Foreldraverðlauna og í
því felst hvatning til þeirra sem oft
og tíðum leggja á sig ómælda vinnu.
Virkir foreldrar
Samstarf foreldra innan skóla felur
í sér mikinn auð og er mikilvægur
liður í að skapa jákvæðan skólabrag. Jákvæður skólabragur hefur
hvetjandi áhrif á nám og líðan
barna í skólum landsins og stuðlar að bættu samstarfi milli skóla
og foreldra. Þó geta ekki allir for-

Af hverju
er opið
1. maí?
1. maí er rauður dagur. 1. maí er
alþjóðlegur baráttudagur launafólks. Af hverju eru verslanir
opnar þann 1. maí?
Rúmlega 90 ár eru liðin frá því
fyrsta kröfugangan var farin þann
1. maí á Íslandi og tæplega fimmtíu ár síðan dagurinn varð lögskipaður frídagur
KJARAMÁL
hér á landi. Flest
eigum við því frí
þann 1. maí. Þeir
sem eru í vinnu
eru í flestum tilfellum að annast
þá sem minnst
mega sín eða að
tryggja öryggi
Ólafía B.
ok k a r h i n n a .
Rafnsdóttir
Nema þega r
formaður VR
kemur að versluninni. Það er því miður oft þannig
að verslunarfólk er við störf þegar
aðrir eru í fríi. Við viljum hafa
verslanir opnar um helgar og jafnvel langt fram á kvöld. Gott og vel,
þjóðfélagið breytist og kröfurnar
aukast. En er virkilega þörf á því
að hafa svona margar verslanir
opnar þann 1. maí – á sjálfum baráttudegi launafólks?
Um hvað snýst þessi dagur?
Undanfarin ár höfum við hjá VR
hvatt til þess að opnunartími verslana taki mið af því sem er að gerast í þjóðfélaginu en byggist ekki
eingöngu á kröfum um aukna þjónustu. Þessi dagur, 1. maí, er baráttudagur allra launamanna. Á
þessum degi eigum við að minnast
þess sem hefur áunnist í baráttunni
fyrir bættum kjörum og huga að
því sem enn þarf að berjast fyrir.
VR hafði forgöngu um að frídagur verslunarmanna yrði skilgreindur sem stórhátíðardagur
og er greitt fyrir vinnu þann dag
samkvæmt því. Að okkar mati á hið
sama að eiga við um 1. maí. Gleymum því ekki um hvað þessi dagur
snýst!
Ég hvet verslunareigendur til að
endurskoða opnunartímann og hafa
lokað þegar ástæða er til – eins og
1. maí.

milli heimila og skóla stuðli að betri
líðan og námsárangri barna, auknu
sjálfsöryggi og jákvæðara viðhorfi.
Virkir foreldrar skapa betri skóla.
Af hverju Foreldraverðlaun?
Einn tilgangur Foreldraverðlaunanna er að koma á framfæri
verðugum verkefnum sem aðrir
geta tekið upp og aðlagað að sínu
nærsamfélagi en fjölmörg dæmi
eru um verkefni sem skólar og foreldrar hafa unnið að og sniðið að
eigin samfélagi. Til gamans má
geta að Foreldrahandbók Heimilis
og skóla, sem mörg foreldrafélög

á landinu vinna eftir, er dæmi um
verkefni sem hlaut Foreldraverðlaunin á sínum tíma. Allir geta tilnefnt til Foreldraverðlauna, hvar
sem er á landinu. Einnig er hægt
að tilnefna Dugnaðarfork Heimilis og skóla en þá er verðlaunaður
einstaklingur sem með starfi sínu
hefur skarað fram úr og stuðlað að
bættu samstarfi heimila og skóla.
Jákvæður skólabragur
Hvernig skapast hefðir í skólasamfélaginu og hvernig er þeim viðhaldið? Sú samfélagsvinna sem foreldrar leggja til er auðlind sem vert

er að veita eftirtekt. Nýir foreldrar
koma inn í skólasamfélagið og halda
áfram verkefnum sem unnið hefur
verið að og skapað hafa hefðir. Foreldrar eru eins og órofa keðja sem
viðheldur hefðum sem eiga þátt í að
móta jákvæðan skólabrag sem er
mikilvægur í öllu skólastarfi. Lítum
til okkar skólasamfélags og gefum
því gaum hvort þar sé unnið að
verkefnum sem vert er að tilnefna.
Hægt er að skila inn tilnefningum
til Foreldraverðlauna og Dugnaðarforks Heimilis og skóla á heimasíðu
samtakanna, www.heimiliogskoli.
is, fram til 6. maí nk.

Leggðu grunn að
framtíðinni og
Landsbankinn bætir
6.000 krónum við
Þegar fermingarbörn leggja 30.000 krónur eða meira inn á Framtíðargrunn
Landsbankans greiðir bankinn 6.000 króna mótframlag inn á sama reikning.
Þannig viljum við hvetja til sparnaðar.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Beljur þá reknar um götur bæjarins
Kópavogsbær fagnar 60 ára afmæli í ár með stórtónleikum í Kórnum. Helgi Pétursson, uppalinn Kópavogsbúi, og Saga Garðarsdóttir
Kópavogsvinur kynna tónleikana. Helgi telur gott uppeldi ástæðuna fyrir því hversu margir tónlistarmenn séu frá Kópavogi
Kópavogsbær fagnar 60 ára afmæli
í ár. Af því tilefni er Kópavogsbúum og velunnurum bæjarins boðið
á stórtónleika í Kórnum í Kópavogi
sunnudaginn 10. maí. Helgi Pétursson úr Ríó Tríói og Saga Garðarsdóttir verða kynnar tónleikanna en
þar koma fram 600 manns sem eiga
það sameiginlegt að vera Kópavogsbúar eða eiga rætur sínar að
rekja til Kópavogs.
Helgi Pétursson flutti í Kópavog
árið 1955, þá sex ára gamall. Hann
segir himin og haf vera milli þeirrar sveitar þar sem hann ólst upp og
þess bæjar sem Kópavogur er orðinn að í dag.
„Fólk gerir sér ekki grein fyrir
hvað þetta var mikið frumbýli, fólk
sem flutti í Kópavoginn var fólk
sem fékk ekki lóðir annars staðar.
Í minningunni var þetta ofboðslega
mikið af ungu fólki og krökkum. En
Kópavogur hefur alltaf lagt mikla
áherslu á velferð barna, til dæmis
var skóli og félagsheimili byggt
fljótt en gatnakerfið sat á hakanum.
Kópavogsbúar voru því vanir að aka
um á malarvegum,“ segir Helgi.
„Ég bjó innst á Digranesvegi en
Digranesbærinn var enn þá sveitabær og beljur voru reknar um götur

Við vorum
í algjörri sveit sem
óx í bæjarfélag
á örskömmum tíma.
bæjarins.“ Helgi segir mikið líf
hafa verið við Kópavogslækinn þar
sem var fiskvinnsla og lakkrísgerð.
„Þar sem Smárahverfið er í dag, þar
voru bara sandgryfjur, við vorum í
algjörri sveit sem óx í bæjarfélag á
örskömmum tíma.“
Helgi telur ástæðu þess að svo
margir góðir tónlistarmenn komi
frá Kópavogi vera hvað vel sé hugsað um börnin og skólarnir og tónlistarskólinn séu góðir. En meðal
þeirra sem koma fram á afmælistónleikunum eru Ríó Tríó ásamt
Snorra Helgasyni, Salka Sól Eyfeld,
Erpur Eyvindarson, Sigga Beinteins
og Stefán Hilmarsson, ásamt fleiri
góðum tónlistarmönnum, kórum og
Skólahljómsveit Kópavogs.
Það verða ýmsar aðrar uppákomur í bænum í tilefni afmælisins. Þar má nefna heimatónleika
Björns Thoroddsen, sundlaugafjör,
afmælisköku í Smáralind og margt
fleira.
- sgg

100 ára afmæli
ODDUR JÓNSSON
frv. bóndi frá Sandi í Kjós.
Hann dvelur nú á Hjúkrunarheimilinu
Ísafold í Garðabæ.

Oddur mun fagna þessum merka
áfanga með ættingjum og vinum
í samkomusal Ísafoldar milli kl. 15.00
og 18.00 í dag.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir,
afi, langafi og langalangafi,

ÞÓRÐUR GUÐMUNDUR
GUÐLAUGSSON
sem lést á heimili sínu, Hrafnistu í Kópavogi,
sunnudaginn 12. apríl, verður jarðsunginn
frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 22. apríl
kl. 15.00.
Ólöf Sigurðardóttir
Aðalsteinn Þórðarson
Sigríður Ebba Þórisdóttir
Guðlaugur Þórðarson
Brynja Þórðard. Mathisen
Leif-Christian Mathisen
Ásdís Þórðardóttir
Eyjólfur Ísfeld Eyjólfsson
Þórður Ólafur Þórðarson
Hörn Hrafnsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

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

HELGI PÉTURSSON OG SAGA GARÐARSDÓTTIR verða kynnar á stórtónleikum. Saga rýnir í Kópavog með glöggu

gestsauga en Helgi lumar á mörgum sögum úr Kópavogi frá fyrri tíð.

FRÉTTABLAÐIÐ/NA

Boðaði trú í Kína í 14 ár
Ólafur Ólafsson var fátækur sveitadrengur sem fylgdi köllun sinni og gerðist kristniboði í
Kína. Lærði kvikmyndatöku og tók upp ferðir sínar. Í ágúst eru 120 ár frá fæðingu hans.
Í ágúst á þessu ári eru 120 ár liðin frá fæðingu Ólafs
Ólafssonar kristniboða. Ólafur fór árið 1924 til Kína og
starfaði þar sem kristniboði í 14 ár. Í tilefni af 200 ára
afmælisári Hins íslenska Biblíufélags verður haldin
málstofa um Ólaf á morgun kl. 12.10-12.50. Þar mun
Margrét Jóhannesdóttir, barnabarn Ólafs, flytja erindi
um afa sinn.
„Ég ætla að segja frá ævi hans og hvað varð til þess
að fátækur sveitadrengur fékk köllun til að fara út og
segja frá Jesú,“ segir Margrét. Ólafur fór til Noregs með
nánast enga menntun og hóf nám í
Ég ætla skóla fyrir kristniboða í Ósló. Eftir
að segja frá það ferðaðist hann til Kína og boðaði trúna. „Hann kom heim 1938
því hvað varð og ætlaði sér alltaf út aftur en það
til þess að braust út stríð svo það varð ekki af
fátækur því.“ Þegar Ólafur kom heim ferðaðist hann um landið og sagði frá
sveitadrengur því sem hann upplifði. Á ferðum
fékk köllun til sínum sýndi hann kvikmynd sem
þess að fara hann tók upp í Kína. „Hann lærði
tæknina af Ameríkana sem ferðút og segja aðist um Kína fyrir 1930 og tók
frá Jesú. nokkrar myndir og klippti þær
saman.“ Ólafur sat einnig í stjórn
Biblíufélagsins og átti mikinn þátt í stofnun Gídeonfélagsins á Íslandi. Á málþinginu verður sýnt brot úr
kvikmynd Ólafs og lesið upp úr frásögn af lífi hans í
Kína. Þá mun séra Ragnar Gunnarsson, framkvæmdastjóri SÍK, flytja erindið „Ólafur, kristniboði með sýn á
útbreiðslu Biblíunnar“.
Málstofan verður haldin í sal SÍK, Sambands íslenskra
kristniboðsfélaga, Háaleitisbraut 58-60, 3. hæð.
- sgg

ÓLAFUR ÓLAFSSON Ferðaðist ungur til Kína og boðaði kristna trú.
Tók upp kvikmyndir á ferðum sínum og sýndi eftir að hann sneri
heim.
FRÉTTABLAÐIÐ/NA

STEFÁN SKAFTASON
fv. yfirlæknir og prófessor,

lést á heimili sínu 9. apríl. Útförin fer fram
frá Digraneskirkju mánudaginn 20. apríl
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans
er bent á Minningarsjóð líknardeildar og
heimahlynningar í Kópavogi eða UNICEF á Íslandi.
Maj Skaftason
Hauður Helga Stefánsdóttir
Hafberg Þórisson
Anna Marie Stefánsdóttir
Guðni Ragnar Björnsson
Jóhann Stefánsson
Hanna-Maria Kauppi
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Snævar Jón Andrésson
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararstjóri

Rósa Kristjánsdóttir
útfararstjóri

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Katla Þorsteinsdóttir
lögfræðiþjónusta

Gestur Hreinsson
útfararþjónusta

Útfararog lögfræðiþjónusta
Önnumst alla þætti
þjónustunnar með virðingu
og umhyggju að leiðarljósi

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

AUÐVELD MOLTUGERÐ
Nikulás Friðrik Magnússon segir ekki
flókið mál að stunda jarðvegsgerð heima.
Síða 2

PROCTO-EZE
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NÝJUNG VIÐ GYLLINÆÐ
LYFIS KYNNIR Procto-eze krem og Procto-eze hreinsir fyrir gyllinæð. Proctoeze kremið er ætlað við ertingu og óþægindum vegna gyllinæðar og hreinsirinn hreinsar, róar og frískar óþægindasvæðið. Procto-eze fæst í apótekum.

G

ZZZZHEHULV

yllinæð eru bólgnar og þrútnar æðar í
eða við endaþarmsopið og kemur fyrir
hjá um 50% einstaklinga einhvern tíma
ævinnar. Blæðing úr endaþarmi ásamt kláða
og sársauka eru helstu einkenni gyllinæðar
og er hún algengust hjá eldra fólki og konum
á meðgöngu.
„Procto-eze kremið var sérstaklega þróað
sem mjúkt og létt krem sem húðin dregur
hratt í sig,“ segir Hákon Steinsson, lyfjafræðingur hjá LYFIS. Kremið veitir góða vörn með
því að búa til vatns-fitufilmu yfir erta svæðið.
Vörnin dregur úr kláða og sviða og meðferðarsvæðið verður mýkra og rakara, sem
kemur í veg fyrir að húðin springi og valdi
óþægindum.
„Vörurnar eru í íslenskum umbúðum og
fylgja góðar leiðbeiningar á íslensku,“ segir
Hákon.

PROCTO-EZE KREM
HEFUR EFTIRFARANDI KOSTI
■ Stjaka fylgir með

– auðvelt í notkun
■ Inniheldur ekki stera
■ Byggir á náttúrulegum

innihaldsefnum
■ Þoldist vel í 12 vikna

klínískri rannsókn
■ Má nota á meðgöngu

PROCTO-EZE

ÞRÍÞÆTT VERKUN
● VÖRN
● RAKAGEFANDI
● GRÆÐANDI
FYRIR HÁMARKS ÁRANGUR ER MÆLT
MEÐ NOTKUN Á PROCTO-EZE HREINSI
SAMHLIÐA PROCTO-EZE KREMI

PROCTO-EZE HREINSIR

Procto-eze hreinsir er hreinsifroða sem ætluð er til að
viðhalda hreinlæti og draga úr óþægindum tengdum gyllinæð. Froðan hreinsar, róar og frískar óþægindasvæðið.
Hún hentar vel til að nota í sturtu og kemur í stað sápu
sem oft ertir viðkvæmt svæðið.

FÓLK| HEIMILI

JARÐVEGSGERÐ FYRIR LETINGJA
GARÐURINN Nikulás Friðrik Magnússon er mikill áhugamaður um garðrækt. Hann segir ekki flókið mál að stunda jarðvegsgerð
heima. Það geri ekki bara plöntunum í garðinum gott heldur minnkar umfang heimilissorpsins talsvert.

É

g held að margir mikli það fyrir sér að koma
upp safnkassa eða safnhaug í garðinum
hjá sér en það þarf ekki að vera flókið. Það
minnkar einnig umfang heimilissorpsins mikið að
taka allt lífrænt frá og sorptunnan verður hrein
og fín. Þetta er mjög einfalt. Ég bara gref holu
eða gryfju í jörðina og set yfir lok. Ég kalla þessa
lausn safnhaug letingjans,“ segir Nikulás Friðrik
Magnússon, áhugamaður um garðrækt. Hann hefur
moltað í einu horni garðsins heima hjá sér í meira
en áratug.
Nikulás segir jafnvel einfaldara að molta í lokaðri gryfju en í opnum kassa, ofan í gryfjuna megi
óhikað henda lífrænum matarafgöngum eins og
kjöti og fiski án þess að dýr komist að því þegar
lokið er komið á. Þá eigi ánamaðkarnir greiða leið
að hráefninu og vinni sína vinnu.
„Það rúmast talsvert magn í gryfjunni en úrgangurinn sígur alltaf aðeins saman. Eina hættan er að það komist ekki nægt súrefni að en ég
reyni að setja kolefnaríkt efni með og pappír, til
að fá súrefnið. En annars hef ég ekkert umstang í
kringum þetta. Ég bara dembi öllu ofan í og læt það
svo vera. Svo ræður maður auðvitað hvort maður
mokar upp úr gryfjunni og nýtir í garðinn eða bara
grefur aðra gryfju þegar sú fyrri er orðin full,“ segir
hann.
En hversu langan tíma tekur það úrganginn að
brotna niður svo hægt sé að nota hann?
„Það getur verið misjafnt eftir því hvað fer ofan
í. Ég set til dæmis ekki mikið af stórum greinum í
gryfjuna, þær eru lengur að brotna niður, en þetta
ætti að vera orðið vel verkað jafnvel eftir ár. Ég
hef sett þetta aðeins á blettinn. Þá getur fylgt því
lykt en hún er fljót að hverfa. Moltan er mjög góð í
beðin og þegar verið er að setja niður tré og blóm

GARÐURINN Nikulás Friðrik Magnússon er áhugamaður um
garðrækt og segir fólk ekki þurfa að mikla fyrir sér að búa til
safnhaug.
MYND/ERNIR

er gott að moka þessu
aðeins undir,“ segir
Nikulás. „Það er alltaf
gaman að vinna í garðinum, moka mold til og
frá og sjá eitthvað gróa
og vaxa og verða til,“
bætir hann við.
Það kemur því ekki á
óvart að Nikulási er umhugað um umhverfið
og hefur lagt það í vana EINFÖLD SAFNHOLA Einföld
sinn að tína upp rusl á útfærsla á safnhaug er að grafa
holu, saga plasttunnu með loki
förnum vegi.
til hálfs og hvolfa henni yfir
„Fólk virðist fleygja
holuna. Lífrænum úrgangi er svo
frá sér rusli um allt
hent ofan í holuna og tunnunni
sem er leitt að sjá. Það lokað.
er ótrúlega mikið sem
fýkur um og enginn sinnir um að hreinsa. Þá tínir
maður upp eftir samborgarana,“ segir Nikulás.
SAFNGRYFJA Nikulás gróf gryfju í einu horninu á garðinum og smíðaði ofan á hana lok
með lúgu. Ofan í lokaða gryfju fer allur lífrænn úrgangur sem fellur til á heimilinu, líka
matarafgangar eins og kjöt og fiskur.

HANNAÐI FALLEGAN GARÐ
● LEIÐRÉTTING
Í greininni „Hellur
til margra hluta
nytsamar“ sem
birtist á bls. 6 í
sérblaðinu Garðar
og hellulagnir
föstudaginn 17.
apríl láðist að
nefna hver hannaði garðinn sem
fjallað er um.
Landslagsarkitektinn Halla
Hrund Pétursdóttir sá um hönnun þessa glæsilega garðs.

Staðurinn
urinnn - Ræktin
R

Viltu léttast, styrkjast
og losna úr vítahringnum?
Alltaf frábær árangurr á TT!
Skemmtilegir tímar framundan
ndan EFLIR almannaten gsl / HNOTSKÓGUR grafís k h önnun

Af þv
því tilefni bjóðum við: 4 vikna vornámskeið sem
m hefj
hefjast 4. maíí
TT

Mótun BM

Fit Form 60+

Stutt&Strangt
&Stran

Hlýtt
ý Yoga

Alltaf frábær
ær árangur
á þessum sívinsælu
skeiðum.
aðhaldsnámskeiðum.
Mataræði, lífsstíll
fsstíll
og líkamsrækt tekin
föstum tökum.

Áhersla lögð á st
styrk,
óðan
liðleika og góðan
líka
tandi
líkamsburð. Mótandi
æﬁngar
fyrir kvið,
æﬁn
ið,
ið
rass- og lærvöðva.
a.

Alhliða líkamsrækt
sem stuðlar að auknu
þreki, þoli, liðleika og
frábærri líðan

Æﬁngakerﬁ
Æﬁngake
sem bygg
byggist á
styrktar
styrktarþjálfun.
Fræðsla
um
Fræ
mataræði.

Styrkjandi og liðkandi
yogaæﬁngar í heitum
sal (25°-30°C) þar
sem áhersla er lögð á
meðvitund í æﬁngum og
tengingu við öndun.

Innritun haﬁn í síma 581 3730
og á jsb.is

Velkomin í okkar hóp!
Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur
og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Kynningarblað .

Allt að 10.000
vörur í boði
Vefverslun Elko er með sama verð á
flutningi um allt land. Þjónusta við þá
sem versla á netinu hefur verið aukin
með netspjalli og móttöku debetkorta.
SÍÐA 3

Fleiri fá matinn
heim að dyrum
Netverslun Hagkaups er með þeim elstu
hér á landi og býr starfsfólk yfir mikilli
reynslu. Sífellt fleiri panta þar matvöru
og fleira og fá sent heim að dyrum.
SÍÐA 7
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Sendlastarfið var eftirsóknarvert
Fyrir tíma tölvunnar og netsins voru sendlar ómissandi hjá fyrirtækjum. Þeir fóru í sendiferðir með bréf og böggla eða sóttu
áríðandi pappíra. Í sumum fyrirtækjum voru fleiri en einn sendill í starfi. Margir eiga skemmtilegar minningar frá þessum tíma.

F

yrsta starf margra Íslendinga var sendilstarf. Það var
eftirsóknarvert að komast
í slíkt starf, enda gaf það skólafólki ágætispening. Flestir sendlar fóru um á reiðhjóli en einstaka
var kominn með skellinöðru.
Sendlar voru oft mjög ungir en
í þá daga tíðkaðist enn að börn
væru í vinnu. Guðmundur Steingrímsson alþingismaður var
einn þeirra sem byrjuðu ungir
að vinna. Hann var aðeins 12 ára
þegar hann starfaði sem sendill
hjá Rannsóknarráði ríkisins.

Gerði mistök
„Ég held ég hafi bara staðið mig
ágætlega í sendlastarfinu og náð
að koma bréfum samviskusamlega til réttra viðtakenda. Hins
vegar vann ég sem töskuberi á
Sögu ári síðar. Þar fékk ég, eftir
tvo farsæla mánuði í starfi, lítið
sendiverkefni fyrir yfirstjórnina
sem ég klúðraði með stíl. Aðstoðarhótelstjórinn var að flýta
sér og henti í mig þykku umslagi
og benti í áttina að Háskólabíói
og sagði mér að fara með þetta
í snatri. Ég hélt að hann væri að
benda á póstkassa sem var á milli
bíósins og hótelsins og rölti sallarólegur með bréfið þangað og
setti að sjálfsögðu í kassann. Um
kvöldið varð mikið uppistand.
Í bréfinu voru víst boðsmiðar
á Sinfóníutónleika sem áttu að
bíða mjög mikilvægra gesta í afgreiðslunni í bíóinu en voru núna
einhvers staðar á færibandi hjá
póstinum í ómerktu umslagi.
Ég veit ekki hvort gestirnir komust á tónleikana en ég sagði upp
eftir mjög erfitt símtal frá Jónasi yfirmanni. Stóð ekki í þessu.
Fór á útihátíð í Húsafelli þar sem
pöddufullur ungur maður reif af
mér svefnpokann um miðja nótt
og ég fékk lungnabólgu í mánuð.
Hvílíkir tímar,“ segir Guðmundur.

Aldrei blankur
Vilhjálmur Bjarnason alþingismaður var 13 ára þegar hann
réð sig sem sendil hjá Vélsmiðjunni Héðni árið 1965. „Þá var forstjóri Héðins Sveinn Guðjónsson,

Vilhjálmur Bjarnason alþingismaður var sendill hjá vélsmiðjunni Héðni þegar hann var
13 ára.

sem var þá nýorðinn alþingismaður. Fljótlega eftir að ég byrjaði kom hann hlaupandi með
miklum látum til mín með umslag. Hann kynnti sig með nafni
og sagðist vera forstjóri. Mér þótti
afar merkilegt að forstjórinn og
alþingismaður skyldi kynna sig
svo formlega fyrir mér, sendlinum. Þetta kenndi mér að maður
ætti alltaf að kynna sig, sama
við hvern maður talar. Mjög góð
og þörf ábending. Ég vona að ég
hafi sjálfur staðið mig að þessu
leyti,“ segir Vilhjálmur sem núna
er í sömu stöðu og Sveinn var þá
sem alþingismaður. „Ég starfaði hjá Héðni í tvö sumur og líkaði vel. Ég sótti eða fór með varahluti á reiðhjóli. Við vorum tveir
sendlar, hinn var Guðjón Baldursson læknir. Ég man ekki hver
launin voru en þegar ég var 12
ára saltaði ég í síldartunnur og
fékk 38 krónur fyrir. Ég var alltaf í einhverju harki sem krakki
og átti alltaf nógan pening. Til
dæmis seldi ég egg, 20-40 kíló á
viku. Þegar ég var 14 ára seldi ég
svo bækur fyrir Almenna bókafélagið og fékk verulegar tekjur.
Ég var því aldrei blankur. Þessi
vinna á unglingsárunum gerði
mig að manni,“ segir Vilhjálmur.
„Þetta kom sér til dæmis ótrúlega
vel þegar ég var bankaútibústjóri
í Eyjum því ég þekkti vel til hinna
ýmsu atvinnuvega.“

Guðmundur Steingrímsson alþingismaður var sendill hjá Rannsóknarráði ríkisins þegar
hann var 12 ára.

Reiðhjólið var helsti fararskjóti sendla á árum áður. Enn tíðkast þetta starf í sumum löndum, sérstaklega í Asíu. Hér á landi þekkist það
ekki lengur.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Jónatan Atli Sveinsson, jonatan@365.is, s. 512-5446 Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson.
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Óttar Örn Sigurbergsson, innkaupastjóri ELKO, segir að sífellt sé verið að auka þjónustu vefverslunar fyrirtækisins.

MYND/STEFÁN

Einfalt, öruggt og fljótlegt
Vefverslun ELKO.is er með allt að 10.000 vörur í boði hverju sinni. Viðskiptavinum er boðið upp á sama verð á flutningi varanna um
allt land. ELKO hefur aukið þjónustuna við þá sem versla á netinu, meðal annars með netspjalli og móttöku debetkorta.

