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FRÉTTIR

Dæmt að bann við blóðgjöf
homma brjóti mannréttindi

Óboðnir gestir
Jón Lárusson á Selfossi segist
ósáttur við gesti gistiheimilis sem
mynda inn í garðinn hans. 2
Stál í stál Fulltrúar stéttarfélaganna
segja atvinnurekendur ekki hlusta á
nein rök og því stefna í frekari verkföll. Formaður VG segir stjórnvöld
þurfa að koma til skjalanna. 4

Dómur Evrópudómstólsins segir að blátt bann við blóðgjöf kunni að brjóta í bága við Mannréttindaskrá ESB.
Löggjöfin byggir á tilskipun sem er hluti af EES-samningnum og því gætu sömu sjónarmið átt við hér á landi.
MANNRÉTTINDAMÁL Í síðustu viku

féll dómur hjá Evrópudómstólnum
í svo kölluðu Léger-máli þar sem
segir að blátt bann í franskri löggjöf við blóðgjöf samkynhneigðra
kunni að brjóta í bága við Mannréttindaskrá ESB, þar sem mismunun byggð á kynhneigð er
bönnuð.
Í dómnum kemur fram að
endan legt svar velti á því hvort
bannið virði meðalhófsregluna.
Það þýðir að bann við blóðgjöf
eigi ekki að ganga lengra en þörf
er á til að tryggja almannaheilbrigði. Slíkt bann gæti staðist ef
ekki er hægt að koma í veg fyrir

mikla áhættu á smiti með nútímatækni eða ef faraldur HIV-smits
hjá samkynhneigðum er í samfélaginu.
Samkynhneigðum karlmönnum
er bannað að gefa blóð á Íslandi og
voru þau lög sett vegna alnæmisfaraldurs snemma á níunda áratugnum.
Varla er hægt að tala um faraldur HIV-smits hjá samkynhneigðum á Íslandi í dag en árið
2014 smituðust tíu af HIV á Íslandi
og samkvæmt nýjustu tölum um
dreifingu veirunnar smitast HIV
í 38 prósentum tilfella vegna kynmaka samkynhneigðra karlmanna,

sem er sama hlutfall og smitast
vegna kynmaka gagnkynhneigðra.
Dr. Gunnar Þór Pétursson,
dósent við lagadeild Háskólans í
Reykjavík, segir að til grundvallar
í málinu liggi frönsk löggjöf sem
byggir á ESB-tilskipun sem einnig
sé hluti af EES-samningnum.
„Þannig má segja að sambærileg
sjónarmið kynnu að geta komið til
skoðunar hér á landi. Hins vegar
þarf að hafa í huga að Mannréttindaskrá ESB, sem í málinu gegnir
lykilhlutverki, er ekki hluti af EESsamningnum. Sú staðreynd skapar
ákveðna togstreitu í EES-réttinum
sem enn hefur ekki verið leyst úr

Þannig
má segja að
sambærileg
sjónarmið
kynnu að
geta komið til
skoðunar hér
á landi.
Dr. Gunnar Þór Pétursson

fullkomlega – sérstaklega þar sem
EFTA-ríkin hafa enn ekki tekið
afstöðu til stöðu Mannréttindaskrárinnar í EES-réttinum.“ - ebg

Testamentið í Vogunum Móðir
barns í Stóru-Vogaskóla er ósátt við
að fulltrúum Gídeonfélagsins hafi
verið leyft að dreifa Nýja Testamentinu í skólanum. Ekki trúboð heldur
mistök segir skólastjórinn. 6
Vanhæfi ekki skoðað Forseti
Alþingis telur ekki ástæðu til að
kanna hæfi þingmanns sem á
eiginkonu sem mun fá makrílkvóta
samkvæmt nýju frumvarpi. 8

Þúsundir í sjávarháska Á síðustu
dögum hefur 5.800 flóttamönnum
verið bjargað af manndrápsfleytum á
Miðjarðarhafi. 10
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DRAUMABYRJUN NÝLIÐANNA Leiknir þreytti frumraun sína í efstu deild í gær og gerði sér lítið fyrir og skellti Valsmönnum á Vodafone-vellinum að Hlíðarenda,
3-0. Kolbeinn Kárason og Sindri Björnsson, sem skoruðu fyrstu tvö mörk Leiknis, fagna hér ásamt Brynjari Þór Hlöðverssyni (11). Valsmaðurinn Sigurður Egill Lárusson
virðist hins vegar kvalinn yfir óförum sinna manna í leiknum en alls fóru fjórir leikir fram í fyrstu umferð nýs tímabils í Pepsi-deildinni í gær. Sjla síðu 30
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hvað borgar
þú á mánuði?

1.000 mínútur
500 SMS/MMS

Komdu til Nova og
lækkaðu símreikninginn!

2.990 kr. í áskrift

Það kostar ekkert að ﬂytja númerið til Nova.
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Selfyssingur hefur fengið sig fullsaddan af glápi og myndatökum gesta í gistiheimili í næsta húsi:
--6
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Býður bæjarfulltrúum að skipta á heimili
FERÐAÞJÓNUSTA „Það er eitt að hafa nágranna

2

4°
6

2°

Nánast sama veðrið og var í gær.
Áfram smávegis él norðan og austan til,
en fyrir sunnan og vestan er lítið lát á
sólinni og líklega tilefni til að minna á
sólarvörn á þeim slóðum.

SJÁ SÍÐU 20

sem maður þekkir, eða fjöldann allan af alls
konar fólki sem maður þekkir ekki neitt,“
segir Jón Lárusson, íbúi á Selfossi sem sendi
bæjaryfirvöldum bréf vegna ónæðis af gestum á gistiheimili í næsta húsi.
„Maður kannast við það sjálfur að þegar
komið er inn á hótelherbergi þá fer maður
í gluggann og horfir út. Í þessu gistihúsi er
það garðurinn okkar sem gestirnir horfa á.
Þegar svo ónæðið eykst, svo ekki sé talað um
myndatökur, þá er einfaldlega mælirinn fullur,“ segir Jón.
Þótt fólk hafi tekjur af ferðaþjónustu segist

Jón telja það vera hlutverk sveitastjórnar að
gæta hagsmuna íbúanna. „Bæjarráð telur að
þau atvik sem athugasemdirnar lúta að séu
ekki þess eðlis að gengið sé gegn grenndarrétti nágranna,“ var hins vegar svarið frá
bænum.
„Ef sveitarstjórnin telur þetta ekkert mál
og enga truflun, þá erum við tilbúin að skipta
á fasteign við hvaða sveitastjórnarfulltrúa
sem er í sumar. Það ætti ekki að vera neitt
vandamál fyrir þau að taka boðinu, þar sem
þetta er ekkert ónæði og að því er virðist fullkomlega eðlilegt að teknar séu myndir af fólki
og heimilum þeirra,“ segir Jón Lárusson. - gar

GAGNKVÆM MYNDATAKA Jón Lárusson tók á dögunum mynd af fólki sem tók myndir inn í garð hans.
MYND/JÓN LÁRUSSON

RÚSTIR EINAR

Konan stendur
hér fyrir framan
hús sitt sem
hrundi í skjálftanum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Enn er leitað í rústunum í Nepal en fjölmargra er saknað:

Mikil eyðilegging og örvænting
NEPAL Fórnarlamb jarðskjálftans í Nepal stendur fyrir utan rústir
húss síns. Húsið hrundi í jarðskjálftanum í síðustu viku. Mörg hús og
byggingar í höfuðborginni eyðilögðust í skjálftanum sem var 7,8 að
stærð og fleiri minni eftirskjálftar fylgdu í kjölfarið. Að minnsta kosti
7.000 létu lífið og enn er fólks leitað í rústunum.
- vh / sjá síðu 10

200 tonn af efni í sjóinn:

Ánægður með undirtektir:

Spilliefni í sjó
við Kostaríka

Yfir 27 þúsund
skrifa undir

KOSTA RÍKA Yfirvöld í Kostaríka

STJÓRNMÁL „Þetta eru ótrúlega

hafa lýst 100 kílómetra strandlengju við ríkið sem neyðarsvæði eftir að flutningaskip fullt
af spilliefnum sökk síðastliðinn
laugardag.
Skipið var að flytja um 200
tonn af ammóníumnítrati í áburðar- og sprengiefnaframleiðslu.
Yfirvöld hafa ráðlagt fólki frá
því að synda í sjónum og stunda
veiðar á meðan áhrif spilliefnanna á lífríki sjávar eru könnuð.
Almannavarnir Kosta Ríka
hafa gefið út myndefni sem sýnir
dauða fiska á floti sem gætu hafa
látist vegna lekans.
- srs

góðar undirtektir. Það er greinilegt að þetta hefur hitt í mark,“
segir Bolli Héðinsson, einn þeirra
sem standa að undirskriftasöfnun
á vefnum Þjóðareign. Yfir 27 þúsund manns höfðu ritað nafn sitt
í undirskriftasöfnunina á níunda
tímanum í gærkvöldi. Vefsíðan hafði þá verið í tvo og hálfan
sólarhring í loftinu.
Í stuttu máli má segja að skorað sé á Ólaf Ragnar Grímsson
forseta Íslands að vísa í þjóðaratkvæðagreiðslu makrílfrumvarpi Sigurðar Inga Jóhannssonar sjávarútvegsráðherra. - jhh

Veldu einhverja 10 ávexti á ávaxtamarkaði
Krónunnar og þú borgar...

40
ef keypt eru 10 stk.
– annars 50

kr. stk.

MÆÐGURNAR Snæfríður segist ekki vilja fara með rútu í skólann. „Það er frekar skrýtið, ég á ekki að þurfa að fara í þessa þjón-

ustu. Ég get alveg séð um þetta sjálf,“ segir Snæfríður.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Einangrar sig frekar
en að fara í rútunni
Snæfríður Ingadóttir er lögblind en fær ekki leigubílaþjónustu. Foreldrarnir stefna
Kópavogsbæ vegna málsins. Móðir hennar segir einnig skort á skilningi í grunnskólanum en Snæfríður er til dæmis skilin eftir þegar bekkurinn fer í ferðir.
Snæfríður Ingadóttir er sjónskert
og skilgreind sem lögblind. Foreldrar hennar eru orðnir langþreyttir á úrræða- og skilningsleysi sem Snæfríður mætir vegna
fötlunarinnar. Fjölskyldan býr
í Kópavogi og hefur nú ákveðið
að stefna bænum vegna skorts á
þjónustu.
„Þegar það er mikil birta úti,
snjór eða sólskin, þá er Snæfríður
nánast alveg blind og getur ekki
farið ferða sinna sjálf. Þá þurfum
við að skutla henni í og úr skóla,
í tómstundir og félagslíf. Ef hún
byggi í öðru sveitarfélagi hefði
hún rétt á leigubílaþjónustu eins
og aðrir lögblindir. En það er ekki
í boði hér í Kópavogi,“ segir Ragnhildur Bjarkadóttir, móðir Snæfríðar.
Snæfríði hefur verið boðið að
taka rútu með börnum sem eru
í námsveri í skólanum, sem eru
sérstök úrræði. Snæfríður gengur aftur á móti í almennan bekk
enda afbragðs námsmaður. „Hún
vill ekki þiggja far með rútunni.
Hún myndi frekar sleppa því og
einangra sig enda er erfitt fyrir
unglingsstúlku á viðkvæmustu
árum sínum að vera sett í hóp með
börnum sem stríða við annars
konar fötlun. Það þarf að sníða
þjónustuna að hennar þörfum en

ekki láta hana laga sig að þeirri
þjónustu sem er í boði fyrir aðra.
En það á alltaf að láta eitt ganga
yfir alla þá sem eru fatlaðir.“
Ragnhildur segir Kópavogsbæ
ekki hafa boðið upp á neinar samræður og því hafi þau foreldrarnir ákveðið að fara hina lögbundnu
leið. Hún segir skólasögu Snæfríðar einnig hafa oft einkennst af
skilningsleysi og skorti á viðleitni.
Í skólanum skorti oft svigrúm til
að taka Snæfríði eins og hún er.
„Skóli án aðgreiningar er
fallegt á blaði en það skilar sér
ekki alltaf í framkvæmd. Það er
farið í ferðir án þess að hugsa um
hvernig hægt sé að sníða ferðina
að þörfum Snæfríðar og hefur
komið fyrir að hún geti ekki farið
með. Síðastliðin ár hefur Snæfríður setið í handavinnutímum
og mjög oft upplifað að ekki sé
komið til móts við þarfir hennar.
Hún situr í landafræðitíma í heilan klukkutíma án þess að vera
með því hún sér ekki á landakortið. Það eru til svo mörg dæmi
sem sýna okkur að þarna vanti
ákveðna viðleitni.“
Ragnhildur segir að samstarfið
við skólastjórann hafi verið gott í
gegnum tíðina en þau hafi síður
mætt skilningi af hálfu kennaranna, enda séu kröfur á kennara

Hún situr í landafræðitíma í heilan klukkutíma án þess að vera með
því hún sér ekki á landakortið. Það eru til svo
mörg dæmi sem sýna
okkur að þarna vanti
ákveðna viðleitni.
Ragnhildur Bjarkadóttir,
móðir Snæfríðar.

ef til vill of miklar. Hún segir
skorta fræðslu og upplýsingu
um fötlun og þá sérstaklega um
lögblindu, sem er afar sjaldgæf.
Þjónusta sem börn með algengari
fatlanir og raskanir fá henti Snæfríði engan veginn.
„Einfaldar beiðnir eins og að fá
námsgögn við hennar hæfi hafa
oft ekki komist til skila og þetta er
stanslaus barátta um grundvallaratriði. Svo fær maður þau svör frá
fólki sem Snæfríður þarf að eiga í
samskiptum við, alls staðar í samfélaginu, að það gleymi því stöðugt að hún sé lögblind eða það
hafi ekki gert sér grein fyrir takmörkunum hennar. Maður heyrir
það aftur og aftur – en er þetta
gleymska eða áhugaleysi?“
erlabjorg@frettabladid.is

CAPTIVA LT
VERÐ 5.990.000 KR.

10% ÚTBORGUN: 599.000 KR.

Bíll á mynd Captiva LTZ. Bílabúð Benna áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði. Birt með fyrirvara um texta og myndabrengl.

DÍSEL • 7 SÆTA • HLAÐINN BÚNAÐI

FJÓRHJÓLADRIFINN OG SJÁLFSKIPTUR
Captiva er fjórhjóladriﬁnn og einn vinsælasti sportjeppinn á Íslandi. Hann kemur með ríkulegum staðalbúnaði og er jafnframt á sérlega hagstæðu verði. Við
hvetjum þig til að gera samanburð á verði og búnaði bíla
í sama ﬂokki - það margborgar sig.

• Skynvætt fjórhjóladrif
• Dísel Turbo
• 184 hestaﬂa vél
• 7 sæta
• 17” álfelgur
• Aksturstölva
• Bluetooth samskiptakerﬁ

• Brekkubremsa (DCS)
• Stefnuljós í hliðarspeglum
• Fjarstýrðar samlæsingar
• Aðgerðarstýri
• Rafmagn í hliðarspeglum
• Hljómﬂutningstæki
• USB tengi

• Fjaropnun á afturhlera
• Hiti í sætum
• Aðfellanlegir, rafdrifnir speglar
• Rafmagns handbremsa
• Eco sparnaðarstilling
• Tölvustýrð tveggja svæða loftkæling
• Led afturljós

Þetta er hluti af aukabúnaði - nánari upplýsingar á chevrolet.is | Við erum á Facebook

Upplýsingar á benni.is og chevrolet.is

Opið alla virka daga frá 9 til 18
og laugardaga frá 12 til 16.
Verið velkomin í reynsluakstur.
TEST 2013

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Chevrolet 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 |

4. maí 2015 MÁNUDAGUR

SPURNING DAGSINS

Yfirlæknir segir að staða lifrarbólgusmitaðra á Íslandi eigi sér ekki hliðstæðu á meðal nágrannaþjóða:

Skortir tilskilin lyf fyrir lifrarbólgusmitaða
HEILBRIGÐISMÁL „Það er ekki eins

Bergsveinn, ertu mættur
í eftirpartýið?
„Já, og sit úti í Þýskalandi og er að
borða á grískum veitingastað.“
Bergsveinn Arilíusson söngvari segist hafa
hætt í tónlistinni eftir margra ára stanslaust
partý. Nú snýr hann aftur á svið vegna tuttugu
ára afmælis hljómsveitarinnar Sóldaggar.

Bæjarráð ítrekar samþykkt:

Vilja fá mat á
virði sparisjóðs
SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð Vest-

mannaeyja hefur ítrekað samþykkt bæjarstjórnar frá 1. apríl
varðandi endurgjald til fyrrverandi stofnfjáreigenda
Sparisjóðs Vestmannaeyja
vegna samruna
sparisjóðsins og
Landsbankans. ELLIÐI
Þar var óskað VIGNISSON
eftir hlutlægu
mati á verðmæti Sparisjóðs Vestmannaeyja á þeim tímapunkti
þegar hann var á „þvingaðan
máta“ sameinaður við Landsbankann, eins og segir í samþykktinni. „Bæjarstjórn felur
bæjarstjóra að kalla tafarlaust
eftir lögfræðilegu mati á framgöngu ríkisaðila,“ sagði meðal
annars í samþykktinni. Bæjarráðið segist ekki munu tjá sig
frekar um málið á meðan þessi
vinna sé unnin.
- gar

Hafa safnað nægu fé:

Verslun í Hrísey
tryggð áfram
HRÍSEY Verslunarstarfsemi í Hrís-

ey er að öllum líkindum tryggð
í nánustu framtíð eftir söfnun á
meðal eyjaskeggja og annarra
velunnara eyjarinnar.
Í byrjun marsmánaðar leit út
fyrir að verslunarrekstur í eynni
heyrði sögunni til þar sem reksturinn á Júllabúð, eins og hún
hét, stóð ekki undir sér. Nú hefur
tekist að safna þeirri upphæð
sem þarf til að stofna hlutafélag
um nýja verslun, eða um þremur
milljónum króna.
Stofnfundur hins nýja hlutafélags um verslunarrekstur í
Hrísey verður næstkomandi
laugardag.
- sa

og við séum að tala um sjaldgæft fyrirbæri og það er algerlega óásættanlegt ástand að við
getum ekki veitt þessum sjúklingum bestu meðferð,“ sagði
Sigurður Ólafsson, yfirlæknir
og sérfræðingur í meltingarsjúkdómum.
Hann segir að það sé með öllu
óásættanlegt að fólk með lifrarbólgu C fái ekki tilskilin lyf
en slíkt á sér enga hliðstæðu í
nágrannalöndum.

Um 20 0 sjúklingum sem
greinst hafa með lifrarbólgu C
stendur einungis til boða lyf sem
þykja úrelt í Evrópu og Bandaríkjunum. Lyfin eru ódýrari í
innkaupum, hafa meiri aukaverkanir og töluvert minni svörun.
Sigurður sagði að lifrarbólga
væri algengasti lifrarsjúkdómur
á Vesturlöndunum. Á Íslandi
væru margir sjúklingar sem fá
ekki viðeigandi meðferð en viðunandi úrræði gegn sjúkdómnum mættu vart bíða lengur.

Ólafur Baldursson, lækningaforstjóri Landspítalans, segir
að sérfræðingar spítalans vildu
kaupa lyfin en Sjúkratryggingar
Íslands hafi hafnað því.
„Það sem skiptir mestu máli
núna er að það fáist lausn og hún
fáist strax. Fyrir mig sem lækni
og sjúklingana mína skiptir ekki
mestu máli úr hvaða vasa innan
heilbrigðiskerfisins peningarnir
koma, þeir þurfa bara að koma
og það fljótlega,“ sagði Sigurður.

LYFJAGJÖF Um 200 einstaklingar hafa

lifrarbólgu C á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

- þká / srs

Verkföll sögð óumflýjanleg
33 sáttamál eru í vinnslu hjá ríkissáttasemjara. Lítið þokast í viðræðum stóru félaganna og verkföll vofa yfir.
Katrín Jakobsdóttir, formaður VG, telur ríkisstjórnina frekar þvælast fyrir en að liðka fyrir samningaviðræðum.
VINNUMARKAÐUR 37 sáttamálum
hefur verið vísað til ríkissáttasemjara á þessu ári. Þar af er
þrjátíu og þremur málum ólokið
hjá embættinu og ekkert þokast í
átt að samningum stóru félaganna
við Samtök atvinnulífsins.
Á Alþingi í dag verður rætt
um þá stöðu sem upp er komin á
vinnumarkaði og er Katrín Jakobsdóttir, formaður VG, málshefjandi.
Yfirvofandi verkföll eru Katrínu
áhyggjuefni. Vill hún fá upplýsingar um hvort ríkisstjórnin ætli
sér á einhvern hátt að liðka fyrir
samningum. Hún telur störf ríkisstjórnarinnar þvert á móti ekki
hjálpa til.
„Á baráttudegi verkalýðsins var
boðað afnám sérstaks raforkuskatts á álver svo dæmi sé tekið.
Mér finnst að ríkið eigi að hjálpa
til við samninga en ekki vera að
þvælast fyrir. Stjórnvöld hafa
þvert á móti hert þann hnút sem
er á vinnumarkaði í dag,“ segir
Katrín.
Um tíu þúsund félagar Starfsgreinasambandsins(SGS) lögðu
niður störf síðastliðinn fimmtudag
í fyrstu aðgerðum sínum og von er
á tveggja sólarhringa vinnustöðvun á miðvikudag og fimmtudag,
sem mun lama atvinnulíf á landsbyggðinni. Björn Snæbjörnsson,
formaður SGS, telur útilokað að
það náist að semja fyrir þann tíma.
„Það er nánast öruggt að við
munum þurfa að leggja niður störf
í þessari viku. Það er enginn vilji
til samninga af hálfu Samtaka
atvinnulífsins og samtökin vilja
ekki hlusta á sanngjarnar kröfur
okkar,“ segir Björn.
Stór félög launþega eru einnig
líkleg til að leggja niður störf í
mánuðinum. Hjúkrunarfræðingar hefja atkvæðagreiðslu í dag um
verkfallsboðun og ekkert hefur
miðað í samningaviðræðum Flóa-

KATRÍN
JAKOBSDÓTTIR

BJÖRN SNÆBJÖRNSSON

Í HNÚT Kjaradeilur eru sagðar í hnút og staðan grafalvarleg. Svo víðtækar verkfallsaðgerðir sem eru í sjónmáli eru fáheyrðar í íslenskri kjarabaráttu. Helmingur launþega gæti lagt niður störf í lok mánaðarins.

ÓLAFÍA B.
RAFNSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

bandalagsins og VR við Samtök
atvinnulífsins.
Ólafía B. Rafnsdóttir, formaður
VR, segist hafa miklar áhyggjur
af þeirri stöðu sem upp er komin
og segir að líklega muni atkvæðagreiðsla um verkfall hefjast um
miðjan mánuðinn.
„Við munum á þriðjudaginn [á
morgun] senda frá okkur fréttatilkynningu um þá stöðu sem upp
er komin í viðræðum okkar við
SA. Við höfum ekki fengið samtal við SA um kröfugerð okkar og
því er okkur nauðugur sá kostur
að setja málið í þennan farveg,“
segir Ólafía.

Að mati Ólafíu eru lög á verkföll ekki til þess fallin að liðka
fyrir samningum. Félag hjúkrunarfræðinga hefur einnig ákveðið
að kanna hug sinna félagsmanna
til boðunar verkfalls.
Ólafur G. Skúlason, formaður
Félags hjúkrunarfræðinga, segir
stéttina seinþreytta til vandræða.
Frá því félagið var stofnað árið
1994 hafi félagsmenn aðeins farið
í verkfall í tvo heila vinnudaga
árið 2001. Nú sé hins vegar ekki
sé unað lengur við þau kjör sem
hjúkrunarfræðingum séu boðin.
„Að morgni mánudagsins 11.
maí verður ljóst hvort við förum í

Það er enginn vilji til
samninga af hálfu Samtaka atvinnulífsins og
samtökin vilja ekki hlusta
á sanngjarnar kröfur
okkar.
Björn Snæbjörnsson, formaður SGS.

verkfall frá og með 27. maí. Við
höfum átt þrjá árangurslausa
fundi hjá ríkissáttasemjara frá
því í byrjun apríl. Við sjáum þetta
sem neyðarúrræði til að krefjast
betri kjara,“ segir Ólafur.
sveinn@frettabladid.is

Christine Lagarde og Geena Davis á meðal þátttakenda í jafnréttisráðstefnu:

Þýsk
gæði

Ráðstefnugjaldið feiknarmikið

Þar sem ferðalagið byrjar
Korputorg
1
112 Reykjavík
Sími 551 5600
utilegumadurinn.is

FERÐ
AVAG
NA

R

SEGLAGERÐIN ÆGIR

Opið mán-fös kl. 10-18 - lau-sun kl. 12-16

JAFNRÉTTISMÁL Christine Lagarde,
forstjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, og Geena Davis leikkona verða
á meðal þeirra sem taka þátt í ráðstefnunni Inspirally WE 2015 sem
haldin verður í Hörpu í sumar.
Tilefni ráðstefnunnar er 100 ára
afmælisár kosningaréttar kvenna
á Íslandi. Ráðstefnan er alþjóðlegt GEENA DAVIS
samtal um bestu leiðirnar til að
brúa kynjabilið.
Ráðstefnan er aðgengileg öllum
sem greiða ráðstefnugjaldið en
það er 750 evrur, sem jafngildir
um það bil 109 þúsund íslenskum
krónum. Það verð gildir til 15. maí
en eftir það hækkar verðið í 950
evrur, sem jafngildir rúmum 140
þúsund krónum. Þá er fólki gefinn CHRISTINE
LAGARDE
sá kostur á vefsíðu ráðstefnunnar
að leggja einstaklingum lið sem
ekki eiga næga fjármuni til að greiða ráðstefnugjaldið.
Auk Lagarde og Davis munu nokkrir íslenskir

HARPA Ráðstefnugjaldið er 750 evrur.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

stjórnmálamenn taka þátt í ráðstefnunni. Þar má
meðal annars nefna Jóhönnu Sigurðardóttur, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, Gunnar Braga Sveinsson og Jón Gnarr.
- nej / srs
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Hjálpræðisherinn á Íslandi á 120 ára afmæli. Áfanganum er fagnað með viðburðaríkri afmælisviku:

SVONA ERUM VIÐ

Finnur minni fordóma gagnvart Hernum

10,2

prósent kvenna á Íslandi á aldrinum

20-29 ára reyktu á árinu 2013. Það
er mikil fækkun frá 1993 þegar 24,8
prósent kvenna í þessum aldurshópi
reyktu.

ÞORLÁKSHÖFN Fjögur atkvæði skildu

að.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Mjótt á munum í Ölfusinu:

Sameining ekki
lengur í skoðun
SVEITARSTJÓRNIR „Í ljósi niður-

stöðu kosninganna sér bæjarstjórn ekki forsendur til að fara í
viðræður um sameiningu en lýsir
yfir vilja til áframhaldandi farsæls samstarfs sveitarfélaganna
á milli,“ segir bæjarstjórn Ölfuss
eftir rafræna íbúakosningu þar
sem kannaður var vilji til sameiningar við önnur sveitarfélög.
Af þeim sem greiddu atkvæði
voru 304 hlynntir viðræðum en
308 andvígir. Þegar spurt var við
hvaða sveitarfélag Ölfus ætti að
ræða, væri meirihlutinn hlynntur
sameiningu, þá nefndu 286 Hveragerði, 214 Grindavík, 81 Árborg
og 96 annað sveitarfélag. Það hafa
helst verið Hvergerðingar sem
sýnt hafa sameiningu áhuga. - gar

Ekki alls staðar greiðfært:

Þungfært fyrir
Strandamenn
SAMGÖNGUR Þótt vegir séu að

mestu greiðfærir á Suðurlandi og
Vesturlandi er víða erfiðara um
vik. Þannig er til dæmis þungfært
norður í Árneshrepp á Ströndum
samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni. Öxi og Breiðdalsheiði
eru ófærar.
Í gær var snjóþekja og skafrenningur á Steingrímsfjarðarheiði
og á Þröskuldum og hálkublettir
á Gemlufallsheiði, á Hálfdáni og
Möðrudalsöræfum. Byrjað er að
loka hálendisvegum vegna hættu á
vegaskemmdum.
- gar

SAMFÉLAG Hjálpræðisherinn á
Íslandi er 120 ára um þessar
mundir og er áfanganum fagnað
alla þessa viku.
„Það er bullandi vöxtur núna,
mikið að gerast hjá okkur út af
ýmsum félagsmálum,“ segir
Sigurður Ingimarsson, kafteinn
hjá Hjálpræðishernum. „Við
erum að vinna mjög gott starf
með borginni með heimilislausa
á Granda,“ segir Sigurður. Einnig
sé starfsemi í Mjódd og í Reykjanesbæ.

Í Mjóddinni er Hjálpræðisherinn með fjölskyldu- og fjölmenningarsetur. „Við erum að hjálpa
fólki í Breiðholti. Það byrjaði með
matargjöfum, en síðan erum við
að kenna útlendingum íslensku og
höfum verið með ýmis námskeið,
til dæmis sjálfshjálparnámskeið.
Við erum að hjálpa fólki inn í samfélagið,“ segir Sigurður. Í Reykjanesbæ er Hjálpræðisherinn að
vinna með hælisleitendum, til að
bæta stöðu þeirra.
Sigurður segir að fólk taki

Hjálpræðishernum allt öðruvísi
núna en það gerði áður. „Mér
finnst það, fólk er orðið miklu
opnara. Það hafa alltaf verið einhverjir fordómar í gangi í þessi
120 ár. En það hefur breyst svolítið því hér einu sinni var staðan hjá mönnum í Hjálpræðishernum þannig að þeir voru dregnir í
strigapokum og menn ætluðu að
drekkja þeim bara. Núna er það
ekkert lengur,“ segir Sigurður.
En það sé mikill velvilji gagnvart
Hjálpræðishernum núna.
- jhh

Skólastjóri segir gjöf
Gídeons ekki trúboð
Foreldrar barna í Stóru-Vogaskóla voru ekki látnir vita af heimsókn Gídeonfélagsins. Félagið gaf börnum í 5. bekk Nýja Testamentið. „Fann bókina í skólatösku
barnsins míns,“ segir móðir barns í 5. bekk. „Ekki trúboð,“ segir skólastjóri.
VOGAR Óánægju gætir með heim-

sókn Gídeonfélagsins í Stóru-Vogaskóla á Vatnsleysuströnd þar sem
félagið afhenti börnum í 5. bekk
Nýja Testamentið að gjöf. Foreldrar barnanna voru ekki látnir
vita fyrir fram um heimsóknina.
„Mistök sem skrifast á mig,“ segir
Svava Bogadóttir, skólastjóri StóruVogaskóla.
Ingibjörg Axelsdóttir, foreldri
barns í 5. bekk skólans, undrast
að hafa ekki verið látin vita að
til stæði að félagið afhenti börnum trúarrit kristinna manna. „Ég
hefði viljað vita að þetta stæði
til því þá hefði ég getað rætt við
mitt barn um þetta. Þetta finnst
mér vera trúboð og að mínu mati á
trúboð ekki heima í grunnskólum
landsins. Af því tilefni sendi ég
póst á bæjaryfirvöld þar sem ég
spurði út í verklagsreglur um
svona heimsóknir og hvort ekki
væri æskilegt að setja sér skýrar
reglur,“ segir Ingibjörg.
Þann 29. apríl síðastliðinn var málið tekið
fyrir á bæjarstjórnarfundi í Vogum. Var bréf
Ingibjargar lagt fram sem
og nýjar verklagsreglur
grunnskólans sem settar
voru í kjölfar athugasemdar foreldra. Verklagsreglur
voru samþykktar á þeim bæjarstjórnarfundi.
Svava Bogadóttir, skólastjóri Stóru-Vogaskóla, segir
ekki um trúboð að ræða þegar
kristnir trúarhópar útdeila trúarritum kristinna manna til grunnskólabarna.
„Þessari heimsókn var þannig

Í DAGSETRINU Herinn hefur um árabil
rekið athvarf fyrir utangarðsmenn.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Klasasprengjur í Jemen:

Nota mögulega
ólögleg vopn
JEMEN Mannréttindavaktin (e.
Human Rights Watch) segist búa
yfir sönnunargögnum þess efnis
að Sádi-Arabar hafi beitt klasasprengjum frá Bandaríkjunum í
hernaði sínum í Jemen. Flest ríki
heims hafa bannað notkun klasasprengna en 116 ríki hafa skrifað
undir sáttmála þess efnis. Hvorki
Sádi-Arabía né Bandaríkin eru á
meðal þeirra ríkja sem hafa skrifað undir.
Klasasprengjur eru smáar
sprengjur sem dreifast yfir stórt
svæði. Þær eiga það til að springa
ekki og verða eftir á jörðinni sem
getur reynst óbreyttum borgurum
hættulegt.
- srs

VOGAR Á VATNSLEYSUSTRÖND Verklagsreglur um heimsóknir trúar- og lífsskoð-

unarhópa voru samþykktar eftir fyrirspurn móður barns í 5. bekk.

háttað að Gídeonfélagið kom og
afhenti eingöngu þeim börnum sem
vildu Nýja Testamentið. Við teljum
ekki um trúboð að ræða. Í kjölfar
heimsóknarinnar ákváðum við að setja okkur
verklagsreglur um heimsóknir trúar- og lífsskoðunarfélaga. Eftirleiðis
verða engin trúarrit
afhent fyrr en að loknum skóladegi. Einnig
verða foreldrar hafðir
með í ráðum,“ segir
Svava.
Ingibjörg segir
verklagsreglur bæjarins þurfa að vera í
ætt við þær sem tíðkast í Reykjavík. „Það er mín skoðun að trúarfélög eigi ekkert að vera í grunnskólum landsins,“ segir Ingibjörg.
Svava segir það hafa verið mistök að láta foreldra ekki vita af því

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gídeonfélagið kom
og afhenti
eingöngu
þeim börnum
sem vildu
Nýja Testamentið.
Svava Bogadóttir,
skólastjóri Stóru-Vogaskóla.

að félagið ætlaði sér að útdeila Nýja
Testamentinu til barna í skólanum. „Að sjálfsögðu hefði það verið
æskilegra að hafa samband við foreldra. Við tökum athugasemdina
fegins hendi og skerpum á vinnureglum hvað þetta varðar. Það eru
mistök að láta ekki foreldra vita og
skrifast þau mistök á mig,“ segir
Svava.
sveinn@frettabladid.is

Í KEFLAVÍK Hagnaður Isavia nam 2,17
milljörðum króna í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Isavia ohf. skilar ársreikningi:

Milljarði minna
í hagnað
VIÐSKIPTI Hagnaður Isavia ohf.
var tæplega einum milljarði minni
á árinu 2014 en hann var árið á
undan. Hagnaðurinn nam 2,17
milljörðum í fyrra en 3,16 milljörðum árið á undan.
Þrátt fyrir aukin umsvif ferðaþjónustunnar drógust rekstrartekjur fyrirtækisins saman, voru
16,19 milljarðar króna í fyrra
en 14,43 milljarðar króna árið
á undan. Eignir félagsins nema
39,95 milljörðum og eigið fé er
16,71 milljarður króna.
- jhh

Aðgengi að umhyggju foreldra er börnum mikilvægara en samverustundir:

Foreldrarnir sleppi símanum
9 3 pr ósent
íslenskra barna sem eiga mjög
auðvelt með að fá umhyggju frá
foreldrum sínum eru hamingjusöm.
Umhyggja
frá foreldrum
e r s t e rk a s t i
þátturinn þegar
kemur að hami ng ju ba r n a .
Þ et t a kemu r
fram í rannsókninni Ungt
DÓRA GUÐRÚN
fólk sem gerð
GUÐMUNDSvar á 14-15 ára
DÓTTIR,
börnum á tíu
ára tímabili, frá árinu 2000 til
2010.
„Það að það sé traust, að börn
upplifi að hlustað sé á þau og
þau geti leitað til foreldra sinna,
skiptir meira máli en fjöldi tíma
sem foreldrar verja með börnum
VELFERÐARMÁL

Hafðu það grænt
og njóttu lífsins

ce
Grøn Balarnónunni
fæst í K

sínum. Hér skipta gæðin meira
máli en fjöldi tíma,“ segir Dóra
Guðrún Guðmundsdóttir, sviðsstjóri hjá Embætti Landlæknis.
Rannsóknin er hluti af doktorsverkefni hennar.
„Það nægir ekki að vera eingöngu líkamlega til staðar. Foreldrar þurfa líka að vera andlega
til taks. Ef fólk þarf að svara
tölvupósti eða símanum er gott
að gefa sér tíma í það en leggja
svo frá sér símann eða tölvuna
og vera heilshugar til staðar.
Nútvitundarþjálfun er góð til að
ná þessu markmiði.“
Dóra segir aukningu vera í
hamingju unglinga enda virðist
íslenskir foreldrar gefa sér meiri
tíma með börnum sínum en áður.
„Aftur á móti eru tíu prósent
barna á Íslandi óhamingjusöm
og við þurfum að huga vel að
þeim.“
-ebg

HAMINGJA Niðurstöður rannsóknar-

innar sýna að íslenskir unglingar eru
hamingjusamari nú en fyrir tíu árum.
Nærvera og umhyggja skipta höfuðmáli.
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ÞARF AÐ VERA
SVONA DÝRT AÐ
REKA BÍL?