V

efverslun ELKO.is var opnuð í desember 2013. Þar er hægt að velja úr
allt að 10.000 mismunandi vörum
í mörgum vöruflokkum og eru margir valmöguleikar í boði þegar kemur að
greiðslu og vöruafhendingu. Óttar Örn
Sigurbergsson, innkaupastjóri ELKO,
segir marga kosti felast í því að versla á
netinu og þá helst þægindin við að versla
heima með allt vöruúrvalið fyrir framan sig. Að hans sögn hefur ELKO komið
til móts við fólkið í landinu með því að
bjóða upp á sömu og í sumum tilvikum
betri skilmála þegar verslað er á netinu.
„ELKO býður upp á sama flutningskostnað um allt land þegar verslað er á netinu. Aðeins tvö verð eru í boði; allar litlar vörur er hægt að fá sendar fyrir aðeins
500 kr. Þar má nefna allt að 40“ sjónvarpstæki, matvinnsluvélar, Playstation-leikjatölvuna og fleira. Þvottavélar og aðrar
stórar vörur er hægt að fá sendar heim að
dyrum á höfuðborgarsvæðinu fyrir aðeins 4.995 kr. og gildir sama gjald um stór
tæki afhent á næsta pósthús um allt land.
Í stærri sveita rfélögum utan höfuðborgarsvæðisins er svo einnig að fá stærri vörur
heim að dyrum fyrir 5.995 kr.“

Hvert á land sem er
ELKO getur sent allar vörur sem eru í boði
á vefnum hvert á land sem er. „Einnig er
val um að fá að sækja vörur beint í verslun
og á höfuðborgarsvæðinu er einnig hægt
að sækja beint í pósthús eða póstbox. Þeir
sem óska eftir hraðafgreiðslu geta keypt
svonefnda sendlaþjónustu og fengið vöruna samdægurs alla virka daga beint
heim að dyrum fyrir aðeins 1.295 kr. en
hún er eingöngu í boði fyrir litlar vörur og
á höfuðborgarsvæðinu.“ Sendlaþjónustan

er að sögn Óttars mikið notuð af einstaklingum og fyrirtækjum sem þurfa skjóta
afgreiðslu. „Flestir viðskiptavinir vilja
hraða og örugga afgreiðslu og er vöruafhending því í stöðugri þróun fyrir vefinn.“
Að sögn Óttars hræðast sumir að kaupa
vöru á netinu af ótta við að hún henti
ekki, liturinn sé rangur eða varan sé ekki
í samræmi við væntingar. „ELKO hefur
alltaf lagt upp með fullt öryggi fyrir viðskiptavininn. Þess vegna bjóðum við upp
á 30 daga skilarétt og 30 daga verðvernd.
ELKO tryggir þannig að viðskiptavinur geti prófað vöruna og skilað henni ef
honum líkar hún ekki. Þar að auki tryggir
ELKO lægra verð í 30 daga eftir dagsetningu kaupnótu og endurgreiðir mismuninn ef varan er ódýrari annars staðar og
gildir það sama um verslanir ELKO.“
Helsta greiðsluleið vefverslana gegnum árin hefur verið í gegnum kreditkort
en það hefur sýnt sig að það hentar ekki
öllum. Nú á dögum bjóðast fjölmargir aðrir valmöguleikar. Að sögn Óttars
mun vefverslun ELKO.is á næstu mánuðum taka við greiðslum frá debetkortum
sem hefur ekki þekkst áður. „ELKO býður
nú upp á hefðbundinn greiðslumáta með
kreditkorti bæði í eingreiðslu og með raðgreiðslum. Þar að auki er hægt að greiða
með bankamillifærslu sem hefur verið
mjög vinsæl leið til að greiða fyrir vöruna.
Einnig má nefna Netgíró þar sem greiðslan er innt af hendi allt að 14 dögum eftir
kaupin í heimabanka. Næsta skref hjá
ELKO er svo að taka við völdum debetkortum sem hafa þann eiginleika að vera
með númerarunu fyrir netviðskipti.“

Persónuleg þjónusta
Til að bæta enn frekar þjónustu við þá

sem versla á netinu tók ELKO upp netspjall sem er opið frá kl. 9.00-22.00. „Ef
viðskiptavinir þarfnast nánari útskýringa er einfalt að hafa samband við sölufulltrúa í gegnum netspjall sem svara
fyrirspurninni í rauntíma. Þrátt fyrir
þennan möguleika eru þó sumir sem
vilja beint samtal við sölufulltrúa. ELKO
býður því einnig upp á símaþjónustu þar
sem sölufulltrúar aðstoða viðskiptavini í
gegnum símann og taka á móti pöntunum á opnunartíma verslana.“

Óttar er á þeirri skoðun að vefverslanir séu enn í hraðri þróun á Íslandi og
mjög mikilvægt sé fyrir fyrirtæki á Íslandi að fylgja henni eftir. „Vefverslun
ELKO.is mun ekkert gefa eftir í framtíðinni í vöruúrvali, þjónustuleiðum og öryggi.
Netverslun á eftir að taka enn stærra
stökk á Íslandi á næstu árum en þó eru
allir enn þá velkomnir í steinsteyptar verslanir ELKO í Lindum, Granda,
Skeifu og Fríhöfn.“
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Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Rúnar
Óskarsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Nadia Katrín
sölufulltrúi
Sími 692 5002

100% þjónusta = árangur*

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

Opið hús í Hraunási
Elín Viðarsdóƫr Lögg. fasteignasali

21,9m

Bárugata 9

Opið hús miðvikudaginn 22. apríl kl. 17:00 - 17:30

Vantar
eignir á skrá
FríƩ
verðmat

xVel skipulögð 2ja herbergja, 43fm xÞvoƩahús á sömu hæð
xEndurnýjað bað að hluta (2013) xSameiginlegur pallur í fallegum
lokuðum bakgarði
xLAUS fljótlega

elin@fasteignasalan.is

Sími: 695 8905
Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 •
berg@berg.is w w w.berg.is •
GSM 897 0047
Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
3HWXU#EHUJLV

Fasteignasalan Torg hefur til
sölu einbýlishús við Hraunás
6 í Garðabæ. Opið hús verður
haldið mánudaginn 20. apríl
frá 17.30 til 18.
Stórglæsilegt og vandað einbýlishús með innbyggðum bílskúr og
möguleika á aukaíbúð með sérinngangi á frábærum útsýnisstað
í Ásahverfi Garðabæjar.
Húsið er á tveimur hæðum
skráð 302,9 fm en að auki er
u.þ.b. 100 fm óskráð rými og eignin því samtals um 400 fm. Húsið
er steypt, staðsett neðan götu og
óhindrað glæsilegt útsýni er yfir
hraunið, í átt að Bessastöðum og að
Snæfellsjökli. Garðurinn er fullkláraður verðlaunagarður með fallegum veröndum úr harðviði, lýsingu og sérvöldum gróðri.
Í innréttingum og efnisvali er
allt samræmt og glæsilegur arinn
er í húsinu. Innfelld halogenlýsing
er í lofti og gólfefni er vandað eik-

Húsið er glæsilegt að innan sem utan.

arparket frá Parka. Eigandi skoðar skipti á minni eign.
Innangengt er í tvöfaldan 41 fm
bílskúr.

Þrastarhöfði 2 - 270 Mosfellsbær

Dalatangi 1 - 270 Mos.
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Opið hús þriðjudaginn 21. apríl
frá kl. 17:00 til 17:30

Mjög glæsileg og mikið endurnýjuð
183 m2 efri sérhæð með innbyggðum
bílskúr Falleg afgirt lóð með verönd og
heitum potti. Stórt steypt bílastæði og
rúmgóðar svalir með fallegu útsýni.
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, gestasnyrtingu, fataherbergi, forstofu, eldhús, stofu og borðstofu. Gott skipulag.
Fallegar innréttingar og gólfefni. V. 54,9 m.

S

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

HÚ

Mjög falleg 97,3 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu
hæð í 3ja hæða fjölbýli við Þrastarhöfða 2 í
Mosfellsbæ.
Fallegt útsýni. Frábær staðsetning, grunnskóli,
leikskóli, sundlaug, golfvöllur og fallegar
gönguleiðir eru rétt við húsið.

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

Gerðhamrar 14 - 112 Reykjavík

Allar nánari upplýsingar
veitir Hafdís Rafnsdóttir
sölustjóri gsm 820-2222
eða hafdis@fstorg.is

V. 29,3 m.
Fallegt og vel skipulagt 213,8 m2 einbýlishús
með innbyggðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi, tvær rúmgóðar stofur, tvö baðherbergi. Steypt bílaplan með snjóbræðslu og
gróinn garður með timburverönd í suðvestur.
V. 48,9 m.

Desjamýri 7 - 270 Mos

Grundartangi 36 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

Rúmgott og bjart 61,9 m2 endaraðhús við
Grundartanga 36 í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í svefnherbergi, baðherbergi,
forstofu, geymslu, eldhús og stofu.
Timburverönd í suður.
V. 25,9 m.

Þrastarhöfði 29 - 270 Mosfellsbær
Mjög glæsilegt 252,3 m2 einbýlishús á
tveimur hæðum. Jarðhæð: Forstofa,
stór stofa/borðstofa, eldhús með
borðkrók, þvottahús, þrjú svefnherbergi,
tvö baðherbergi, geymsla og tvöfaldur
bílskúr. Efri hæð: Stór setustofa með
gasarni og sjónvarpsholi(auðvelt að
breyta í svefnherbergi). Mikið útsýni er
frá efri hæðinni. Lóðin er mjög falleg,
steypt bílaplan og stórar verandir með
skjóveggjum. V. 79,9 m.

Urðarholt 5 - 270 Mosfellsbær
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í litlu
fjölbýli við Urðarholt í Mosfellsbæ.
Timburverönd í suður.
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.

Íbúðin er staðsett rétt við miðbæ Mosfellsbæjar
og er því stutt í alla þjónustu.
Áhvílandi lán hjá Íbúðalánasjóð ca. 24,2 m.
V. 26,9 m.

Grænlandsleið 16 - 113 Rvk.
Tröllakór 2-4 - 203 Kópavogur

Hlíðarás 9 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

Glæsilegt 407,3 m2 einbýlishús á tveimur
hæðum með tveimur aukaíbúðum og
tvöföldum bílskúr á fallegum útsýnisstað
í Mosfellsbæ. Eignin hefur verið mikið
standsett á myndarlegan hátt. V. 79,9 m

Mjög falleg 113,1 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu
hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu í fjögurra
hæða lyftuhúsi. Suðursvalir með fallegu útsýni.
Fallegar innréttingar, granít sólbekkir og granít
borðplötur í eldhúsi og á baði.

205 m2 íbúð á tveimur hæðum með bílskúr í
þríbýlishúsi við Grænlandsleið 16 í Reykjavík
ásamt 29,2 m2 grunni að sólstofu sem er
óbyggð. V. 55,0 m.

Innbyggður ísskápur og uppþvottavél er í
innréttingu.
V. 32,7 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

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

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG
GERÐUM EIGNA Á SÖLUSKRÁ.
SKOÐUM OG METUM SAMDÆGURS.
SANNGJÖRN SÖLUÞÓKNUN.

Naustavör 2 - 8 í Kópavogi. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverﬁnu í Kópavogi.

BYGGINGARLÓÐIR
Í BYGGÐU HVERFI Í KÓPAVOGI
Höfum til sölu fjórar byggingarlóðir undir parhús og eina undir
einbýlishús í Kópavogi. Lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Sumarhús í Skorradal.
Vandaður og vel byggður 59,9 fm. sumarbústaður
ásamt 18,7 fm. gestahúsi með gufubaði á gróinni
og vel staðsettri 4.225,0 fm. eignarlóð sem vaxin
er bæði birki, sígrænum gróðri og háum grenitrjám.

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör.
Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 110,1
fm. upp í 145,7 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.

Stórkostlegt útsýni er yﬁr Skorradalsvatn.
Sumarbústaðurinn er byggður árið 1995, en gestahúsið byggt árið 2000.Verönd er við bústaðinn á
þrjá vegu og malarborin afmörkuð bílastæði eru við
framlóð hússins.

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða
ﬂísar á baðherbergjum og þvottahúsum.

Eignaskipti koma til greina á íbúð á Stór Reykjavíkursvæðinu.

Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars.

Verð 36,7 millj.
V

Unnarstígur. 3ja herbergja.

Maltakur – Garðabæ. - 3ja herbergja íbúð.

Falleg 96,7 fm lítið niðurgraﬁn kjallaraíbúð í mjög
fallegu virðulegu eldra steinhúsi. Húsið var allt
tekið í gegn að utan árið 1986 og hefur verið í
góðu viðhaldi síðan. Íbúðin er rúmgóð og björt
við rólega og fáfarna götu í gamla Vesturbænum.
Tveir grunnskólar og tveir leikskólar eru í 5 mín.
göngufæri. Einnig er stutt niður í miðbæ og á
hafnarsvæðið. Falleg eign á vinsælum stað.

Mjög falleg og rúmgóð 120,5 fm. endaíbúð á efri
hæð með sérinngangi.
Stórar og bjartar stofur með útgengi á rúmgóðar
svalir til suðurs, tvö baðherbergi og sér þvottaherbergi innan íbúðar. Innréttingar og gólfefni eru úr
eik og baðkar er í öðru baðherberginu en sturta
í hinu.

Verð 32,9 millj.
V

Frábær staðsetning, stutt í leik- og grunnskóla.

Verð 43,4 millj.
V

Sumarhús í landi Kárastaða, Þingvöllum.

Garðatorg – Garðabæ. - 3ja herbergja íbúð
58,9 fm. sumarhús ásamt 16,2 fm. gestahúsi með
gufubaði í landi Kárastaða við vestari jarðarmörk
þjóðgarðsins á Þingvöllum.

Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3.
hæð að meðt. geymslu í kjallara.
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist
m.a. í rúmgóða stofu, tvö rúmgóð herbergi og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar ﬂísalagðar
yﬁrbyggðar svalir til suðurs með fallegu útsýni úr
stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri
stétt fyrir framan húsið með hitalögnum undir.

Sumarhúsið stendur hátt á gróðurvaxinni 5.600
m² leigulóð með góðu útsýni yﬁr Þingvallavatn og
nágrenni. Sumarhúsið er endurbyggt á árunum
2002-2005.
Stór verönd umhverﬁs allt húsið.

Góð eign í miðbæ Garðabæjar þaðan sem
mjög stutt er í alla þjónustu.

Verð 36,9 millj.
V

Verð 43,9 millj.
V

ÆGISÍÐA

GOÐATÚN

Ægisíða - Glæsileg eign. Efri hæð og ris.

Goðatún – Garðabæ

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.

Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. einbýlishús vel staðsett innst í götu auk baðhúss á baklóð og stórrar útigeymslu.
Miklar og skjólgóðar verandir eru á framlóð hússins og baklóð hússins er öll afgirt með viðar- og hellulagðri verönd með heitum
potti. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum, m.a. eldhúsinnrétting, baðherbergi o.ﬂ. Eignin er byggð á
vandaðan máta og eru innihurðir og hluti loftaklæðninga úr tekki. Verð 59,9 millj.
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SÚLUNES – GARÐABÆ.

SMÁRAFLÖT – GARÐABÆ. VIÐ LÆKINN.

REYNIMELUR 88. 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ.

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. Húsið hefur verið mjög
vel viðhaldið og nokkuð endurnýjað í gegnum árin. Hjónasvíta með sér baðherbergi.
Alrými sem í eru parketlögð setustofa og arinstofa með fallegum arni. Mjög mikil
89,9 millj.
lofthæð í stofum og fallegt útsýni til sjávar.

Algjörlega endurbyggt um 300 fm. einbýlishús, teiknað af Sigvalda Thordarson
að utan og innan. Húsið er fallega staðsett á kyrrlátum stað við opið svæði og
„Lækinn“ á Flötunum í Garðabæ. Eignin var öll endurbyggð að innan sem utan árin
2007 og 2008 og var leitast við að halda henni í upprunalegum stíl undir handleiðslu
Studio Granda. Lóðin er um 1.000 fermetrar.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsileg 78,3 fm. íbúð á 4. hæð með frábæru útsýni á þessum vinsæla og
eftirsótta stað í Vesturbænum. Búið er að endurnýja m.a. eldhús, gólfefni og baðherbergi að mestu. Rúmgóðar suður svalir með glæsilegu útsýni. Mjög stutt í m.a.
skóla, sundlaug og Melabúðina. Laus ﬂjótlega. Íbúð merkt 0403. 32,5 millj.
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HEGRANES – ARNARNESI, GARÐABÆ.

AFLAGRANDI.

BAUGAKÓR 7 - 4RA HERBERGJA ENDAÍBÚÐ.

Mjög gott 233,9 fm. einlyft einbýlishús á 1.288,0 fm. eignarlóð á Arnarnesinu að
meðtöldum 55,7 fm. bílskúr. Tvær rúmgóðar stofur eru í húsinu og fjögur góð
svefnherbergi. Stofan er með góðri lofthæð og arinn er í garðstofu. Opið eldhús
með fallegri innréttingu úr kirsuberjaviði. Afgirt timburverönd með heitum potti og
skjólveggjum sem umlykur húsið á tvo vegu í suður og suðaustur. 69,9 millj.

Vel skipulagt og vandað 190,6 fm. raðhús á tveimur hæðum auk riss á þessum
eftirsótta stað í vesturbænum. Eignin er í góðu ástandi að innan og utan. Rúmgóð
stofa og borðstofa með útgengi á verönd til suðurs, sjónvarpshol og fjögur herbergi.
Innangengt í bílskúr. Glæsileg frágengin lóð með viðarveröndum og fallegri lýsingu.

Eignin verður til sýnis á morgun frá kl. 17.15 – 17.45
Virkilega falleg 140,0 fm. endaíbúð á 3. hæð (efstu) með sér inngangi af svölum og
með gluggum í þrjár áttir í góðu lyftuhúsi. Sér stæði í bílageymslu. Allar innréttingar
og fataskápar eru frá InnX. Innihurðir og gólfefni eru úr eik. Stórar og skjólsælar
svalir til suðurs. Mikið skápapláss er í íbúðinni. Íbúð merkt 0301. 40,9 millj.

71,9 millj.

4RA - 6 HERBERGJA

STARHÓLMI - KÓPAVOGI.

KLEIFARSEL.

SÓLHEIMAR. EFRI SÉRHÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR.

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

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.
54,8 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.

LJÓSAKUR - GARÐABÆ.

EINBÝLISHÚS Á BÖKKUM YTRI – RANGÁ

ARNARÁS – GBÆ. 4RA HERB. ÍBÚÐ Á EFRI HÆÐ.

Stórglæsilegt 223,1 fm. tvílyft raðhús að meðtöldum 28,2 fm. bílskúr. 3 góð svefnherbergi og stórar svalir til suðurs og vesturs ofan á bílskúr. Efri hæðin er öll mjög
opin og rúmar stofu, borðstofu og eldhús. Eldhús með háglans innréttingum og
vönduðum tækjum. Svalirnar eru um 45 fm. að stærð og með fallegu útsýni til
vesturs. Stutt er í leik-, grunn og framhaldsskóla.
68,5 millj.

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

Björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð með sérinngangi og svölum til suðvesturs í
vönduðu litlu fjölbýlishúsi á fallegum útsýnisstað í Garðabæ. Stórt hol með sjónvarpsaðstöðu, þrjú rúmgóð herbergi, stofa sem rúmar vel borðstofu og eldhús
með góðri borðaðstöðu. Mjög fallegt útsýni er frá íbúðinni að Esju, Snæfellsjökli, yﬁr
borgina og sjóinn.
45,0 millj.
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KLAPPARÁS 6

Hverﬁsgata 50 - 3ja herbergja risíbúð

Klapparás 6

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45

Mjög falleg og sjarmerandi 98,1 fm. risíbúð í mjög fallegu og glæsilegu timburhúsi byggt árið 1906 í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er
mikið opin og með góðri lofthæð að hluta til í stofu. Eignin hefur verðið töluvert endurnýjuð og skiptist í stigapall, hol, hjónaherbergi, svefnherbergi, eldhús, stofu/borðstofu og baðherbergi. Verð 34,9 millj. Verið velkomin.

Mjög gott 338,6 fm einbýlishús á fjórum pöllum með innbyggðum bílskúr í lokuðum botnlanga á frábærum stað neðst við
Elliðaárdalinn í Árbænum. Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð. Arinn í stofu. Stutt er í alla útivist, sundlaug og alla
þjónustu. Skjólgóður trjá garður, tvær verandir til suðausturs og suðvesturs og svalir til vesturs.
Gangstéttar á lóð allar endurnýjaðar. Lítil umferð um götuna og mjög skjólgott. Verð 71,0 millj. Verið velkomin.

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

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

LAUGAVEGUR 40 101 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 03.01
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Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

KRISTNIBRAUT 89 113 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 03-02.

GRENIBYGGÐ 26 270 MOSFELLSBÆ
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Góð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi í miðbænum. Vandaðar innréttingar
og tvennar svalir. Heitur pottur á suðursvölum. Laus fljótlega. Eignin verður
sýnd mánudaginn 20.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,9 m. 8713

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 3.hæð / efstu í fallegu vel staðsettu húsi ásamt
bílskúr. Vandaðar sérhannaðar innréttingar. Hönnun íbúðarinnar var í höndum
Rutar Káradóttur. Glæsilegt útsýni. Tvennar svalir. Eignin verður sýnd mánudaginn 20.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 41.9 m. 8706

Gott og mjög vel staðsett 170 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr
við Grenibyggð 26 í Mosfellsbæ. Húsið stendur í skógarjaðri. Góð lofthæð
er yyfir flestum rýmum.
ý
Húsið skiptist
p í forstofu, stórt hol, þþrjú
j svefnherbergi,
g
baðherbergi, eldhús, stofu, sólskála, bílskúr og þvottaherbergi. Á baklóð er
góður geymsluskúr sem fylgir. . Eignin verður sýnd mánudaginn 20.apríl milli
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 46,9 m. 8591

KLEPPSVEGUR 34 105 RVK.

FANNBORG 5 200 KÓP.

LAUGAVEGUR 61 101 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 04-06.
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GLÆSILEGT ÚTSÝNI
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Falleg 93,9 fm íbúð á 4.hæð með glæsilegu útsýni. Íbúðin er yfirfarin og m.a.
flísar á gólfum, góð eldhúsinnrétting, stórar stofur með góðum suðursvölum
og glæsilegu útsýni. Eignin verður sýnd mánudaginn 20.apríl milli kl. 17:15
og kl. 17:45. V. 26,9 m. 8516

BRÍETARTÚN 14 101 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 01-01.
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Falleg mjög vel skipulögð 3ja herbergja 78,1 fm íbúð á 1.hæð í fjölbýli rétt við
miðborgina. 2 svefnherb, stofa eldhús og bað. Eign í góðu standi. Suðursvalir.
Góð sameign. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21.apríl milli kl. 17:15 og kl.
17:45. V. 26,4 m. 8285

SUNNUFLÖT 30 210 GBÆ

Einstaklega fallegt og vel staðsett 225,5 fm hús á einni hæð neðan götu við
lækinn. Húsið skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, þvottaherbergi, geymslu,
innbyggðan tvöfaldan bílskúr. Hol, stofur, eldhús með borðkrók, búr, fimm herbergi, baðherbergi og óskráða geymslu. Einstök staðsetning þar sem er stór
skjólgóð suðurlóð með lækjarnið. Lóðin er óvenju stór og gefur hugsanlega
möguleika á stækkun hússins. V. 115 m. 8711

ÍBÚÐ MERKT 04-01.
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Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 87,2 fm íbúð á 3. hæð (efstu) með
stórum suður svölum. Nýlegt eldhús og gólfefni, glæsilegt útsýni til suðurs frá
stofu og svölum. Stutt í alla helstu þjónustu. Eignin verður sýnd mánudaginn
20.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 26,5 m. 8699

Glæsileg 136,8 fm þakíbúð við Laugaveg ásamt sér stæði í lokaðri bílageymslu. Um er að ræða einstaka íbúð með afar gott útsýni. Gengið inn frá Vitastíg.
Eignin verður sýnd mánudaginn 20. apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V: Tilboð
8604

VATNSSTÍGUR 17 101 RVK.

LINDARFLÖT 41 210 GARÐABÆ

ÍBÚÐ MERKT 02-01.
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Mjög glæsileg og björt 117 fm 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð á þessum
vinsæla stað í hjarta Reykjavíkur. Stórar og bjartar stofur, gegnheilt parket
á gólfum, hjónasvíta og svalir til vesturs. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
21.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 53 m. 4613

TJARNARMÝRI 6 170 SELTJARNARNESI

Fallegt og vel viðhaldið 264,8 fm parhús á tveimur hæðum auk kjallara, þar
af er innbyggður bílskúr 27 fm og er innangengt í hann. Húsið er vel staðsett
og hannað með hjólastólaaðgengi, lyfta er milli hæða og baðherbergið er
sérhannað. V. 75 m. 3685
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Vorum að fá í sölu vel skipulagt ca 180 fm einbýlishús á einni hæð á þessum
vinsæla stað í Garðabæ. Rúmgóð og björt stofa með arinn, suður garður
með góðri verönd. Eigninni fylgir bílskúr. Stutt í alla helstu jónustu sbr. skóla,
leikskóla, íþróttaiðkun, sundlaug og verslunarmiðstöð. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 21.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 61 m. 8712

VATNSSTÍGUR 3 101 RVK.

Mjög
j g vönduð ogg glæsileg
g
g 2ja
j til 3ja
j herbergja
gj 97 fm útsýnisíbúð
ý
á efstu hæð
í þessu glæsilega steinhúsi byggt árið 1919. Íbúðin er sérstaklega björt með
stórum gluggum, parket og flísar á gólfum. Stórar sameiginlegar svalir með
einni íbúð. Laus við kaupsamning. V. 44,5 m. 8547

EINBÝLI

4RA-6 HERBERGJA

Ásvallagata 40 Laus strax
Mjóahlíð 10 105 Rvk.

Dyngjuvegur 14, 104 Reykjavík

Falleg 107 fm 4ra herbergja efri hæð á frábærum stað.
Hæðin skiptist í gang, þrjú herbergi, stofu og samliggjandi eldhús og borðstofu. V. 39,4 m. 8666

Fallegt og virðulegt einbýlishús á frábærum stað. Húsið
er hæð ogg ris auk kjallara.
j
Það er teiknað af Halldóri H.
Jónssyni og stendur á 1.062 fm lóð neðan götu. Örstutt er
niður í Laugardalinn. V. 78 m. 4471

2JA HERBERGJA.

3JA HERBERGJA

PARHÚS

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. 27,9 m. 8620

Sólheimar 25 104 Rvk.
Vönduð 101,4 fm 4ra herbergja
gj íbúð í eftirsóttu lyftuhúsi.
y
Íbúðin snýr
ý til suðurs, vesturs og
g norðurs og
g er með
14,6 fm flísalögðum suðursvölum. Íbúðin skiptist í hol,
baðherbergi, stofu, þrjú svefnherberg og litla geymslu.
V. 32 m. 8664

Súðarvogur 44-48 44R 104 Rvk.