ER NAUÐSYNLEGT AÐ
MÆLABORÐIÐ SÉ
FULLT AF TÖKKUM?

ÞARF MAÐUR AÐ
SÆTTA SIG VIÐ
SKELLUR OG RISPUR?

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.690.000 KR.

CITROËN C4 CACTUS FRUMSÝNDUR
Hvernig get ég eignast og rekið nýjan bíl? Hvers vegna er ekki framleiddur léttari og sparneytnari bíll? Er ekki hægt að vernda hurðirnar gegn rispum og skellum?
Af hverju getur mælaborðið ekki verið notendavænna og stílhreinna? Öllum þessum spurningum er svarað með nýja Citroën C4 Cactus. Hugmyndafræðin að baki
nýja C4 Cactus er bylting í hönnun bíla. Ekkert prjál, einungis hlutir sem skipta máli í dag. Hagnýt og djörf hönnun, einfaldleiki og lágt verð. C4 Cactus hefur svörin.
Velkomin í reynsluakstur

Ný og glæsileg
heimasíða

Skoðaðu citroen.is

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
Uppgefinn eyðsla í blönduðum akstri miðast við 1,6 BlueHDi dísilvél. Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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VEISTU SVARIÐ?

Forseti þingsins telur ekki
ástæðu til að meta hæfi Páls

1. Hvaða sérstaka skatt á stóriðjufyrirtæki vill fjármálaráðherra afnema?
2. Hver er áætluð fjárfesting í gagnaverum á Íslandi á næstu 5-6 árum?
3. Hver er nýr formaður bankaráðs
Seðlabankans?
SVÖR:

1. Raforkuskatt. 2. Tuttugu milljarðar.
3. Þórunn Guðmundsdóttir.
SÓTTIR Þyrla flutti ferðamennina á
Landspítalann.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bílvelta austan Hvolsvallar:

Ferðamenn
af gjörgæslu
UMFERÐ Báðir erlendu ferðamenn-

irnir sem fluttir voru á slysadeild
Landspítala eftir bílveltu austan
við Hvolsvöll á laugardag eru
útskrifaðir af gjörgæslu, annar
strax í fyrradag og hinn í gær.
Þyrla Landhelgisgæslunnar
flutti ferðamennina á spítalann.
Sveinn Kristján Rúnarsson yfirlögregluþjónn sagði ökumanninn
hafa misst stjórn á bílnum.
- bá

Forseti Alþingis telur ástæðulaust að meta hæfi Páls Jóhanns Pálssonar. Fyrirtæki í eigu konu hans fær makrílkvóta í nýju frumvarpi. Þingmaður Samfylkingar telur frumvarpið stíga skref í átt til einkavæðingar auðlinda.
SJÁVARÚTVEGUR Einar K. Guðfinnsson, for-

ALÞINGI

seti Alþingis, sér ekki ástæðu til að meta hæfi
Páls Jóhanns Pálssonar. Nýtt frumvarp sjávarútvegsráðherra um kvótasetningu veiða á
makríl sem gengur inn í lögsögu Íslands gerir
ráð fyrir að fyrirtæki í eigu eiginkonu Páls
Jóhanns, sem áður var í eigu þingmannsins, fái
makrílkvóta að verðmæti tuga milljóna króna í
sinn hlut.
„Mér finnst ekki tímabært að skoða hæfi
þingmannsins. Hann hefur sjálfur gefið það út
að hann muni ekki greiða atkvæði um frumvarpið. Þingmenn vinna oft og tíðum að frumvörpum sem hafa áhrif á persónulega hagi
þeirra, svo sem um skatta og uppbyggingu á
sínum heimasvæðum. Enda gilda ekki sömu
hæfisreglur um þingmenn og aðra embættismenn í stjórnsýslunni,“ segir Einar K. Guðfinnsson, forseti Alþingis.
Fyrirtækið Marver ehf., sem er að fullu í
eigu eiginkonu Páls Jóhanns, fær úthlutað um
80 tonna kvóta ef frumvarp Sigurðar Inga
Jóhannssonar nær fram að ganga. Handfærabátur í eigu útgerðarinnar, Daðey GK, veiddi á
síðasta ári um 170 tonn af makríl og hefur því
veiðireynslu af makríl.
Frumvarpið er nú í meðförum atvinnuveganefndar og situr Páll Jóhann í nefndinni. Oddný
Harðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar,
gagnrýnir það að þingmaðurinn skuli ekki
sjálfur stíga til hliðar í þessari umræðu. „Mér
fyndist hann eiga að íhuga að segja sig frá
umræðum í nefndinni. Það væri skynsamlegt af
honum að gera það þótt ströng lagatúlkun segi
að hann sé ekki vanhæfur. Þetta er spurning
um hans eigin trúverðugleika sem og trúverðugleika Framsóknarflokksins.“

Frumvarp
sjávarútvegsráðherra um
stjórnun veiða
á makríl er nú
í meðförum
atvinnuveganefndar. Miklir
hagsmunir eru
undir enda hafa
makrílveiðar
skilað hundruðum milljarða
í gjaldeyristekjur.

Oddný gagnrýnir einnig hvernig frumvarpið
veiti útgerðum aðgang að auðlindinni á silfurfati og vill að þjóðin fái meira fyrir þessa auðlind. „Með frumvarpinu er stigið stórt skref í
átt til einkavæðingar auðlindar þjóðarinnar.
Þarna er verið að gefa útgerðum kvóta til mjög
langs tíma og afar erfitt verður fyrir sitjandi
stjórnvöld að segja upp þessum samningum.
Fyrir mína parta er óásættanlegt að setja svona
frumvarp á dagskrá með auðlindir þjóðarinnar
á meðan við höfum ekki fest í sessi auðlindaákvæði í stjórnarskrá.“
sveinn@frettabladid.is

Þetta er spurning
um hans eigin trúverðugleika sem og trúverðugleika Framsóknarflokksins.
Oddný Harðardóttir, þingmaður
Samfylkingarinnar.

HAFNARFJARÐARHÖFN Minnihluti stjórnar hafnarinnar vill úttekt innanríkisráðuneytisins á áminningarmáli starfsmanns.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Segja R3 ekki hafa rætt við hafnarstarfsmann:

Boðuð áminning
varð aldrei formleg
HAFNARFJÖRÐUR „Starfsmanni

hafnarinnar var aldrei veitt
áminning,“ segir Steinunn Þorsteinsdóttir, upplýsingafulltrúi
Hafnarfjarðarbæja r, veg na
fréttar í Fréttablaðinu síðastliðinn föstudag.
Í fréttinni
sagði að ti ltekinn hafnarstarfsmaður
STEINUNN ÞORh e f ð i fe n g i ð
STEINSDÓTTIR
áminningu sem
síðar hefði verið dregin til baka.
Steinunn segir þetta ekki rétt
heldur hafi farið af stað áminningaferli „þar sem viðkomandi
var tilkynnt með bréfi að það
sé til skoðunar að veita áminningu,“ segir upplýsingafulltrúinn

og kveður ferlið vera þannig að
starfsmaðurinn fái tækifæri til
að koma með athugasemdir.
„Málið fór aldrei lengra og
í kjölfarið var honum tilkynnt
að það yrði látið niður falla.
Þannig að formleg áminning átti
sér aldrei stað,“ undirstrikar
Steinunn.
Þá segir Steinunn ekki rétt sem
fram kom í máli Gylfa Ingvarssonar, meðlims hafnarstjórnar,
að starfsmaður R3 ráðgjafar hafi
rætt við fyrrnefndan hafnarstarfsmann um málefni hafnarinnar. „Ráðgjafafyrirtækið hefur
ekki komið að málefnum Hafnarfjarðarhafnar,“ vísar upplýsingafulltrúinn í svör sem Haraldur L.
Haraldsson bæjarstjóri lagði fram
í bæjarráði í lok mars.
- gar
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Skelfilegt ofbeldi í Nígeríu:

Tala látinna í Nepal er komin yfir 7.000 og talið er að hún muni hækka enn frekar á næstu dögum:

Grýttu konur
til bana

Þremur bjargað úr rústum húsa í Nepal

NÍGERÍA Konur sem losnuðu á

NEPAL Þremur var bjargað úr

dögunum úr haldi Boko Haram í
norðurhluta Nígeríu segjast hafa
upplifað hreina skelfingu í haldi
þeirra. Þær segja að liðsmenn
Boko Haram hafi grýtt nokkrar
kvennanna sem teknar voru í gíslingu til bana þegar þær óhlýðnuðust fyrirmælum þeirra.
Þúsundir hafa fallið fyrir hendi
Boko Haram frá því að samtökin hófu skæruhernað sinn til að
byggja upp hið svokallaða „Íslamska ríki“.
- jhh

rústum heimila sinna í borginni
Katmandú í Nepal um helgina,
viku eftir öflugan skjálfta sem
lagði borgina í rúst. Þetta vakti
von í brjósti íbúa í borginni.
Aftur á móti fundust einnig 50
lík, að því er Reuters-fréttastofan greindi frá.
Tala látinna eftir jarðskjálftann sem reið yfir 25. apríl er nú
komin upp í rúmlega 7.000. Líklegt þykir að sú tala muni hækka
enn frekar.

Talskona bandaríska hersins
sagði í gær að gert væri ráð fyrir
því að bandarískir herflugmenn
byrjuðu þá þegar að aðstoða við að
ferja nauðsynjar til dreifbýlisstaða
fyrir utan höfuðborgina.
Jamie McGoldrick, talsmaður
Sameinuðu þjóðanna, segir að
yfirvöld í landinu verði að slaka á
tollatakmörkunum, en tafir þykja
hafa orðið á flutningi neyðargagna í gegnum flugvöllinn á
Katmandú. Það er eini alþjóðaflugvöllurinn í landinu.

Eyðileggingin er gríðarleg víða
í landinu. Ganga Sagar Pant, yfirmaður Klifurfélags Nepal, sagði
við BBC-fréttastofuna að allt
þorpið í Langtang í norðurhluta
landsins hefði þurrkast út. „Það
eina sem stendur eftir eru töskur og kápur, öll hús í fjallinu eru
hrunin,“ sagði hann.
Þorpið er á vinsælli gönguleið.
Þar voru 55 gestahús. Á þessari
stundu er ekki ljóst hve margir voru staddir í þorpinu þegar
skjálftinn reið yfir.
- jhh

HLÚÐ AÐ SLÖSUÐUM Hjúkrunarfólk

hvaðanæva að hefur veitt Nepölum
aðstoð. Hinn fimmtán ára gamli Pemba
Tamang fékk aðhlynningu hjá Ísraelum
strax eftir að hann fannst. NORDICPHOTOS/AFP
ÍTALIR BJARGA
FLÓTTAFÓLKI

Þúsundum manna
var bjargað úr
hættulegum
aðstæðum á hafi
um helgina.
NORDICPHOTOS/AFP

DÁÐUR BB King spilaði opinberlega allt

þangað til í fyrra.

NORDICPHOTOS/AFP

Sjúkrahúslegan að baki:

Í líknarmeðferð
heima hjá sér
BANDARÍKIN Blúsgítaristinn BB

King hefur tilkynnt aðdáendum
sínum að hann hljóti nú líknarmeðferð heima hjá sér.
King dvaldi á spítala í stutta
stund fyrir fáeinum dögum.
Hann er 89 ára gamall og hefur
verið með sykursýki 2 í yfir 20 ár.
Hann hefur ítrekað verið lagður
inn á spítala undanfarið. BB King
er talinn einn allra besti gítaristi
sögunnar.
King spilaði opinberlega allt
fram á síðasta ár þegar hann
þurfti að hætta vegna ofþreytu.

Nær sex þúsund á flótta
bjargað á Miðjarðarhafinu

- jhh

Cameron stendur fast á sínu:

ESB-kosning
yrði skilyrði
BRETLAND David Cameron, forsætisráðherra Breta, segir að
hann verði ekki forsætisráðherra
í næstu ríkisstjórn ef hann getur
ekki staðið við loforð um þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi áframhaldandi aðild að Evrópusambandinu.
Nick Glegg, aðstoðarforsætisráðherra og formaður Frjálslyndra demókrata, útilokar ekki að
flokkur hans gangi að slíkum skilyrðum. Frjálslyndir demókratar
og Íhaldsflokkur, flokkur Camerons, hafa staðið saman að meirihlutastjórn í Bretlandi frá 2010.
Verkamannaflokkurinn er andvígur hugmyndunum.
- jhh

Tæplega 6000 flóttamönnum var bjargað á hafi nærri Líbíu um helgina. Nærri 1.800 flóttamenn hafa farist á leið
yfir hafið á þessu ári. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna telur þörf á meira fé til að fást við vandann.
LÍBÍA Um það bil 5.800 flóttamönn-

um var bjargað á hafi nærri Líbíu
á laugardag og sunnudag. Bæði
frönsk og ítölsk björgunarlið tóku
þátt í að koma fólkinu úr hættulegum aðstæðum. Fólkið var síðan
flutt til Ítalíu.
BBC-fréttastofan segir að hið
minnsta 1.750 flóttamenn hafi farist á þessu ári við það að reyna
að komast yfir Miðjarðarhafið. Á
sama tíma í fyrra fórust 96 manns
við sömu aðstæður og er aukningin
því tuttuguföld.
Búist er við því að mun fleiri
flóttamenn reyni að fara yfir Miðjarðarhafið á næstu vikum þegar
veðrið verður skaplegra en það
hefur verið í vetur. Þá létust þrír
flóttamenn á sunnudagsmorgun þegar bátur sökk við strendur

remst
– fyrst og f ýr!

ód

Nú stæorgrsiafameiri
Heill grillaður
kjúklingur
og 2 lítrar af Coca-Cola*
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Coca-Cola light
eða Coca-Cola zero

kr.

tvennan

Egyptalands. Þrjátíu og einum
flóttamanni var bjargað í þeirri
aðgerð.
Leiðtogar Evrópusambandsins
sögðu á blaðamannafundi í síðasta
mánuði að þeir hygðust þrefalda
fjármagnið sem Frontex, landamæragæsla Evrópusambandsins,
nýtir í björgunaraðgerðir. Þá var
því einnig hótað að bátar þeirra
sem smygla flóttafólki yrðu beittir hervaldi.
Ítalía stöðvaði björgunaráætlun
í fyrra eftir að nokkur aðildarríki
Evrópusambandsins sögðust ekki
hafa efni á að fjármagna verkefnið.
Þessi ákvörðun sætti harðri
gagnrýni í apríl eftir að meira
en 800 manns fórust þegar bátur
sökk. Það var stærsta slys sem
orðið hefur á Miðjarðarhafinu.

Tuttugu og sjö komust lífs af
og lýstu þeir því hvernig smyglararnir lömdu þá til þess að koma
fleiri flóttamönnum á bátinn. Skipið sigldi á flutningaskip eftir að
það lagði úr höfn við Líbíu og olli
það mikilli skelfingu um borð. Þeir
sem fórust voru einkum Sýrlendingar, Erítreumenn og Sómalar,
fullorðnir og börn.
Flóttamannastofnun Sameinuðu
þjóðanna hefur sagt að það þurfi
að verja miklu meira fé en Evrópusambandið gerir núna til þess að
fást við flóttamannavandamálið
á Miðjarðarhafi. Reuters segir að
hvergi séu fleiri flóttamenn en í
Ítalíu. Werner Faymann, kanslari
Austurríkis, sagði í fréttaviðtali í
gær að Evrópusambandið þyrfti
að setja upp kvótakerfi og önnur

20

sinnum ﬂeiri
ﬂóttamenn hafa
farist á Miðjarðarhaﬁ í ár en
á sama tíma í fyrra.

aðildarríki Evrópusambandsins
samþykkja að taka á móti fleiri
flóttamönnum til þess að létta álaginu af Ítalíu, Grikklandi og Möltu.
Reuters býst jafnframt við því að
nokkur aðildarríkin, meðal annars Bretar og Ungverjar, mótmæli
þessum tillögum.
Viktor Orban, forsætisráðherra
Ungverjalands, sagði á föstudaginn að aðildarríkin ættu að fá að
setja sínar eigin reglur varðandi
flóttamenn og að Ungverjar vildu
ekki taka á móti flóttamönnum.
jonhakon@frettabladid.is

Borgarstjórinn í Baltimore gefur fólki frelsi á ný til að ferðast á nóttunni:

Útgöngubanni aflétt í Baltimore
BANDARÍKIN Yfirvöld í Baltimore afléttu í gær

næturútgöngubanni sem sett var á í liðinni viku
vegna óeirða sem urðu í vikunni.
Óeirðirnar má rekja til þess að blökkumaður
lést á meðan hann var í haldi lögreglunnar. Andlát
mannsins er rannsakað sem morð og geta sex lögregluþjónar búist við því að verða ákærðir vegna
málsins. Þeir neita þó allir sök. Hinn látni, Freddie
Gray, var 25 ára gamall. Hann var handtekinn hinn
12. apríl síðastliðinn og lést viku seinna af völdum
áverka sem hann hlaut í lögreglubíl.
Á meðan útgöngubannið gilti mátti fólk ekki
fara út milli klukkan 22 á kvöldin og 5 á nóttunni.
Búist var við að það myndi gilda í að minnsta kosti
einn dag í viðbót. BBC greinir hins vegar frá því
að Stephanie Rawlings-Blake, borgarstjóri í Baltimore, hefði sagt á sunnudagsmorgun að hann vildi
ekki að útgöngubannið stæði lengur en nauðsynlegt
væri.
Marilyn Mosby, saksóknari í Baltimore, gerði
ákærurnar á hendur lögreglumönnunum opinberar
á föstudaginn. Hún heldur því fram að handtakan
hafi verið ólögleg. Verjandi mannanna segir þá hins KIRKJUGESTIR BIÐJA Íbúar í Baltimore báðu fyrir friði um
NORDICPHOTOS/AFP
vegar ekki hafa aðhafst neitt rangt.
- jhh helgina.
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Afslátturinn er lykilatriði
Orkulykillinn er einfaldur í notkun en margfaldur í afsláttarkjörum
•
•
•
•
•
•
•
•

Afsláttur af ódýrasta eldsneyti landsins á Orkunni
Afsláttur á þjónustustöðvum Shell
Viðbótarafsláttur á Þinni stöð
Allt að 10 kr. fastur afsláttur með Afsláttarþrepum
Afsláttur af metani
Afsláttur í verslunum 10-11 við bensínstöðvarnar
Afsláttur hjá yfir 20 samstarfsaðilum
Sérmerktir lyklar

Sæktu um Orkulykilinn í dag á www.orkan.is

Símanúmer þjónustuvers: 578 88 00

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!
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VERKLEGUR Þessi notaði veðurblíðuna til þess að þrífa húsið að utan eftir veturinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sólskin og skúringar á sunnudegi
Blessuð sólin ákvað loksins að heiðra okkur með nærveru sinni eftir heldur dimman og kaldan vetur. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu létu sólskinið svo sannarlega ekki fram hjá sér fara og var fjöldi fólks í bænum og naut veðursins þrátt fyrir að hitinn væri rétt um sex gráður.
SUMARBLÍÐA

Fjöldi fólks
var samankominn á
Ingólfstorgi.

SÓLBAÐ Eftir þennan vetur er fullkomlega leyfilegt að fara í

sólbað í visnu grasi og í úlpu.

SETIÐ ÚTI Kaffihús bæjarins drógu fram útihúsgögn svo gestir
gætu notið veitinganna undir berum himni.

EFNILEGIR Þessir félagar voru flottir á hjóli og hjólabretti, tilbúnir í sumarið.
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Nú reynir á forsetann:

Þjóðin vill
en þingið ekki

E

f að líkum lætur munu forsetakosningar á næsta ári
snúast um málskotsréttinn. Við þurfum greiða leið til að
brúa gjár sem myndast milli þings og þjóðar. Sú leið má
ekki ráðast af duttlungum.
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, hefur gerbreytt pólitíkinni. Breytingin varð þegar hann vísaði umdeildu
fjölmiðlafrumvarpi til þjóðarinnar með þeim rökum að gjá hefði
myndast milli þings og þjóðar. Frumvarpið fór aldrei í þjóðaratkvæði vegna þess að þáverandi ríkisstjórn sá í hendi sér að
lögin umdeildu yrðu ógilt og dró frumvarpið til baka. Síðan er
pólitíkin ekki söm.
Með þessu markaði forsetinn
tímamót, sem breyttu íslenskri
stjórnskipan í framkvæmd.
Hann virkjaði svokallaðan
Kristín
málskotsrétt, sem margir töldu
Þorsteinsdóttir
byggjast á dauðum lagabókstaf
en er þó alveg skýr. Látum það
kristin@frettabladid.is
liggja milli hluta.
Síðan hefur forsetinn virkjað málskotsréttinn í tvígang, bæði
skiptin á sömu forsendu, að gjá hafi myndast milli þings og
þjóðar. Fyrrverandi ríkisstjórn var gerð afturreka med tvo Icesave-samninga, sem þjóðin hafnaði í kosningum. Víst er að engin
einstök mál urðu ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur erfiðari
viðfangs – á miklum erfiðleikatímum. Staðan var ofurviðkvæm.
Í því ljósi var inngrip forsetans djarfara en hið fyrra. Forsendurnar, gjáin milli þings og þjóðar, voru fyrir hendi, um það
er ekki deilt. Forsetinn fór eftir reglunum sem hann setti sér
sjálfur þegar hann lífgaði við dauðan lagabókstaf um málskotsrétt. Hann var samkvæmur sjálfur sér.
Nú eru í deiglunni nokkur stórmál þar sem augljós gjá er milli
þings og þjóðar. Það nýjasta er risaskref í átt að því að festa
í sessi eignarhald á makrílkvóta. Í frumvarpi sjávarútvegsráðherrans er kvótinn festur til sex ára, sem þýðir að næsta
ríkisstjórn er bundin af lögunum, verði þau samþykkt. Það er
grundvallarbreyting í máli sem klýfur þjóðina, ef marka má
undirskriftirnar sem þegar eru komnar á þjóðareign.is og kannanir undanfarinna missera.
Við verðum að gera þá kröfu til stjórnvalda að þau séu samkvæm sjálfum sér. Það á líka við um forsetann. Skoðun hans
sjálfs og tengsl við valdhafa í stjórnarráðinu mega ekki ráða
ferðinni. Ef undirskriftir verða álíka margar og í hin þrjú
skiptin sem hann hefur neitað að staðfesta lög á hann engan kost
annan en að vísa makrílfrumvarpinu til þjóðarinnar.
Skilyrði til að gera út hafa aldrei verið betri. Fiskverð á heimsmarkaði hefur hækkað ár frá ári, langt umfram annað verðlag.
Gengið er lágt, afar hagfellt fyrirtækjunum. Lægstu laun í fiskvinnslu eru smánarblettur á samfélaginu. Því er holur hljómur í
kveinstöfunum sem alltof oft heyrast frá útgerð og fiskvinnslu.
Forsetinn færði okkur málskotsréttinn, nokkuð óvænt. Þjóðin
kunni að meta það og kaus hann aftur og aftur. Ætlar hann, einn
og sami maðurinn, að svipta okkur þessum sjálfsagða rétti? Það
yrði saga til næsta bæjar.
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Veldu einhverja 10 ávexti á ávaxtamarkaði
Krónunnar og þú borgar...

40
ef keypt eru 10 stk.
– annars 50

kr. stk.

Úr tengslum
Baráttudagur verkalýðsins var haldinn
hátíðlegur í skugga mjög harðra deilna
á vinnumarkaði og nú stefnir í að í
kringum 100 þúsund manns verði
óstarfandi vegna verkfalla. Leiðtogum
stjórnarflokkanna var legið á hálsi
fyrir að vera ekki í tengslum við almenning eftir niðurstöðu könnunar
MMR þar sem skoðuð var afstaða til
persónueiginleika stjórnmálaleiðtoga.
Bjarni Benediktsson staðfesti
afstöðu svarenda þegar hann
skrifaði kveðju til launþega.
„Ég heyri forystuna segja að
stöðugleika verði ekki náð „á
kostnað launþega“. En hvað
með óstöðugleikann. Á hvers
kostnað skyldi hann verða,“
skrifaði Bjarni. Þarf að
segja eitthvað meira?

Lofar þjóðaratkvæðagreiðslu
David Cameron, forsætisráðherra Bretlands, stendur í ströngu en þingkosningar verða á fimmtudag. Miðað við
kannanir er líklegt að hvorki Verkamannaflokkurinn né Íhaldsflokkur
Cameron nái hreinum meirihluta og
þurfa því að reiða sig á minni flokka
til samstarfs eða til að verja ríkisstjórn
falli. Meðal þess sem kosningarnar
snúast um er vera Breta í Evrópusambandinu. Cameron hefur heitið
þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð
sambands Bretlands og ESB fyrir
lok 2017. Kjósendur annars lands
hafa farið illa út úr því að kjósa
á grundvelli sambærilegra
loforða. Spennandi
verður að sjá
hvort Cameron
er meiri

maður orða sinna en stjórnmálamenn
í því landi.

Katrín forseti
Kosið verður um nýjan forseta Íslands
á næsta ári, nema hið ólíklega gerist
að Ólafur Ragnar Grímsson ákveði að
halda áfram. Meðal þeirra sem nefndir
eru sem frambjóðendur er Katrín
Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna.
Katrín nýtur mikils persónufylgis þrátt
fyrir að það skili flokknum hennar
vægast sagt ekki nokkrum
sköpuðum hlut. Áhugavert
væri að sjá hvort Katrín næði
árangri ein þegar flokkurinn
og flokkssystkinin þvælast
ekki fyrir. Einhvern veginn er
það samt alltaf líklegast að
Ólafur ákveði bara að halda
áfram. fanney@frettabladid.is

HALLDÓR

Hjóla, sippa, synda, tvista …
HJÁLPARSTARF

Kristín
Ólafsdóttir
upplýsingafulltrúi
Hjálparstarfs
kirkjunnar

Ert þú foreldri? Ertu eitthvað farin/n að
spá í sumarfrí? En hvað með sumarnámskeið fyrir börnin? Reiðnámskeið í tvær
vikur? En myndlistarnámskeiðið sem
allir eru að tala um að sé svo brilljant?
Ha, ekki? Þau fá allavega nýtt hjól, er það
ekki, og fara á klifurnámskeið? Finnurðu
fyrir pressu? Þá er eins gott að þú sért
með góð meðallaun eða með gott tengslanet, að minnsta kosti ef þú vilt að þau fari
í sumarbúðir. Frístundakortið er ekki
hægt að nota fyrir svona styttri námskeið
og afþreyingu, skilurðu!
Á síðasta ári bjuggu um 2% landsmanna, yfir 6.000 manns, við verulegan
skort á efnislegum gæðum. Í Hagtíðindum Hagstofunnar (2015:2) segir samt, og
sem betur fer, að það sé fátítt að börn á
Íslandi skorti lífsgæði – með einni undantekningu þó en það er þátttaka barna í
reglulegri tómstundaiðju. Árið 2014 var
tæpur þriðjungur barna á Íslandi ekki í
reglulegu tómstundastarfi. Fjárhagsleg
afkoma foreldranna er breyta sem skiptir
máli í þessu samhengi en í fyrra voru 37%
barna í lægsta fimmtungi tekjudreifingarinnar ekki í reglulegri tómstundaiðju
samanborið við 18,5% í hæsta fimmtungnum.
En hvað þýðir þetta þegar maður er tíu
ára og langar að taka þátt í tómstunda-

➜ Við beinum sjónum okkar fyrst

og fremst að barnafjölskyldum með
það að markmiði að draga úr hættunni á félagslegri einangrun og þá
barna alveg sérstaklega.
iðju með vinum sínum (sem fara svo
kannski til Spánar seinna í sumar)? Hvað
þýðir það að hafa ekki þann möguleika
og upplifa sig út undan? Og ekki bara
núna í sumar heldur líklegast líka næstu
ár? Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl
fátæktar og félagslegrar einangrunar
barna sem hefur varanleg neikvæð áhrif
á sjálfsmynd og sjálfstraust þeirra þannig
að þau komast við illan leik út úr vítahring aðstæðna.
Í fyrra aðstoðaði Hjálparstarf kirkjunnar um 5.900 einstaklinga sem búa við
fátækt. Við beinum sjónum okkar fyrst og
fremst að barnafjölskyldum með það að
markmiði að draga úr hættunni á félagslegri einangrun og þá barna alveg sérstaklega. Þess vegna veitum við styrki
til íþróttaiðkunar, tónlistarnáms og tómstunda barna. Við erum að safna fyrir
verkefninu núna með því að selja gjafakortið „Gleðilegt sumar“ í verslunum
Hagkaups. Viltu vera með og gefa barni
gleðilegt sumar? Fyrirfram þakkir!
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„Hér varð Hrun“
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Þessar mánudagsgreinar hafa
verið hér í Fréttablaðinu síðan
í mars árið 2003, með hléum að
vísu. Ég varð svolítið hvumsa
síðastliðinn mánudag þegar
greinin mín var ekki á sínum
stað í Fréttablaðinu en í staðinn
komin grein eftir Jón Ásgeir
Jóhannesson, eiginmann eiganda blaðsins og fyrrverandi
eiganda. Mér hefur verið sagt
að þar hafi verið um mistök að
ræða og ég tek til greina skýringar ritstjórnar. Óþarfi að gera
meira veður út af því.
Einhvern daginn kemur að
því að manni þyki nóg komið af
þessum skrifum – eða blaðinu –
en það er óneitanlega skemmtilegra að enda svo langa og
ánægjulega samfylgd með
öðrum hætti en þessum. Ég held
að það sé líka óhætt að fullvissa
lesendur Fréttablaðsins um að
þeir munu tæpast eiga von á því
að Jón Ásgeir spreyti sig á teikningu í stað Halldórs eða bjóði
upp á sögulegan fróðleik í plássi
Illuga.
Og það er kannski rétt að nota
tækifærið og taka fram svona í
eitt skipti fyrir öll, að ég þekki
ekki Jón Ásgeir eða Ingibjörgu
Pálmadóttur, hef aldrei hitt þau,
aldrei talað við þau, skrifast á

við þau eða fólk á þeirra vegum
eða haft nokkuð af þeim að segja
– eða þau af mér. Samskipti mín
við ritstjóra blaðsins hafa frá
fyrstu tíð verið ágæt, ég hef
ævinlega haft algjörlega frjálsar hendur með þennan dálk og
það hefur aldrei verið reynt að
hafa áhrif á skrif mín af hálfu
eigenda eða ritstjórnar með
nokkrum hætti.
Allsherjarsaga
Maður sem vill verja hendur
sínar og sæmd skrifar grein
þar sem hann gerir grein fyrir
sínum málstað. Það er eðlilegt
og sjálfsagt. Hins vegar má lesa
grein Jóns Ásgeirs í samhengi
við ýmsar aðrar greinar, fréttir
og frásagnir sem saman mynda
nokkurs konar „Allsherjarsögu“ sem haldið er að okkur
um þessar mundir á ýmsum
vettvangi. Sagan er eitthvað á
þá leið að sérstakur saksóknari
standi fyrir ofsóknum á hendur fyrrverandi bankamönnum
og athafnamönnum og Hæstiréttur Íslands taki þátt í þeim,
til að friða blóðþyrstan almenning – og náttúrlega Evu Joly, það
voðalega kvendi sem stundum
er nefnd til sögunnar sem helsti
skúrkur Hrunmálanna. Geirfinnsmálið hefur þráfaldlega
verið nefnt til samanburðar af
talsmönnum sakborninga, nú
síðast Eggerti Skúlasyni. Útrásarvíkingarnir eru samkvæmt
þessari sögu látnir taka á sig
allar syndir íslensks samfélags á
árunum fyrir Hrun svo að þjóðin þurfi ekki að horfast í augu
við eigin afglöp.
Þetta er sagan. Og um þessar

mundir er úr nægum fjölmiðlum að velja fyrir þá sem vilja
halda henni á lofti, með einstökum dæmum með tilheyrandi
aðkeyptri vandlætingu valinna
lögmanna.
En á málum tengdum Hruninu
og Geirfinnsmálinu er veigamikill munur. Eitt er að sakborningar eru afar ólíkt fólk í
ólíkri stöðu; í Geirfinnsmálinu
voru dæmdir smælingjar sem
fáa áttu að, og þó að útrásarvíkingar og bankamenn hafi
vissulega mátt þola óvinsældir
á undanförnum árum hafa þeir
engu að síður haft bolmagn til
að ráða til sín slyngustu – og
dýrustu – lögmenn landsins sem
hafa verið óþreytandi við að
draga fram alla hugsanlega – og
óhugsanlega – meinbugi á málatilbúnaði ákæruvaldsins, eins
og lög gera ráð fyrir, tafið mál
og þæft eftir föngum; heilu lögmannsstofurnar hafa verið að
störfum fyrir þessa sakborninga
og ýmsir fjölmiðlar verið opnir
fyrir því að vera vettvangur einstakra kafla í „Allsherjarsögunni“ – og heilu bækurnar hafa
verið skrifaðar með tilheyrandi
uppslætti á völdum síðum.
„Hér varð Hrun“
Í Geirfinnsmálinu fannst ekki
glæpurinn – en hér er um að
ræða aðdraganda þess að bankarnir féllu og Ísland varð í
raun gjaldþrota ríki. „Hér varð
Hrun“. Í Geirfinnsmálinu voru
þvingaðar fram játningar með
miklu harðræði í máli þar sem
ekki var lík, ekki morðvopn,
ekki tengsl meintra banamanna
og meints fórnarlambs og ekki

sjáanlegur hagur nokkurs
manns af meintu manndrápi.
Þau mál sem sérstakur saksóknari hefur haft til umfjöllunar hafa á hinn bóginn snúist
um meinta stórfellda markaðsmisnotkun og sýndarviðskipti og
ógurlegar lánveitingar banka í
eigu sakborninga til félaga sem
ekki stóðu í sjáanlegum rekstri.
Um er að ræða meint auðgunarbrot upp á stjarnfræðilegar upphæðir.
Aurum-málið sem Jón Ásgeir
skrifaði um á dögunum snýst
ekki um það hvað sérstakur
saksóknari vissi og vissi ekki
um tengsl Sverris Ólafssonar
og Ólafs Ólafssonar; það snýst
ekki um hug Sverris Ólafssonar
til eins eða neins; það snýst um
að komist sé til botns í því hvort
lánveitingar til tiltekins félags
standist lög. Þetta er hin lagalega hlið málsins. Nátengd henni
er svo siðferðisleg hlið sem við
þurfum að fást við sem samfélag
á öðrum vettvangi en hinum
lagalega; Hrunmálin eru ekki
einskær lagaleg álitamál heldur
snúast þau líka um dyggðir og
lesti og lærdóma sem einstaklingar og samfélag þurfa að
draga af því sem hér gekk á upp
úr aldamótum þegar innleiddur
var hömlulaus óða-kapítalismi.
Og þegar við búum til óða-kapítalisma fáum við óða kapítalista.
Maður skilur það að menn
verji hendur sínar, heiður sinn
og sæmd. En óneitanlega hvarflar stundum að manni að útrásarvíkingarnir hefðu frekar átt
að hringja í heimspekinga en
lögmenn þegar málin tóku að
hrannast upp. Það hefði verið

Sagan er eitthvað
á þá leið að sérstakur saksóknari standi
fyrir ofsóknum á hendur
fyrrverandi bankamönnum
og athafnamönnum og
Hæstiréttur Íslands taki
þátt í þeim, til að friða
blóðþyrstan almenning
– og náttúrlega Evu Joly,
það voðalega kvendi sem
stundum er nefnd til
sögunnar sem helsti skúrkur
Hrunmálanna.
ódýrara og það hefði hjálpað
þeim að efna til samræðu við
þjóðina, í einlægni og trúnaði,
um afglöp bóluáranna í stað þess
að berjast um á hæl og hnakka
með ærnum tilkostnaði og leiðindum, neita öllu, þræta fyrir
allt og verjast með lagaþvargi
eins og höfðingjar á Íslandi
hafa gert um aldir. Þeir hefðu
kannski komist að raun um að
Íslendingar eru alveg til í að
hlusta og fyrirgefa, skynji þeir
að verið sé að segja þeim satt.