Kleifakór 1 203 Kóp.
Fallegt
g 272,6 pparhús með tveimur íbúðum. Góð staðsetningg ogg glæsilegt
g
g útsýni.
ý Á efri hæð er 3ja
j herbergja
íbúð með sér inngangi. Á neðri hæð er 4ra herbergja
íbúð með sérinngangi (lokað er á milli hæða). Gólfhiti á
báðum hæðum. Möguleiki á góðum leigutekjum.
V. 65 m. 8633

HÆÐIR

Rauðalækur 2 105 Rvk.
Björt og mjög vel skipulögð 100,9 fm íbúð á efstu hæð í
fallegu og vel staðsettu fjórbýlishúsi ásamt 29,4 fm bílskúr. tvö svefnherbergi og tvær stofur. Mjög gott útsýni.
Laus strax, sölumenn sýna. V. 41 m. 8710

Gnoðarvogur 42 104 Rvk.
76,3 fm 3ja
j herbergja
gj mjög
j g björt
j endaíbúð. LAUS STRAX.
Íbúðin skiptist í hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi,
eldhús og stofu. Húsið virðist vera í góðu ástandi.
V. 27,5 m. 8674

Sóltún 30 105 Reykjavík

Glæsilegg nýý íbúð ásamt vinnustofu á frábærum stað við
Elliðavoginn. Útsýni er frábært. Mögulegt að fá að bygga
hálfa hæð ofan húsið með þaksvölum. V. 37,8 m. 8701

ATVINNUHÚSNÆÐI

Góð 4ra herbergja 94,1 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi á mjög
ggóðum stað. þrjú
þ j svefnherbergi.
g Parket. Fallegt
g útsýni.
ý
Vantar eldhúsinnréttingu. Íbúðin er til afhendingar við
kaupsamning. V. 34,5 m. 8694

Klyfjasel
yj
2 109 Rvk.

Vindakór 1 203 Kópavogi
Góð 130,5 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í snyrtilegu
húsi. Gott skipulag, tvennar svalir. Sér 30,4 fm bílskúr í
bílageymslu fylgir íbúðinni. V. 39 m. 8627

Tveggja íbúða neðri sérhæð með suðvestur garði. Önnur
íbúðin er 3ja herberbergja ca 83 fermetra og hin ca 32
fermetra studio íbúð, báðar með sér inngangi.
V. 29,9 m. 8700

Brautarholt 10-14 105 Rvk.
Heil húseign
g sem er fjórar
j
hæðir. Lyfta
y er í stigahúsinu.
g
Samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands er eignin 2070,5
fm að birtu séreignarflatarmáli. Heildarflatarmál eignarinnar er 2.238,2 fm skv. teikningum. V. 470 m. 8656

Nóa

tún

Mánatún 7-17

Sölusýning
miðvikudaginn 8. apríl milli kl. 17.00 og 18.00 - Aðkoma Borgartúnsmegin
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Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað
90 vandaðar og vel hannaðar íbúðir í
Mánatúni 7-17 í ﬁmm stigagöngum. Húsin eru
hönnuð af Kanon arkitektum og vekja athygli
fyrir gott skipulag og nútímalegt útlit. Allur
frágangur er sérlega vandaður.

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

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

www.manatunid.is

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Stofnað

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

1983

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

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
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Háholt 16 - Hafnarfjörður - Penthouse

Einihlíð – Hafnarfjörður - Einbýli

Opið hús þriðjudaginn 21.apríl milli kl. 17.30 - 18.
Hraunhamar kynnir mjög fallega endaíbúð á efstu hæð, penthouse.
Efsta hæð í 5.hæða lyftuhúsi samtals 104,7 fm.. Að auki fylgir
stæði í bílahúsi. Parket á gólfum og dúkur á gólfum.. Stórkostlegt
útsýni yfir bæinn, höfnina, Esjuna ofl.
Verð 31,9 millj.

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

Birkiberg - Hafnarfjörður
- Einbýli með aukaíbúð
Nýkomið í einkasölu mjög fallegt pallabyggð einbýli með tvöföldum
bílskúr samtals ca. 220 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga.
Lítil aukaíbúð með sérinngangi. Fallegur garður. Góð fullbúin eign.
Verð 59 millj.

Ásbúð 50 - Garðabær - Einbýli með aukaíbúð
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli með tvöföldum stórum
bílskúr. Rúmgóð auka íbúð á neðri hæð með sérinngang. Húsið er
samtals 420 fm.
Húsið er nánast allt endurnýjað að utan sem innan frá 2009 þ.m.t.
garðurinn. Fullbúin vönduð eign. Útsýni. Verð 99 millj.
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Lækjarás - Garðabær - Einbýli

Langeyrarvegur - Hafnarfjörður - Einbýli

Engjasel 71 - Reykjavík - Raðhús

Boðahlein við Hrafnistu

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einbýli mjög vel staðsett í
rólegu hverfi miðsvæðis. Húsið er 200 fm. en þar af er bílskúr 41
fm. Fjögur svefnherbergi. Arinn í rúmgóðri stofu. Fallega ræktuð
lóð. Hús í mjög góðu viðhaldi Verð 52,9 millj.

Hraunhamar kynnir glæsilegt hús á frábærum stað, 5 rúmgóð
svefnherbergi. Aðgengi að húsinu er frá Langeyrarvegi og Krosseyrarvegi.Húsið er úr timbri, hæð og ris, en á steyptum kjallara,
alls 194,7 fm. Róleg og góð staðsetning í Vesturbæ Hafnarfjarðar.
Hraunlóð. Útsýni m.a. út á sjó. Verð 55,9 millj.

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

Nýkomið sérlega fallegt endaraðhús við Hrafnistu í Hafnarfirði
ætlað 60 ára og eldri. Húsið er 85 fm. með einu góðu svefnherbergi
og mjög stórum góðum stofum.Sólskáli. Suðurlóð með útsýni. Góð
eign. Verð 31,3 millj.

Jökulhæð - Garðabær - Einbýli

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning

Furuás 36 - Hafnarfjörður - Einbýli

Suðurgata 82 - Hafnarfjörður - Parhús

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. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 89 millj.

Einstök húseign og staðsetning.
Höfum fengið í einkasölu glæsilegt og virðulega húseign á þremum
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 330 fm.
Tvímælalaust eitt allra fallegasta steinhús bæjarins. Einstök staðsetning í hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn,
skóla og fleira.

Sérlega fallegt einbýlishús á þessum eftirsótta útsýnisstað í
Áslandshverfinu í Hafnarfirði. Húsið er 311 fm. með bílskúr sem er
51,8 fm. Á jarðhæð er búið að útbúa fallega tveggja herberb íbúð
með sérinngangi. Á efri hæð eru 3 svefnherb. björt stofa og eldhus
og fl.Allt frágengið að innan. Nánari upplýsingar veitir Hlynur
Halldórsson sölumaður í síma 698-2603

Hraunhamar kynnir: Sérlega fallegt vel innréttað parhús rétt við
miðbæ Hafnarfjarðar, í göngufæri við miðbæinn og suður höfnina.
Húsið er á þremur hæðum, tvær hæðir og ris, samtals skráð 162,4
fm en þar af er bílskúr 25,6 fm. 4 svefnherbergi. Verð 47 millj.

Furuás - Hafnarfjörður - Raðhús

Skógarás - 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.

Ölduslóð - Hafnarfjörður
- Einbýli m. aukaíbúð

Móberg 8 - Hafnarfjörður - Parhús

Nýkomin glæsilegt nýtt raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr samtals ca. 240 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga.
Mjög fallegt útsýni. Húsið afhendist fullbúið að innan án gólfefna.
Fullbúið að utan, lóð grófjöfnuð. Afhending fljótlega. Verð 59 millj.

Hraunhamar kynnir glæsilegt virðulegt 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. Bílskúrsréttur. Verð 64,9 millj.

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 51,5 millj.
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Gauksás - Hafnarfjörður - Glæsilegt einbýli
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.
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Lækjargata 30 - Hafnarfjörður - Glæsileg 2ja
herb.

Herjólfsgata 36 - Hafnarfjörður
- 60 ára og eldri

Reykjavíkurvegur 52a - Hafnarfjörður
- 3ja herbergja

Nýkomin í einkasölu stórglæsileg arkitekta hönnuð 75 fm. 2ja
herbergja íbúð á 3ju hæð í vönduðu lyftuhús á þesum einstaka stað
við tjörnina. Allar innréttingar sérsmíðaðar á afar vandaðan máta.
Allt fyrsta flokks. Einstök eign. Laus fljótlega. Verð 28,9 millj.

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

Hraunhamar kynnir stórglæsilega endurnýjuð 110 fm. 3ja herbergja
íbúð á 2.hæð við Reykjavíkurveg 52a íbúð 202.Glæsilegt eldhús
með eyju. Góð stofa og borðstofa. 2 góð svefnherbergi. Yfirbyggðar
svalir. Parket og flísar á gólfum. Stæði í bílageymslu. Verð 36,5
millj.
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Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

ndi
Spenna

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

tækifæ

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

ri

Mávanes
Garðabæ
Fífusel

Grænlandsleið

Góð 116,4fm 4ra herbergja á 1 hæð í góðu
fjölbýlishúsi í Seljahverfi.
Auka herbergi í kjallara.
Eignin er laus til afhendingar strax.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

Falleg 195,4fm íbúð á tveimur hæðum í mjög
fallegu tvíbýlishúsi á góðum stað innarlega í
götu við Grænlandsleið auk 38,8 fm bílskúrs,
samtals er eignin 234,2fm.

26,7 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

55,0 millj.

Stórt einbýlishús með mikla möguleika
sunnan megin á Arnarnesinu.
Einstök eignarlóð steinsnar frá
sjávarsíðunni

Gnitaheiði í Kópavogi
Fallegt 176 fm raðhús, 3-4 svefnherbergi
Gott útsýni til suðurs. Heitur pottur í garði
Staðsett í botnlanga. Nálægt skóla.
Vel viðhaldið í snyrtilegu umhverfi.
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

54,9 millj.

Kötlufell

Verð :

19,5 millj.

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

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

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

Flúðasel

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Nánari upplýsingar veitir:

Vesturgata Hfj

2-3ja herbergja íbúð á 4. hæð
Snyrtileg íbúð, nýleg gólfefni
Yfirbyggðar svalir

Nánar: Jason 775 1515

Miklir möguleikar hvað varðar innra
skipulag.

41,3 millj.

www.miklaborg.is

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

42,9 millj.

Ægisíða
Glæsileg 161 fm efri hæð með bílskúr
Stórbrotið útsýni
Aukin lofthæð 3 svefnherbergi og stórar stofur

Eignin getur verið laus fljótlega
Verð :

79,8 millj.

Hraunbær
4ra herbergja íbúð á 2. hæð, alls 98 fm
Útgengt á suðursvalir frá stofu
Sérgeymsla og sameiginlegt
þvottahús í kjallara
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

24,7 millj.

Nánar: Ólafur 822 2307

Verð :

74,9 millj.

Austurkór
4ra hebergja fullbúin íbúð með gólfefni
Endaíbúð á efstu hæð, mikið útsýni
Íbúð fylgir ísskápur, uppþvottavél
Stórar suðursvalir sem auðvelt er að loka
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

38,4 millj.

Barmahlíð

Úthlíð

Vættaborgir

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

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.

Fallegt hús 190,2 fm á þremur pöllum
Innbyggðum bílskúr með mikilli lofthæð
Húsið allt hið vandaðasta. Pallur og afgirt lóð
úr harðvið. Mikið sjávarútsýni.
Möguleiki á að taka 3ja herbergja íbúð uppí

Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

28,9 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

- með þér alla leið -

Verð :

49,9 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

67,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið t

t

Ásvallagata
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.
Nánar: Helgi 780 2700

44,9 millj.

Verð :

Blikanes

Sóleyjarrimi
Afar glæsileg 111,8fm 4ra herbergja
enda íbúð á 3 hæð í fallegu lyftuhúsi ásamt
stæði í bílageymslu. Stórar suð/vestur svalir
með einstöku útsýni. Eignin er laus strax.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

36,9 millj.

Réttarholtsvegur Garði

Einbýlishús stærð 262,7 fm
Nokkuð upprunalegt
Eignarlóð
Sjávarútsýni
Tvöfaldur bílskúr
Nánar: Jórunn 845 8958

Fallegt 182 fm einbýli ásamt 62 fm bílskúr
Húsið hefur fengið mjög gott viðhald á síðustu
15 árum. Hægt að hafa 5 svefnherbergi
í húsinu. Heitur pottur á 80 fm viðarpalli
með skjólgirðingu.

63,0 millj.

Verð :

Nánar: Jón Rafn 695 5520

29,9 millj.

Verð :

t

Flatahraun
Hafnarﬁrði
Samtún

Blikanes

Gullfalleg 64,7fm 2-3 herb. íbúð í kj. í góðu

304 fm einbýlishús á einni hæð.
Sjávarútsýni.
Húsið er með bakgarð í suður. Falleg lóð
Gott skipulag, góð nýting.
Tvöfaldur bílskúr.

tvíbýlishúsi á þessum vinsæla stað.
Eignin er töluvert endurnýjuð og einstaklega
vel skipulögð og björt.
Nánar: Helgi 780 2700

25,9 millj.

Verð :

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

85,0 millj.

Glæsileg 132 fm endaíbúð á efstu hæð

Asparhvarf

Rúmlega 100 fermetra svalir

135 fm efri sérhæð auk stæðis í bílgeymslu
Rúmgóð eign með stórum stofum og góðum

Nánar: Ólafur 822 2307

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

Íbúðin afhendist fokheld

herbergjum. Vandaðar innréttingar og lýsing
Stórbrotið útsýni

Bankastræti

Stæði í bílgeymslu

Nánari upplýsingar veitir:

44,9 millj.

Verð :

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

34,9 millj.

Verð :

Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

65,0 millj.

t

Hörðukór
Falleg og vel umgengin 4ra herbergja
íbúð á 10. hæð 2 stofur og 2 svefnherbergi
Bílastæði í bílakjallara
Mikið lagt í lýsingu og rafmagn
Svalir með glerlokun
Nánar: Svan 697 9300

40,9 millj.

Verð :

Víkurás

Austurkór

Tæp 60 fm íbúð á jarðhæð
Útgengi út úr stofu í garð
Uppgerð íbúð í góðu ástandi

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

Rúmgóð og vel skipulögð 126,1 fm
4 herbergja endaíbúð á 4 hæð í lyftuhúsi með
inngangi frá svalagangi. Einstakt útsýni yfir
Höfuðborgina. Eignin skilast fullfrágengin
með gólfefnum. Eignin er laus strax.

20,9 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

40,0 millj.

Verð :

Tjarnarból
Falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja
auk bílskúrs
Sérlega rúmgóð og björt
3-4 svefnherbergi
Eldhús og gler endurnýjað 2014.
Nánar: Ólafur 822 2307

Verð :

43,4 millj.

Mánatún 7-17
Sérlega rúmgóð, björt og vel skipulögð
69,4 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð
með suðursvölum, í vel staðsettu og vel
viðhöldnu húsi.

Lágmúli

Stakkholt

Til leigu tvö 130 fm rými jarðhæð

Sérstaklega falleg eign með miklu og góðu

á frábærum stað. Hentugt fyrir litla heildsölu,

útsýni til suðurs !

verslun eða þjónustu Húsnæðið er aðlagað
að þörfum leigutaka Góð staðsetning.
Nánar: Svan 697 9300

MIKLABORG

Til leigu

Nánari upplýsingar veitir:

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

Pantið

- með þér alla leið -

skoðun
Verð :

38,4 millj.

Til sölu eða leigu nýtt atvinnuhúsnæði á
áberandi stað Húsnæðið er 375 fm á tveimur
hæðum Húsnæðið afhendist samkvæmt
nánara samkomulagi Stórir verslunargluggar
og gott aðgengi
Nánar: Svan 697 9300

TILBOÐ

569 7000

569 7000
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- með þér alla leið OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

mánudaginn 20.apríl kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 21.apríl kl.1700-17:45

Laufvangur 12

Austurkór 141
Vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 1.hæð

Lítil

n
útborgu

3ja herbergja 99,6 fm
Möguleiki á að breyta svölum í sólpall

fnh
4-5 sve

erbergi

Bjart og fallegt alrými með útgengi út á svalir
fjögur til fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi,

Gott áhvílandi lán, lítil útborgun

sjónvarpshol og þvottahús ásamt geymslu

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Eignin er alls 240 fm að meðtöldum bílskúr.

og bílskúr. Þrjú byggingarstig í boði.

25,9 millj.

Verð frá:

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

mánudaginn 20.apríl kl.18:00-18:30

þriðjudaginn 21.apríl kl.18:00-18:30

Reynimelur 80

Kögusel 9

Frábær staðsetning

Stærð 216,9 fm

Stærð 74,2 fm

sa
ið kaup
laust v

Þrjú svefnherbergi
Verönd út af stofu
Nánari upplýsingar veitir:

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

ax
Laus st
Verð :

29,8 millj.

mning

Nánari upplýsingar veitir:

Tvær hæðir plús bílskúr
Stór sólpallur með skjólgirðingum
Innarlega í rólegri götu
Stutt í skóla

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

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 21.apríl kl.18:30-19:00

Drekavellir 40

Arnarás 3

Glæsileg 3-4ra herbergja

Vel skipulögð íbúð við Arnarás í Garðabæ

118,6 fm íbúð á 1.hæð

3 herbergja 113,1 fm

Sérinngangur og sérmerkt stæði

Góð staðsetning

Afgirtur sólpallur í suður

Einstakt útsýni

Raftæki í eldhúsi fylgja

Nánari upplýsingar veitir:

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

39,9 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS

36,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 22.apríl kl.16:30-17:00

Kaldalind 3

Sunnubraut 36

Fallegt einbýli á góðum útsýnisstað

220 fm einbýlishús á besta stað í Kópavogi.

við Köldulind

Mikil lofthæð.

214 fm 6 herbergja

Stofur samliggjandi, eldhús með eyju,

Fallegur garður

bókaherbergi. 4 svefnherbergi.

Nánari upplýsingar veitir:

Gott útsýni

Nánari upplýsingar veitir:

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

Stutt í alla helstu þónustu

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

Verð :

72,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Rauðagerði 29

Góð íbúð 3ja herbergja stærð 90,1 fm Gott

Vandað 306,5 fm einbýlishús á frábærum stað
með tvöföldum bílskúr

eldhús með L laga innréttingu
Stofa með útgengi á svalir
Geymsla í kjallara og sameinginl. þvottahús
Barnvænt hverfi

Nánari upplýsingar veitir:

Verð :

69,0 millj.

miðvikudaginn 22.apríl kl.18:00-18:30

Rofabær 45

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

Garðskáli. Bílskúr.

Verð :

þriðjudaginn 21.apríl kl.17:30-18:00

www.miklaborg.is

Hús í góðu ástandi

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

þriðjudaginn 21.apríl kl.17:30-18:00

Nánari upplýsingar veitir:

54,9 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 21.apríl kl.17:00-17:30

Nánari upplýsingar veitir:

49,0 millj.

23,9 millj.

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

- með þér alla leið -

Fjögur stór svefnherbergi
Stórar stofur
Aukaíbúð með sérinngangi
Mikið endurnýjað
Suðurverönd með skjólgirðingu
Verð :

79,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

t

Furuás
Fallegt og rúmgott einbýli. Góð alrými, og
rúmgott eldhús 4-5 góð svefnherbergi
Lóð með veröndum og potti
Tvöfaldur bílskúr, í dag innréttuð íbúð.
Fjölskylduvænt hús. Eftirsótt hverfi í Garðabæ
Nánar: Atli 899 1178

Miðengi

Skeljagrandi

67,5 millj.

Verð :

Falleg og endurgerð íbúð á 2. hæð
100 fm íbúð auk 20 fm geymslu
3 svefnherbergi. + stæði í bílageymslu
Geymsla með eldhúskrók og baðherbergi
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

40,9 millj.

Sogsbakki

Grímsnesi

Fallegt rúmlega 55 fm sumarhús á eignarlandi
Tvö svefnherbergi, einnig gestahús
Heitur pottur
Læst hlið
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

13,5 millj.

Vindakór 2-8

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi
4 svefnherbergi. Gólfhiti
Glæsileg eign í nágrenni við Grímsborgir
Vandaðar innréttingar
Heitur pottur
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

59,9 millj.

OPIÐ HÚS

sumardaginn fyrsta
fimmtudaginn 23.apríl kl. 13:00-15:00

www.vindakor.is

Dynskogar 4

OPIÐ HÚS

í landi Svarfhóls

þriðjudaginn 21.apríl kl.18:00-19:00

Perla á góðu verði í Hvalfjarðarsveit

leiðarlý
Pantið

singu

48,2 fm auk milllofts
Hitaveita er við lóðarmörk
Skiptist í forstofu, 1 svefnherbergi,

Nánari upplýsingar veitir:

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

baðherbergi, eldhús og stofu

Verð :

12,6 millj.

eldar
íbúða s
r
u
g
n
i
m
Yﬁr hel
Íbúðir á bilinu 112-166 fm,

Möguleiki að kaupa til viðbótar bílskúr og eða

3-5 herbergja með stæði í bílageymslu.

30-40 fm viðbótargeymslu

Gott skipulag, rúmgóð alrými og
veglegar innréttingar frá Axis

Afar hagstætt fermetraverð

Þverásbyggð
Borgarhreppur

Sturta og baðkar í öllum íbúðum.
Húsin eru viðhaldslétt að utan.

60 fm sumarhús á kjarri vaxinni lóð

Möguleiki á
90% láni

Verð :

34,4 millj.

Þrjú svefnherbergi
Skipti möguleg á húsbíl

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Stórir sólpallar

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

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

13,7 millj.

Öndverðarnes
75 fm bústaður. Svefnloft. Eign sem hefur
verið haldið vel við. Innbú getur fylgt með
Stór sólpallur í kringum bústaðinn
Golfvöllur og sundlaug á svæðinu
Vaðhólsbraut 12
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

13,5 millj.

lskúr
Með bí

Skaftahlíð
Falleg 89,1 fm íbúð á jarðhæð/kjallara
Vel skipulögð, 3ja herbergja
Mjög stór sameiginleg afgirt lóð
Sér inngangur og sér bílastæði á lóð
Nánar: Páll 893 9929

Verð :

29,5 millj.

Bollagarðar
Fallegt og sjarmerandi 235 fm einbýlishús 4
svefnherbergi og 3 stofur
Hús sem fengið hefur gott viðhald
Stór lóð og frábær staðsetning
Nánar: Ólafur 822 2307

Verð :

64,0 millj.

Ásakór

Álfatún

Rúmgóð 4ra herb. íbúð á 4. hæð
Alls um 160 fm með bílskúr
Gott stofu og eldhúsrými
Þrjú rúmgóð svefnherbergi
Fallegt útsýni. Laus fljótlega
Nánar: Atli 899 1178

Verð :

41,5 millj.

131 fm fimm herbergja íbúð
4 svefnherbergi, auðvelt að bæta við herb.
Íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Svalir til suðurs
Frábær staðsetning neðst í Fossvogsdalnum
Útsýni yfir Fossvoginn og Esju
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

42,9 millj.

Holtsgata
Sérlega rúmgóð, björt og vel skipulögð 69,4 fm
2ja herbergja íbúð á 3. hæð með suðursvölum,
í vel staðsettu og vel viðhöldnu húsi.

Dalsel

Austurkór

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

MIKLABORG

Verð :

27,5 millj.

Sérstaklega falleg eign með miklu og góðu
útsýni til suðurs !

Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -

Falleg og sérlega björt 121 fm 4ra herbergja
endaíbúð á jarðhæð með sér inngangi og
sérafnotarétt til vesturs í 16 íbúða lyftuhúsi.
Traustur verktaki í meira en 30 ár.

TILBOÐ ÓSKAST
Nánar: Ólafur 822 2307

Verð :

39,0 millj.

569 7000

Til Sölu

Til Sölu

Tilboð óskast í sumarhúsið Kerhraun 50
Grímsnesi.

Tilboð óskast í fasteignina að Hafnarbraut 2,
Strandabyggð.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU
HÆNU

15813- Hafnarbraut 2, Strandabyggð, eigandi Ríkissjóður Íslands.
Um er að ræða timburhús á steingrunni, tvær hæðir og ris. Staðsetningin er
einstök, nánast í fjöruborðinu sjávarmegin við Hafnarbrautina. Heildarstærð
hússins er 356,2 m², þar af er innbyggður bílskúr 28,3 m². Að utan er húsið
klætt með lóðréttri bárujárnsklæðningu, bæði veggir og þak. Húsið var byggt
í tveimur áföngum, fyrsti hluti 1940 en viðbygging ásamt innbyggðum bílskúr
1963. Suðaustan við húsið er lítill sólpallur með skjólveggjum.
Ekki er vitað um leka í húsinu en nokkuð er síðan það var málað að utan og
er komin tími á hefðbundið viðhald utanhúss. Ástand hússins að innan er
ágætt og nýlega var farið yﬁr bæði raﬂagnir og pípulagnir og smávægilegar
viðgerðir framkvæmdar. Gólfefni eru að stærstum hluta plastparket en ﬂísar
á baðherbergi. Hluti rýma á 1. hæð, bílageymsla og geymslur, eru með máluð
gólf. Nokkur rými á 1. hæð eru óupphituð og óeinangruð - kaldar geymslur.

15731- Kerhraun 50 Grímsnes- og Grafningshreppur, eigandi Ríkissjóður
Íslands. Til sölu er sumarhús ásamt eignarlóð í skipulögðu sumarbústaðarhverﬁ í Grímsnesi norðan við Kerið. Um er að ræða 38,1 m² sumarhús með
svefnlofti sem tilbúið er til innréttinga en þarfnast lagfæringa. Húsið er
byggt árið 2004 úr timbri og stendur á 7.190 m² eignarlóð með miklu útsýni.
Heitt og kalt vatn er komið á svæðið sem og rafmagn. Rafmagnshlið er til
staðar til að komast inn á svæðið á bifreið og því læst fyrir óviðkomandi
umferð. Svæðið er vel skipulagt, leiksvæði fyrir börn og útivistarsvæði fyrir
fjölskylduna.
Brunabótamat eignarinnar er kr. 11.200.000,fasteignamat kr. 8.985.000,og heildarlóðarmat kr. 1.585.000,-.

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Brunabótamat eignarinnar er kr. 59.990.000,og fasteignamat er kr. 22.650.000,Húseignin verður til sýnis í samráði við Jóhann Björn Arngrímsson í síma
893-7085.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum
ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.

Húsið verður til sýnis í samráði við Ríkiskaup í síma 530 1400.

GEFÐU
VATN

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

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10:00
þann 19. maí 2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess
óska.

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10.00
þann 19. maí 2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess
óska.

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

HRAUNBÆR

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

NAUSTAVÖR

NÝ
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Stórglæsilegar íbúðir við
Naustavör í Kópavogi

G

Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

• 110 Rvk.
• Gott raðhús á einni hæð.
• Bílskúr.
• 4 svefnherbergi,

6
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Verð 43,9 millj
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Kristín J. Rögnvaldsdóttir
Sölumaður
Gsm: 893-4248

Hjálmar Jóhannsson
Sölumaður
Gsm: 778-0347

OP

IÐ
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S

FÍFUVELLIR 16
221 Hfj. Einbýli á einni hæð. 241 fm. 5
svefnherbergi. Fallegt hús. Góðar innréttingar.
Möguleiki á aukaíbúð.
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 18:00 ogg 18:30.

• 111 Rvk.
• 5 herb. 118 fm. íbúð.
• Bílskúr 25,4 fm.
• Samtals 143,4 fm.
• Verð 31,5 millj.

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

HRAUNTEIGUR
• 105 Rvk.
• 120 fm sérhæð.
• 4 góð svefnherbergi.
• Mikið standsett.
• Flott íbúð.
• Góður staður.

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

• Verð 39,5 millj.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
ri
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STRIKIÐ 8 - JÓNSHÚS
HÚ

S

• 210 Gbæ.
• 2ja herb. 92 fm. íbúð
fyrir eldri borgara.
• Falleg íbúð.
• Mikil þjónusta og
gott þjónustusel.

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

NÝ

BY
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LINDARGATA 27
101 Rvk. 3ja herb. Falleg íbúð. Suðursvalir.
Lyfta. Fallegt
g útýni.

OP
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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 ogg 16:30.

LUNDUR 2-6
IN

G

• 200 Kóp.
• Glæsilegar nýjar íbúðir,
• Sjávarútsýni.
• Fjölmargar stærðir í boði.
• Vandað hvar sem er litið.
• Stæði í bílageymslu
• Nýbygging
KIRKJULUNDUR
210 Gbæ. Glæsileg. 3ja herb. Stæði í
bílageymslu. Ný íbúð í nýju fallegu fjölbýlishúsi. Fallegar
g innréttingar
g ogg gólfefni.
g
Yfirbyggðar svalir. Íbúðin er laus.

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Sigurður
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Dórothea
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

Jóhanna Kristín Þorsteinn
Fasteignasali Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Halla
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

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

Hrísmóar 2a

29.900.000

210 Garðabær

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. apríl kl: 17:30-18:00
Herbergi: 4

Hraunbær 12A

110 Reykjavík

25.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. apríl kl. 18:30-19:00

Stærð: 109 m2

Herbergi: 4

Tröllakór 10

203 Kópavogur

29.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. apríl kl. 17:30-18:00

Stærð: 101,5 m2

Herbergi: 3

Stærð: 99,7 m2

3-4 herbergja 104 fm, endaíbúð á þriðju og efstu hæð við Hrísmóa í miðbæ
Garðabæjar. Sér inngangur af svölum. Stórar suður svalir. Íbúðin skiptist í tvö
rúmgóð svefnherbergi, stofu, borðstofu, sjónvarpsstofu, eldhús,baðherbergi,
geymslu. Húsið er allt nýuppgert að utan, sem og sameign.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Rúmgóð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með fallegu útsýni og
tvennum svölum. Stofa m/útgengi á svalir og opið inn í eldhús. Sér svefnherbergisálma með 3 svefnherbergjum og svölum út af hjónaherbergi.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Flott og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svalagangi
í góðu lyftuhúsi í Kórahverﬁnu. Rúmgóð og opin stofa með útgengi á suðursvalir.
Fallegt harð(plast)parket á gólfum en ﬂísar á eldhúsi, baði og í þvottahúsi.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Baughús 15

Klapparberg 27

Álfaland 5

52.900.000

112 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. apríl kl. 17:30-18:00

111 Reykjavík

55.900.000

108 Reykjavík

33.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. apríl kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. apríl kl. 17:30-18:00

Stærð: 220,3 m2

Herbergi: 4

*Einstakt útsýni* Sex herb. parhús á 2 hæðum með innb. bílskúr. Möguleiki á íbúð með
sérinng. á neðri hæð. Efri hæð með eldhúsi opið við borðstofu og stofu. Svalir út frá
stofu. Óhindrað útsýni til vesturs og norðurs. 2 svefnherb. og baðherb. Frá stigagangi
er sólstofa, útgengi út í garð. Neðri hæð með tveimur herb., sjónvarpsholi, baðherb. og
rúmgóðu þvottahúsi. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús ásamt bílskúr á endalóð með Elliðaárdalinn
við lóðarmörkin, fallegt útsýni yﬁr Elliðaár og fjallahringinn til austurs. Húsið er á
tveimur hæðum og allar vistarverur eru rúmgóðar, stór verönd og fallega gróin lóð
er umhverﬁs húsið. Drauma fjölskylduhús, vel skipulagt og einstök staðsetning.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

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

Hvassaleiti 17

Gnoðavogur 24

Herbergi: 6

Stærð: 186,6 m2

60.900.000

108 Reykjavík

104 Reykjavík

22.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. apríl kl.18.30-19.00
Herbergi: 2

Stærð: 129,6 m2

Drekavellir 53

221 Hafnarfjörður

49.900.000

EINBÝLISHÚS RÚMLEGA FOKHELT

Stærð: 62,4 m2

Herbergi: 7

Stærð: 380 m2

Mjög falleg og björt 2ja herbergja íbúð á frábærum stað í borginni. Íbúðin er mjög
falleg og rúmgóð. Svalir eru út frá stofu til vesturs. Á baðherbergi er baðkar með
sturtuaðstöðu og opnanlegur gluggi. Í sameign er sameiginlegt þvottahús en hver
og einn með sína vél.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Enbýlishús á 2 hæðum. Húsið verður afhent fokhelt. Aðalhæð er um 175fm að
stærð, bílskúr um 42fm. Gert er ráð fyrir 2 svefnherb. á aðalhæð, 2 baðherb.,
þvottaherb. og rúmgóðu aðalrými. Í dag er auka íbúð í kjallara með sér inngangi,
4ra herbergja. Teikningar og skilalýsing hjá TORG.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Hrísmóar 8

Strandvegur 23

29.200.000

210 Garðabær

210 Garðabær

37.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20.apríl kl.17.30-18.00
Herbergi: 7

Stærð: 258,1 m2

Bílskúr

Auka íbúð

Glæsilegt raðhús á þremur hæðum með auka íbúð í kjallara.
Búið er að endurnýja nánast allar innréttingar í húsinu ásamt
gólfefnum. Einnig er búið að endurnýja glugga og gler í
aðaleigninni og skipta um járn á þaki. Bílskúr fylgir húsinu.
Auka íbúðin á jarðhæð(kjallara) er stúdíoíbúð með sérinngangi.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Lautasmári 14

201 Kópavogur

28.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. apríl kl.18:30-19:00
Herbergi: 3

Stærð: 77,3 m2

Herbergi: 4

Góð 2-3ja herb. íbúð á 2 hæð í litlu fjölbýlishúsi. Mikið endurnýjuð. 2 svefnherb.,
fallegt parket á gólfum. Nýleg eldhúsinnrétting með innfeldum ísskáp og uppþvottavél. Baðherb. endurnýjað fyrir nokkrum árum. Þvottaherb. innan íbúðar.
Aðalrými rúmgott með suð-vestur svalir.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106.

Naustavör

200 Kópavogur

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. apríl kl.17:30 – 18:00
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.

Sjávarútsýni

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. apríl kl. 17:30-18:00
Herbergi: 3

Stærð: 86,6 m2

Falleg og björt, 3 herbergja íbúð í góðu fjölbýli í þessu vinsæla hverﬁ í Kópavoginum. Íbúðin skiptist í tvö rúmgóð svefnherbergi, eldhús, borðstofa, stofa, hol,
og baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Í sameign er sameiginlegt þvottahús.
Sérgeymsla í sameign. Stutt er í alla þjónustu m.a. skóla, leikskóla, íþróttir og
Smáralindina. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN
Sala er haﬁn á íbúðum í glæsilegu álklæddu fjölbýlishúsi við Naustavör í Bryggjuhverﬁnu í vestubæ Kópavogs við smábátahöfnina. Íbúðirr
nar eru frá 83-169 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum, auk þess eru margar íbúðir með tvennum svölum. Stæði í bílageymslu fylgja
öllum íbúðum.Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða ﬂísar á bað-herbergjum og þvottahúsum. Frábær staðsetning þar sem stutt er
í góðar gönguleiðir, hjóleiðastíga, sundlaug og falleg útivistarsvæði. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Garðatorg 4

210 Garð
ðabær
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Herbergi: 2-4

Stærðir: 75-190 m2

Bílakjallari

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

Hraunás 6

210 Garðabær

117.000.000

Tröllakór 2-4

203 Kópavogur

31.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. apríl kl 18.30-19.00
Herbergi: 3

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

Dæmi um íbúð
Verð: 39.300.000

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

Kríunes 11

210 Garðabært

94.500.000

OPIÐ HÚS Þriðjudaginn 21. apríl kl 17.30-18.00

Stærð: 110,5 m2

Herbergi: 8

Stærð: 314,8 m2

Glæsileg, rúmgóð og björt íbúð með sérinngangi og aﬂokaðri verönd í góðu fjölbýlishúsi í Kórahverﬁnu. Innréttingar eru fallegar með granít á borðum og úr eik. Á
gólfum er parket og ﬂísar. Svefnherbergin eru 2 og þvottaherbergi er innan íbúðar.
Inngangur er alveg sér og því tilvalin íbúð fyrir t.d gæludýraeigendur.
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

Reykjavíkurvegur 66

Suðurmýri 16

220 Hfj

37.800.000

170 Seltjarnarnes

41.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20.apríl kl.17.30-18.00
Herbergi: 5

Stærð: 302,9 m2

Stórglæsilegt og vandað einbýlishús með möguleika á
aukaíbúð. Húsið er steypt, staðsett neðan götu og óhindrað
glæsilegt útsýni er ma. að Bessastöðum og að Snæfellsjökli.
Garðurinn er verðlaunagarður með fallegum veröndum úr
harðvið og heitum potti. Innréttingar og efnisval er allt samræmt og glæsilegur arinn er í húsinu.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Ólafsgeisli 4

113 Reykjavík

83.000.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 22. apríl kl. 17:30-18:00
Herbergi: 5

Stærð: 264 m2

Stórglæsilega sérhæð með auka séríbúð í parhúsi á frábærum útsýnisstað í
Ólafsgeisla 4 í Reykjavík. Eignin er samtals 263,9 m2 og skiptist í 135 m2 efrihæð,
71,7fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð sem auðvelt er að tengja saman við efri hæðina auk 31,5 m2 bílskúrs sem er innangengt í.
Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222
Herbergi: 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. apríl kl 18.30-19.00

Stærð: 118,5 m2

Herbergi: 3

Stærð: 113 m2

Mjög gott verslunarhúsnæði á frábærum stað í Hafnarﬁrði. Mjög góður langtímaleigusamningur með traustum leigutaka fylgir. Eignin er á jarðhæð með góðu
aðgengi beint af bílastæði. Mikið er af bílstæðum beint fyrir framan eignina. Húsið
er nýlega málað og almennt í góðu ástandi að sögn seljanda.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Mjög björt og glæsileg íbúð ásamt bílskúr í fallegu þríbýlishúsi byggt árið 1992
á þessum eftirsótta stað. Um er að ræða eign sem er skráð 113fm og þar af
er bílskúrinn skráður 21,3fm. Tvennar svalir eru á íbúðinni, 2 svefnherbergi,
innréttingar frá Brúnás og efnisval er samræmt. Stutt er í alla þjónustu og fallegar
gönguleiðir. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Vallhólmi 16

Efstilundur 3

200 Kópavogur

59.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 895 9120/699 4610
Herbergi: 7

Stærð: 261 m2

Fallegt 261 m2 einbýlishús á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið er hannað af
Kjartani Sveinssyni og er á frábærum stað í Kópavogi. Suður pallur með heitum potti.
Tvær leigueiningar á neðri hæð með sérinngangi eru í útleigu í dag en auðvelt að
sameina aftur ef vill. Stutt í alla þjónustu og útvist í Fossvogsdalnum.
Uppl: Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120 og Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

210 Garðabært

54.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 22. apríl kl 17.30-18.00
Einbýlishús

Svefnherb: 3-4

Stærð: 195,5 m2

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



Allir þurfa þak
yfir höfuðið
Bárður Ingólfur Geir
Tryggvason
Gissurarson
896 5221
896 5222

Síðumúla 27 · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is

Þú hringir
-við komum
-það ber árangur!

Fullbúið parhús við Aflakór með tveimur íbúðum.

Heiðar
Vilborg
Friðjónsson Gunnarsdóttir
693 3356
891 8660

Erlendur
Margrét
Davíðsson Sigurgeirsdóttir
897 0199
588 4477

588 4477

Eiríkur
Þór
Heimir
Björnsson
Bergmann
8469000
8487
630

268 fm parhús á tveimur hæðum. Á neðri hæð er 50 fm, 2ja herb. íbúð með
sérinngangi. Aðalíbúðin skiptist í þrjú herb, þar af eitt á neðri hæð, þvottahús,
geymslu, bílskúr, rúmgóðar stofur, eldhús og stórar svalir. Allar innréttingar vandaðar
frá GKS, og allur frágangur sérstaklega vandaður. Verð 74 millj .

Opið hús þriðjudaginn 21.apríl 2015. kl. 17,00 - 17,30
Nýlegt 229 fm parhús m. innb. bílskúr. Húsið stendur neðan götu á fallegum stað
skammt frá Heiðmörkinni og Golfvellinum. 3 stór svefnherbergi á neðri hæðinni. Arin í
stofu, gegnheilt parket, vandaðar innréttingar. Verð 54,8 millj. Ingólfur Gissurarson lg.fs. SÝNIR. S:896-5222 ingolfur@valholl.isGlæsilegt 240 fm

einbýlishús við Lambasel í Reykjavík.

Mikið endurnýjuð hæð í tvíbýli m/bílskúr við Fögrukinn 8.

Góð 121,3 fm íbúð með sérinngangi og stæði í bílag.

ÚS

Í einkasölu glæsilegt og vel skipulagt 240 fm einbýlishús á jaðarlóð við Lambasel
í Seljahverfi Reykjavíkur. Bílskúrinn er 30 fm. Húsið er mjög vandað í alla staði,
rúmgott eldhús og stofur, fjögur herbergi, tvö baðherbergi, góðir sólpallar með skjólgirðingum og heitum potti. Húsið stendur í enda á götu og er á mjaðri óbyggðs svæðis
á milli Reykjavíkur og Kópavogs. Verð 69,9 milj,
Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Hraunbær 12,a - vel skipulögð íb. Dýrahald heimilt.

ÚS

ÚS
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1995 - 2015

O

Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is.
Ath. húsið er tilbúið til afhendingar.
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ÚS

O

Opið hús mánudag. 20. apríl frá kl: 18:30 til 19:00 að Aflakór 1 í Kópavogi.

Þórunn
G. Andri
Pálsdóttir Guðlaugsson
773 6000
662 2705

H
PIÐ

H
PIÐ

O

Ellert
Róbertsson
893 4477

Opið hús þriðjudaginn. 21. apríl frá kl: 19:00 til 19:30 að Lambaseli 11.

ÚS

H
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Garðar
Kjartansson
853 9779

Nútímaleg, krafmikil og framsækin
fasteignarsala sem byggir á áratuga
reynslu starfsmanna.

Lindarberg 28 - Haf. Glæsilegt parhús á útsýnisstað

ÚS

Pétur Steinar
Jóhannsson
893 4718

H
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O

O

Opið hús þriðjudaginn. 21. apríl frá kl: 18:00 til 18:30 að Fögrukinn 8.

Opið hús mánudag. 20. apríl frá kl: 17:30 til 18:00 að Gvendargeisla 48 (0101).

Opið hús þriðjudaginn 21.apríl 2015. kl. 17,00 - 17,30

Í einkasölu mikið endurnýjuð hæð í tvíbýli við Fögrukinn í Hafnarfirði.Tvö herbergi, rúmgott eldhús, endurnýjað baðherbergi með flísum á veggjum og gólfi, sturta, innrétting
og gluggi. Stofa og borðstofa með parketi á gólfi, úr stofu er útgengi út á sérafnota
pall, þaðan er hægt að ganga inní frístandandi 28 fm bílskúr. Þessu til viðbótar er
herbergi í kjallara sem er ekki í birtri stærð. Verð 31,9milj,
Heiðar verður á staðnum og sýnir eignina, s:693-3356

Höfum tekið í sölu góða 3ja herb. 121,3 fm íbúð með sérinngangi og sér palli og
skjólgirðingum við Gvendargeisla í Grafarholti. Tvö rúmgóð herb. með parketi á gólfum
og skápum. Fallegt eikar eldhús með rúmgóðum borðkrók. Þvottarhús innan eignar.
Baðherbergi með flísum og baðkari. Stæði í bílageymslu og geymsla í kjallara.
Íbúðin er laus við kaupsamning. Áhv. Íls 24,5 milj, verð 34,5 milj,
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Góð 86 fm 3ja herbergja íbúð neðst í Hraunbæ með fallegu útsýni. Gott skipulag,
vestur svalir. Gæludýrahald heimilt í stigahúsinu. Áhv.ca 16 m. ÍLS. Íbúðin er í leigu til
1/8 2015, mjög góður leigutaki sem vill leigja áfram, sé það í boði. Verð 21,9 m.
Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222, sýnir eignina. ingolfur@valholl.is

Melabraut 14. Seltj.nesi. 3ja herbergja íb. á jarðhæð.

Reynimelur 94. Mikið endurnýjað parhús í Vesturbænum

Melbær - endaraðhús 5 svefnh. frábær staðsettning

IÐ

OP

S
HÚ

Opið hús að Melabraut
14. mánudaginn 20. apríl
milli kl: 18:00 og 18:30.
Falleg 76 fm þriggja
herb. íbúð í góðu þríbýli.
Forstofa,Tvö rúmgóð herbergi. Gott eldhús, allt
endurnýjað 2010. Baðherbergið flísalagt m.gólfhita,
baðkari, upphengdu salerni
og handklæðaofn.
Verð 27,9 millj.
Allar uppl. veitir Andri
Guðlaugsson í síma
662-2705 eða á
andri@valholl.is.

Freyjubrunnur 19 - Glænýtt raðhús til afhendingar strax.

IÐ
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S
HÚ

Opið hús mánudagin
20.apríl kl. 17 - 17,30
Nýtt mjög vel skipulagt
215 fm. raðhús á tveimur
hæðum með innb. bílskúr.
Fjögur svefnherbergi, eignin
afh. rúmlega tilbúin til
innréttingar,golfhiti komin.
V. 48,0 m.
Mögul. skipti á ódýrari
eign og lán frá seljanda
er einnig mögulegt.
Ellert Róbertsson sýnir
eignina S:893-4477

Vesturgata - 101 Reykjavík

IÐ
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S
HÚ

Gott mjög vel skipulagt 200
fm. endaraðhús á tveimur
hæðum ásamt 22,8 fm.
bílskúr. Góður suður garður,
fimm svefnherbergi. Mögul.
skipti á minni eign. Nánari
upplýsingar veitir Ellert
893-4477 eða ellert@
valholl.is

Opið hús að Reynimel
94 mánudaginn 20. apríl
milli kl: 17:15 og 17:45.
Fallegt og mikið endurnýjað
101 fm parhús á besta
stað í vesturbæ Rvk. Eignin
skiptist í forstofu, gang,
stofu, borðstofu, 3 svefnherbergi, eldhús, þvottahús og
geymslu.
Verð 42,9.
Upplýsingar veitir Andri
Guðlaugsson í síma
662-2705 eða á
andri@valholl.is

4ra herb. 98,7 fm íbúð á 2- hæð við Vesturberg í Breiðholti

Grafarvogur - fallegt 130 fm raðhús.

Í einkasölu 98,7 fm 4ra
herb íbúð á annari hæð í
fjölbýlishúsi við Vesturberg
í Breiðholti. Fallegt eldhús
með góðum borðkrók,
þvottarhús innaf eldhúsi.
Baðherbergi með flísum,
baðkari og glugga. Þrjú
herbergi, skápar í hjónaherbergi. Í kjallara er sér
geymsla og sameiginleg
hjóla og vagnageymsla.
Verð 26,5 milj,
Allar uppl. veitir Heiðar
í s:693-3356 eða á
heidar@valholl.is

Nýlegt 129 fm raðh. á mjög
góðum barnvænum stað
við Grundarhús, rétt við
skólana, sundlaugina og
íþróttir. Góðar innréttingar. 3
góð sv.herb., mögul. á einu
herb. til í risi. Baðherbergi
og gestasnyrting.
Verð 39,5 m.
Bein sala eða skipti á
stærra sérbýli í Grafarvogi ca 50 millj.
Uppl. veitir Ingólfur Gissurarson lg.fs. S:896-5222

Reykjavíkurvegur 64 - 215,3 fm atvinnuhúsnæði
Efri Sérhæð með
sérinngangi ásamt herbergi
og geymslum í kjallara sem
bjóða upp á ýmsa möguleika
í steinsteyptu tvíbýlishúsi
byggðu árið 1972. Alls telst
eignin vera 195,8 fm að
stærð.
Verð 49,5 millj.
Upplýsingar gefur
Erlendur s. 897-0199.

Húsnæðið er skráð
vörugeymsla, gæti hentað
undir léttan iðnað eða
sem lagerhúsnæði. Gott
aðgengi. Lóðin er malbikuð.
Húsið lítur vel út og hefur
verið klætt að utan. Uppl,
veitir Heimir Bergmann
sölufulltrúi í síma
630-9000 eða
heimir@valholl.isValhöll

Austurkór
- Nýtt glæsilegt 6 íbúða hús á fráb. útsýnisstað.
Er að fá nýtt 6 íbúða fjölbýli á næstu dögum, tvær tveggja og fjórar 4ra herbergja íbúðir allar með sér inngangi, stórum svölum, vandaðar innréttingar.
Mjög góðar vel skipulagðar íbúðir á frábærum útsýnisstað.
Allar nánari uppl. og teikningar veitir Ellert Róbertsson
sölumaður GSM 893-4477 eða
ellert@valholl.is

20. APRÍL 2015
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ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ EIGN ÞÍN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR. ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.
Karl Gunnarsson
löggiltur fasteignasali
s. 898 2102

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

Kristján P. Árnason
löggiltur fasteignasali
s. 896 1188

533-1616
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Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali

•

www.101.is

•

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

Við seljum

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.

Gnoðarvogur
g 52 - JARÐH. M.SUÐURSVÖLUM
OPIÐ HÚS MÁNUD. 20.4.FRÁ KL 17-17:30
IÐ

OP

S
HÚ

Gnoðarvogur 52-jarðhæð: Björt, falleg og
talsvert endurnýjuð 108 fm 4ra herbergja
sérhæð á góðum stað við Gnoðarvog í 4-býli.
Verönd við sérinngang eignarinnar auk
suðursvala frá stofu. Nýleg eldhúsinnrétting.
Parket á gólfum. Fallegur garður.
Verð 33,9 MILLJ.
OPIÐ HÚS MÁNUD.20.4
FRÁ 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Eignir

Hvassaleiti 56, VR-blokkin fyrir eldri borgara
Sumarhús-Borgarfirði
Endurbyggt ca. 54 fm. fallegt hús á stórri lóð á
fallegri kjarri vaxinni lóð í Kálfhólabyggð, Borgarr
firði. 50 ára lóðarleigusamningur með heimild til
að byggja annann bústað. Mjög hagstætt leigugjald.
Verð 12,5 millj.

Háaleitisbraut 42, 2.h.th.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 20.4. FRÁ KL 17:45-18:15
Háaleitisbraut 42, 2.hæð til hægri:

PIÐ
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Samtals 132,5 fm. falleg 4ra-5 herbergja íbúð
með bílskúr. Nýlegt parket á stofu.
3 svefnherbergi skv. teikningu.
Rúmgóðar stofur. Bílskúr með vatni, hita og
rafmagni.

EIGNIR VIKUNNAR

Sumarhús við Neðra Apavatn
Fallegt sumarhús með 3 svefnherbergjum og svefnlofti. Húsið stendur á 1. hektara gróinni eignarlóð, á
frábærum stað stutt frá allri þjónustu . Bústaðurinn
er ekki fullkláraður Verð 9,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 16-17

S
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Góð og vel skipulögð 78,9 fm 2ja
herbergja íbúð á fjórðu hæð í þessu
vinsæla húsi fyrir eldri borgara með
stórum suð-vestur svölum. Mikil og
góð þjónusta til staðar. Þvottahúsið
er sameiginlegt á sömu hæð. Tvær
sér geymslur. Húsvörður. Íbúðin er
merkt 144 og er laus til afhendingar en
þarfnast lagfæringar.
Íbúðin verður sýnd í dag, mánudag,
frá 16:00-17:00.
Verð 32,9 m.

Opið hús í dag mánud.
frá kl. 17:45-18:15, verið velkomin.

Kelduland - 4ra - Skipti á raðhúsi
Gyðufell
y
4 jjarðhæð
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 21.4 FRÁ KL. 17-17:30

O
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Mjög góð 87,1 fm 3ja herbergja íbúð á
Gyðufell 4, jarðhæð Góð 3ja herbergja
68,9 fm íbúð á jarðhæð með sér garði og
yfirbyggðri verönd. Parket og dúkur á gólfum.
Sameiginlegt þvottahús á sömu hæð ásamt
sérgeymslu.
Verð 20,9 millj.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 21.4.
FRÁ KL. 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.

Reynimelur, parh. m/bílskúr + auka íbúð
Glæsilegt parhús á tveimur hæðum og bílskúr
ásamt íbúð m/sérinngangi í kjallara, samtals 248,2
fm. Mörg herbergi. Parket, flísar og dúkur á gólfum.
Vönduð eign vestan við Hofsvallagötu. Bókið
skoðun. Verð 79 millj.

Fold kynnir:
Ágæt, talsvert endurnýjuð 3j-4ra
herbergja íbúð á 1. hæð.
Góðar suðursvalir.
Endurnýjað eldhús.

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

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

EIGNIN FÆST ENUNGIS Í SKIPTUM
FYRIR RAÐHÚS Í FOSSVOGI MEÐ
GÓÐU AÐGENGI.
Verð 31,9 millj.

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

Til Sölu
Tilboð óskast í fasteignina að Helgugötu 5,
Borgarnesi.

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is

Sigurður
Gunnlaugsson
Löggiltur
fasteignasali

Byggingarlóðir - tilbúnar undir
framkvæmdir í Helgafellslandinu
15854 – Helgugata 5, Borgarnesi, eigandi Ríkissjóður Íslands.
Um er að ræða hefðbundið steinhús tvær hæðir og ris, byggt 1939. Húsið
stendur á miklum útsýnisstað, á klettunum ofan við íþróttamiðstöðina með
magnað útsýni til vesturs yﬁr Snæfellsnesið. Grunnﬂötur hússins er 108 m²
en heildarstærð þess er samkvæmt skráningu hjá Þjóðskrá Íslands alls 268
m². 1. hæðin skiptist í anddyri, þvottahús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi og
stofu. Á 2. hæð eru tvö svefnherbergi, gangur, tvær samliggjandi stofur, eldhús og snyrting. Á 3. hæð er komið upp í miðjurými og er þar gengið inn í tvö
önnur herbergi til hvorrar handar. Á miðrýminu er stór kvistur með stórum
gluggum og er útsýni þaðan vestur allt Snæfellsnes.
Eldhúsið og baðherbergið á 1. hæð voru tekin í gegn og endurnýjuð árið
2013. Húsið þarfnast töluverðs viðhalds sérstaklega að utan.
Á lóðinni austan við íbúðarhúsið stendur bílageymsla sem er steinsteypt
einingahús, með risþaki byggt árið 1987, alls um 40 m².
Brunabótamat eignarinnar er kr. 61.840.000,- og fasteignamat er
kr. 32.900.000,Húseignin verður til sýnis í samráði við Theódór Þórðarson í síma 860-9662.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum
ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

• Magnað útsýni • Samþykktar teikningar • Falleg og praktísk hönnun
• Skemmtilegt framtíðarsvæði í uppbyggingu.