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

Verðmæti til framtíðar
«STGVOEVSÈBGNMJTÈSJ

7FSJ̲WFMLPNJOÈÈSTGVOE
-BOETWJSLKVOBSÓ&MECPSHÓ)ÚSQV 
¢SJ̲KVEBHJOONBÓLMo
Landsvirkjun var stofnuð 1. júlí 1965. Nýr iðnaður
varð til í landinu með aukinni verkþekkingu og
fjölbreyttara atvinnulífi. Við byggjum á traustum
grunni og höfum einstök tækifæri til að skapa
þjóðinni verðmæti til framtíðar.
Dagskrá:

MWÈSB

-

Hörður Arnarson forstjóri og Ragna Árnadóttir aðstoðarforstjóri bjóða gesti velkomna

-

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands,
flytur ávarp

-

Bjarni Benediktsson, fjármála- og
efnahagsráðherra, flytur ávarp

-

Jónas Þór Guðmundsson stjórnarformaður
Árangur og áskoranir í 50 ár

-

Hörður Arnarson forstjóri
Verðmæti til framtíðar - í orku
og náttúru Íslands

-

Frumsýning á nýrri mynd um
upphaf Landsvirkjunar og byggingu
Búrfellsvirkjunar

Skráning og bein útsending á landsvirkjun.is.
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Lífsgæðin betri þegar einangrunin er roﬁn
eins mikil þekking og
Það að vera með geðsjúk- HEILBRIGÐISdóm er oft erfitt en vonin MÁL
margir hafa þurft að berjer mikilvægur þáttur í að
ast í gegnum lífið án þess
geta náð góðum bata ef
að fá hjálp.
ekki fullum bata. Það að
Grófin–
hitta aðra sem glíma við
geðverndarmiðstöð
það sama, að rjúfa einangrun, fá stuðning og skilning
Segja má að Grófin sé
styrkir mann.
ávöxtur grasrótarhóps notÝmsar leiðir eru til og
enda og fagfólks, sem hittekki allt sem hentar hverj- Eymundur L.
ist á vikulegum fundum um
um og einum. En fyrsta Eymundsson
tveggja ára skeið. Niðurskrefið er að fræðast um ráðgjaﬁ
staða þeirrar vinnu var
sinn sjúkdóm og fá hjálp.
að byggja á farsælu starfi
Að efla þekkingu með fræðslu
Hugarafls í Reykjavík og tók Geðhefur mikið forvarnargildi í okkar
verndarfélagið af skarið sumarið
samfélagi. Að geta talað um tilfinn2013 um að taka á leigu húsnæðið
ingar sínar í staðinn fyrir að berjað Hafnarstræti 95 og hefja starfast á móti straumnum gefur manni
semina alfarið með sjálfboðastarfi,
betri líðan.
í trausti þess að önnur meginstoð
Það að stuðningur komi frá samHugaraflsmódelsins, launað starf
félaginu hjálpar einstaklingum og
fagaðila, yrði að veruleika í fyllingu tímans með stuðningi opinaðstandendum að taka skrefið og fá
hjálp. Sem betur fer eru þessi mál
berra aðila.
að opnast, yngra fólkið og aðstandSálfræðingur var svo ráðinn 1.
endur hafa tækifæri á hjálp með
október 2014 og í framhaldi af því
þeirri þekkingu sem er á geðsjúklengdum við opnunartímann og
er hann í dag frá 10.00 til 16.00.
dómum í dag. Áður fyrr var ekki

Hópastarf gengur vel, fræðsla og
forvarnir í skólum komnar í undirbúning með forvarnarfulltrúum Akureyrarbæjar. Samstarf
við Háskólann og Menntaskólann
á Akureyri gengur vel. Vonum
að Akureyrarbær muni koma að
okkar rekstri en það hefur sýnt sig
á þessum stutta tíma hvað þetta er
að gera fyrir fólkið.
Við störfum samkvæmt hugmyndafræði valdeflingar (e. empowerment), þar sem áherslan er á
að einstaklingurinn taki ábyrgð á
eigin bata og að öll vinna fari fram
á jafningjagrunni.
Markmið Grófarinnar
• Að skapa tækifæri fyrir þá sem
glíma við geðraskanir til að vinna
í sínum bata á eigin forsendum og
eigin ábyrgð í samræmi við hugmyndafræði valdeflingar.
• Að skapa vettvang fyrir alla þá
sem vilja vinna að geðverndarmálum á jafningjagrunni, hvort
sem þeir kallast notendur geðheilbrigðisþjónustunnar, fagaðilar,

Áhyggjufullir læknanemar
MENNTUN

Auður Jóna Einarsdóttir
Ásgeir Þór Magnússon
Erna Markúsdóttir
Þórdís Magnadóttir
Þórunn Elísabet Michaelsdóttir
læknanemar

Kæri Illugi Gunnarsson.
Í Slóvakíu situr áhyggjufullur hópur
læknanema. Okkur langar að koma
á framfæri vangaveltum okkar
í kjölfar nýrra úthlutunarreglna
Lánasjóðs íslenskra námsmanna.
Fyrir þremur árum hófu fyrstu
nemendurnir nám við Comeniusháskóla – stærsta háskóla í Slóvakíu. Bæst hefur í hópinn síðustu ár og
stunda nú um 70 íslenskir stúdentar
nám við skólann.
Nýjustu úthlutunarreglur LÍN
hafa sett ófyrirséð strik í reikninginn fyrir læknanema í Slóvakíu. Brugðið hefur verið fæti fyrir
nemendur með nánast 19% skerðingu á framfærsluláni síðustu tvö
árin. Nemendur hófu hér nám á

ákveðnum forsendum sem nú hafa
algjörlega brostið. Í kjölfar þessarar skerðingar sjáum við ekki fram
á að ná endum saman. Húsnæði og
matvara fer hækkandi í Evrópu,
en lán okkar lækkandi. Ferðalán
var afnumið á síðasta ári sem gerir
nemendum erfitt fyrir að afla tekna
yfir sumartímann á Íslandi. Þar að
auki eru möguleikar á tekjuöflun í
Slóvakíu á meðan á námi stendur
nánast engir. Það liggur því í augum
uppi að dæmið er ekki rétt reiknað.
Í Slóvakíu gefst möguleiki á að
útskrifa um 20-30 íslenska lækna
á ári. Nemendur þurfa þó að sjálfsögðu að geta reitt sig á LÍN til
framfærslu á meðan á námi stendur. Þau lán munu greiðast til baka
þegar útskrifaðir læknar koma til
starfa á Íslandi að námi loknu. Á
Íslandi skortir enn lækna og því
ætti þessi kostur að fá meiri meðbyr og stuðning frá íslenska ríkinu.
Sá góði kostur sem gefist hefur að
mennta lækna erlendis mun lognast
út af með þessu áframhaldi. Fjöl-

➜ Nýjustu úthlutunarreglur
LÍN hafa sett ófyrirséð strik
í reikninginn fyrir læknanema í Slóvakíu.

breytni í menntun, þekkingu og
reynslu er af hinu góða.
Við erum um 70 lækna nemar
í Slóvakíu sem hafa orðið fyrir
barðinu á skerðingunni. Úthlutunarkjör, viðmót og rök af höndum LÍN í
okkar garð hafa því miður verið til
skammar. Við köllum eftir því að
þú, Illugi Gunnarsson, ásamt ráðamanni frá LÍN komir til fundar við
okkur og ræðir við okkur læknanema í Slóvakíu.
Þar viljum við að eftirfarandi
komi fram:
Hvernig réttlætið þið áframhaldandi skerðingu framfærslulána
til námsmanna erlendis?
Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að
við megum við meiri skerðingu á
framfærslu hér og á hverju byggjast
rök ykkar fyrir því?

1
2

Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum!
Markaður Samhjálpar (second hand store) Ármúla 11, Rvk.
Opnunartími alla virka daga frá kl. 11-18.
Tökum á móti gjöfum á opnunartíma, nánari upplýsingar í s: 842-2030
Allur ágóði markaðarins rennur til úrræða Samhjálpar.
Við eru með læk síðu á facebook: Nytjamarkaður Samhjálpar og www.samhjalp.is

aðstandendur þeirra sem glíma
við geðraskanir, eða eru einfaldlega áhugamenn um framfarir í
geðheilbrigðismálum.
• Að bæta lífsgæði þátttakenda.
• Að efla virkni fólks sem glímir
við geðsjúkdóma í hinu daglega lífi.
• Að standa fyrir hópastarfi fyrir
notendur og aðstandendur.
• Að standa fyrir fræðslu fyrir notendur og aðstandendur.
• Að stuðla að aukinni þekkingu á
bataferlinu með áherslu á að hægt
sé að ná bata og að hægt sé að fara
fjölbreyttar leiðir í bataferlinu.
• Að miðla von og reynslu milli notenda. Vonin er lykilatriði í því að
ná bata.
• Að vinna að fræðslu og forvörnum í samfélaginu til að auka skilning og draga úr fordómum gagnvart þeim sem eru að glíma við
geðraskanir.
• Að stuðla að bættri nálgun í geðheilbrigðiskerfinu þar sem hugmyndir valdeflingar um notendasýn og bataferli á jafningjagrunni
fái aukið vægi.

➜ Sem betur fer eru þessi

mál að opnast, yngra
fólkið og aðstandendur hafa
tækifæri á hjálp með þeirri
þekkingu sem er á geðsjúkdómum í dag.

Innan Grófarinnar starfar einnig
Unghugahópur og aðstandendahópur.
Nýliðakynningar eru á föstudögum frá 13.00-14.00 en annars
er alltaf hægt að hringja í síma
462-3400, hvenær sem er á opnunartíma, eða senda fyrirspurnir
á grofin@outlook.com og verður
svarað eins fljótt og hægt er.
Grófin er til húsa í Hafnarstræti
95., 4. hæð, á Akureyri, fyrir ofan
Apótekarann í göngugötunni. Opnunartími er alla virka daga frá
10.00-16.00.
https://grofin.wordpress.com/
Höfundur komst úr myrkrinu með
góðri hjálp.

Svefnlyfjanotkun á
Hrafnistu minnkar
Lyfjanotkun heimilisfólks HEILBRIGÐIS➜ Lyfjaeftirlitskerﬁ
á íslenskum öldrunarheim- MÁL
Hrafnistu auðveldar
ilum hefur verið talsvert
læknum og hjúkrí umræðunni að undanförnu, einkum notkun
unarfræðingum að
svefn- og róandi lyfja. Af
skoða þróun lyfjaþví tilefni vill undirritaðnotkunar, auka öryggi
ur gera nokkra grein fyrir
þeirri þróun sem átt hefur
í meðferð og stuðla
sér stað á Hrafnistuheimað hagkvæmni.
ilunum undanfarin ár, þar Sigurður
sem regluleg endurskoðun Helgason
notkun þeirra talin gagnsá lyfjanotkun hefur verið forstöðulæknir
laus og getur auk þess
verið skaðleg. Þau geta
hluti af gæðastarfinu. Síð- Hrafnistu
haft í för með sér þreytu
ustu sjö ár hafa verið notog syfju að degi til, skert jafnaðar upplýsingar frá Lyfjaveri og
Lyfju, sem sinna lyfjaskömmtun á
vægisskyn og aukið hættu á byltHrafnistu, um lyfjanotkun heimum og beinbrotum.
ilisfólks. Með þeim upplýsingum
Virkt og stöðugt eftirlit
fæst gott yfirlit sem er m.a. nýtt
til að tryggja sem best eftirlit með
Reglubundin skoðun á lyfjanotkun
ákveðnum varasömum lyfjum eða
með tilliti til lyfjagæðavísa, meðal
lyfjum sem kalla á reglubundið
annars m.t.t. varasamra aukaverkblóðprufueftirlit.
ana, og hagkvæmni er viðvarandi
Lyfjaeftirlitskerfi Hrafnistu
þáttur í gæðavinnu á Hrafnistu.
Fjölmargir lyfjagæðavísar eru
auðveldar læknum og hjúkrunarnotaðir erlendis við mat á lyfjafræðingum að skoða þróun lyfjameðferð og er víða stuðst við þá
notkunar, auka öryggi í meðferð og
á íslenskum öldrunarheimilum.
stuðla að hagkvæmni. Með öryggi í
meðferð er m.a. átt við eftirlit með
Fylgst er náið með notkun ýmissa
lyfjum sem vegna aukaverkana
lyfja s.s. geðrofslyfja, lyfja við
eru sérlega varasöm hjá öldruðum
þunglyndi og bólgueyðandi gigtarog lyf þar sem ráðlagt er að reglulyfja, og síðast en ekki síst svefnleg blóðrannsókn sé gerð sem hluti
og róandi lyfja, sem tilhneiging er
af eftirliti. Það á við lyfjameðferð
til ofnotkunar á. Hér er einungis
um tveggja þriðjunga heimilisfátt eitt upp talið.
manna, þar sem fyrst og fremst
Viðvarandi vinna–aukin vellíðan
er um að ræða ákveðin hjartalyf,
hormónalyf, geðlyf og flogaveikiÞað er væntanlega regla á öllum
lyf. Við þessa vinnu er tekið mið af
öldrunarheimilum að lyfjanotkun
lyfjagæðavísum Landlæknis.
allra verðandi heimilismanna sé
yfirfarin við komu og síðan regluDregið úr óþarfa fjöllyfjanotkun
lega eftir það. Markmiðið er að
Í megindráttum fylgir Hrafnbæta lyfjameðferð, en það byggist
ista þeirri stefnu að draga eins
á samvinnu og áhuga heilbrigðisog kostur er úr óþarfa fjöllyfjastarfsmanna, heimilisfólks og
notkun heimilisfólks og notkun
jafnvel ættingja. Vinnan krefst
ákveðinna lyfja sem hafa óviðunendurtekinna viðtala við hvern og
einn heimilismann og oft aðstandandi aukaverkanir eða skila takmörkuðum ávinningi til að bæta
endur hans. Markmiðið er ávallt
hið sama: Að auka lífsgæði íbúa,
líðan. Með minnkaðri lyfjagjöf er
viðhalda eða auka öryggi viðþó heilsu eða öryggi viðkomandi
komandi og gæta hagkvæmni.
aldrei teflt í tvísýnu með nokkrum
Einna erfiðast er að minnka eða
hætti. Markmiðið er ávallt að auka
stöðva langvinna notkun svefnlífsgæði heimilismanna.
Meginniðurstaða eftirlits er sú
og róandi lyfja. Á því sviði hefur
að þrátt fyrir að einstaklingar
þó náðst mikilvægur árangur
sl. ár þrátt fyrir á stundum talskomi nú veikari en áður á Hrafnistu hefur heildarlyfjanotkun
verða mótspyrnu notenda og ættminnkað á undanförnum árum.
ingja. Gjarnan stafar hún af ótta
Sem dæmi um árangurinn má
við afleiðingar þess að hætta notknefna að líklega er nú óvíða notað
un lyfjanna. Í langflestum tilvikminna af geðrofslyfjum en hjá
um reynist slíkt ástæðulaust því
Hrafnistu, eins og fram kemur í
reynslan sýnir að þessi viðvarandi
gögnum Landlæknisembættisins.
vinna hefur að jafnaði í för með
Undanfarin ár hefur sömuleiðis
sér aukna vellíðan íbúa og ánægju
dregið verulega úr notkun svefnmeðal aðstandenda. Stóran þátt í
og róandi lyfja við sérstakt átak í
þeim árangri sem náðst hefur má
þeim málum síðustu 3-4 ár. Svefnrekja til skilvirks eftirlits. Það
staðfestir m.a. reglulegt eftirlit
lyf í hófi geta hjálpað, sérstaklega
sem Landlæknisembættið hefur
til að rjúfa vítahring svefnleysis.
Að sama skapi er langvarandi
með öldrunarheimilum landsins.
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ÞETTA GERÐIST: 4. MAÍ 1981

1106 Jón Ögmundsson
er vígður fyrsti biskupinn á Hólum.

Hönd var grædd á stúlku á Íslandi

1672 Loðvík 14. ræðst
inn í Holland.

Rögnvaldur Þorleifsson læknir, ásamt
fleira starfsfólki á Borgarspítalanum,
græddi hönd á stúlku þennan dag árið
1981. Slíkt var einsdæmi hér á landi.
Stúlkan hafði lent í vinnuslysi í
hausningavél í söltunarstöð Miðness hf.
í Sandgerði. Hægri hönd hennar fór nær
alveg af rétt ofan við úlnlið.
Svo heppilega vildi til að héraðslæknir
var staddur í Sandgerði og bjó hann um
sár stúlkunnar til bráðabirgða. Hún var
síðan flutt í snarhasti á Slysadeild Borgarspítalans og var þar í aðgerð á skurðarborðinu langt fram á nótt eða samtals í
fjórtán klukkustundir.
Strax eftir að hún vaknaði gat stúlkan
hreyft fingur hægri handar og var hin
hressasta.

1899 Kristilegt félag
ungra kvenna, KFUK,
stofnað á Íslandi.
1916 Bretar brjóta
Páskauppreisnina á
Írlandi á bak aftur.
1967 Breskur togari í
haldi vegna landhelgisbrots siglir úr höfn í Reykjavík með tvo
íslenska lögregluþjóna um borð áleiðis til Bretlands. Hann næst
síðar um daginn.
1992 Uppþot verða í Los Angeles í kjölfar þess að á myndband
næst hvernig lögreglumenn ganga í skrokk á Rodney King.
1997 Alþjóðlegi efnavopnasamningurinn tekur gildi og skyldar
aðilaríki til að hætta þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna.
2005 Sýrlendingar yfirgefa Líbanon eftir að hafa haft hernaðarlega viðveru þar í 29 ár.

2011 Stórt brúðkaup er haldið í London þegar Vilhjálmur
prins gengur að eiga Katrínu Elísabet Middleton.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir
og amma,

LISELOTTE E. HJÖRDÍS
JAKOBSDÓTTIR
hjúkrunarfræðingur,
Hólmvaði 8a, Reykjavík,

lést á hjartadeild Landspítalans 25. apríl
síðastliðinn. Útförin fer fram föstudaginn 8. maí kl. 13.00
frá Árbæjarkirkju. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélag Íslands.
Holger Markus Hansen
Iris Hansen
Snorri Páll Davíðsson
Sonja Hansen
Bragi Þór Bjarnason
Laufey María og Eyrún Sara

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

KRISTÍN KRISTINSDÓTTIR
kjólameistari,
Hólmgarði 42, Reykjavík,

andaðist á hjartadeild Landspítalans við
Hringbraut miðvikudaginn 22. apríl. Útförin
fer fram frá Bústaðakirkju þriðjudaginn 5. maí kl. 13.00.
Ægir Ingvarsson
Örn Ingvarsson
Björk Ingvarsdóttir
Sigurbjörg Ingvarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ásta Dóra Valgeirsdóttir
Hildur Halldórsdóttir
Trausti Hallsteinsson
Sigurður Rúnar Jónsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

MARÍA FRIÐRIKSDÓTTIR
Sólvöllum 13,
Selfossi,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Eir að morgni
þriðjudagsins 21. apríl, verður jarðsungin frá
Selfosskirkju miðvikudaginn 6. maí klukkan 14.00.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Hafþór Magnússon
Einar Baldvin Sveinsson

Sólveig Höskuldsdóttir
Jóna Sólmundsdóttir
Guðný María Hauksdóttir
Kristín Fjóla Bergþórsdóttir
Guðmundur Örn Böðvarsson
og barnabörnin öll.