Óskast til leigu

Um er að ræða tvær lóðir með tveimur átta íbúða byggingum hver.
Alls 32 íbúðir. Púði kominn. Hægt að byrja fljótlega.

Húsnæði með 25-30 fullbúnum vistarverum fyrir
hælisleitendur óskast til leigu fyrir Útlendingastofnun

Áhugasamir hafi samband við Sigurð Gunnlaugsson fasteignasala sigurdur@fstorg.is

15868 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu húsnæði fyrir
Útlendingastofnun fyrir vistarverur hælisleitenda. Umsjónaraðili er
Framkvæmdasýsla ríkisins. Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu til 12
mánaða með möguleika á framlengingu til 12 mánaða.
Gerð er krafa um að húsnæðið sé á höfuðborgarsvæðinu, sé í göngufæri við
matvöruverslun/verslanir og nálægt almenningssamgöngum.
Húsrýmisþörf er áætluð um 500 m² brúttó miðað við lágmarkslofthæð gildandi
byggingarreglugerðar. Í húsnæðinu skulu vera 25-30 herbergi.
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla eru
aðgengi¬legar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, stærð húss
og skipulag þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, afhendingatíma, staðsetningu og
aðkomu.
Fyrirspurnir varðandi verkefni nr. 15868 skulu sendar á netfangið
www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. Fyrirspurnarfrestur rennur út mánudaginn 27. apríl 2015, en svarfrestur er til og með ﬁmmtudagsins 30. apríl.
Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, eigi síðar en
kl. 15:00 þriðjudaginn 5. maí 2015.
Merkja skal tilboðin; nr. 15868 – Leiga á húsnæði fyrir vistarverur hælisleitenda.
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr. a. lið 1. mgr. 6. gr.
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi upplýsingar
um:
•
Afhendingartíma húsnæðis
•
Staðsetningu, stærð húsnæðis og tillöguteikningar
•
Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
•
Húsgjöld
•
Tilvísun í gildandi aðalskipulag
•
Upplýsingar um aðra starfsemi í byggingunni ef við á með tilliti til
öryggissjónarmiða og um starfsemi í nálægum byggingum – einnig
með tilliti til öryggissjónarmiða.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til hvers að ﬂækja hlutina?

LIFÐU
í NÚLLINU!

365.is
Sími 1817

VEFVERSLUN WWW.ELKO.IS

EINFALT, ÖRUGGT
OG FLJÓTLEGT!
ALLT AÐ 10.000 VÖRUR Í BOÐI – OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
FÁÐU VÖRUNA SENDA!
SAMI FLUTNINGSKOSTNAÐUR HVERT Á LAND SEM ER
ÓDÝRT

HVERT SEM ER

500

*
kr.

EF PANTAÐ Í
SÍMSÖLU 575-8115
/ VEFVERSLUN

ÓDÝRT

HVERT SEM ER

*
kr.

4.995

EF PANTAÐ Í
SÍMSÖLU 575-8115
/ VEFVERSLUN

3
,2m
*Stór tæki >0
á pósthús

3
,2m
*Smá tæki <0
á pósthús

ÓDÝR

HEIMSENDING

*

4.995 kr.
EF PANTAÐ Í
SÍMSÖLU 575-8115
/ VEFVERSLUN

ÓDÝR

HEIMSENDING

*

4.995 kr.
EF PANTAÐ Í
SÍMSÖLU 575-8115
/ VEFVERSLUN

ÓDÝR

HVERT SEM ER

*

4.995 kr.
EF PANTAÐ Í
SÍMSÖLU 575-8115
/ VEFVERSLUN

ÓDÝR

HEIMSENDING

*

4.995 kr.
EF PANTAÐ Í
SÍMSÖLU 575-8115
/ VEFVERSLUN

ÓDÝR

HEIMSENDING

ÓDÝR

*

500 kr.

EF PANTAÐ Í
SÍMSÖLU 575-8115
/ VEFVERSLUN

HEIMSENDING

*

500 kr.

ÓDÝR

HEIMSENDING

*

500 kr.

EF PANTAÐ Í
SÍMSÖLU 575-8115
/ VEFVERSLUN

ERTU ALLTAF Á HRAÐFERÐ OG BÝRÐ
Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU?
=DCGZøömjmhh¦`]aek]f\af_Yjúb¶fmklm¦`¹^mö%
Zgj_YjknÌöafm&K]f\aZ±dd=DCG]öYH¶klmjaffj]\\Yj
¹ddmeh¹ccme$kl¶jmek]eke¦me`]aeYö\qjme&

EF PANTAÐ Í
SÍMSÖLU 575-8115
/ VEFVERSLUN

ÓDÝR

HEIMSENDING

*

500 kr.

EF PANTAÐ Í
SÍMSÖLU 575-8115
/ VEFVERSLUN

EKKERT VESEN
ù»_]lmjnYdaömeYökÌcbYn¹jmfYú±fY±n]jkdmf=DCG±Daf\aj&
=cc]jln]k]fg_naökb¦memeYöl±fYladn¹jmjfYj&CgklYj]cc]jl

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á WWW.ELKO.IS

>¦ömke¦hYccYk]f\YfZ]afl`]ae]öY±^qjajlÌcae]ö
k]f\dYúb¶fmklmH¶klkafk¦eaddacd&)*%).YddYnajcY\Y_Y
^qjajYö]afk

1.295 KR.

G R A N D I – L I N D I R – S K E I FA N – V E F V E R S L U N
PANTAÐU Í SÍMA 575-8115 SKIPTIBORÐ ELKO 544-4000 WWW.ELKO.IS
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JENNIFER ANISTON

MARKY RAMONE

MALCOLM MCDOWELL

Hjólasendlar sem urðu frægir
Heimsþekktir leikarar og aðrir skemmtikraftar eru fæstir fæddir inn í heim frægðarinnar. Flestir þurftu að framfleyta sér með
hinum ýmsu störfum áður en stóra tækifærið rak á fjörur þeirra. Hér eru nokkur dæmi um frægt fólk sem starfaði sem hjólasendlar.
DA M
GB ES
LA T L
Ð Á ES
ÍSL NA
AN
DI
*

Þrettánda skrefið
Trommarinn Marky Ramone úr hljómsveitinni The
Ramones hefur upplifað ýmislegt á tónleikaferðalögegir frá í
um sínum um heiminn sem hann segir
æviminningum sínum Punk Rock Blitznkrieg: My Life as a Ramone. Þar greinir hann einnig frá lífi sínu sem hjóla-sendill í New York þar sem hann fór
huldu höfði. Ramone ákvað að gerast hjólasendill fljótlega eftir að hann
kláraði skrefin tólf sem AA-samtökin vinna eftir. Hann var ekki tilbúinn
að snúa aftur í líf tónlistarmannsins
og ákvað því í staðinn að hjóla um
götur stórborgarinnar. „Ég gerð- HENRY MILLER
ist hjólasendill, vaknaði klukkan
hálfsex á morgnana, borðaði morgunmat
mat og
fór með hjólið í neðanjarðarlestinni á vinnustaðð
inn. Ég klæddist joggingbuxum og hjólaskóm
ólaskóm
og greiddi hárið undir derhúfu. Á þessum
sum
tíma var ég ekki Marky Ramone, helddur nafnlaus hjólasendill,“ segir hann
í bókinni.

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Var lækkuð í tign

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

klaufsk. „Mína verstu stund upplifði ég þegar ég keyrði
inn í hurð sem var að opnast.“

Slæm bók um sendlastarfið
Banda
Bandaríski
rithöfundurinn Henry Miller sk
skrifaði sína fyrstu bók árið 1922 sem
hét Clipped Wings, saga tólf sendla hjá
hé
Western Union. Bókina byggði hann á
W
ssamstarfsfélögum sínum frá því hann
sstarfaði sem hjólasendill. Miller lýsti
bókinni sem „þeirri verstu sem nokkb
urn tíma hefur verið skrifuð“. Handrit
u
bókarinnar hefur löngu týnst.
b
Miller skrifaði meira um hjól. Til
dæmis My Bike and Other Friends, sem
dæm
er í raun
rau langt ástarbréf til hjólsins. „Eftir
nokkurn tíma, þegar ég var vanur því að vera
kl kk í
marga klukkutíma
á dag á hjólinu mínu, hafði ég æ
minni áhuga
áhu á vinum mínum. Hjólið mitt var
nú orð
orðið eini vinur minn. Ég gat treyst á það
sem var meira en ég gat sagt um félagana.
Verst að enginn skyldi taka mynd af mér
Ve
með vini mínum. Ég myndi gefa hvað
m
ssem er til að vita hvernig við tókum
okkur út.“
o

Grínistinn, uppistandarinn og leikHjólið veitti frægðina
H
konan Janeane Garofalo er hvað
þekktust fyrir hlutverk sín í The Truth
SStórleikarinn Malcolm McDowell
About Cats and Dogs, Wet Hot Americsem hlaut frægð fyrir hlutverk sín í A
an Summer, The Matchmaker, Reality
ty
Clockwork Orange og Caligula starfJANEANE GAROFALO C
ons.
aaði sem hjólasendill í London meðan
Bites, Steal This Movie! og Clay Pigeons.
Hún hefur greint frá því þegar hún starfaði
faði sem
hann kom fótum undir sig sem leikari.
h
hjólasendill á götum Boston. „Ég starfaði sem hjólaHann viðurkennir að vinnuhjólið hafi átt stóran þátt
sendill í miðbænum á níunda áratugnum. Reyndar var í frægð hans. „Ég var sendill sem átti að hjóla um Londég mjög léleg og ég var lækkuð í tign og var því
on með skil
skilaboð. Það var frábært því það þýddi
gangandi sendill.“
að ég gat
ga notað hjólið til að komast um alla
borgina og notað vinnutímann til að fara
borgi
Erfiðasta starfið
í áh
áheyrnarprufur.“
Áður en Jennifer Aniston sló í gegn
FFer í fjölskylduhjólaferðir
sem Rachel í þáttunum Friends sinnti
hún hinum ýmsu störfum meðan
Bandaríski leikarinn, framleiðandB
hún stritaði við að koma sér á frami og leikstjórinn Liev Schreiber,
inn
færi sem leikkona. Aniston sagði frá
ssem hefur leikið í myndum á borð
því á kynningarfundi fyrir myndina
vvið X-Men Origins: Wolverine og Salt,
Horrible Bosses að hún hefði starfþekkir götur New York-borgar eins og
þe
að við að sendast með pakka og pinklaa
lófann á sér. Hann og eiginkona hans,
lófa
á hjóli í New York þegar hún var nítján
ján
Naom
Naomi Watts, fara reglulega í hjólaferðir
ára. Hún sagði að það væri erfiðasta starf LIEV SCHREIBER
um borg
borgina með börnum sínum. Watts hefur
sem hún hefði nokkru sinni gegnt. Þegar
egar
greint frá því að Schreiber sé fyrrverandi hjólabent var á að hugmyndin um hana sem hjólasendil væri sendill og geti því leitt fjölskylduna um skemmtilegar
draumkennd svaraði Aniston að hún hefði verið sérlega slóðir borgarinnar sem hann kynntist í gegnum starfið.

KYNNING − AUGLÝSING
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Maturinn heim að dyrum eða í vinnuna
Netverslun Hagkaups er með þeim elstu hér á landi. Árið 2012 var farið að leggja meiri áherslu á matvöru í netversluninni og sífellt
fleiri á höfuðborgarsvæðinu kjósa að fá vörurnar sendar heim að dyrum eða í vinnuna.
Hagkaup opnaði netverslun árið
2008 en hún var ein sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi. „Við erum
því komin með víðtæka reynslu.
Við erum með um tólf þúsund
vörur í netversluninni og er hægt
að panta með ýmsum hætti,“
segir Ármann Árnason, þróunar- og rekstrarstjóri fjarverslunar
Hagkaups. „Við reynum að koma
til móts við þarfir ólíkra hópa og
tökum við pöntunum í gegnum
síma, tölvupóst og netið. Tilfinningin er sú að þeir sem eldri eru
kjósi oft að panta í gegnum síma.
Fyrirtæki, sem oft eru með samskonar pöntun aftur og aftur, panta
oft í gegnum tölvupóst og svo er
stór hópur sem vill skoða og velja
á vefnum,“ útskýrir Ármann.

Frí heimsending ef keypt er fyrir
7.500 kr. eða meira
Verðið í netversluninni er almennt það sama og í verslunum
Hagkaups en stundum eru sérstök nettilboð í boði í netversluninni. Hagkaup býður upp á heimsendingarþjónustu á höfuðborgarsvæðinu sem er ókeypis ef keypt
fyrir 7.500 krónur eða meira en
annars er sendingarkostnaðurinn 1.000 krónur. „Við erum með
bíl og sendil á okkar vegum á
höfuðborgarsvæðinu en pantanir
út fyrir höfuðborgarsvæðið og út
fyrir landsteinana eru sendar með
póstinum og tekur sendingar-

kostnaðurinn þá mið af þyngd
pöntunarinnar. Það eru líka alltaf
fleiri og fleiri á höfuðborgarsvæðinu sem nýta sér að fá vörurnar
sendar í vinnuna til að taka með
sér heim að loknum vinnudegi. Á
höfuðborgarsvæðinu eru matarpantanir afgreiddar næsta virka
dag frá því þær berast, á milli 10 og
19, en sérvörupantanir eins fljótt
og auðið er. Á höfuðborgarsvæðinu geta viðskiptavinir líka komið
í verslanir Hagkaups alla virka
daga, valið í körfu, greitt við kassa
og látið senda vörurnar heim. Vörurnar eru þá keyrðar heim á milli
10 og 19 en vörur sem keyra á heim
á milli 17 og 19 verða þó að vera afgreiddar á kassa fyrir klukkan 16,“
upplýsir Ármann.
Árið 2012 var að sögn Ármanns
farið að leggja áherslu á matvörur í
netversluninni. „Við sáum strax að
eftirspurnin var mikil og höfum
aukið matvöruúrvalið jafnt og
þétt. Salan hefur svo aukist samhliða auknu úrvali og erum við
nú með yfir 4.000 matvörur í netversluninni. Við leggjum mikinn
metnað í vöruframsetningu í netversluninni og er hver einasta vara
mynduð og greinargóð veflýsing
sett inn. Einnig er skráð þyngd á
allar vörur í netversluninni þannig að ef senda á vörurnar út fyrir
höfuðborgarsvæðið er hægt að sjá
strax í þrepi 1 í innkaupakörfunni
hver sendingarkostnaðurinn er.“

Ármann Árnason
Farið var að bjóða upp á matvöru í netverslun Hagkaups árið 2012 og er hún nú umfangsmesti hluti hennar.

Ármann segir töluvert af
matavöru fara út á land enda
Hagkaup með sérstaklega gott
og fjölbreytt matvöruúrval. „Það
borgar sig þó ekki að senda frostog kælivörur þar sem ekki er
hægt að tryggja að vörurnar séu
í neysluhæfu ástandi þegar þær
berast viðskiptavininum. Fyrir
utan matinn eru það helst leikföng, snyrtivörur, skemmtiefni
og ýmsar árstíðabundnar vörur

líkt og grill, reiðhjól og útileguvörur sem fólk pantar í gegnum
netverslunina.“

Sífellt fleiri einstaklingar
fá heimsent
Ármann segir mikið af fyrirtækjum nýta sér heimsendingarþjónustu Hagkaups. Einstaklingum
sem nýta sér þjónustuna fjölgar einnig jafnt og þétt. „Fyrst um
sinn voru það helst einstakling-

ar sem eiga ekki svo auðvelt með
að fara sjálfir út í búð að versla
sem pöntuðu hjá okkur en nú er
kúnna hópur okkar orðinn mjög
fjölbreyttur enda mjög þægilegt
að geta pantað mat og annað og
fengið sent heim. Matarkarfan er
fljót að fara upp í 7.500 krónur svo
flestir á höfuðborgarsvæðinu fá
heimsent endurgjaldslaust.“
Allar nánari upplýsingar er að
finna á hagkaup.is

Netverslun Hagkaups býður upp á um 12.000 vörur,
þar á meðal um 4000 matvörur.
Einnig er hægt að panta í gegnum síma og tölvupóst
og er þá allt vöruúrval Hagkaups fáanlegt.
Hægt er að panta í gegnum netverslun Hagkaups á
www.hagkaup.is, í gegnum síma í 563 5121 eða með
því að senda tölvupóst á heim@hagkaup.is.
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SKRÝTNIR HLUTIR

MÖRG HLUTVERK MJÓLK
URPÓSTA Í MENNINGUNNI
Á árum áður var mjólkin
víða send heim til fólks með
sendlum eða mjólkurpóstum.
Staðalímyndin af mjólkurpóstinum er vinalegur, áreiðanlegur,
snyrtilegur karlmaður í hreinum,
hvítum búningi og er sú ímynd
algengt tákn úthverfalífs fyrri ára.
Jafn oft er þessari ímynd snúið á
hvolf og mjólkurpósturinn sagður
vera hættulegt flagð undir fögru
skinni.
Í poppmenningunni hefur
mjólkurpósturinn komið fram í
mismunandi hlutverkum. Aðalpersóna söngleiksins Fiðlarinn
á þakinu frá 1964, Tevye, er
mjólkurpóstur. Smásagan
Morning Deliveries (Milkman
No.1) eftir Stephen King fjallar um
mjólkurpóst sem myrðir fólk með
því að skilja eftir eitthvað „óvænt“
(eitur, eitraðar köngulær og
fleira) í mjólkurbrúsum þess. Í lagi
Herman‘s Hermits frá 1966, No
Milk Today, er mjólkurpósturinn
beðinn um að skilja ekki eftir
mjólk á ákveðnum degi. Breski
grínarinn og fyrrverandi mjólkurpósturinn Benny Hill gaf út
vinsælt lag sem heitir Ernie (The
fastest milkman in the West) árið
1970 og svona mætti áfram telja
upp þau hlutverk sem mjólkurpóstar hafa gegnt í menningunni.

Það eru margir sérkennilegir hlutir sem hægt er að kaupa á vefnum víða um heim og fá senda
heim að dyrum.
Hjá breska hernum er hægt er að kaupa eldri skriðdreka sem ekki eru lengur í notkun. Stykkið
kostar rúmlega 8 milljónir króna auk þess sem afla þarf tilskilinna innflutningsleyfa. Rétt er að
geta þess að búið er að fjarlægja öll vopnin. Þar sem það er ólöglegt að keyra skriðdreka á
hefðbundnum vegum væri betra að eiga jörð í sveit eða jafnvel einkaeyju sé stefnt á að fjárfesta í einum slíkum.
Japanskt fyrirtæki hefur sett á markað bardagavélmenni sem stýrt er af mönnum, ekki
ósvipað og sést hefur í mörgum framtíðarmyndum frá Hollywood. Vélmennið er rúmir 3
metrar á hæð og vegur rúm tvö tonn. Tvær byssur eru hvor sínum megin við stjórnklefann og
kostar gripurinn um 48 milljónir króna. Áður en heimsyfirráð eru skipulögð er rétt að geta þess
að það nær ekki nema 2 km hraða á klukkustund, gengur bara á sléttu yfirborði og byssurnar
skjóta bleikum mjúkum boltum.

BYLGJAN989

#BYLGJAN

ÍSBÍLLINN VEITIR GLEÐI
Þegar bjölluhljómur ísbílsins
heyrist veit fólk að sumarið er
komið. Flestir brosa út að eyrum
þegar þeir heyra hljóðið og
ósjálfrátt langar alla í ís. Ísbíllinn
er yfirleitt svo áberandi að allir
vita hvað er á seyði þegar hann
nálgast.
Ísbílar eru í notkun í öllum
löndum, sérstaklega eru þeir
áberandi í kringum sumarleyfisstaði eða almenningsgarða. Í
Bandaríkjunum og Bretlandi eiga
þeir langa hefð. Sumir þeirra sem
reka ísbíla í Bretlandi hafa fært út
kvíarnar og bjóða einnig upp á
pylsur og nasl.
Í sumum löndum Asíu er ísbíllinn
reyndar mótorhjól. Í Hong Kong
hafa þeir þó alvöru ísbíla.
Í Kanada komu ísbílar fyrst á
göturnar í kringum 1960 en þar í
landi eru mörg hundruð ísbílar á
ferðinni og eru virkilega vinsælir
þegar sumarið lætur sjá sig.
Hér á landi eru að minnsta
kosti tíu ísbílar en sá fyrsti kom
á göturnar 1994. Í upphafi var
ísbíllinn einungis á ferð í sveitum
en á undanförnum árum einnig
á höfuðborgarsvæðinu. Líklegast
eru allir ánægðir með að fá ísinn
heimsendan og hlaupa út þegar
heyrist í bjöllunni.

RÚNAR RÓBERTS
ER Í LOFTINU

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

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER
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smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

7 MANNA / DIESEL !
Nissan Pathfinder LE 2.5 DIESEL
12/2006 (mód 2007) ek 173 þ.km
Leður ofl Flottur jeppi verð 2650 !!!
Skipti skoðuð

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

BÍLL DAGSINS !!!
MAZDA 6 s/d t. Árgerð 2004, ekinn
165 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
990.000. VISA/EURO Rnr.210466.

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

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

Toyota Yaris Hybrid - NÝTT Árgerð
2015. Erum að fá nokkra á lager.
Takmarkað upplag. Verð aðeins
3.090.000kr. Raðnúmer 156735. Sjá
nánar á www.stora.is.

Kia cee‘d ex sport 1.6 disel
sjálfsk.. Árgerð 2012, ekinn 18
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
3.250.000. Rnr.991102. 4 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ E 200 kompressor.
Árgerð 2010, ekinn 47 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.990.000.
Rnr.991015.

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

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

Volvo S60 Momentum D2 Árgerð
2014. Ekinn 24þ.km. Sjálfsk. Nýja
boddíið. Er á staðnum. Skipti skoðuð.
Verð 4.890.000kr. Raðnúmer 157115.
Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

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

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

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu fást
hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól sem
henta vel fyrir íslenskar aðstæður.
Verð 188.900.- kr. Einnig til 28”
borgarhjól.

Nissan Leaf 2015, Nýr bíll Verksmiðjuábyrgð - Evrópubíll- 7”
opnanlegur snertiskjár - 6,6 kw hleðsa
- Eigum 3 stk í mismunandi litumVerð 3790þús er á staðnum. Raðnr
151734

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

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

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2013,
ekinn 82 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.890.000. Rnr.991120.

Betra verð á nýjum og nýlegum bílum frá Evrópu og USA

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

Frábær Ɵlboð á Nissan Leaf - Ford Focus & Tesla raĩílum

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

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

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

Stofnandi og eigandi
Umhverfisráðgjöf Íslands
www.environice.is

Ekur á raĩíl frá islandus.is

Sparaðu 2 milljónir! - 100% łármögnun
g
ogg Íslensk ábyrgð
y g í boði.
www.islandus.is
www
islandus is — facebook.com/islandusbilar
facebook com/islandusbilar — Sími:
Sími 552 2000
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Bílar til sölu

BÍLAVERKSTÆÐIÐ
SMÁPARTAR

Fellihýsi

Garðyrkja

KEYPT
& SELT

Getum bætt við okkur nokkrum
kúnnum
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf,
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo.
Renni diska og skálar. Sérgrein
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

Óskast keypt

Bílaþjónusta
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

FORD F150 super crew. Árgerð 2004,
ekinn 92mílur, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.690.000. skipti möguleg á 6cl
bensín jeppa. Uppl. í s. 895 7496

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

Bílar óskast

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar,
einnig úrval af notuðum sláttuvélum.
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

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

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

ÞJÓNUSTA
Sendibílar

Spádómar

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

Vinnuvélar
Pípulagnir

Upplýsingar í síma 661 7000

PÍPULAGNIR
SPÁSÍMINN 908 5666

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

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

Uppl. í s. 663 5315.
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Reiðhjól

Rafvirkjun

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

Til bygginga

ÁRATUGA REYNSLA

VINNUVÉLA OG
VÖRUBÍLADEKK

Tökum að okkur almennt viðhald og
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró
ehf. s. 780 3939

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

Bókhald

Hreingerningar

Bátar

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.

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

VY-ÞRIF EHF.

Til sölu Sómi 800, sem er á
strandveiðum á sv, B. Bátur í mjög
góðu lagi, með góðum tækjum
og búnaði. Gott tækifæri fyrir
duglegan sjómann. Afhending eftir
samkomulagi. Lán getur fylgt. Tilboð
óskast. Uppl. í s. 892 5414

Verslun

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

Búslóðaflutningar

SKATTFRAMTAL 2015

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

Viðgerðir
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma
5675040-7785040

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
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.

til sölu

Húsaviðhald

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

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

Viðgerðir
ER SÍMINN BROTINN?
Gerum við iPhone, Samsung og
fleiri síma!

Allt fyrir vöruhús og lager

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

HEILSA
Móttaka hjá Tölvuvirkni,
Holtasmára 1 Tilboðsverð á
icephone.is

Starfsmannaskápar

Önnur þjónusta

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

Vöruvagnar

Nudd

M7 Milli-hillukerfi

ÞARFNAST BÍLAPLANIÐ
ÞRIFA EÐA VIÐHALDS?
Við bjóðum upp á eftirfarandi:
Staflarar

Smávöruhillur

Heilsuvörur

Brettahillukerfi - stækkanlegt

Götusópun

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

Árekstarvarnir í vöruhús

Gangstéttarsópun
Hurðar í lagerrýmið

Þvott á götum, bílastæðum og
gangstéttum Málun og merkingar
á bílastæðum

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Malbiks- og kantsteinaviðgerðir
Brettatjakkur 2,3 tonn

Merkingar á hillukerfi og gólf

Plaststrimlahurð

Kæli- og frystiklefar - Tilbúnir
og eða smíðaðir eftir máli

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Pöntunarsími: 535 1300

Hraðlokun
Taktik / 3931 / jan 13

Plastbox fyrir smávörur

Umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is S:
577 5757 eða gamur@gamur.is

Ökukennsla
Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.
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FJÁRFESTINGATÆKIFÆRI
Ný 50 m2 bil í Steinhellu 14. Mikil
lofthæð. Góðir gluggar. Góðar hurðir.
10 m2 milliloft mögul. Fyrir frístundir
eða lítinn rekstur. Verð: 9,9 m. S: 6616800 og 564-6500

Geymsluhúsnæði

TILKYNNINGAR

KRAFTBINDINGAR EHF
óska eftir að ráða vana smiði í
mótauppslátt.
Reiprennandi íslenskukunnátta
algert skilyrði.
Áhugasamir hafi samband við
Jónas í síma 788-6900

Til Sölu
Tilboð óskast í fasteignina að Hlíðarvegi 37,
Fjallabyggð.

Einkamál

GEYMSLURTILLEIGU.IS
TIL LEIGU Á AÐEINS 950
KR FM!
Kistumelar 16, 116 Reykjavík
165 - 280 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsluhurðir,
góð malbikuð lóð og greið
aðkoma.
Uppl. veitir Hafsteinn í
s. 690-3031

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.

SUMARTILBOÐ
GEYMSLULAUSNIR.IS

Garðyrkjufyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir
duglegu starfsfólki í sumarvinnu,
æskilegt er að viðkomandi sé með
bílpróf. Umsókn ásamt ferilskrá
sendist á netfangið hreinirgardar@
gmail.com

15815- Hlíðarvegur 37, Sigluﬁrði, eigandi Ríkissjóður Íslands.
Um er að ræða timburhús á steyptum kjallara, byggt árið 1986. Á neðri hæð
er bílskúr, geymslur, íbúðarherbergi með snyrtingu oﬂ. Efri íbúðarhæðin
er um 143 m² og í góðu ástandi miðað við aldur. Við húsið er stór nýlegur
sólpallur. Á síðustu 2 árum hefur m.a. verið skipt um þakjárn, rennur og
niðurföll og húsið málað að utan. Húsið er laust til afhendingar um miðjan
júní 2015.

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og
sendum. S: 615-5005
Save the Children á Íslandi

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

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
WWW.GEYMSLAEITT.IS

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2.
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

Brunabótamat eignarinnar er kr. 61.150.000,- og fasteignamat er kr.
23.850.000,Húseignin verður til sýnis í samráði við Oddbjörn Magnússon í síma 862
6386.

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

ATVINNA

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Atvinnuhúsnæði
AUÐBREKKA - LEIGA
Herbergi og skrifstofur til leigu
í Auðbrekku, 13-350 fermetrar.
Hentar bæði sem skrifstofur og
fyrir ýmiskonar aðra starfssemi, t.d.
hönnuði og skapandi greinar. s 897
9743

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10:00
þann 19. maí 2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess
óska.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Húsnæði óskast
2-3ja herb. íbúð óskast til leigu í RVK.
greiðslugeta allt að 180þús. Snyrtileg
íbúð. Skilv. gr. heitið. S. 780 4777 Anna

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum
ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.

Atvinna í boði
SAMHJÁLP
óskar eftir fólki í símasölu á
dag- og kvöldvaktir. Góð laun
í boði. Tölvufærni og góð
íslenskukunnátta áskilin.
Upplýsingar í s. 699-0005 frá
kl.13-19 alla virka daga eða á
annamc@samhjalp.is

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Til hvers að ﬂækja hlutina?

LIFÐU
í NÚLLINU!

365.is
Sími 1817

ÚLFARSBRAUT 50-56
STÍLHREIN RAÐHÚS Á GÓÐUM STAÐ Í ÚLFARSÁRDAL
ÚLFARSBRAUT 50-56
113 REYKJAVÍK
Falleg og vel skipulögð raðhús á útsýnisstað í
Úlfarsfellinu.
Um er að ræða raðhús með 4 íbúðum sem
hönnuð voru 2014. Íbúðirnar eru á 2 hæðum
með sveigjanlegu skipulagi þannig að mögulegt
er að koma fyrir 3-5 svefnherbergjum eftir
þörfum. Falleg og stílhrein hönnun tekur mið af
þörfum fjölskyldunnar.

SELD

Húsin eru staðsett í nágrenni við skóla, leikskóla og íþróttasvæði – mikil uppbygging er
fyrirhuguð á svæðinu, framunda er hugmyndasamkeppni af hálfu Reykjavíkurborgar
um hana.
Stutt er í einstakar náttúruperlur en stutt í
stofnbrautir og alla þjónustu.

Verð frá: 40.900.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882

Jóhanna
Sölumaður
662 1166
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
Mánudagur
Í dag verða
litlar breytingar
á veðri frá
því í gær. Enn
blæs nokkuð
hressilega og
búist er við
smá vætu um
landið sunnanog vestanvert
seinnipartinn
og einnig að
hitatölur verði
heldur lægri
en hafa verið í
gær eða að 15
gráðum þar sem
best lætur.
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Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Gleymdu
Við eigum
meiri mat inni í matnum, finndu
eldhúsi, pabbi, einhvern sem er
engar áhyggjur. með betri grilltækni en ég.

LÓÐRÉTT
1. mylsna, 3. í röð, 4. aldaskil, 5.
nögl, 7. barningur, 10. eldsneyti, 13.
útdeildi, 15. hljómsveit, 16. kaðall,
19. strit.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. stak, 6. áb, 8. ull, 9. lag,
11. dó, 12. draga, 14. ásamt, 16. tt, 17.
fór, 18. ota, 20. tí, 21. gatt.
LÓÐRÉTT: 1. sáld, 3. tu, 4. aldamót,
5. kló, 7. barátta, 10. gas, 13. gaf, 15.
tríó, 16. tog, 19. at.
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Reykjavík
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LÁRÉTT
2. eining, 6. í röð, 8. hár, 9. tækifæri,
11. lést, 12. toga, 14. með, 16. tveir
eins, 17. yfirgaf, 18. munda, 20. golf
áhald, 21. alþjóðlegur samningur.
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GELGJAN

SKÁK

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gunnar Björnsson
Stefán Bergsson (2.101), Skákfélagi
Akureyrar, hafði hvítt gegn Helga
Áss Grétarssyni (2.456), Skákfélaginu Hugin, á Íslandsmóti skákfélaga.
Hvítur á leik
19. d5! cxd5 20. exd5 e5 (20. …Rhf6
er best) 21. d6! Bg5 22. Dc4+ Kg7 23.
Rd5 Dd8 24. Rc7 Rhf8 25. Hc2 Hb8
26. Bc3 og góð staða hvíts dugði til
sigurs sex leikjum síðar.
www.skak.is: Allt um Íslandsmót
grunnskólasveita.

SKRANS

MMMOKCCO?I

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég ætla að byrja
í ræktinni.

GÓÐUR

Mamma, þú
ert alltaf
að reyna að
finna
eitthvað
að hjá mér!

Við skulum
reyna að
bremsa
aðeins
lengra frá
stoppmerkinu
næst.

Er það útaf því að ég er FEIT?

Frábær hugmynd, elskan.

ER ÞAÐ
ÁSTÆÐAN?

Ekki ná augnsambandi.
Ef hún ræðst á mig:
Þykjast vera látinn.

THAILENSKUR MATUR
www.banthai.is

www.yummy.is

www.yam.is



SUDOKU

UMHVERFISMÆLAR
Súrefnismælar



hitamælar



pH mælar o.m.fl.

og nú er Fastus einnig söluaðili Merck efnavöru

Veit á vandaða lausn

HÂjba^&+&%-GZn`_Vk`Hb^*-%(.%%lll#[Vhijh#^h

LÉTT

MIÐLUNGS

ÞUNG

6

9

4

3

7

5

2

1

8

7

9

5

3

2

6

1

4

8

8

9

4

1

2

5

7

3

6

5

7

2

4

8

1

9

3

6

2

1

3

8

7

4

5

6

9

1

2

5

6

3

7

8

9

4

1

8

3

6

2

9

4

5

7

4

6

8

9

5

1

7

2

3

3

6

7

4

8

9

2

1

5

9

2

7

1

6

3

8

4

5

6

5

9

7

8

2

4

3

1

6

8

1

2

7

4

9

5

3

8

3

5

9

4

2

7

6

1

3

7

1

4

9

5

2

8

6

2

4

9

5

6

3

1

7

8

4

6

1

7

5

8

3

9

2

8

2

4

6

1

3

9

7

5

5

7

3

8

9

1

4

6

2

7

5

9

2

3

6

1

8

4

5

3

7

1

4

8

6

9

2

4

1

2

7

5

6

3

8

9

2

1

8

5

9

4

6

7

3

9

8

2

5

6

7

3

1

4

9

5

8

3

1

2

6

4

7

3

4

6

8

1

7

5

2

9

1

4

6

2

3

9

8

5

7

7

3

6

9

4

8

5

2

1

7

9

2

4

1

6

8

5

3

7

3

4

8

6

9

5

2

1

8

4

6

9

5

3

1

2

7

4

8

1

7

5

3

6

2

9

1

9

5

2

7

4

6

3

8

5

9

1

2

7

8

6

3

4

3

6

5

8

9

2

1

7

4

6

8

2

3

1

5

7

4

9

3

7

2

4

1

6

5

9

8

6

7

3

9

4

1

5

8

2

8

5

7

4

9

1

3

6

2

9

1

5

3

2

7

8

4

6

2

1

8

5

3

7

4

9

6

9

1

6

5

2

3

4

8

7

6

8

7

1

9

4

2

5

3

5

4

9

2

6

8

3

1

7

2

4

3

6

8

7

1

9

5

4

2

3

6

8

5

7

1

9

8

3

4

1

2

9

7

6

5

3

6

9

7

5

8

2

1

4

1

5

4

7

6

9

3

8

2

9

5

7

6

8

4

2

3

1

4

7

1

9

3

2

8

5

6

2

6

9

8

3

1

4

7

5

1

2

6

3

7

5

9

4

8

5

2

8

1

4

6

9

7

3

7

3

8

5

4

2

9

6

1

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.

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

535 1000

STAKFELL.IS

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR

BERTA
BERNBURG

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.

EINAR S.
VALDIMARSSON

EDWIN
ÁRNASON

ÓSKAR H.
BJARNASEN

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR

Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 893 2495

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 694 6369

Löggiltur
fasteignasali

Sölustjóri
löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 840 0314

Sölumaður
gsm 893 2121

Lögfræðingur, LL.M.
sölumaður
gsm 691 1931

Viðskiptafræðingur
sölumaður
gsm 865 3022

Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

Skrifstofustjóri

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

GLÆSILEG HEIL HÚSEIGN VIÐ LAUGAVEG

LAUGAVEGUR 46 - 101 RVK

FJÁRFESTAR ATHUGIÐ
• Húsið sem hefur mikið verið endurbyggt, skiptist í verslunarrými á jarðhæð og ﬁmm íbúðir á annarri og þriðju hæðinni.
• Endurgerðin á húsin var unnin á þeim forsendum að færa húsið
sem næst upprunalegri hönnun.
• Tveir stigagangar eru í húsinu, sá vestari með inngangi frá
Laugavegi þjónustar tvö gistirými og aftan til austanmegin er
stigahús sem þjónustar hin gistirýmin.
• Í nýrri viðbyggingu aftan til er starfsmannaaðstaða fyrir
verslunarrými.
• Allar íbúðir hafa aðgengi að svölum.
• Um er að ræða glæsilega eign í hjarta Reykjavíkur.

VESTURGATA 51B - 101 RVK.

ÞORLÁKSGEISLI 11 - 113 RVK

33,7 M.

GRETTISGATA 64 - 101 RVK

19,0 M.

LANGHOLTSVEGUR 80 - 104 RVK 23,9 M.

VATNSSTÍGUR 16-18 - 101 RVK 49,9 M.

OP

IÐ

HÚ

S

42,7 M.

SÖLUSÝNING Á ÞRI. 17:00 - 17:30

Tveggja íbúða raðhús við Vesturgötu í Reykjavík.
Stúdio íbúð með sér inngangi og hæð og ris með sér
inngangi. Sjarmerandi eign á ﬂottum stað. Laus strax.

4ra herbergja 122,5 fm endaíbúð á 2 hæð við
Þorláksgeisla, fyrsta hæð frá stofu. Sér inngangur,
stæði í bílageymslu, garður frá stofu. Parket og ﬂísar
á gólfum, þvottahús inn af eldhúsi.

Til sölu er verslunarhúsnæði við Grettisgötu 64
(Barónsstígsmegin). Fremra húsnæðið er eitt rými
og bíður uppá ýmsa möguleika. Frá verslunarrýminu
er síðan stórt geymslurými sem hægt er að skilja frá
framhlutanum og er með inn/útgang út á baklóð.

79,6 fm 3ja herbergja íbúð með sér inngangi í
kjallara í litlu fjölbýli. Búið er að endurnýja þak. Húsið
stendur á stórri og skjólsælli lóð.

Sérlega vönduð og falleg, vel skipulögð 2ja
herbergja 95,2 fermetra íbúð á 2. hæð í vinsælu
fjölbýlishúsi með lyftu. Yﬁrbyggðar svalir og sér
bílastæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Einstök
staðsetning fremst í Skuggahverﬁnu. Sjávarútsýni.

AUÐBREKKA 36 - 200 KÓP.

HÁTÚN 49 - 105 RVK.

AUÐBREKKA 2 - 200 KÓP.

BAKKASEL 33 - 109 RVK

FLATAHRAUN 1 - 220 HFJ.

26,9 M.

23,5 M.

56,0 M.

18,9 M.

3ja herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð í litlu
fjölbýlishúsi við Auðbrekku. Parket á stofu og
herbergjum. Rúmg. eldhúsinnrétting. Laus við
kaupsamning.

53,1 fm 3ja herbergja risíbúð við Hátún. Frábær
staðsetning, lítið fjölbýli. Eignin er laus við
kaupsamning.

398,9 fm. atvinnuhúsnæði sem býður uppá
marga möguleika. Húsið er mjög áberandi séð frá
Kringlumýrarbraut á leið til Hafnarfjarðar og hefur
gaﬂinn mikið auglýsingagildi.

2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi.
Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús með borðkrók,
baðherbergi, svefnherbergi og geymslu. Fallegur
garður.

LAUGAVEGUR 50 - 101 RVK

ÁLFHÓLSVEGUR 145 - 200 KÓP. 26,7 M.

HRAUNBÆR 52 - 110 RVK.

HVERFISGATA 57 - 101 RVK.

184,8 fm eignarlóð með byggingarrétti. Lóðin er
184,8 fm. Í dag stendur 111,2 fm hús á lóðinni sem
var byggt árið 1902. Samþykktar teikningar eru fyrir
350 fm húsi á lóðinni, kjallari og þrjár hæðir.

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

98,2 fm 4ra herbergja íbúð á annari hæð. Þrjú
svefnherbergi, geymsla innan íbúðar og í sameign.
Ekkert áhvílandi.

SAMTÚN 6 - 105 RVK

ÞVERÁS 25 - 110 RVK

LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK.

65 M.

52,7 M.

131,6 fm rúmgóð 4-5 herbergja íbúð á ﬁmmtu og
efstu hæð í lyftuhúsnæði við Flatahraun. Eignin
er tilbúin til innréttinga og afhendist í núverandi
ástandi. Stórar svalir til vesturs, norðurs og austurs
með glæsilegu útsýni. Stæði í bílageymslu.
HEIL HÚSEIGN

24,7 M.

OP

IÐ

HÚ

S

54,6 M.

24,7 M.

34,9 M.

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.

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

224,1 fm raðhús að meðtöldum 24 fm bílskúr.
Verönd fyrir framan hús, innbyggður bílskúr, frábær
staðsetning.

FASTEIGNASALA

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

ÞÓRUNNARTÚN 2

105 RVK

SÖLUSÝNING Í DAG, MÁNUDAGINN 20. APRÍL FRÁ KL. 17:30 - 18:00

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

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is
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MENNING
Hádegistónleikar
Kirkjulistavika stendur yﬁr í Akureyrarkirkju.
Þrennir hádegistónleikar verða haldnir í Akureyrarkirkju í vikunni.
Sigrún Magna Þórsteinsdóttir organisti leikur
verk eftir Mendelssohn,
Scheidt og Boëllmann
í dag. Á morgun leika
þeir Þórir Jóhannsson
á kontrabassa og Eyþór
Ingi Jónsson á orgel,

verk eftir Bach, Bruch og
fleiri og hinn ungi og efnilegi píanóleikari, Alexander Smári Edelstein,
leikur á flygil kirkjunnar á miðvikudaginn.
Aðgangur er ókeypis.
AKUREYRARKIRKJA Líf

og fjör er í kirkjunni þessa
dagana.

VANDA SIG Strengjahópur í Tónskóla Sigursveins að æfa upphafsatriði Barnamenningarhátíðarinnar 2015.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ævintýri um alla borg
Fjölbreytt atriði sem höfða til mismunandi aldurs eru á dagskrá Barnamenningarhátíðar Reykjavíkur sem hefst á morgun og stendur fram á sunnudag.

A brave, slow-burn of a thriller
Total Film – James Mottram

KOMIN Í BÍÓ
Tryggðu þér miða á
.()/$9Ë.

$.85(<5,

.5,1*/$1

È/)$%$..,

Öllum fjórða bekkjar börnum úr
grunnskólum Reykjavíkur, um
1.550 talsins, er boðið á opnunarhátíð Barnamenningarhátíðarinnar í Eldborgarsal Hörpu sem hefst
klukkan 11 á morgun, 21. apríl.
Þar býður Íslenski dansflokkurinn börnum úr Klettaskóla í dans
áður en Dagur Eggertsson borgarstjóri ávarpar gesti. Eftir meiri
dans leikur fiðlusveit Tónskóla
Sigursveins lög úr James Bondmyndum og Mamma Mia og síðan
stígur Salka Sól á svið og syngur
lagið Það sem skiptir mestu máli,
sem einmitt 4. bekkjar börnin áttu
stóran þátt í að semja textann við.
Upp úr hádeginu eiga leikskólabörnin sviðið í Eldborg er
þau frumflytja, ásamt forskólanemendum Tónskóla Sigursveins,
gullfalleg lög Tryggva M. Baldvinssonar við undirleik atvinnutónlistarmanna. Sú dagskrá nefnist Ég fæddist í landi sem lifir.
Allir eru velkomnir á þann viðburð.
Upptakturinn er frumflutningur verka sem ungt fólk samdi
með aðstoð tónskálda og leikin
eru af listamönnum. Hann hefst
klukkan 17 á morgun í Kaldalóni
í Hörpu og í sama sal, sama dag,
verður Drullumall – unglingatónleikar frístundamiðstöðvarinnar
Kamps sem hefjast klukkan 19.30
og standa til 22.
Assitej Ísland setur sviðslistahátíð fyrir börn í Ráðhúsi
Reykjavíkur með litríkri opnunarathöfn klukkan 16.30 á morgun. Þaðan verður gengið yfir í
Tjarnarbíó sem verður miðstöð
sviðslistahátíðarinnar.
Í Iðnó verður starfrækt barnamenningarhús næstu daga undir
nafninu Ævintýrahöllin. Þar eiga
allir að geta fundið eitthvað við
sitt hæfi og Ráðhús Reykjavíkur
setur upp þrjár spennandi listasýningar.
Leikskólar borgarinnar, RÚV,
Sjóminjasafnið, Laugarnesskóli,
Félagsmiðstöðin Dregyn í Grafarvogi, Myndlistarskóli Reykjavíkur, Laugardalslaugin og Sambíóin
Álfabakka eru meðal þeirra sem
bjóða hinu mikilvæga fólki á aldrinum tveggja til sextán ára upp á
eitthvað skemmtilegt í vikunni í
tilefni hátíðarinnar. Borgarbókasafnið og Listasafn Íslands láta
heldur ekki sitt eftir liggja heldur
verða með ótal viðburði.
gun@frettabladid.is

100 BÖRN–100 ÁR Nemendur í 4. og 5. bekk Ingunnarskóla hafa unnið listaverk í
tengslum við 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna. Verkið verður sýnt í Þjóðminjasafninu.

SPENNANDI Danssýningin Rauðhetta verður í Tjarnarbíói á miðvikudaginn í

meðförum franska dansleikhópsins Cie Divergences. Sýningin er hluti af Sviðslistahátíð ASSITEJ og er ætluð fyrir áhorfendur frá sjö ára aldri.
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Martha aftur á svið
eftir hálfrar aldar hlé
Óperan Martha verður frumsýnd í kvöld í Iðnó í uppfærslu Söngskóla Sigurðar
Demetz. Önnur sýning verður í Safnaðarheimilinu Kirkjuhvoli 22. apríl
Óperudeild Söngskóla Sigurðar Demetz setur upp óperuna
Martha eftir Friedrich von Flotow á tveimur sýningum í vikunni.
Leikstjóri er Randver Þorláksson og Aladár Rácz hefur líka
séð um að leiðbeina söngvurunum við undirbúning sýningarinn-

ar en óperan Martha gerir miklar kröfur til flytjenda.
Þess ber og að geta að óperudeildin er undir stjórn Kristjáns
Jóhannssonar stórsöngvara.
Aladár Rácz sér um meðleik
á sýningunum sem verða í Iðnó
í kvöld 20. apríl klukkan 20 og í
Safnaðarheimilinu Kirkjuhvoli í

Garðabæ á sama tíma miðvikudagskvöldið 22. apríl.
Óperan var síðast flutt á
Íslandi í Þjóðleikhúsinu árið 1967.
- gun

Á ÆFINGU Óperan gerir miklar kröfur

til flytjenda og hér er sungið með
tilþrifum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

.RQXU¯NODVV¯VNULWµQOLVW
8PU¨²XIXQGXU£YHJXP0HQQLQJDUVWMµUQXQDUYL²
+£VNµODQQ£%LIU¸VWP£QXGDJLQQDSU¯O
EINLEIKARI Sif Margrét Tulinius

fiðluleikari sækir ný verk til íslenskra
tónskálda.

Tveir + einn
í Salnum
Annað kvöld flytja Sif Margrét
Tulinius fiðluleikari og Anna
Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari Sónötu í Es-dúr opus 12
no. 3 og Sónötu í A-dúr opus 30
no. 1 eftir Ludwig Van Beethoven
og Sif frumflytur verkið Praesentia eftir Huga Guðmundsson.
Tónleikarnir verða í Salnum í
Kópavogi kl. 19.30 með tónleikaspjalli Árna Heimis Ingólfssonar þar sem hann spjallar við
tónskáld kvöldsins ásamt hugleiðingum um Beethoven. Tónleikarnir eru hluti af tónleikaröðinni Tveir+einn sem Sif og Anna
Guðný standa fyrir. Á öllum
þessum tónleikum flytja þær
fiðlusónötur Beethovens auk þess
sem Sif frumflytur verk fyrir
einleiksfiðlu eftir íslenskt tónskáld.
„Fyrstu tónleikarnir voru í
haust og þá frumflutti ég verk
eftir Atla Ingólfsson sem var
ákaflega vel tekið en nú er komið
að Huga. Okkur Önnu Guðnýju
langaði til þess að taka fyrir
svona bálk á borð við fiðlusónötur Beethovens sem spanna langt
ferli og gefa góða og áhugaverða
yfirsýn yfir stóran hluta af hans
ferli.
Það er ákveðin nálgun að
blanda saman gömlu og nýju
efni á tónleikum. Enda ágætt að
hafa í huga að Beethoven var
eitt sinn samtímatónskáld og
það voru einhverjir sem pöntuðu verk frá honum. Núna er það
ég sem panta verk frá íslenskum tónskáldum. Það er ákaflega
gaman að kynnast því hvernig
þeir vinna og fá að fara ofan í
saumana á þeirra ferli. Það er
líka skemmtilegt hvað það er
mikil gróska í klassískri tónlist
á Íslandi í dag og mikið af tónskáldum að gera flotta hluti.
Ég hef líka verið að skora á
tónskáldin að fullnýta hljóðfærið og láta reyna á mig í senn. Að
auki þá felst mikil áskorun í því
fyrir mörg tónskáld að skrifa
einleiksverk. En þetta hefur
verið mjög ánægjulegt og ég tek
eina tónleika í einu. Safna svo í
þá næstu sem er líka heilmikil
vinna og fikra mig svona áfram
þar til við Anna Guðný verðum
búnar að klára þessa fimm tónleika seríu.“
- mg

0£QXGDJLQQDSU¯OPXQX$UQD.ULVW¯Q(LQDUVGµWWLUIUDPNY¨PGDVWMµUL
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LÍFIÐ
BBQ-hamborgarar með karamelluhúðuðum rauðlauk og hvítmygluosti
Heimagerðir
hamborgarar eru
svo sannarlega
bragðgóð
leið til
þess að
hefja
vikuna.

2 rauðlaukar
2 msk. smjör
1 tsk. púðursykur
600 g nautahakk
½ dl Hunt’s Honey Mustard BBQ
Sauce
1 msk. estragon
Salt
Pipar
Hvítmygluostur
Hamborgarabrauð

Karamelluhúðaður rauðlaukur:
Bræðið smjör á pönnu við miðlungsháan hita. Hökkuðum
rauðlauk bætt á pönnuna og hann látinn malla í smjörinu í
10 mínútur. Púðursykrinum bætt á pönnuna og látið malla
áfram í 10 mínútur. Á meðan er hrært reglulega í lauknum.
Ef laukurinn dökknar of hratt þá er hitinn lækkaður.

Hamborgarar (5 stk.):
Nautahakki, estragon, Hunt’s Honey Mustard BBQ Sauce,
salti og pipar er blandað saman og fimm hamborgarar
mótaðir. Hamborgararnir eru grillaðir á lokuðu grilli í um 3

mínútur, þá er þeim snúið við og ostasneiðar lagðar ofan á.
Grillinu er lokað aftur og hamborgararnir grillaðir áfram í
um 6 mínútur. Undir lokin er hamborgarabrauðum bætt á
grillið og þau hituð. Hamborgararnir eru bornir fram með
karamelluhúðaða rauðlauknum, salati, góðri hamborgarasósu og jafnvel líka beikoni og lárperu.
Uppskrift fengin af Ljufmeti.com

TRÓPÍ
fæst
núna
líka í
1. lítra
fernum

VILL GERA ÍÞRÓTTINA AÐGENGILEGA Wiktoria Ginter vill auka veg og virðingu snjóbrettaíþróttarinnar.

Flytja snjó úr Bláfjöllum
Náttúru- í bæinn fyrir brettaiðkun
lega
góði
saﬁnn

Wiktoria Ginter skipuleggur brettahátíð fyrir alla fjölskylduna á Arnarhóli og fá áhugasamir að prófa bretti.
Heimasíðan snowboard.is var
opnuð fyrir skemmstu, en tilgangur hennar er að koma til
móts við þá sem ekki hafa efni á
því að stunda snjóbrettaíþróttina
og gera hana þannig aðgengilega
fyrir sem flesta.
Til þess að gera þetta mögulegt
ætla aðstandendur síðunnar að
halda nokkra viðburði í sam-

starfi við fyrirtæki og aðila sem
vilja styrkja málefnið. „Planið er að flytja snjó úr Bláfjöllum, þar sem líklega verður ekki
snjór í bænum, og gera brautir
og palla,“ segir Wiktoria Ginter, ein af skipuleggjendum, um
fyrsta viðburðinn sem haldinn
verður á Arnarhóli þann 23. apríl
klukkan 12. Allir eru velkomnir

sem hafa áhuga á að prófa snjóbretti og kynna sér íþróttina.
„Þarna verða brettakennarar að
leiðbeina, tónlist og matur. Þetta
verður eins og stór fjölskyldupiknikk,“ segir hún og hlær.
Wiktoria segir marga viðburði
vera í bígerð, og nefnir þá meðal
annars fría brettakennslu í Bláfjöllum.
- asi

Þarna verða brettakennarar að leiðbeina,
tónlist og matur. Þetta
verður eins og stór
fjölskyldupiknikk.