STÓRAFMÆLI FÉLAGSINS Karl segist vonast til að hljómplatan til styrkar félaginu rati inn á öll heimili.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Styrkja hjartveik börn
og fjölskyldur þeirra
Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna, heldur upp á tuttugu ára afmæli sitt með tónleikum og útgáfu á geisladiski og safnar um leið fyrir fjölskyldum barna með hjartagalla.
Neistinn, styrktarfélag hjartveikra
barna, fagnar tuttugu ára afmæli sínu
í ár og stendur fyrir tónleikum í tilefni
þess. „Neistinn hefur tvenns konar
tilgang. Annar er sá að styðja við og
styrkja hjartveik börn og ungmenni
félagslega. En hlutverk félagsins er
einnig að veita fjölskyldum hjartveikra
barna fjárhagsstuðning,“ segir Karl
Roth, varaformaður Neistans.
„Fjölskyldur barna með hjartagalla
þurfa margs konar stuðning. Félagslega hliðin er gríðarlega mikilvæg
enda er mikill styrkur sem fylgir
því að vera í kringum fólk í svipaðri
stöðu,“ segir Karl. Hann segir þó fjárhagslegan stuðning ekki síður mikilvægan. „Mörg börn verða að fara til
útlanda í aðgerðir og oft verður talsvert vinnutap hjá foreldrum. Einnig er
mikill peningur sem fer í ferðalög og

aðgerðir og svo eru margir sem búa úti
á landi og verða að ferðast reglulega
í bæinn, með tilheyrandi vinnutapi og
fjárútlátum,“ segir Karl.
Tónleikarnir sem félagið stendur
fyrir eru haldnir til að vekja athygli
á félaginu og til að safna peningum til
styrktar börnunum í leiðinni.
Félagið fagnar stórafmælinu með
tónleikum fimmtudaginn 7. maí. „Þeir
verða haldnir á Café Rosenberg klukkan hálfníu. Fimm tónlistarmenn stíga
á svið og við köllum þá Fimm karlar
á palli,“ segir Karl. Þar koma fram
Skúli mennski, Bjartmar Guðlaugsson, Teitur Magnússon, Jóhann Helgason og KK.
Ásamt því að standa fyrir tónleikum
gefur félagið út geisladiskinn „Komdu
kisa mín“. „Diskurinn skartar lögum
eftir Jóhann Helgason við þekktar

Einnig er mikill peningur sem fer í ferðalög og
aðgerðir og svo eru margir
sem búa úti á landi og verða
að ferðast reglulega í bæinn, með tilheyrandi vinnutapi og fjárútlátum.
kisuvísur sem komu út á vínil árið
1982 en hefur verið uppseldur í langan tíma. Diddú syngur lögin og Ragnhildur Gísladóttir sér um bakraddir
og útsetningu á lögunum,“ segir Karl.
Diskurinn verður til sölu á tónleikunum og hjá félaginu. Allur ágóði rennur
til styrktar hjartveikum börnum. „Við
vonumst til að þessi diskur rati inn á
hvert heimili,“ segir Karl.
-ag

BARNAHÁTÍÐ Í REYKJANESBÆ
Barnahátíð verður haldin í níunda sinn í Reykjanesbæ 7.-11.
maí. Boðið verður upp á margs konar viðburði fyrir börn og
foreldra. Söfnin í bænum, leik- og grunnskólar ásamt öðrum
stofnunum sem og íþróttafélög, tómstundafélög og menningarfélög taka virkan þátt í hátíðinni.

*é,(1',1*É1*-$

HJARTAÐ SLÆR
Í ELDHÚSINU
FALLEGT HEIMILI Linda Benediktsdóttir keypti fokhelt hús fyrir einu og hálfu
ári. Hún hefur síðan dundað sér við það að gera húsið fallegt.

U

ppáhaldsherbergi Lindu Benediktsdóttur í
húsinu hennar er eldhúsið. Það er staðurinn
sem fólk leitar í að vera á þegar það kemur
í heimsókn. „Hjarta heimilisins slær einfaldlega í
eldhúsinu. Auk þess er helsta áhugamál mitt að
baka makkarónur og ég hef gaman að því að deila
afrakstrinum á Facebook-síðunni minni Franskar
Makkarónur.“
Áttu þér einhvern uppáhaldshlut? Hrærivélin
er í miklu uppáhaldi hjá mér. Mér finnst æðislegt að
vera í eldhúsinu og útbúa kræsingar fyrir fjölskylduna. Ég geri mjög mikið af því að baka og geri það
oft þegar mig langar að gera eitthvað skemmtilegt
heima.
Hugsar þú mikið um hönnun heimilisins? Já,
mér finnst mikilvægt að heimili séu vel hönnuð.
Það er mikill kostur að mínu mati þegar eldhúsið
er opið, það eykur flæðið á heimilinu. Góð hönnun á heimilinu gerir heimilislífið mikið líflegra og
skemmtilegra.
Hvernig stíl ertu hrifnust af? Ég er mjög mikið
fyrir einfaldan og stílhreinan stíl. Svart, hvítt og
viður í bland við milda liti. Ég er svo með lifandi
plöntur til þess að auka hlýleika og gefa heimilinu
ferskan blæ. Það er líka gaman að hafa gamla muni
sem hafa erfst í gegnum fjölskylduna, það gefur
heimilinu karakter.
Ertu mikið fyrir að breyta? Já, það er gaman að
færa til hluti á heimilinu og finna nýja uppröðun
á hlutum. Oft verð ég alveg ástfangin af breytingunum og skil hreinlega ekki af hverju ég hafði ekki
haft hlutina svona fyrr. Síðan verð ég leið á þeirri
uppröðun og geri eitthvað nýtt. Set gömlu hlutina
ofan í skúffu og tek aðra hluti upp sem hafa verið
í pásu. Þannig nær maður að endurnýta hlutina
svolítið.
Hvernig skreytir þú heimilið þitt? Ég er ekki
mikið fyrir skraut eða að hafa mikið af hlutum uppi
í einu. Þegar ég geri heimilið mitt sérstaklega fínt
þá kaupi ég afskorin blóm og set í fallega blómavasa.
Hvað var síðast keypt fyrir heimilið? Síðustu
kaupin voru flísar á forstofu og baðherbergin. Við
keyptum okkur fokhelt hús 2013 og fluttum inn í
það hálfklárað tveimur vikum áður en sonur okkar
fæddist. Við höfum síðan þá verið að vinna í að
klára húsið og gera það fínt.

SMEKKKONA Linda á fallegt heimili og lítinn son sem er gullmolinn í lífi hennar.
MYNDIR/VALLI

Hvað langar þig helst í? Það á mikið eftir að
kaupa inn af nauðsynlegum hlutum á heimilið,
til dæmis gólflista. En af þessum fínu en ekki svo
nauðsynlegu hlutum þá dreymir mig um að eignast
stringhillu inn í eldhús. Louis Poulsen-lampar

FÓLK| HEIMILI

Flatur magi á sjö dögum
One Week Flat dregur úr lofti í maga
og gerir þaninn kvið flatari.

”
PRENTUN.IS

Ég mæli með því að nota vandaða
meltingargerla eins og frá
OptiBac Probiotics til að viðhalda
heilbrigðri meltingu og bæta
almenna heilsu

“

Hanna Rún Bazev Óladóttir
dansari.

Fæst í apótekum og heilsubúðum

FÉKKSTU EKKI
BLAÐIÐ Í MORGUN?

eru líka mjög ofarlega á óskalistanum.
Stendur þú í einhverjum
framkvæmdum á heimilinu?
Núna er forgangsatriði hjá okkur
að klára að flísaleggja.
Ertu dugleg að bjóða gestum
heim? Þar sem heimilið er frekar
stórt er mjög auðvelt að bjóða
fólki í heimsókn. Það verður líka
oft fyrir valinu að vera heima hjá
mér þegar það á að elda saman í
vinahópnum því eldhúsið rúmar
svo marga.
Hvernig hefur þú það huggulegt heima? Ég kveiki á kertum,
sest upp í sófa með rauðvínsglas
og svo skemmir ekki fyrir ef ég er
í góðum félagsskap.
Ertu hrifin af einhverjum
ákveðnum hönnuðum?
Ég er mjög hrifin af hönnun
Charles & Ray Eames og væri til
í flest allt frá þeim. Ég hef alltaf
verið hrifin af Louis Poulsen-ljósunum. Svo er ég mjög hrifin af
íslenskri hönnun eins og Ihanna
home, Sveinbjörgu og Tulipop.

UPPÁHALDSHLUTURINN Eitt helsta
áhugamál Lindu er makkarónubakstur og
hrærivélin því í uppáhaldi.

STÓLAR FRÁ EAMES Linda er hrifin af hönnun Eames-hjónanna og væri til í að eiga
flest allt frá þeim.

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

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

SMÁDÓT Linda endurnýtir skrautmuni
með því að gefa þeim pásu og setja þá
ofan í skúffu. Þá virka þeir eins og nýir
þegar þeir eru teknir fram.

STÍLHREINT Stíll Lindu er einfaldur og
stílhreinn. Hún er hrifin af svörtu og hvítu
í bland við milda liti.

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.

MINNA ER MEIRA Það er orðatiltæki
sem á vel við Lindu. Hún vill hafa fáa en
fallega hluti upp við.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig heim!

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Rúnar
Óskarsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Nadia Katrín
sölufulltrúi
Sími 692 5002

Orri
Hermannsson
sölufulltrúi
Sími 6 900 900

*

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!

Efri sérhæð í Safamýri
Elín Viðarsdóƫr Lögg. fasteignasali

Lækjarberg 25

57,9m

Opið hús mánudaginn 4. maí kl. 18:00 - 18:30

Vantar
eignir á skrá
FríƩ
verðmat

x Tvíbýlishús, efri hæð - allt innan hæðar x Sólríkar yfirb. suðursvalir með góðri
(þvoƩahús/geymslur)
opnun. Stórkostlegt óhindrað útsýni
x 5 herb. 216,3 fm. Þar af bílskúr 31,1 x Sérreitur með líƟlli verönd í fallega
(skráð hjá ÞÍ bílskúr og geymsla)
grónum bakgarði hússins
x 4 rúmgóð svefnherbergi
x Sígildir gæða innviðir (innréƫngar gólf
- og veggklæðningar)
x 2 baðherbergi

elin@fasteignasalan.is
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Sími: 695 8905

Berg, fasteignasala, sími 588
5530, kynnir efri sérhæð í
Safamýri. Hæðin er 145,6 fm
auk 34,5 fm bílskúrs, samtals
180,1 fm.
Komið er inn í anddyri með nýjum
flísalögnum. Stigi og stigapallur
með nýjum flísum. Gestasnyrting
til vinstri af stigapalli. Til hægri
er þvottahús með nýjum flísum og
innréttingum. Stór gluggi í þvottahúsi.
Hol með parketi. Til hægri er
eldhús með nýrri eldhúsinnréttingu úr eik. Ný eldhústæki frá
AEG og Siemens. Nýjar flísar
milli efri og neðri skápa og á eldhúsgólfi. Flottur frágangur.
Björt og rúmgóð stofa með parketi. Arinn í stofu. Herbergisgangur
með parketi. Þrjú góð svefnherbergi. Hægt að breyta einu í
tvö. Baðherbergi er stórt, rúmgott
og flísalagt. Baðkar og sturtuklefi.
Í kjallara er góð geymsla. Bílskúrinn er rúmgóður. Útgengt í bak-

Falleg efri sérhæð við Safamýri.

garð. Garðurinn er í góðri rækt.
Verið er að skipta um járn á þaki
og þakkanta. Rennur verða endurnýjaðar.
Búið er að endurnýja gler í
gluggum að stærstum hluta og

verður það klárað fyrir afhendingu.
Allar nánari upplýsingar og ráðg jöf hjá BERG fasteignasölu í
síma 588 55 30 eða BERG.is.

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Stefán Már
Stefánsson

Guðbjörg G.
Blöndal

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Brynjólfur
Snorrason

Karen
Sævarsdóttir

Gunnlaugur A.
Björnsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

lögg. fasteignasali

skjalagerð

sölufulltrúi

MBA markaðsfræði

sölufulltrúi

OP

IÐ

Finndu okkur
á Facebook

OP

HÚ

S

IÐ

HÚ

S

Hraungata - Nýbygging!
Til sýnis og sölu vandað og vel hannað átta íbúða lyftuhús á
góðum útsýnisstað í Urriðaholti. 3ja og 4ra herbergja íbúðir allar
með stæði í opnu bílskýli, stærðir 118-176 fm. Bjartar íbúðir með
stórum svölum, vönduðum innréttingum, tækjum og gólfefnum
að hluta. Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu.

Sjávargata - Einbýlishús
Rúmgott og vel skipulagt 220 fm einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílksúr. Húsið stendur innst í botnlanga á hornlóð
og frá því mikið útsýni. Fjögur góð svefnherbergi og góðar
stofur, sólstofa og afgirtur sólpallur.

Laugarásvegur 45 - Hæð - Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30
Til sölu falleg þriggja herbergja neðri sérhæð við Laugardalinn.
Sér inngangur, stórt og bjart eldhús, gegnheilt parket á gólfum.
Rúmgóð stofa og baðherbergi sem hefur verið endurnýjað að
hluta. Þvottahús innan íbúðar og stór suður garður í góðri rækt.
Falleg eign á frábærum stað.

Fagrihjalli 42 - Parhús - Opið hús í dag kl 18 - 18:30.
Til sölu parhús í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið er á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Bjartar stofur, sólstofa, suðursvalir, tveir sólpallar, hellulagt bílastæði og mikið útsýni. Í húsinu
er fjögur svefnherbergi og bjartar stofur. V 49,0 m.

Álfhólsvegur - nýtt parhús.
Á frábærum stað í grónu hverfi, um 220 parhús með bílskúr.
Húsið er í smíðum og verður afhent tilbúið til innréttinga að
innan og fullbúið að utan. 2-4 svefnherbergi, tvennar svalir,
suðurgarður o.fl. Frekari uppl á skrifstofu. V. 54,9 m.

Haukdælabraut - Raðhús.
Miðjuraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á
fallegum útsýnisstað í Grafarholti norðan Reynisvatns. Húsið er
um 207 fm. Íbúðarrými 175 fm og innbyggður bílskúr 33 fm. Vel
skipulagt hús með 4 svefnherbergjum. Húsið afhendist fullbúið
að utan með sólpalli og hellulögðu bílastæði og fullmálað að
innan tilbúið til innréttinga. V. 49,7 m.

Bæjargil - Raðhús
Rúmgott 211 fm miðjuraðhús á tveimur hæðum og sérstandandi
bílskúr. Góðar stofur og möguleki á fjórum svefnhergjum. Góður
skjólgóður bakgarður í suður.

Klukkuberg - efri hæð.
4ra herbergja íbúð með sérinngangi. Mikið endurbætt íbúð og
henni fylgir bílskúr og stæði í lokuðu bílskýli. Íbúðin er á tveimur
hæðum með góðum svölum. 3 svefnherbergi og mikið útsýni.
V. 36,0 m.
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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

LANGALÍNA 28- 32, SJÁLANDI GARÐABÆ
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.
Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ.
Íbúðirnar eru frá 105 -188 fermetrar og verða afhendar með vönduðum
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar verða ýmist með tvennum svölum eða stórum timburveröndum og svölum.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Asparás 6 - Garðabæ. 4ra herbergja endaíbúð.

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. 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. Eignaskipti koma til greina á íbúð
á Stór Reykjavíkursvæðinu.
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Eignin verður til sýnis á morgun
frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög falleg og rúmgóð 112,4 fm. endaíbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli, aðeins 4 ibúðir í stigagangi.
Mjög vönduð og snyrtileg íbúð með fallegum
samstæðum innréttingum (kirsuber) og parketi og
ﬂísum á gólﬁ. Tvennar svalir til austur og vesturs.
Góð geymsla á jarðhæð með glugga.

Verð 42,9 millj.
V
Verið velkomin.
V

Verð 36,7 millj.
V

Eignarland, Öldubyggð, Grímsnesi.
Ægisíða - Glæsileg eign

88,1 fm. nýlegt sumarhús á tveimur hæðum,
skammt frá Svínavatni.

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.

Húsið er hátt og reisulegt með herbergjum á efri
hæð (ekki svefnloft) og er klætt með furu vatnsklæðningu að utan. Stór afgirtur sólpallur með
heitum potti. Búið er að loka fyrir opið rými undir
svölum og er þar geymsla og tengi fyrir þvottavél
og þurrkara.

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.

Verð 23,9 millj.
V

Bílskúrsréttur fylgir eigninni auk góðra bílastæða
á lóð.

Syðri – Reykir, Biskupstungum.

Vatnsstígur - Glæsileg útsýnisíbúð á 12. hæð
54,4 fm. sumarbústaður á mjög grónu og kjarri
vöxnu 2,888 ha. eignarlandi við Syðri- Reyki í
Biskupstungum.

Glæsileg 136,6 fm. útsýnisíbúð með suðursvölum
á 12. hæð við Vatnsstíg auk sér bílastæðis í lokaðri
og upphitaðri bílageymslu í kjallara hússins.

Falleg fjallasýn m.a. sést til Hlöðufells og
Bjarnarfells og allt að Jarlhettum í Langfjökli.
Brúará umlykur landið á þrjá vegu. Bústaðurinn er
á einni hæð og skiptist í tvö herbergi, stofu, eldhús
og baðherbergi. Rafmagn og nægt heitt vatn. 20%
eignarhlutur fylgir í gesta- og baðhúsi og einnig
20% eignarhlutur í 67.112 fm. landi.

Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta og útsýni frá eigninni er óviðjafnanlegt,
bæði til suðurs að Reykjanesi, út á sundin og að
Snæfellsjökli. Björt stofa með arni. Sjónvarpshol.
Opið eldhús með eldunareyju. Húsið er allt mjög
vandað og sameign er öll 1. ﬂokks. Tvær lyftur
eru í húsinu.

Verð 15,9 millj.
V

Verð 98,0 millj.
V

AFLAGRANDI

Aﬂagrandi.
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. Verð 71,9 millj.

LJÓSAKUR

Ljósakur - Garðabæ.
Stórglæsilegt 223,1 fm. raðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 28,2 fm. bílskúr í Akralandinu í Garðabæ. Þrjú góð svefnherbergi og stórar svalir til suðurs og vesturs ofan á bílskúr. Efri hæðin er öll mjög opin og rúmar stofu, borðstofu og eldhús. Eldhús
með háglans innréttingum og vönduðum tækjum. Svalirnar eru um 45 fm. að stærð og nýtur fallegs útsýnis af þeim til vesturs.
Frábær staðsetning. Stutt er í leik-, grunn og framhaldsskóla. Verð 68,5 millj.

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

2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

BIRKIHÆÐ – GARÐABÆ.

STRIKIÐ - SJÁLANDI GBÆ. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.

ÓÐINSGATA.

Stórglæsilegt 259,3 fm. einbýlishús í grónu hverﬁ í Garðabænum. Húsið er innréttað á afar vandaðan og smekklegan máta úr ljósum byggingarefnum og verulega
aukin lofthæð er í öllu húsinu. Öll gólfefni eru mjög vönduð, norsk skífa og parket úr
rauðeik. Innréttingar eru ýmist úr eik eða hvítar. Skjógóðar viðarverandir eru á lóð og
falleg lýsing á lóðinni sem og húsinu að utan. Fallegur garður.
105,0 millj.