Vinsældir myndarinnar Furious 7 sögulegar

©2015 The Coca Cola Company - all rights reserved

Hefur þénað 164 milljarða króna á aðeins nítján dögum. Gæti komist á stall með Titanic og Avatar.
Kvikmyndin Furious 7 hefur nú
þénað um 1,2 milljarða Bandaríkjadala um allan heim, eða um
164 milljarða íslenskra króna á
aðeins nítján dögum í sýningu.
Þetta er í fyrsta sinn sem kvikmynd framleidd af Universal fer
yfir milljarð í tekjur og er myndin á góðri leið að fara á stall með
myndunum Avatar og Titanic,
sem eru þær tvær myndir kvikmyndasögunnar sem hafa þénað
mest.
Myndin komst yfir milljarð í
tekjur eftir aðeins 17 daga í sýningu. Vinsældir hennar ná þvert
á landamæri. Í næstu viku gæti
hún til að mynda orðið vinsæl-

asta bandaríska mynd allra tíma í
Kína, en kvikmyndin Transformers: Age of Extinction er sú sem
nú er í efsta sæti. Stærstur hluti
tekna sem fengist hafa af myndinni hefur komið utan Bandaríkjanna, en hún nýtur samt sem áður
mikilla vinsælda heimafyrir.
Eins og frægt er lést leikarinn
Paul Walker við tökur á myndinni
og þurftu framleiðendur hennar
og handritshöfundar að gera ráðstafanir svo að hægt væri að ljúka
við tökur. Bræður leikarans hlupu
meðal annars í skarðið í einhverjum atriðum, en handritinu var
einnig breytt vegna fráfalls Walkers sem lést í bílslysi.

MIKLIR MÁTAR ÞEIR Vin Diesel og Paul Walker voru miklir vinir. Furious-myndirnar
eru nú orðnar sjö talsins og sú síðasta er langvinsælust.

Yfir

100

fasteignir

400

leigutakar

273
þúsund m2

Virði fasteigna

62

milljarðar

Styrkar stoðir öflugs atvinnulífs
Við sérhæfum okkur í rekstri og leigu atvinnuhúsnæðis af öllum stærðum og gerðum og höfum yfir að ráða
eignum á eftirsóttum stöðum. Við þjónum viðskiptavinum í fjölbreyttri starfsemi og hýsum yfir
400 leigutaka í yfir 500 leigueiningum bæði stór og smá fyrirtæki, opinberar stofnanir og félagasamtök.
Þessi mikla dreifing viðskiptavina rennir styrkum stoðum undir rekstraröryggi um leið og hún eflir þekkingu
okkar á margvíslegum þörfum atvinnulífsins og þar með getuna til að veita fyrsta flokks þjónustu.
Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200 eða utleiga@eik.is.
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Stóri haus
BAKÞANKAR
Hauks Viðars
Alfreðssonar

É

g bjó í blokk fyrstu fimm ár
ævi minnar og á góðar minningar um gamla konu sem bjó
í íbúðinni á móti okkur. Hún
passaði mig stundum og gaf
mér kandís. Ég var að rifja
þetta upp með móður minni
um daginn og spurði hvort
þetta gæti ekki passað.
„Nei, hún passaði þig
aldrei,“ fullyrti
mamma. „Hún bauð
þér stundum inn
til sín vegna þess
að hún vorkenndi
þér.“ Vorkenndi
mér? Um hvað
var móðir mín
eiginlega að tala?
„Hún vorkenndi

þér vegna þess að krakkarnir í blokkinni góluðu á eftir þér „stóri haus,
stóri haus“.“ Ég fékk kökk í hálsinn
og hitnaði allur í framan. Stóri haus?
Var mér strítt á höfuðstærð minni í
æsku? Var ég höfuðstór sem barn? Er
ég það kannski enn?

SÍÐAN ég heyrði þetta hef ég hugsað
um fátt annað. Ég er búinn að renna
yfir hverja einustu ljósmynd sem tekin
hefur verið af mér og jú, miðað við
þær er ég kannski með svolítið stóran
haus, sérstaklega ef ég er með öðru
fólki á mynd. Þá er blöðruhausinn
minn áberandi stærri en höfuð hinna.
Og þegar ég pæli í því þá hefur yfirleitt verið vesen að finna húfur og
hatta sem passa á mig. Ég þarf líka
tvöfaldan skammt af verkjalyfjum

til þess að losna við hausverk. En af
hverju er ég að heyra af þessu fyrst
núna?

ÞAÐ liggur beinast við að kenna
höfuðstærðinni og stríðni vegna
hennar í æsku um allt sem farið hefur
úrskeiðis í mínu lífi. Það er eiginlega
óhugsandi að þetta hafi ekki haft nein
varanleg áhrif á mig. Allavega virðist heilinn í risahausnum mínum hafa
blokkað út þessa minningu og það er
þekkt að fólk gleymir stundum hræðilegustu hlutunum. Alvarlegast þykir
mér samt að vinir mínir hafi aldrei
haft orð á þessu. Mér líður eins og eg
sé búinn að vera með opna buxnaklauf
í tvo áratugi og enginn hafi þorað að
segja mér það.
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Alein hoppandi og skoppandi
í hljóðveri í tæp þrjátíu ár
Halldóra Björnsdóttir er daglegur heimilisgestur á fjöldamörgum heimilum hér á landi þar sem hún býður
hlustendum upp á leikﬁmi. „Ómissandi þáttur í daglegu líﬁ fjölmargra,“ segir hún og heldur ótrauð áfram.
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MALL COP 2

5:50, 8, 10:10

ÁSTRÍKUR 2D

5:50

AUSTUR

8, 10

FAST & FURIOUS 7

7, 10


TOTAL FILM
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Halldóra Björnsdóttir hefur
sveigt sig og beygt fyrir hlustendur Rásar 1 í hátt í þrjátíu ár.
Hún segist alls kostar laus við
að vera þekkt, sem þykir ansi
merkilegt með tilliti til að vera
inni á eldhúsgólfi hjá hlustendum í jafn langan tíma og raun
ber vitni.
Halldóra var rétt tuttugu og sex
ára þegar hún tók við þáttunum
af Jónínu Ben. Til að byrja með
hafði hún eiginmann sinn með sér
í upptökurnar, þar sem hann var
notaður sem eins konar tilraunadýr. „Þá gerði hann æfingarnar
sem ég sagði og benti mér á ef ég
var að segja eitthvað algjörlega
óskiljanlegt. Hann endaði reyndar með að segja upp hlutverki
sínu,“ segir Halldóra létt.
Starfsmenn Ríkisútvarpsins
voru jafnan duglegir að vera með
og tæknimennirnir taka stundum
með henni æfingar.
S eg i r H a l ldóra h lut verk
morgun leikfiminnar gríðarlega
mikilvægt fyrir lýðheilsu Íslendinga. „Þarna náum við til ákveðins hóps sem ekki fer á líkamsræktarstöðvar eða stundar aðra
hreyfingu,“ segir hún og bætir
við að allt hafi orðið kolvitlaust
í fyrra þegar leggja átti þáttinn
niður. „Fólk hringdi og kvartaði
sáran yfir þeirri hugmynd, svo
hér erum við enn þá.“
Að sama skapi segist Halldóra
vera í góðum tengslum við hlustendur sína, sem eru duglegir við
að láta hana vita ef eitthvað er að.
„Ég hætti alveg með gólfæfingarnar eftir að hafa fengið kvart-

FJÖRUG Halldóra sinnir hlustendum sínum af natni og tekur mikið tillit til þeirra sem reiða sig á hana dag hvern.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

anir frá fólki sem átti í stökustu
vandræðum með að komast upp
af gólfinu aftur. Maður bregst
bara við og mér þykir alltaf vænt
um að heyra frá fólki.“
Leikfimidrottningin segir mikið
hlustað á þennan dagskrárlið og

veit til þess að fjölmörg fyrirtæki hafa fyrir fastan lið að opna
fyrir útvarpið þegar hún fer í loftið. „Ég veit að Ríkisendurskoðun
teygir með og bakvinnsludeild
Landsbankans er dugleg að taka
þátt. Sambýlin eru líka liðtækir

þátttakendur,“ bendir Halldóra á.
Halldóra segist hafa barist ötullega fyrir að þættirnir haldi velli
og mun gera það áfram. „Þættirnir eru einfaldlega partur af
daglegu lífi svo margra og skipta
verulegu máli.“ gudrun@frettabladid.is
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FRUMKVÖÐULL Valdimar Örnólfsson og Magnús Pétursson hófu leikfimikennsluna
1957. Hér má sjá framkvæmdina í þá daga.
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KASTARADAGAR
Mikið úrval af kösturum á 20–50% afslætti. Komdu við
í Rafvörumarkaðinum við Fellsmúla og gerðu betri kaup.

A

LA DAG

L
OPIÐ A

9–18
fös. kl.
il
t
.
n
á
M
–16
d. kl. 10
Laugar
16
. kl. 12–
Sunnud

-50%

-50%

-50%

1.248

kr.

KASTARI MEÐ EINU LJÓSI

Kastari, 3ja ljósa, kr. 1.998. Áður: kr. 3.995
Kastari, 4ra ljósa, kr. 2.498. Áður: kr. 4.995
Litir: Bambus

Áður: kr. 6.995

2.498

KASTARI, 4RA LJÓSA

4.498

kr.

Litir: Fura/dökk eik

kr.

KASTARI, 4RA LJÓSA

KASTARI MEÐ EINU LJÓSI

Kastari, 2ja ljósa, kr. 4.498. Áður: kr. 8.995
Kastari, 3ja ljósa, kr. 5.998. Áður: kr. 11.995

-50%

3.498

Áður: kr. 8.995

Áður: kr. 4.995

Áður: kr. 2.495

-50%

Áður: kr. 5.995
Á

2.998
KASTARI, 4RA LJÓSA

Áður: kr. 6.995

3.498

kr.

KASTARI, 3JA LJÓSA

kr.

Litir: Fura

-20%

-20%

-20%
Áður: kr. 2.990

KASTARI, 1 X 50W

Litir: Beyki

-50%

Litir: Fura/dökk eik

2.396

kr.

Áður: kr. 9.990

7.992

Áður: kr. 5.990

kr.

Kastari, 2 x 50W, kr. 4.792. Áður: kr. 5.990
Kastari, 3 x 50W, kr. 6.392. Áður: kr. 7.990
Kastari, 4 x 50W, kr. 7.992. Áður: kr. 9.990
Litir: Gull/silfur/antík/hvítt

4.792
KASTARI, 2JA LJÓSA

kr.

KASTARI, 4RA LJÓSA

Kastari, 3ja ljósa, kr. 6.392. Áður: kr. 7.990
Kastari, 4ra ljósa, kr. 7.992. Áður: kr. 9.990
Litir: Gull/silfur/antík/hvítt

kr.

Litir: Gull/silfur/antík/hvítt

Afslátturinn gildir til 23. apríl 2015 eða á meðan birgðir endast.

RAFMAGNSVÖRUR
Á LÆGRA VERÐI
Líkaðu við okkur á Facebook

Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla | 108 Reykjavík | Sími: 585 2888
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Spá Fréttablaðsins
PEPSI
DEILDIN

LEIKNIR HAFNAR
Í 12. SÆTI

2015
Hefst 3. maí
1. SÆTI
2. SÆTI
3. SÆTI
4. SÆTI
5. SÆTI
6. SÆTI

? 7. SÆTI ?
? 8. SÆTI ?
? 9. SÆTI ?
? 10. SÆTI ?
? 11. SÆTI ?
? 12. Leiknir

Leiknismenn eru loksins mættir
í Pepsi-deildina eftir að gæla við
það nokkrum sinnum undanfarin ár. Liðið er að mestu skipað
heimamönnum með mikið hjarta
og þjálfaratvíeykið samanstendur
af uppöldum Leiknismönnum.
Heimavöllurinn hefur verið
sterkur hjá liðinu en það mun
aldrei gefast upp. Breiddin er þó
ekki mikil og reynslan af úrvalsdeildinni sama og engin.

➜ Lykilmaðurinn í sumar

➜ Binni bjartsýni

➜ Nýju andlitin

Leiknir mun þurfa að verjast af krafti í
mörgum leikjum í sumar og í varnarleiknum er enginn mikilvægari en
Óttar Bjarni Guðmundsson. Hann
er stór og sterkur strákur sem getur
spilað á miðju jafnt sem í vörn en
nýtist best sem miðvörður. Les leikinn
mjög vel og er leiðtogi í Leiknisliðinu.
Uppalinn með hjartað á réttum stað og
klárlega leikmaður sem getur slegið í
gegn hjá nýliðunum í sumar. Á marga
meistaraflokksleiki að baki þrátt fyrir
ungan aldur.

Við föllum aldrei
Öll liðin eiga eftir að komast að
því hvernig það er að spila í Breiðholtinu. Haldist allir þokkalega
heilir erum við betri en ÍA og ÍBV.

Elvar Páll Sigurðss. Breiðabl.
Kolbeinn Kárason Val
Halldór K. Halldórs. Keflavík
Atli Arnarson Tindastóli
Arnar F. Ólafsson Fjölni

➜ Siggi svartsýni

Fylgstu með þessum

Engin reynsla
Það verður gaman að prófa Pepsideildina en við erum ekki með
breidd né hefð í efstu deild til að
halda okkur uppi.

Hilmar Árni Halldórsson
Besti leikmaður 1. deildar í
fyrra og lykilmaður í sóknarleiknum. Fljótur, sterkur og
skorar mörk. Hefur auga fyrir
spili og með virkilega góðan
skotfót.

EINKUNNASPJALDIÐ VÖRNIN ★★★★★ SÓKNIN ★★★★★ ÞJÁLFARINN ★★★★★ BREIDDIN ★★★★★ LIÐSSTYRKURINN ★★★★★ HEFÐIN ★★★★★
Gengið síðustu sex tímabil | 2009 7. sæti (B-deild) | 2010 3. sæti (B) | 2011 10. sæti (B) | 2012 10. sæti (B) | 2013 7. sæti (B) | 2014 1. sæti (B) ● Íslandsmeistarar Aldrei. ● Bikarmeistarar Aldrei.

HJARTAÐ SLÆR Eden Hazard skoraði
sigurmarkið gegn United, en hann átti
aftur stórleik.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

ÚRSLIT
ENSKI BIKARINN
READING - ARSENAL

1-2 (E. FRAML.)

0-1 Alexis Sánchez (39.), 1-1 Garath McCleary
(54.), 1-2 Alexis Sánchez (105.+1).

ASTON VILLA - LIVERPOOL

2-1

0-1 Philippe Coutinho (30.), 1-1 Christian Benteke
(36.), 1-2 Fabian Delph (54.).
Arsenal og Aston Villa mætast í úrslitaleiknum
sem fram fer á Wembley-leikvanginum í Lundúnum 30. maí.

ENSKA ÚRVALSDEILDIN
C. PALACE - WEST BROMWICH

0-2

BALLIÐ BYRJAR Michael Craion, leikmaður KR, og Darrel Flake, leikmaður Tindastóls, eru báðir komnir í lokaúrslitin í fyrsta skipti á ferlinum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Sentimetrar og kíló duga oft
Úrslitarimma KR og Tindastóls í Domino’s-deild karla hefst í Vesturbæ Reykjavíkur í kvöld. Stólarnir hafa
ekki verið í lokaúrslitum í 14 ár, en þá spilaði með liðinu núverandi aðstoðarþjálfari liðsins, Kári Marísson.

0-1 James Morrison (2.), 0-2 Craig Cardner (53.).

EVERTON - BURNLEY

1-0

1-0 Kevin Mirallas (29.).

LEICESTER - SWANSEA

2-0

1-0 Leonardo Ulloa (15.), 2-0 Andy King (89.).

STOKE - SOUTHAMPTON

2-1

0-1 Morgan Schneiderlin (22.), 1-1 Mame Biram
Diouf (47.), 2-1 Charlie Adam (84.).

CHELSEA - MAN. UTD

1-0

1-0 Eden Hazard (38.).

MAN. CITY - WEST HAM

2-0

1-0 James Collins (18. sm), 2-0 Sergio Agüero
(36.).

NEWCASTLE - TOTTENHAM

1-3

0-1 Nacer Chadli (30.), 1-1 Jack Colback (46.), 1-2
Christian Eriksen (53.), 1-3 Harry Kane (90.+1).

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

32
32
33
33
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
33
33

23
20
19
19
17
17
17
13
13
11
11
10
9
9
8
5
6
7
7
5

7
6
8
7
6
6
5
8
7
10
9
11
9
8
8
14
10
7
5
11

2
6
6
7
9
10
11
12
13
12
13
12
15
16
17
13
16
18
21
17

65-26
63-32
59-31
67-34
47-36
53-47
45-24
38-42
38-41
42-42
42-45
41-43
32-46
34-54
24-45
25-48
29-45
34-51
38-59
26-51

76
66
65
64
57
57
56
47
46
43
42
41
36
35
32
29
28
28
26
26

KÖRFUBOLTI „Það er hrikalega

mikil stemning í bæjarbúum og
rúmlega það,“ segir Kári Marísson, aðstoðarþjálfari Tindastóls,
en Stólarnir mæta KR í fyrsta leik
liðanna í lokaúrslitum Domino’sdeildar karla í körfubolta í DHLhöllinni klukkan 19.15 í kvöld.
Það eru fjórtán ár síðan Tindastóll, sem hefur aldrei orðið
Íslandsmeistari, spilaði síðast til
úrslita. Liðið tapaði þá fyrir Njarðvík, 3-1, og horfði á Ljónin lyfta
Íslandsbikarnum á sínum eigin
heimavelli árið 2001.
Kári, sem var þá 48 ára gamall,
var í leikmannahóp Tindastóls í
síðustu tveimur leikjum. Það þarf
vart að taka fram að hann var aldursforseti liðsins, deildarinnar og
eflaust körfuboltans um gervalla
Evrópu.
Þetta var lögreglumál
„Á fjórða leiknum voru 1.100
manns. Ég sá þarna félaga úr
hreyfingunni frá Akureyri og
fleiri stöðum. Það kom fólk á leikinn alls staðar að. Þetta var mjög
eftirminnilegt, ekki síst vegna
þess að þarna var Logi Gunnarsson að springa út. Hann skoraði
30 stig og tróð yfir stóra Rússann
okkar, Michail Antropov. Þetta
var eftirminnilegur leikur og bara

ánægjulegt að við séum komnir
aftur í úrslitin,“ segir Kári Marísson, en Brenton Birmingham fór
ansi illa með Stólana í fjórða leiknum og bauð upp á fernu (28 stig,
10 fráköst, 11 stoðs., og 10 stolnir.).
„Hann stal boltanum alveg trekk
í trekk. Þetta var bara orðið lögreglumál,“ segir Kári og hlær.
Vildi fá KR í úrslitum
Tindastólsliðið fyrir fjórtán árum
var gott en Kári segir liðið í dag
betra. „Það er alveg klárt. Við
erum með breiðari hóp og fleiri
stóra menn. Fjarkinn og fimman
okkar er sterkari núna. Við vorum
bara með stóra Rússann og svo litlir í kringum hann,“ segir Kári, en
breiddin er svo mikil í Tindastólsliðinu í dag að það fær framlag frá
nánast öllu liðinu.
„Við höfum verið að spila á tíu
mönnum í gegnum þessar tvær
seríur í úrslitakeppninni. Við
höfum náð stigum frá níu mönnum sem er frábært. Við viljum
helst ekki að neinn spili meira en
30 mínútur og því viljum við halda
áfram,“ segir Kári.
Stólarnir fylgdust auðvitað með
ótrúlegum oddaleik KR og Njarðvíkur í undanúrslitum. Kári vildi
fá Íslandsmeistarana í lokaúrslitin, þrátt fyrir gífurlegan styrk

þess. „Njarðvík hefði verið gott
vegna heimaleikjaréttarins, en
ég fórnaði honum fyrir allt fólkið sem kemst á leikina í staðinn.
Ljónagryfjan er svo lítil þannig við
fáum fleiri áhorfendur á útileikina. Mitt hjarta vildi KR,“ segir
Kári.
Israel langbestur
Aðalþjálfari Tindastóls er Spánverjinn Israel Martin sem hefur
gert flotta hluti með liðið á fyrsta
ári. Kári ber honum söguna mjög
vel.
„Þetta er eðaldrengur og ofboðslega skemmtilegur karakter. Hann
er rosalega góður þjálfari með
fínar æfingar en það er tvennt sem
hann er afburðamaður í. Israel er
frábær í að skoða mótherjann og
klippa saman myndbönd og að búa
til eitthvað á staðnum í leikjum.
Þar er hann magnaður,“ segir Kári
Kári hefur verið mjög lengi í
kringum körfuboltann þannig að
það segir sitt þegar hann telur
Israel þann besta sem hann hefur
séð.
„Með fullri virðingu fyrir öllum
þeim þjálfurum sem ég hef haft og
þjálfað með er hann langbestur,“
segir Kári ákveðinn.
Tindastóll hefur mætt KR fjórum
sinnum á leiktíðinni. Norðanmenn

töpuðu fyrir KR-ingum í úrslitum
Lengjubikarsins síðasta haust,
aftur í undanúrslitum bikarsins
og útileiknum í deildinni.
Hungraðir að vinna KR
„Það er hungur í okkur að vinna
þá. Þeir eru búnir að vinna okkur í
tveimur stórum leikjum og í framlengingu í deildinni. Við erum
virkilega stemmdir í að vinna þá
núna,“ segir Kári, en hver er helsti
munurinn á liðunum?
„KR er með hávaxnara lið nánast í öllum stöðum. Það er bara
Craion sem við getum mætt með
Dempsey en annars eru þeir
stærri. Ef lið er hávaxnara og
hefur fleiri kíló innan sinna raða
dugar það oft í gegnum svona
seríu,“ segir Kári.
Hann býst við fjölda áhorfenda
á bandi gestanna í DHL-höllinni
í kvöld. „Ég vil sjá 700 Króksara
í KR-húsinu. Við sendum bara út
áskorun á þá,“ segir Kári sem vill
helst verða Íslandsmeistari í sem
fæstum leikjum.
„Við megum ekkert vera að því
að spila við KR langt fram á vor.
Það styttist í sauðburð þannig að
við verðum að klára þetta sem
fyrst,“ segir Kári eldhress og
skellihlæjandi að lokum.
tomas@365.is

W

SNJALLTILBOÐ


Glæsilegt örþunnt tæki með mjóum ramma og
Ambilight 2 baklýsingu sem eykur upplifunina.
Framúrskarandi myndgæði með 600Hz Perfect Motion Rate, Pixel Precise HD Dual Core örgjörva, Digital
Natural Motion og Micro Dimming Pro.
Öflugt snjallsjónvarp. Fjöldi tækninýunga er í tækinu þar á meðal Cloud TV & Explorer sem býður upp á að
nálgast sjónvarpsstöðvar í gegnum netið eða tengja tækið beint við Dropbox. Multiroom client & server
gerir svo mögulegt að senda sjónvarpsefni úr tækinu í önnur Philips tæki með Multiroom möguleikanum.

Philips 47PFS7109S

TILBOÐ

149.995

FULLT VERÐ 179.995

ht.is
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Mikill sigur fyrir okkur allar

OLÍSDEILD KARLA
UNDANÚRSLIT, 2. LEIKUR
ÍR - AFTURELDING

25-24

ÍR - Mörk (skot): Sturla Ásgeirsson 7/3 (9/3), Arnar
Birkir Hálfdánsson 7 (12), Bjarni Fritzson 4 (5),
Björgvin Hólmgeirsson 4 (8), Davíð Georgsson 2
(5), Brynjar Valgeir Steinarsson 1 (1), Jón Heiðar
Gunnarsson (1).
Varin skot: Svavar Már Ólafsson 12 (26/2, 46%),
Arnór Freyr Stefánsson 8/2 (18/4, 44%).
Hraðaupphlaup: 4 (Sturla Ásgeirsson 1, Bjarni
Fritzson 1, Davíð Georgsson 1, Brynjar Valgeir
Steinarsson 1.).
Afturelding - Mörk (skot): Pétur Júníusson 4 (5),
Böðvar Páll Ásgeirsson 4 (6), Birkir Benediktsson 4
(9), Hrafn Ingvarsson 2 (2), Elvar Ásgeirsson 2 (4),
Jóhann Jóhannsson 2/1 (4/1), Örn Ingi Bjarkason
2/2 (8/3), Ágúst Birgisson 1 (1), Árni Bragi Eyjólfsson 1 (2), Gunnar Þórsson 1 (2/1), Jóhann Gunnar
Einarsson 1/1 (3/1), Kristinn Bjarkason (1).
Varin skot: Davíð Hlíðdal Svansson 8 (24/2, 33%),
Pálmar Pétursson 2 (11/1, 18%).
Hraðaupphlaup: 4 ( Böðvar Páll Ásgeirsson 1,
Hrafn Ingvarsson 1, Elvar Ásgeirsson 2.).
Utan vallar: 8 mínútur.
Staðan í einvíginu er 1-1.

HAUKAR - VALUR

21-19

Haukar - Mörk (skot): Janus Daði Smárason
5/2 (10/3), Tjörvi Þorgeirsson 4 (10), Elías Már
Halldórsson 3 (3), Adam Haukur Baumruk 3 (5),
Árni Steinn Steinþórsson 3 (8), Jón Þorbjörn
Jóhannsson 2 (4), Einar Pétur Pétursson 1 (3),
Þröstur Þráinsson (1).
Varin skot: Giedrius Morkunas 22 (41/1, 54%).
Hraðaupphlaup: 3 ( Janus Daði Smárason 1, Tjörvi
Þorgeirsson 1, Einar Pétur Pétursson 1.).
Utan vallar: 6 mínútur.
Valur - Mörk (skot): Vignir Stefánsson 5 (5), Ómar
Ingi Magnússon 5 (11), Kári Kristján Kristjánsson
2 (3), Elvar Friðriksson 2 (6), Guðmundur Hólmar
Helgason 2 (14), Sveinn Aron Sveinsson 1/1 (2/1),
Finnur Ingi Stefánsson 1 (4), Geir Guðmundsson 1
(4), Alexander Örn Júlíusson (2), Atli Már Báruson
(2), Bjartur Guðmundsson (2).
Varin skot: Stephen Nielsen 12 (32/2, 38%).
Hlynur Morthens 3 (4, 75%).
Utan vallar: 6 mínútur.
Staðan í einvíginu er 2-0 fyrir Hauka.

Stjarnan rauf níu ára sigurgöngu Gerplu á Íslandsmótinu í hópﬁmleikum. Bjuggu til nýtt lið eftir
Evrópumótið og hafa unnið stóra sigra í vetur. Hópﬁmleikadeild Stjörnunnar var sigursæl á tímabilinu.
HÓPFIMLEIKAR „Það var mjög erfitt

að bíða eftir einkunninni, en rosalega gaman þegar úrslitin voru
ljós,“ segir Andrea Sif Pétursdóttir, fyrirliði Stjörnunnar, sem varð
Íslandsmeistari í hópfimleikum á
föstudagskvöldið.
Með sigrinum rauf Stjarnan níu
ára sigurgöngu hins ótrúlega liðs
Gerplu, en þær þurftu að sætta sig
við annað sætið að þessu sinni.
Stjarnan fékk 17,300 stig á trampólíní, 21,716 stig fyrir gólfæfingar
og 17,500 stig fyrir stökk, en Gerpla
þurfti að ná 17,384 stigum á stökki
til að vinna titilinn tíunda árið í röð.
Okkar tími kominn
„Við vissum ekkert hvernig þeim
gekk því við horfðum ekki á þær.
Þær hefðu getað gert þetta alveg
sjúklega vel og unnið, en líklega
vorum við með hærra erfiðleikastig,“ segir Andrea Sif.
Fyrirliðinn segir Stjörnuna hafa
búið til nýtt lið eftir Evrópumótið
í haust og stefnt á sigur á Íslandsmótinu. „ Við erum búnar að æfa
saman frá því október. Við æfum
fjórum sinnum í viku og þrjá tíma
í senn,“ segir Andrea, en stelpurnar hafa beðið mislengi eftir titlinum
stóra.
„Það er ein í liðinu okkar sem er
búin að bíða verulega lengi. Flester
erum við búnar að vera í þessu í 2-3
ár og margar byrjuðu bara í haust.
Þetta er því mikill sigur fyrir okkur
allar.“
Samkeppnin er mikil á milli
Stjörnunnar og Gerplu og nú loks
náðu stúlkurnar úr Garðabænum að

LOKSINS Stjarnan rauf einokun Gerplu og varð Íslandsmeistari. Andrea Sif er fyrir miðri mynd.

hafa betur gegn Íslandsmeisturum
síðustu níu ára.
„Það hefur alltaf verið smá
spenna á milli liðanna, en aðallega á mótum. Við vorum flestar
saman í landsliðinu, bæði unglinga
og kvenna, og þá standa allir saman
en á mótum er rígur,“ segir Andrea
Sif sem vonast til að Gerpla þurfi
nú að horfa upp á Stjörnuna fagna
nokkrum titlum.
„Ég held að okkar tími sé kominn,“ segir hún ánægð. „Aldursmunurinn er frekar jafn í liðunum líka.

Gerplustelpurnar hafa alltaf verið
eldri en nú er þetta jafnara.“
Góður vetur í Garðabæ
Fyrirliðinn og stelpurnar í Stjörnuliðinu fögnuðu sigrinum á lokahófi
fimleikadeildarinnar í gær þar sem
var mikil gleði enda árangur tímabilsins í vetur góður.
„Þar voru öll Stjörnuliðin saman
sem hafa öll staðið sig svo vel. Unglingaliðið náði öllum titlunum og
blandaða liðið vann fyrsta mótið
og dansinn í gær,“ segir Andrea Sif

TAKKASKÓ-

ALLT AÐ

DAGAR 70%
20.-26. APRÍL 2015
í Intersport Bíldshöfða og Akureyri

AFSLÁTTUR AF
eldri týpum af
takkaskóm
í stærðum 39-47

Aðeins í
INTERSPORT
Bíldshöfða og
Akureyri

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

MYND/STJARNAN

og heldur áfram að telja upp áfrek
vetrarins:
„Við urðum Íslands- og deildarmeistarar og unnum svo dýnu og
trampólín í keppni á einstökum
áhöldum á laugardaginn. Þetta er
búið að vera mjög góður vetur hjá
Stjörnunni.“
Nú fá Stjörnustelpur smá frí
áður en æfingar hefjast á ný. „Við
stefnum á Norðurlandamótið í
nóvember. Það er langt í það en
það tekur langan tíma að æfa nýja
hluti,“ segir Andrea Sif. tomas@365.is

Hlutafjárútboð
Eikar fasteignafélags

Almennt útboð á hlutabréfum í Eik fasteignafélagi
Áskriftartímabili lýkur í dag 20. apríl klukkan 16:00

Markmið seljanda er annars vegar að útboðið geri félaginu kleift að uppfylla skilyrði Nasdaq Iceland um dreiﬁngu
hlutabréfa sem tekin eru til viðskipta á Aðalmarkaði og hins vegar horﬁr seljandi til þess að selja eign sína á sem
hagstæðustu verði.

Tekið verður við áskriftum rafrænt á vef Arion banka, arionbanki.is
Stærð útboðsins
leiðir eða tilboðsbækur eru í boði en ákvörðun um stærð tilboðsbóka mun taka mið af eftirspurn í útboðinu, bæði hvað
varðar verð og magn.

Tilboðsbók A

Tilboðsbók B

Eitt endanlegt verð, jafnt eða lægra en í B

Eitt endanlegt verð, jafnt eða hærra en í A

Meginregla við úthlutun verður að taka þeim áskriftum sem berast á hæsta gengi. Gert er ráð fyrir að niðurstöður útboðs
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Slíkt samþykki birtir Nasdaq Iceland ásamt tilkynningu um fyrsta mögulega viðskiptadag

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu
og að áskrift í útboðinu er bindandi
Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel upplýsingar um félagið og skilmála útboðsins í lýsingu hlutabréfa sem félagið

Nánari upplýsingar
Fyrirtækjaráðgjöf fjárfestingarbankasviðs Arion banka hefur umsjón með útboðinu og því ferli að fá hlutabréf félagsins
tekin til viðskipta. Aðstoð vegna útboðsins má nálgast hjá fyrirtækjaráðgjöf og markaðsviðskiptum fjárfestingarbankasviðs
Um félagið

Húsasmiðjan, Landsbankinn, Rúmfatalagerinn, Síminn, Deloitte og VÍS.
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 18.55
ÍSLAND Í DAG.
Vandaðir þættir þar sem fjallað verður um allt frá pólitíkinni, viðskiptum
og yﬁr í mat og heilsu, menningu
og mannlíf. Þáttastjórnendur verða
eftir sem áður Sindri Sindrason, Edda
Sif Pálsdóttir og Ásgeir Erlendsson en fjölmargir aðrir fjölmiðlamenn munu koma að
stækkun þáttarins með innslögum og viðfangsefnum
sem þeim eru hugleikin.
Það ættu því allir að ﬁnna
eitthvað við sitt hæﬁ.

Bylgjan kl.10.00
Ívar
Guðmundsson

2 BROKE GIRLS

KÖNNUÐURINN DÓRA

THE MASK OF ZORRO

STÖÐ 2 KL. 19.35 Bráðskemmtileg
gamanþáttaröð um stöllurnar Max og
Caroline sem eru staðráðnar í að láta
drauma sína rætast.

KRAKKASTÖÐIN KL. 09.00 Skemmtileg þáttaröð með vinsælustu vinkonu
allra barna, Dóru og vini hennar.

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 14.20 Ævintýramynd
frá 1988 með Antonio Banderas, Anthony Hopkins og Catherine Zeta-Jones í
aðalhlutverkum. Ungur þjófur sem leitar
hefnda eftir morð á bróður sínum fær
þjálfun hjá hinum gamla Zorro, sem
einnig á harma að hefna.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07:00 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Wipeout

16.30 Séra Brown

08:05 The Middle

17.45 One Born Every Minute UK

17.20 Tré Fú Tom

08:30 2 Broke Girls

19.00 The Amazing Race (12.12)

17.42 Um hvað snýst þetta allt?

08:50 Selfie

19.45 The Bill Engvall Show (3.10)

17.47 Loppulúði, hvar ertu?

09:15 Bold and the Beautiful

20.10 Saving Grace (14.19)

18.00 Skúli skelfir

09:35 Doctors

20.55 The Finder (8.13)

18.15 Táknmálsfréttir

10:15 Heilsugengið

21.40 Vampire Diaries (18.22)

18.25 Landakort

10:40 Gatan mín

22.20 Pretty little liars (21.25)

18.35 Þú ert hér

11:00 Mistresses

23.10 The Amazing Race (12.12)

19.00 Fréttir

12:35 Nágrannar

00.15 Saving Grace (14.19)

19.25 Íþróttir

13:00 Britain’s Got Talent

01.00 The Finder (8.13)

19.30 Veðurfréttir

14:00 Britain’s Got Talent

01.40 Vampire Diaries (18.22)

19.35 Kastljós

15:05 ET Weekend

02.20 Pretty little liars (21.25)

20.00 Astrid Lindgren

15:50 Tommi og Jenni

03.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

21.05 Spilaborg (House of Cards III)

16:10 Villingarnir

| 20:25
BRESTIR
Eru unglingar tilbúnir til að eignast börn? Tugir íslenskra
unglingsstúlkna eignast börn á ári hverju en í næsta þætti
Bresta skyggnist Þórhildur Þorkelsdóttir inn í líf
unglingsmæðra á Íslandi. Þunganir unglingsstúlkna eru í
vestrænum heimi taldar marghliða lýðheilsuvandamál en að
eignast barn sem barn getur haft afdrifaríkar aﬂeiðingar.

21.45 Gunnel Carlson heimsækir

16:35 A to Z

Ítalíu

17:00 Guys With Kids

22.00 Tíufréttir

17:20 Bold and the Beautiful
17:40 Nágrannar
18:05 Simpson-fjölskyldan
18:30 Fréttir Stöðvar 2
18:47 Íþróttir
18:55 Ísland í dag.
19:35 2 Broke Girls
19:55 The New Girl

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

20:20 Brestir
20:50 Backstrom
21:40 Game of Thrones
22:40 Vice
23:35 The Big Bang Theory
23:55 White Collar
00:40 A.D.: Kingdom and Empire

Fáðu þér áskrift á 365.is

01:25 My Cousin Vinny
03:20 The Extra Man
05:05 The Middle

| 21:40
GAME OF THRONES
Fimmta þáttaröðin um hið
magnaða valdataﬂ og
blóðuga valdabaráttu sjö
konungsfjölskyldna í
Westeros.

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

05:25 Fréttir og Ísland í dag

22.15 Veðurfréttir

07.00 Kalli á þakinu 07.22
Brunabílarnir 07.47 Víkingurinn
Vic 08.00 Strumparnir
08.25
Ævintýri Tinna 08.47 Töfrahetjurnar
09.00 Könnuðurinn Dóra 09.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.45
Doddi litli og Eyrnastór 09.55
Sumardalsmyllan
10.00
Áfram
Diego, áfram! 10.24 Svampur
Sveins 10.45 Elías 10.55 UKI 11.00
Kalli á þakinu 11.22 Brunabílarnir
11.47 Víkingurinn Vic 12.00
Strumparnir 12.47 Töfrahetjurnar
13.00 Könnuðurinn Dóra 13.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.45
Doddi litli og Eyrnastór 13.55
Sumardalsmyllan 14.00 Áfram Diego,
áfram! 14.24 Svampur Sveins 14.45
Elías 15.00 Kalli á þakinu 15.22
Brunabílarnir 15.47 Víkingurinn
Vic 16.00 Strumparnir 16.25
Ævintýri Tinna 16.47 Töfrahetjurnar
17.00 Könnuðurinn Dóra 17.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.55
Sumardalsmyllan 18.00 Áfram Diego,
áfram! 18.24 Svampur Sveins 18.45
Elías 18.55 UKI 19.00 Pétur og kötturinn Brandur

23.45 Kastljós Endursýnt Kastljós frá

því fyrr í kvöld.
00.10 Fréttir
00.25 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
14.40 Cheers
15.05 Scorpion
15.50 Parenthood
16.30 Judging Amy
17.10 The Good Wife
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 The Office
20.15 My Kitchen Rules

11.50 KR - Njarðvík

21.00 Hawaii Five-0

13.20 Formúla 1 2015 - Barein

22.30 Inside Men

15.40 Reading - Arsenal

18.25 Friends

17.20 Aston Villa - Liverpool

19.10 New Girl

19.00 Domino’s-deild karla - Úrslita-

20.00 Sjálfstætt fólk

keppni BEINT
21.00 Ensku bikarmörkin
21.30 Spænsku mörkin
22.00 Cleveland - Boston
23.40 Moto GP - Ástralía

20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.00 Broadchurch

23.50 Eldsnöggt með Jóa Fel

07:00 Man. City - West Ham

08.00 PGA TOUR 2015
13.00 Golfing World 2015
13.50 This Is the Presidents Cup 201
14.15 PGA tour

18.05 PGA Tour 2015

14:20 Everton - Burnley

Diegó er ávallt til þjónustu
reiðubúinn þegar dýr lenda í
vanda.

03.05 Pepsi MAX tónlist

17.10 PGA tour 2015- Highlights

12:40 Stoke - Southampton

19:20 Chelsea - Man. Utd.

02.15 Inside Men

16.20 Golfing World 2015

08:40 Newcastle - Tottenham

| 18:00
ÁFRAM DIEGO, ÁFRAM!

01.30 CSI. Cyber

23.20 Sjálfstætt fólk

01.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

17:40 Newcastle - Tottenham

00.45 Hawaii Five-0

22.35 Grimm

01.05 Sisters

16:00 Man. City - West Ham

23.15 The Good Wife

21.50 Sisters

00.20 Broadchurch

| 22:00
STAND UP GUYS

23.05 PGA Tour 2015 - Highlights
11:10 The Way Way Back
12:50 The Clique
14:20 The Mask of Zorro

HRINGBRAUT

22:15 Football League Show

16:35 The Way Way Back

22:45 Leicester - Swansea

18:15 The Clique

00:25 Messan

19:45 The Mask of Zorro

10.00 Helgin (e) 10.45 Kvennráð (e) 11.30
Líf og list (e) 12.00 Helgin (e) 12.45 Kvennráð
(e) 13.30 Líf og list (e) 16.00 Helgin (e) 16.45
Kvennráð (e) 17.30 Líf og list (e) 18.00 Helgin
(e) 18.45 Kvennráð (e) 19.30 Líf og list (e)
20.00 Lífsstíll 20.30 Hringtorg 21.00 Úr
smiðju Páls Steingrímssonar 22.00 Lífsstíll (e)
22.30 Hringtorg (e) 23.00 Úr smiðju Páls
Steingrímssonar (e)

21:00 Messan

22:00 Stand Up Guys
23:35 The Place Beyond the Pines

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

22.45 Frelsið kom með rokkinu

10.15 Juventus - Mónakó

keppni

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

22.20 Viðtalið

07.00 Cleveland - Boston

00.40 Domino’s-deild karla - Úrslita-

Gamansöm mynd um tvo
gamla krimma sem hittast á
ný eftir langa fangelsisvist
með Al Pacino, Christopher
Walken og Alan Arkin.

Þátturinn er fyrst og
fremst skemmtilegur
tónlistarþáttur.
Hann er persónulegur og byggður
upp þannig að fólk
haﬁ gaman af því
að hlusta á útvarp.

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama 21.00
Fyrirtækjaheimsókir 21.30 Stormað

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

01:55 Total Recall
03:55 Stand Up Guys

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

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin

C&J SILVER
STILLANLEGT
með Shape heilsudýnum

Fyrir þínar
bestu stundir

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

Stillanlegur botn og Shape heilsudýna
Stærð cm

Fullt verð

2x80x200

442.300 kr. 369.900 kr.

TILBOÐ

2x90x200

466.800 kr.

379.990 kr.

2x90x210

487.300 kr.

389.990 kr.

2x100x200

487.300 kr.

389.990 kr.

Fáanlegt í fleiri stærðum

Verð frá 369.900 kr.

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

276 cm

U-sófi
Svart, slitsterkt áklæði hægri og vinstri tunga.
Gafl seldur sér,
mikið úrval.

203 cm

JACKPOT

Fullt verð: 189.900 kr.

KOMIN

SHAPE DELUXE
heilsurúm

Aðeins 149.900 kr.

AFTUR

Jazz

Heilsudýna sem:
• Lagar sig fullkomlega að líkama þínum
Stærð cm.

• 2 cm latexlag bólstrað í áklæði

100x200

• 4 cm gel memoryfoam

120x200

164.900

131.920

• 4 cm shape memoryfoam

140x200

184.900

147.920

Topgrain leður á slitflötum.
4 litir: Brúnn, koníaks
brúnn, ljós og svartur.

• Non-slip efni á botni dýnunnar

160x200

209.900

167.920

Fullt verð: 119.900 kr.

180x200

234.900

187.920

• Engir rykmaurar

Fullt verð

Tilboð

129.900

103.920

hægindastóll með skemli

• 26 cm þykk heilsudýna

• 5 ára ábyrgð!
• Ofnæmisprófuð
• Burstaðir stálfætur

Aðeins 89.900 kr.

20% afsláttur

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

Stærð cm

Gerð

15x21

Þvottapoki

Dorma verð
125 kr.

30x30

Þvottastykki

175 kr.

40x60

Handklæði

475 kr.

50x100

Handklæði

795 kr.

70x140

Handklæði

1.495 kr.

90x170

Handklæði

2.495 kr.

Fyrir þínar
bestu stundir

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

Holtagörðum
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Holtagarð ar | Akureyri
| www.dorm a.is

Þú finnur
Dormabæklinginn á dorma.is
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Fékk málverk af Ikea-apanum í afmælisgjöf
Kristín Edda Frímannsdóttir fékk mjög skemmtilega afmælisgjöf frá nöfnu sinni Kristínu Guðmundsdóttur.

„Work Song með Hozier er í miklu
uppáhaldi á rólegum mánudegi.
Annars er aldrei langt í minn innri
körfuboltamann og þá er það J. Cole
sem verður fyrir valinu.“
Matthías Orri Sigurðarson körfuboltamaður
sem mun leika með liði Columbus Stateháskólans á næsta ári.

Kristín Edda Frímannsdóttir fékk helst til óvenjulegt málverk í afmælisgjöf frá vinkonu sinni og
nöfnu, Kristínu Guðmundsdóttur. Kristín málaði
mynd af japanska makakí-apanum Carl sem árið
2012 slapp úr bíl eiganda síns sem staddur var í
verslunarferð í Ikea í Kanada.
Carl reikaði um verslunina og náðust af honum
fjölmargar myndir auk þess sem fréttamiðlar fjölluðu um málið. Eftir það fóru plaköt með myndum
af Carl í sölu og var það í kjölfar slíks plakats sem
hugmyndin að afmælisgjöfinni kviknaði.
„Þetta var einhver svona einkabrandari hjá
okkur, þessi api, og okkur fannst hann svo fyndinn. Svo sáum við plakat af honum í afmæli sem

við vorum í,“ segir listamaðurinn og bætir við að
Kristín Edda hafi í kjölfarið beðið um mynd af
apanum í afmælisgjöf.
Kristín varð við þeirri bón og málaði mynd af
Carl en hún stundar nám í Myndlistarskólanum í
Reykjavík. „Það var mjög erfitt að gefa hann frá
sér að lokum, ég sakna hans alveg svolítið,“ segir
hún og hlær. Kristín Edda fékk málverkið að gjöf
á veitingastað á afmælisdaginn og er alsæl með
gjöfina.
„Hann er svo rosalega vel málaður hjá henni,
augun eru alveg fullkomin,“ segir Kristín Edda
hlæjandi og bætir við að næsta mál á dagskrá sé
að fara með Ikea-apann í innrömmun.
- gló

ÞRJÚ FLOTT Kristín Edda og Kristín eru hér

alsælar með málverkið af Ikea-apanum Carl á milli
sín.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ÞÍN STUND
ÞINN STAÐUR
AFSLÁTTUR

NORDICPHOTOS/GETTY

20%

Í SAMFESTINGNUM Rihanna flott í

samfestingi frá Galvan í partíi eftir
Grammy-verðlaunahátíðina. MYND/GALVAN

Stillanlegur höfuðpúði.

Skemill hentar
öllum óháð lengd.

Þægilegt
handfang
til að stilla
halla á
baki.

TIMEOUT
Hægindastóll með skemli
Fáanlegur í mörgum útfærslum og litum.
Svart leður og hnota með skemli.
Fullt verð: 379.980 kr.

Tilboðsverð 299.990 kr.

betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is

GLÆSILEG Elizabeth Olsen í kjól frá
merkinu en hann er seldur á vefsíðunni
Matchesfashion fyrir 754 pund.

HRIFIN AF MERKINU Leikkonan Gwyneth Paltrow klæddist samfestingi frá
Galvan í sjónvarpsviðtali í janúar.

Rihanna keypti
samfestinginn sjálf
Síðastliðna mánuði hafa stjörnur á borð við Rihönnu, Elizabeth Olsen og Gwyneth Paltrow klæðst ﬂíkum frá tískumerkinu Galvan en listrænn stjórnandi og
einn af stofnendum þess er Sólveig Káradóttir.
Stjörnurnar keppast við það að
klæðast fötum frá tískumerkinu
Galvan en einn stofnenda og listrænn stjórnandi merkisins er Sólveig Káradóttir.
Nú síðast var það leikkonana
Elizabeth Olsen, systir tískudrottni nga na og tví bura na
Mary-Kate og Ashley Olsen, sem
klæddist hvítum og dökkbláum
kjól úr smiðju merkisins á frumsýningu Avengers: Age of Ultron
í Los Angeles.
„Mér finnst hún svo skemmtileg hún Elizabeh Olsen, bæði góð
leikkona og flott stelpa,“ segir
Sólveig glöð í bragði.
Í mörgum tilfellum klæðast
stjörnurnar hönnun sem þær fá
senda í gegnum stílista sína og
PR-skrifstofur. Sú var þó ekki
raunin þegar ein þekktasta poppstjarna heims, Rihanna klæddist
í tvígang flík frá Galvan síðastliðin febrúar.
„Rihanna keypti og valdi samfestinginn og kjólinn sjálf,“ segir
Sólveig. Rihanna, sem þekkt er
fyrir það að vera mikill frumkvöðull þegar kemur að tísku,
klæddist dökkbláum Galvan-samfestingi í partýi eftir Grammyverðlaunahátíðina en fatnað-

inn keypti hún í fataversluninni
Opening Ceremony í Los Angeles.
Söngkonan kæddist einnig kjól
frá merkinu þegar hún hélt upp
á tuttugu og sjö ára amælið sitt
rúmri viku síðar en þá varð fyrir
valinu silfraður gólfsíður kjóll
með mjóum hlýrum.
Sólveig segir það hafa haft góð
áhrif á söluna en kjóllin seldis í
kjölfarið upp í tveimur verslunum.
Stjörnurnar virðast því hrifnar
af merkinu en leikkonan Sienna
Miller klæddist kjól frá merkinu
á síðasta ári og leikkonan Gwyneth Paltrow klæddist var í samfesting frá Galvan í sjónvarpsviðtali í janúar en hún hefur áður
klæðst flíkum frá merkinu, sem
leggur áherslu á nútímalegan og
svalan kvöldklæðnað. „Það er
margt spennandi framundan hjá
okkur hjá Galvan, en við erum
meðal annars að hanna exclusive
línu fyrir netverslunina Matchesfashion.com,“ segir Sólveig.
Fremur stutt er síðan Galvan var stofnað en merkinu var
hleypt af stokkunum árið 2014 af
Sólveigu ásamt Carolyn Hodler,
Katherine Homgren og AnnaChristin Haas. gydaloa@frettabladid.is

FLOTT Sólveig ásamt eiginmanni

sínum, Dhani Harrisson, en hér er hún
klædd í sams konar samfesting og
Rihanna fjárfesti í.

Faxafeni 5, Reykjavík, Sími 588 8477
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 11-16
Dalsbraut 1, Akureyri, Sími: 558 1100 • Skeiði 1, Ísafirði, Sími 456 4566

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ
SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan
Atli Sveinsson jonatan@365.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar
Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

FRÁBÆR TILBOÐ Á HÁGÆÐA SONY SJÓNVÖRPUM

50ȨW8 3D

40Ȩ R4
5 ÁRA
ÁBYRGÐ

60Ȩ W6
5 ÁRA
ÁBYRGÐ

5 ÁRA
ÁBYRGÐ

3D gæði á frábæru verði. Full háskerpa,
1920x1080 punkta upplausn. Nettengjanlegt,
hátalarakerﬁ og innbyggt Wi-Fi.

Ótrúlega nett háskerpu sjónvarp á frábæru
verði. Afbragðs myndgæði, baklýsing og
birtuskynjari.

Örþunnt og ﬂott háskerpu sjónvarp með
1920x1080 punkta upplausn. Frábær myndgæði,
nettengjanlegt og innbyggt Wi-Fi.

Tilboð: 179.990 kr.

Verð aðeins: 89.990 kr.

Tilboð: 239.990 kr.

Verð áður: 199.990 kr.

KOMDU OG SKOÐAÐU ALVÖRU HÁSKERPU Á EINSTÖKU TILBOÐI.
Nýherji / Borgartúni 37 / Kaupangi Akureyri / netverslun.is

Verð áður: 289.990 kr.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Nýtur sín vel í sólinni
Listaháskólaneminn og þúsundþjalasmiðurinn Manúela Ósk Harðardóttir er nú stödd í Kaliforníuríki í
Bandaríkjunum. Um helgina fór hún
með sundkonunni og fyrirsætunni
Ragnheiði Ragnarsdóttur á Coachella-tónlistarhátíðina, sem er afar
vinsæl vestanhafs. Manúela deidi
upplifuninni af hátíðinni og ferðalaginu
með vinum sínum
á samskiptamiðlinum Snapchat.
Manúela hefur
sett inn fjölda
skemmtilegra
myndbanda og
mynda frá
ferðinni og er
greinilegt að
hún nýtur
verunnar í
Bandaríkjunum
í botn.

Í Ö
ÚLAGERSALA

REKKJUNNAR
AÐEINS ÞRÍR DAGAR!
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Gísli Tróð óvænt upp
Rapparinn Gísli Pálmi, sem gaf út
sína fyrstu plötu í síðustu viku, tróð
óvænt upp á Prikinu aðfaranótt
laugardags. Gauti Þeyr Másson, betur
þekktur sem Emmsjé Gauti, var
plötusnúður á Prikinu þetta kvöld
og fékk hann Gísla til þess að mæta
án þess að gestir staðarins vissu
af. Uppákoman vakti
mikla kátínu á meðal
gesta, enda nýtur
Gísli Pálmi mikilla
vinsælda. Platan
hans, sem
ber titilinn
Gísli Pálmi,
hefur selst
mjög vel
og vakið
mikla
athygli.

SELJUM ÚTLITSGÖLLUÐ,
SÝNINGARRÚM, SKIPTIRÚM OG
ELDRI GERÐIR Á ÓTRÚLEGU VERÐI!
LÖK Á ALLT AÐ 70% AFSLÆTTI
RÚMTEPPI Á 50% AFSLÆTTI
V

- vh

Mest lesið

ERÐDÆMI!
STÖK DÝNA

1 Alvarlega slasaður eftir fjórhjólaslys í
Grafarvogi
2 Ætla að nota köfnunarefnisgas við
aftökur í Oklahoma
3 Tveimur konum bjargað í Glymsgili
4 Svipuð verðmæti og handritin
5 Fékk tvær milljónir í Jókernum
6 Tveir í fangageymslu sem gáfu ekki
upp heimilisfang

(90x200 cm)

FRÁ 12.960 kr.

ARGH!!! 200415

AUKATÓNLEIKAR
ELDBORG Í HÖRPU 16. JÚNÍ KL. 23:00
MIÐASALA Á MIÐI.IS

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

VERÐDÆMI!
AMERÍSK
HEILS(1U53Rx2Ú03Mcm)
Queen Size
FRÁ 66.870 kr.

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16
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