Virkilega falleg 82,0 fm. íbúð á efstu hæð að meðtalinni sér geymslu. Mikil lofthæð
og yﬁrbyggðar svalir til suðurs á 6. hæð í þessu eftirsótta lyftuhúsi. Innréttingar úr
eik. Baðherbergi ﬂísalagt í gólf og veggi og með gólfsturtu. Úr sameign er innangengt í þjónustumiðstöð, sem er í húsinu.

Falleg og vel skipulögð 82,4 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni sér geymslu á
frábærum stað við Óðinsgötu. Útsýnis nýtur frá íbúðinni yﬁr borgina, að Snæfellsjökli
og víðar. Baðherbergi er nýlega endurnýjað og með þvottaaðstöðu. Tvö rúmgóð
herbergi. Húsið að utan er nýlega málað og í góðu ástandi.

34,9 millj.

36,9 millj.

4RA HERBERGJA

SÚLUNES – GARÐABÆ.

BAUGAKÓR - KÓPAVOGI. ENDAÍBÚÐ.

STRANDVEGUR - SJÁLANDI GARÐABÆ.

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
lofthæð í stofum og fallegt útsýni til sjávar.
89,9 millj.

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. Góð staðsetning, nærri barnaskóla,
leikskóla og íþróttasvæði.
40,9 millj.

Virkilega falleg og vönduð 107,4 fm. íbúð á jarðhæð með verönd til suðurs í lyftutum
stað í Garðabæ auk sér bílastæðis í bílageymslu. Gott aðgengi fyrir fatlaða er að
íbúðinni. Nýtt ljóst parket er á gólfum. Stofan er mjög stór og björt og eldhúsið er
rúmgott með góðri borðaðstöðu við útbyggðan glugga til suðurs. Leikvöllur er nærri
húsinu og stutt er í Sjálandsskóla.
39,9 millj.

KLEIFARSEL.

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

LANGALÍNA - GARÐABÆ.

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.

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.

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

SMÁRAFLÖT
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Smáraﬂöt – Garðabæ. Frábær staðsetning.

Stekkjarsel 6.

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 og var hún öll
endurnýjuð á sama tíma og húsið á mjög vandaðan og smekklegan hátt.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög snyrtilegt og vel skipulagt 222,4 fm. einbýlishús að meðtöldum 52,8 fm. bílskúr. Stofa með arni. Skáli nýttur sem sjónvarpshol. Eldhús með eldri sérsmíðaðri innréttingu. Fjögur herbergi. Húsið er í enda níu húsa í fámennri götu, með opið friðað
útileiksvæði við austurhlið. Vel gróinn garðurinn er hannaður af Stanislas Bohick og viðhaldið af Steini Lundholm garðyrkjumeistara. Verð 56,9 millj. Verið velkomin.

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

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

RAUÐAVAÐ 5 110 RVK.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

STRANDVEGUR 12 210

ÍBÚÐ MERKT -01.01

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

ÍBÚÐ MERKT 03-08.

KAPLASKÓLSVEGUR 35 107 RVK.
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2ja herbergja (nýtt sem 3ja) 93,9 fm íbúð á 1.hæð í fallegu vel staðsettu litlu
fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Sérinngangur. Góðar innréttingar,
steinn á borðum eldhúss og baðinnréttinga, parket. Sérþvottahús innan
íbúðarinnar.Sér afgirtur garður til suðvesturs. Sérbílastæði framan við
íbúðina. Teiknuð fyrir fatlaða. Til afhendingar við kaupsamning. Eignin verður
sýnd mánudaginn 4.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 28,5 m. 8756

SUNDLAUGAVEGUR 35 105 RVK.
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Mjög glæsileg, björt og skemmtileg 117,6 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) á álklæddu lyftuhúsi við Strandveg í Sjálandshverfi Garðabæar. Eigninni
fylgir stæði í bílageymslu. Stofan og borðstofa er sérstaklega rúmgóð og
skemmtileg með aukinni lofthæð og útgangi út á svalir til suðvesturs.
Eignin verður sýnd mánudaginn 4.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 42,9 m.
8757

GRÆNAHLÍÐ 14 105 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 02-01.

LANGALÍNA 2 210 GBÆ.
ÍBÚÐ MERKT 02-02.
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Vönduð talsvert endurnýjuð björt efri hæð í mjög vel staðsettu húsi ásamt
bílskúr og “stúdíó” íbúð í risi. Samtals stærð 176,5 fm. Endurnýjað eldhús,
baðherbergi og fl. 4 svefnherbergi á aðalhæðinni. Góðar suðursvalir. Frítt
svæði sunnan við húsið. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 5.maí milli kl. 17:15
og kl. 17:45. V. 54,8m. 8758

AUSTURBERG 4 111 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 03-01.

MÁNATÚN 3 105 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 06-01.
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Glæsilega
g 204,1 fm endaíbúð á 6. hæð (efstu hæð) í Mánatúni 3, með tveimur
stæðum í bílageymslu á besta stað. Íbúðin er með vönduðum sérsmíðuðum
innréttingum frá Brúnás. Hiti er í gólfum. Aukin lofthæð. Eignin verður sýnd
miðvikudaginn 6.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 84,9m. 4600

ÍBÚÐ MERKT 03-01.

innréttingar og tvennar svalir. Heitur pottur á suðursvölum. Laus fljótlega. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 5.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,9
m. 8713

MÝRARSEL 10 109 RVK.
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Mjög glæsileg og björt 107 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi í bryggjuhverfinu í Garðabæ. Rúmgóð svefnh. og stór stofa með gólfsíðum gluggum
og útgangi út á ca 22 fm svalir til suðurs og vesturs. Einnig svalir út frá hjónaherbergi. Stæði í bílageymslu fylgir. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 5.maí
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 37,9 m. 8663

LAUGAVEGUR 40 101 RVK.
S
HÚ g
Ð
a
I
OP iðjud
r
þ

S
HÚ g
Ð
a
I
OP iðjud
r
þ

Glæsilegt 222,7 fm endaraðhús á pöllum ásamt bílskúr á frábærum stað við
Laugardalinn. Húsið var allt endurnýjað að innan árið 2008, Kristín Brynja
Gunnarsdóttir arkitekt hannaði allar breytingar. Eignin skiptist í anddyri,
forstofuherbergi, eldhús, borðstofu, gestasalerni, rúmgóða stofu, þrjú rúmgóð
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 7.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 72,9 m. 8755

Fallegt og mikið uppgert 155,8 fm endaraðhús við Kaplaskjólsveg 35 í Reykjavík. Húsið er á fjórum pöllum sem skiptist í anddyri, hol, fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, stofu/borðstofu, eldhús, þvottahús og geymslur. Húsinu
fylgir sér bílastæði á lóð og góður garður. V. 62,9 m. 8751

svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, borðstofu og stofu. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 28.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 26 m. 8528

TRÖLLAKÓR 7 203 KÓP.
ÍBÚÐ MERKT 03-01.

Gott enda raðhús á þrem hæðum ásamt bílskúr innst í lokuðum botnlanga.
Húsið skiptist í þrjár hæðir, gengið er inn á miðhæð. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 5.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 62 m. 3920

LAUGAVEGUR 151-155 101 RVK.
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Rúmgóð 142,1 fm fjögurra herbergja endaíbúð við Tröllakór í Kópavogi. Íbúðin
er á þriðju hæð í lyfthúsi með sérinngangi af sameiginlegum svalagangi, gott
útsýni og stórar suðursvalir. Stutt í gönguleiðir og útivistarsvæði í Heiðmörk
og við Elliðavatn. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 6.maí milli kl. 19:00 og
kl. 19:30 V. 39,7 m. 8752

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

EINBÝLI

Fannborg 5, 200 Kóp.- íbúð merkt 04-04.
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.
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Eignin verður sýnd miðvikudaginn 6.maí
milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
Móaflöt 12 210 Garðabæ
Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð með
bílskúr og sólskála samtals 210,4 fm. Bílskúrinn er innréttaður sem aukaíbúð. Húsið er flísalagt að utan, vönduð
sérhönnuð lýsing. Frábær staðsetning. Húsið er laust
strax og sölumenn sýna. V. 69,9 m. 8748

Skógarás 4 110 Rvk.
Skógarás 4. íbúð 0302 er 5 herbergja íbúð á tveimur
hæðum í fallegu klæddu litlu fjölbýli. Allt að fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi. Glæsilegt útsýni. Eignin er til
afhendingar við kaupsamning og sölumenn sýna. V. 35
m. 8659

V. 25,9 m.
8699

Sólvallagata 21, 101 Rvk. - íbúð merkt 00-01.
Glæsileg 2ja herbergja íbúð með sér inngangi
á frábærum stað. Íbúðin skiptist í forstofu/
gang, eldhús, stofu, herbergi og baðherbergi.
Allt ný standsett.
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Eignin verður sýnd þriðjudaginn 5.maí
milli kl. 17:15 og kl. 17:45.

Vesturás 64 110 Rvk.
260 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr á góðum útsýnisstað við Vesturás í Reykjavík.
Neðri hæðin skiptist í forstofu, hol, herbergi, snyrtingu,
stofu, borðstofu, eldhús og þvottaherbergi. Efri hæð
skiptist í hol, baðherbergi og 5 til 6 svefnherbergi, (ef
geymsla er nýtt sem herbergi). Yfir húsinu er svo rúmgott
geymsluloft með gluggum. Húsið er laust til afhendingar
við kaupsamning. V. 63 m. 8623

Vindakór 1 203 Kópavogi

V. 24,5 m.
8759

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

ATVINNUHÚSN.

MIKIÐ AF
ATVINNU- OG
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á
SÖLUSKRÁ

4RA-6 HERBERGJA

Einivellir 7 221 Hafnarfirði
4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð, 112,3 fm að stærð
ásamt stæði í bílageymslu. Húsið er lyftuhús og er
sérinngangur
g g í íbúðina af svalagangi.
g g Þrjú
j svefnherbergi,
sérþvottahús. Eikarinnréttingar. Íbúðin er laus strax og
sölumenn Eignamiðlunar sýna. V. 30,9 m. 8749

Þórðarsveigur 21 113 Rvk.

Hafnarbraut 25 - 510 Hólmavík

4ra herbergja 111,3 fm íbúð á 3. hæð (efstu). í ágætlega
staðsettu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Mjög gott útsýni.
ý 3 svefnherb. sérþvottahús,
þ
parket
p
ogg ggóðar eikarinnréttingar. Innangengt í bílskýli. Íbúðin er til afhendingar
við kaupsamning. Geymsla íbúðar er innan íbúðar og er
hún parketlögð og með glugga. Aukin lofthæð er í stofu.
V. 33,5 m. 8608

Skrifstofuhúsnæði á jarðhæð og í kjallara í nýlega
viðgerðu húsi. Húsið er vel staðsett með fallegu
útsýni yfir fjörðinn. Húsnæðið skiptist í opið vinnurými á
jarðhæð ásamt skrifstofu og snyrtingum og í kjallara er
kaffistofa og geymslur ásamt lítilli íbúð. Stór lóð er í kringum húsið og næg bílastæði. Húsnæðið er til afhendingar
við kaupsamning. Tilboð 8740
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Mánatún 7-17
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LEITIÐ
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Sölusýning miðvikudaginn
mánudaginn 4. maí
millimilli
kl. 17:00
og 18:00
- Aðkoma
Borgartúnsmegin
Sölusýning
8. apríl
kl. 17.00
og 18.00
- Aðkoma
Borgartúnsmegin

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



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

Þú hringir
-við komum
-það ber árangur!

Síðumúla 27 · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is
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Opið hús mán. 4.maí
frá kl: 18:00 til 18:30 að
Vesturbergi 74, íbú 21
Í einkasölu 98,7 fm 4ra
herb íbúð á annari hæð.
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

Stórglæsilegt hús á Arnarnesi í Garðabæ
Glæsilegt einbýlishús á
Arnarnesi á tveimur hæðum.
Efri hæð hússins skiptis í
glæsilega stofu, eldhús,
gestastnyrtingu og hjónasvítu með bað- og fataherbergi. Neðri hæðin skiptis
í tvö stór herbergi, salerni
og þvottahús. Á neðri hæð
er einnig tveggja herbergja
íbúð með sérinngangi.
Stórkostlegt útsýni. Verð 95
m. Allar nánari upplýsingar
veitir Garðar Kjartansson
í síma 853-9779 eða á
gardar@valholl.is

Góð 121,3 fm íbúð með sérinngangi og stæði í bílag.
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
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Opið hús í dag mánud.
4.maí frá 18:00 til 18:30
Í einkasölu mikið endurnýjuð
hæð í tvíbýli.Tvö her., rúmg.
eldhús, endurnýjað baðh.
með flísum á veggjum og
gólfi, sturta, innrétting og
gluggi. Stofa og borðstofa
með parketi á gólfi, úr stofu
er útgengi út á séranota
pall, þaðan er hægt að
ganga inní frístandandi 28
fm bílskúr. Herbergi er í
kjallara sem er ekki í birtri
stærð. Verð 31,9 milj,
uppl. Heiðar s:693-3356

Langalína 23 - opið hús
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Pétur
Steinar Pétur Steinar
Garðar
Ellert
G. Andri
*$QGUL
Garðar
Ellert
+HLPLU
*$QGUL
Jóhannsson Jóhannsson
Kjartansson Kjartansson
Róbertsson *XèODXJVVRQ
Guðlaugsson
Róbertsson *XèODXJVVRQ
%HUJPDQQ
4718
8534718
9779
8939779
4477
2705
662 4477
2705
893
853
893
662662
2705
630893
9000

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

Mikið endurnýjuð hæð í tvíbýli m/bílskúr við Fögrukinn 8
Sýnum í dag mán. 4. maí
frá kl. 17.30 til 18.00
Glæsilegt 106 fm raðhús
sem er hæð og ris, með
möguleika á að nýta og
búa til fjórða herbergið í
efra risi. Endunýjað eldhús
og baðherb. Parket. Góður
sólpallur í suður, afgirtur.
Flott hús á barnvænum,
skjólgóðum stað. Bárður
verður á staðnum s- 8965221.

4ra herb. 98,7 fm íbúð á 2- hæð við Vesturberg 74.

OP

Heiðar Ingólfur Geir
Bárður
Friðjónsson Gissurarson
Tryggvason
6935221
3356
896
896 5222

20
ára
1995 - 2015

Leirubakki - útborgun aðeins 2,3 millj.
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Sýnum í dag mán. 4. maí
á milli kl. 17.30-18.00
Falleg þriggja herb. íbúð á
3 hæð í vönduðu, aukaherb.
í kjallara. Húsið allt klætt
utan með áli. Endurnýjað
eldhús og baðherb. Kristján
verður á staðnum s-6114870. Áhvílandi Íbúðalánasjóður kr. 22.6 millj. Hægt að
yfirtaka. Verð 24.9 millj.

Krummahólar - yfirtaka + sölulaun.
Sýnum þri. 5. maí,
frá kl. 17.30 til 18.00
Glæsileg nýleg 105 fm,
3ja herb. íbúð á 1 hæð,
á einum besta staðnum
í Sjálandshverfinu með
glæsilegu útsýni, staðsett
við Ylströndina. Stæði í
lokuðu bílahúsi. Mjög stórar
suðvestursvalir. Vandaðar
innréttingar. Glæsilegt
fjölbýli, byggt að Bygg
ehf. Verð kr. 43 millj.
Bárður verður á staðnum
s-896-5221.

Glæsilegt hús við Stigahlíð

Í einkasölu 104 fm íbúð á
3 hæð í góðu fjölbýlishúsi.
Húsið allt klætt að utan. 3
svefnherb. Íbúðin svolítið
orginal að innan. Áhvílandi
Íbúðalánasjóður kr. 23,3
millj. hægt að yfirtaka.
Bárður veitir upplýsingar í
s-896-5221.
Verð 23.9 millj.

Glæsilegt nýtt raðhús í Grafarholti til afhendingar strax.
Eigendur skoða skipti á
minni eign.
Valhöll fasteignasala,
Síðumúla 27, sími: 588-4477
og Garðar Kjartansson sími:
853-9779 kynna: Glæsilegt
og vel skipulagt einbýlishús
með tveimur auka íbúðum
ásamt 41,8 fm bílskúr, alls
376,1 fm, við Stigahlíð í
Reykjavík.
Tilboð óskast í eignina.

Fullbúið parhús við Aflakór með tveimur íbúðum.

Einstaklega vandað og vel
byggt ca 210 fm raðhús á
tveimur hæðum m. innb.bílskúr og útgengi af efri hæð i
frágengin suðvestur bakgarð +
timburverönd og náttúrulegan
trjálund. Byggt og frágengið á
afar vandaðan hátt af fyrsta
flokks byggingarmeistara,
Pálmar ehf. Afhending strax
fullbúið að utan, frágengin
lóð, hellulagt plan, tilbúið
til innréttinga að innan +
fullmálað.
Ásett verð 49,7 m. Skipti á ódýrari íb. skoðuð. Pantið skoðunartíma hjá Ingólfi
Gissurarsyni lögg.Fasteignasala S:896-5222 ingolfur@valholl.is

Austurkór - nýtt í sölu.

Valhöll kynnir 268 fm
parhús á tveimur hæðum
við Aflakór í Kópavogi. Á
neðri hæð er 50 fm, 2ja
herb. íbúð með sérinngangi.
Aðalíbúðin skiptist í þrjú
herb, þar af eitt á neðri
hæð, þvottarhús, geymslu,
bílskúr, rúmgóðar stofur,
eldhús og stórar svalir. Allar
innréttingar vandaðar frá
GKS, og allur frágangur
sérstaklega vandaður. Verð
74 milj Allar uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356 eða á
heidar@valholl.is

Nýtt 6 íbúðar fjölbýli, tvær
tveggja og fjórar 4ra herbergja íbúðir allar með sér
inngangi, stórum svölum,
vandaðar innréttingar. Mjög
góðar vel skipulagðar íbúðir
á frábærum útsýnisstað.
Allar naánari upplýsingar
og teikningar veitir Ellert
Róbertsson sölumaður
GSM 893-4477 eða ellert@
valholl.is V. 26,9 og 36,9m.

SUMAR Á VALHÖLL
Fallegt 84,8 fm sumarhús rétt við Álftavatn
Höfum tekið í sölu fallegt
84,8 fm sumarhús við
Selmýrarveg rétt við
Álftavatn í Grímsnes og
Grafningshreppi. Húsið
sem er með þremur
svefnherbergjum er mikið
endurnýjað. Byggt var við
það 2007 og á sama tíma
var það endurnýjað að
innan og utan. Endurnýjað
eldhús og baðherbergi,
100 fm verönd með heitum
potti. Svefnloft að hluta.
Hitaveita,eignarland og fallegt umhverfi. Húsið selst með öllu sem í því er.
Verð 25,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Svínhagi - Heklubyggð. 1,6 ha eignarland - útsýni.
Svo til nýr 30 fm sumarbústaður á rúmgóðu 1,6
hektara eignarlandi í landi
Svínhaga í Heklubyggð í
Rangárþingi Ytra. Á lóðinni
er samkvæmt skipulagi
hægt að byggja þrjú önnur
hús þ.e. tvo bústaði
og tvö gestahús. Húsið
skiptist í rúmgott alrými,
eldhúskrók, svefnherbergi
og baðherbergi m.sturtu.
Húsið er kynnt með varmadælu sem spara mikið rafmagn. Glæsilegt útsýni til allra
átta og sést á þrjá jökla frá lóðinni en partur af henni stendur hátt. Til Hellu er um 20
mín.akstur og um 1,5 klst til Reykjavíkur. Verð 8,9 m. Uppl.veitir Ingólfur Gissurarson
lg.fs. S:896-5222 ingolfur@valholl.is

Svarfhólsland í grennd við Eyrarvatn/Vatnaskóg.

Sumarhús á eignarlóð í landi Reykjavalla, Bláskógabyggð.

Gæsilegt nýlegt 87 fm heilsárshús á steyptum grunni.
3 svefnherbergi. Stofa með
fallegum frönskum gluggum
á þrjá vegu. Eldhúsið með
hvítri háglans innréttingu. Baðherbergi með
sturtuklefa og innréttingu,
Ca 200 fm verönd m heitum
potti. Hitaveita, kalt vatn og
rafmagn. Uppl.veitir Ingólfur
Gissurarson lg.fs. S:8965222 ingolfur@valholl.is

Landssveit - Sumarbústaður við læk á 13.ha eignarlandi.
Fallegur sumarbústaður
á frábærum útsýnisstað
við lækjarbakkann, ásamt
litlu gestahúsi alls 52 fm.
Rafmagn, heitur pottur,
glæsil. útsýni Hekla,
Tindfjöll, Eyjafjöll og fl.
Tilvalið fyrir hestamenn,
góður beitarhagi. Ásett verð
19,7 millj./ tilboð. Uppl.
veitir Ingólfur Gissurarson
lg.fs. 896-5222 ingolfur@
valholl.is

Í einkasölu fallegt 60 fm
sumarhús á eignarlóð í landi
Reykjavalla í Bláskógabyggð, húsið er byggt 2009
og er mjög vandað. Húsið
skiptist í stofu með parketi
á gólfum, hvíttaður panill á
veggjum, fallegar innréttingar tvö herbergi með parketi
á gólfum, forstofu, svefnloft
og geymslu. Stór ca. 70 fm
pallur með heitum potti og
skjólgirðingum. Verð 17,9
milj, uppl. veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

Glæsilegt sumarhús við Geysi
Í einkasölu glæsilegt 100
fm nýlegt sumarhús á
flottum stað rétt við Geysi.
Eignarlóð. Hitaveita. Hluti
innbús getur fylgt með. Flott
lóð og mikið ræktuð. Skemmtileg eign á flottum stað.
Göngufæri að Geysi og
þjónustumiðstöðinni.
Verð kr. 20 millj.
Uppl. veitir Bárður
í 896-5221.

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000
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Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Svan G. Guðlaugsson

Helgi Jónsson

Jórunn Skúladóttir

Páll Þórólfsson

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 697 9300

sölufulltrúi
Sími: 780 2700

sölufulltrúi
Sími: 845 8958

sölufulltrúi
Sími: 893 9929

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími:

899 5856

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími:
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Bleikjukvísl

Verð:

Reisulegt einbýlishús í Hafnafirði.
Eignin er alls 208 fm þar af 30 fm bílskúr
Róleg og eftirsótt gata, frábært útsýni
Göngufæri við miðbæinn

86,0 millj.

Nánar: Atli 899 1178

Öldugata

Glæsilegt einbýli við Öldugötu

101 Reykjavík

Húsið er 294,2 fm með 54,5 fm
séríbúð kjallara

Gnitaheiði
Fallegt 176 fm raðhús, 3-4 svefnherbergi
Gott útsýni til suðurs.
Heitur pottur í garði
Staðsett í botnlanga nálægt skóla.
Suðurhlíðar Kópavogs
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

54,9 millj.

ing

Hamarsbraut

Glæsilegt 421 fm einbýlishús með
90 fm aukaíbúð. Tvöfaldur bílskúr.
Hjólastólaaðgengi
Íbúð á neðri hæð með sérinngangi
og bílastæði
Nánar: Jason 775 1515

6955520

Verð :

64,9 millj.

Tjarnarból
Tæplega 200 fm neðri sérhæð
Rúmgóður, nýlegur bílskúr
Aukaíbúð í kjallara
4 svefnherbergi
Góð eign með mikla möguleika

Virðulegt hús við eina af
vinsælli götum bæjarins
Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánar: Ólafur 822 2307

Verð :

56,5 millj.

rax
Laus st

Rofabær

Óðinsgata

Góð íbúð 3ja herbergja stærð 90,1 fm
Gott eldhús með U laga innréttingu
Stofa með útgengi á svalir Geymsla í kjallara
og sameiginlegt þvottahús
Barnvænt hverfi
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

23,9 millj.

Tannlæknastofa í hjarta miðbæjar á 2. hæð
80 fm að stærð
Lofthæð um 270 cm
Nokkur tannlæknarými, baðherbergi
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

29,9 millj.

Barónsstígur
Mjög góð 4ra herbergja íbúð
á efstu hæð, nýmáluð.
Fallegt víðsýnt útsýni úr íbúð
Aðeins þrjár íbúðir í stigagangi sem er með
nýjum linoleum dúk
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Lækkað

Rauðalækur
Falleg íbúð á 3 hæð
4 herbergja 130 fm
Góð staðsetning
Bílskúr
Nánar: Gunnar 899 5856

Látraströnd
220 fm raðhús. Glæsilegt útsýni til norðurs 3-4
svefnherbergi, auðvelt að bæta við
Bílskúr og stór garður
Sólskáli upphitaður ekki í fermetratölu

Verð :

41,0 millj.

www.miklaborg.is

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

64,9 millj.

Verð :

36,0 millj.

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

rax
Laus st

Verð :

29,8 millj.

verð

Skólavörðustígur
3ja herbergja - fyrstu hæð
Falleg íbúð að stærð 74,1 fm
Húsið í góðu viðhaldi
Gluggar og dyr setja mikinn svip á eignina
Frábær staðsetning
Nánar: Jórunn 845 8958

- með þér alla leið -

Reynimelur

Verð :

34,9 millj.

Vættaborgir
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: Jórunn 845 8958

Verð :

67,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

Kaldalind

Álfatún

Fallegt einbýli á góðum útsýnisstað
við Köldulind 214 fm 6 herbergja
Fallegur garður Gott útsýni
Stutt í alla helstu þónustu
Nánar: Gunnar 899 5856

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Verð :

Hávallagata

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

72,9 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

42,9 millj.

Blikanes

Falleg 2ja herbergja íbúð
Á fyrstu hæð. Að stærð 56,3 fm
Edhús og baðherbergi hafa verið endurnýjað
Frábær staðsetning 101 Reykjavík
Hús í góðu viðhaldi
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

28,7 millj.

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

Verð :

63,0 millj.

t

Holtsgata

Stakkholt

Sérlega rúmgóð, björt og vel skipulögð 69,4 fm

115 fm 3ja herbergja þakíbúð á 5.hæð (efstu)
25 fm þaksvölum sem snúa í vestur

2ja herbergja íbúð á 3. hæð með suðursvölum,
í vel staðsettu og vel viðhöldnu húsi.

Útsýni yfir Borgina, Snæfellsnesið og Esjuna

Falleg eign með miklu og góðu útsýni til suðurs !
Nánar: Páll 893 9929

Verð :

29,9 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Melabraut

Verð :

62,6 millj.

Seltjarnarnes

Rúmgóð 165 fm efri sérhæð
auk bílskúrs, alls 195 fm

Fjögur svefnherbergi
Fallegt útsýni

Flúðasel

Frábær staðsetning
þar sem stutt er í skóla

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

Nánari upplýsingar veitir:

rax
Laus st

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

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

Verð :

S

Brekkulækur
Falleg íbúð á góðum stað við Brekkulæk
4 herbergja 106 fm
Stórar svalir
Góð staðsetning

34,9 millj.

Vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum Eignin er alls
235 fm að meðtöldum bílskúr. Bjart og fallegt alrými
með útgengi út á svalir þrjú til fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, sjónvarpshol og þvottahús ásamt
geymslu og bílskúr.

Háeyrarvellir
Eyrarbakka

Glæsilegt 4-5 herbergja einbýlishús 170 fm
Útsýnisstaður í Vaðlaheiðinni gegnt Akureyri
Stendur á 1366,7 m² eignarlóð
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

41,9 millj.

MIKLABORG

Sjarmerandi einbýli á tveimur hæðum
ásamt um 100 fm bílskúr.
Eign með mikla möguleika.
Að utan er húsið klætt og viðhaldslétt.
Nánar: Atli 899 1178

Verð :

27,8 millj.
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Byggðarhorn Selfoss
Einbýlishús í byggingu á 11365 fm eignarlóð
Húsið er staðsteypt einbýlishús á einni hæð
Leyfi er til að byggja allt að 450 fm hesthús
eða atvinnuhúsnæði á lóðinni
Nánar: Davíð 697 3080

Verð frá :

35,0 millj.

Parhús - frábært skipulag
4 rúmgóð svefnherbergi
Stærð 199 fm.
Innbyggður bílskúr
Tilbúið til innréttinga

- með þér alla leið -

Vesturberg
Góð 82 fm íbúð á 2.hæð
Gott skipulag og rúmgóð stofa
Þvottahús innan íbúðar
Góð áhvílandi lán
Nánar: Ólafur 822 2307

Verð :

23,0 millj.

Skerjabraut
4ra herbergja 2. hæð
Stærð 109,8 fm
Frábær staðsetning
Afhending haust 2015

Verð :

37,8 millj.

ingar

Friggjarbrunnur

Nánar: Hilmar 695 9500

Verð:

ri

Akureyri

Þrjú byggingarstig í boði.

Nánar: Atli 899 1178

i tækifæ
d
n
a
n
n
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Brúnahlíð

4-5 svefnherbergi

Austurkór 141

Glæsileg 3-4ra herbergja
118,6 fm íbúð á 1.hæð
Sérinngangur og sérmerkt stæði
Afgirtur sólpallur í suður
Raftæki í eldhúsi fylgja
Nánar: Davíð 697 3080

t

Verð :

53,8 millj.

41,3 millj.

t

Nánar: Gunnar 899 5856

Drekavellir

44,9 millj.

Nánar: Hilmar 695 9500

Nýbygg

Verð :

ing

48,9 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

þriðjudaginn 5.maí kl.16:30-17:00

mánudaginn 4.maí kl.17:00-17:30

Fellsmúli 7

Hringbraut 63
Hafnarfjörður
Falleg 194 fm íbúð á tveimur hæðum
36 fm bílskúr og er eignin því samtals 230 fm
Fjögur rúmgóð svefnherbergi
Tvískipt stofa með fallegu eikarparketi.
Rúmgott eldhús með góðu skápaplássi
Nánari upplýsingar veitir:
Eignin er ofan götu, stendur hátt,
Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
fallegur garður, gott útsýni.
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

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

rax
Laus st

48,5 millj.

Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS

30,9 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 5.maí kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 5.maí kl.17:00-17:30

Skólavörðustígur 24

Skaftahlíð 26

Nýlegt og glæsilegt raðhús

Falleg 89,1 fm íbúð á jarðhæð/kjallara

176 fm á þremur hæðum

Vel skipulögð, 3ja herbergja

Þrjú svefnherbergi og baðherbergi

Mjög stór sameiginleg afgirt lóð

Fullfrágengið að mestu

Sér inngangur og sér bílastæði á lóð

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

66,9 millj.

Verð :

Verð :

OPIÐ HÚS

29,5 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 5.maí kl.18:00-18:30

þriðjudaginn 5.maí kl.17:00-17:45

Kötlufell 1

Vesturvallagata 1

3ja herbergja

Björt og falleg 65 fm 2ja herbergja

Stærð 78,1 fm

íbúð á efstu hæð

Fallegt útsýni

Fallegt útsýni

Yfirbyggðar svalir

Stór stofa og svalir

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

22,3 millj.

Verð :

Frábær staðsetning

Verð :

OPIÐ HÚS

28,7 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 5.maí kl.17:30-18:00

miðvikudaginn 6.maí kl.17:00-17:30

Hörðukór 1

Lækjargata 4

10. hæð
Falleg og vel umgengin 4ra herb. íbúð

Stórbrotið útsýni

2 stofur og 2 svefnherbergi

rax
Laus st

Bílastæði í bílakjallara
Svalir með glerlokun

Nánari upplýsingar veitir:

Mikið lagt í lýsingu og rafmagn

Nánari upplýsingar veitir:

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

39,9 millj.

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

OPIÐ HÚS

44,9 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 5.maí kl.17:45-18:15

miðvikudaginn 6.maí kl.17:30-18:15

Kötlufell 7

Kögursel 5

2-3ja herbergja íbúð á 4. hæð

Vandað tvílyft einbýlishús með bílskúr
samtals 207,7 fm. Í húsinu eru 5 svefnherbergi

Snyrtileg íbúð, nýleg gólfefni

og möguleiki á fleirrum.
Staðsetning mjög góð þar sem stutt er í skóla
Eign sem hefur fengið topp viðhald

Yfirbyggðar svalir Verð

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Verð :

www.miklaborg.is

105,5 fm þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð
Stæði í lokaðri bílgeymslu.
Gott útsýni yfir Bernhörftstorfu
Tvö svefnherbergi, útgengt á svalir frá
öðru þeirra. Þvottahús innan íbúðar

19,5 millj.

- með þér alla leið -

Verð :

52,7 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Garðatorg
Tryggðu þér íbúð á besta stað í

OPIÐ HÚS

Garðabæ!

Fullbúin sýningaríbúð

Upplifðu útsýnið og staðsetninguna með eigin augum
þriðjudaginn 5.maí kl.17:00-18:00

Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ Garðabæjar á frábærum útsýnisstað.

Íbúð 0205
49,3 fm þaksvalir til suðurs

Á jarðhæð hússins verður lífleg verslun og þjónusta.
Um er að ræða 42 íbúðir með sérlega góðu skipulagi í mörgum útfærslum,
allar með stæði í bílageymslu.
Glæsilegt lyftuhús.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Íbúð 0302 Frábært verð

Íbúð 0410 Einstakt útsýni

SUMARHÚS

Kjaransstaðir
10 hektara jörð
Jörðin Skipholt 4 við Kjaransstaðir
í Bláskógabyggð
Tilvalið fyrir hestafólk.

Nánar: Jason 775 1515

Verð frá :

10,7 millj.

Þingvallavatn
Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af
heildarstærð Einstök staðsetning í landi Nesja,
efst í enda botnlanga Bústaðurinn stendur
hátt, sólar nýtur við frá morgni til kvölds
Kjarri vaxið land/Mikið útsýni
Nánar: Jórunn 845 8958

MIKLABORG

TILBOÐ

Laugarvatn
Snorrastaðir

Vaðhólsbraut

Bústaður að stærð 41,8 fm
Eignarland 2000 fm
Einstakt land með miklum gróðri
Rotþró 2004
Hitaveita 10m frá bústað
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

10,5 millj.

Hallkelshólar
Grímsnesi

Verð :

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
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

13,5 millj.

Hrísabrekka

Hvalfjarðarstrandarhreppi

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og
Grafningshreppi. Um 70 km frá Reykjavík
Innst í botnlanga
Tveir sólpallar
Eigin borhola
Nánar: Jórunn 845 8958

Öndverðarnes

22,9 millj.

Glæsilegt sumarhús
Einstaklega vandað
Heildarstærð 100 fm, 3 svefnherbergi
Eignarlóð
Nánar: Hilmar 695 9500

- með þér alla leið -

Verð :

22,8 millj.

Sogsbakki
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.

Klausturhólar
Grímsnesi
Sumarhús 37,4 fm
Eignarland 1,0 ha
Kjarri vaxið land
Stutt frá Reykjavík
Nánar: Jórunn 845 8958

7,5 millj.

569 7000

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
ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR

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

533-1616

Kristján P. Arnarsson
löggiltur fasteignasali
s. 896 1188

HRINGDU
NÚNA
KYNNTU ÞÉR891
MÁLIÐ.
Sími 533
1616OG
• Þjónustusími
9916

www.lundur.is • lundur@lundur.is

Hesthús við Skuggabakka.
Háholt 14, Mosfellsbær
fm. hesthús í enda í góðu húsi við Skuggabakka í
Sími: 588 5530 • berg@berg.is 107
Mosfellsbæ. Pláss fyrir 13 hesta. Gott gerði. Góð aðkoma.
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is

Gerplustræti 4 lóðir fyrir fjölbýli.

Blikahöfði í Mosfellsbæ.

Austurkór. Kópavogi.

Höfum fengið til sölumeðferðar 2 lóðir við Gerplustræti Í
Helgafellslandi í Mosfellsbæ. Á hvorri lóð fyrir sig má byggja
2. 4ra hæða hús með lyftu fyrir 55 ára og eldri. Í hverju
húsi eru 8. íbúðir 80 til 131 fm. með stæði í bílageymslu
og sérgeymslu.

Falleg 116fm. íbúð á 2. hæð í enda í vönduðu fjölbýli. 3
svefnherbergi. Rúmgóð stofa með útgengi á svalir í suður.
Gott eldhús. Eikarparket á gólfum. Baðherbergi ﬂísalagt.
Sér inngangur. Falleg lóð. Góð bílastæði. Örstutt í skóla,
sundlaug og íþróttahús.

Vorum að fá sölu 6 íbúða fjölbýli við Austurkór 2 í Kóp. Tvær
tveggja herbergja íbúðir. 68 fm. og 4 fjögurra herbergja
, 109 fm. Eignirnar afhendast fullbúnar og innréttaðar en
án gólfefna nema í baðherbergjum og þvottahúsi. Traustir
verktakar og frág. Afhending eigna innan 3ja. mánaða.

Aðaltún

Safamýri.

Reykjahvoll í Mosfellsbæ.

Grundartangi.

Liltlikriki.

Glæsilegt raðhús við Aðaltún í Mosfellsbæ. Húsið er 152,1
fm og bílskúr 33,2 alls 185.3 fm. 4 svefnherbergi, stór
stofa, glæsilegt baðherbergi. Stór verönd með geymsluskúr.
Vel viðhaldið hús og fjölskylduvænt.

Vönduð 181 fm. efri sérhæð við Safamýri. Sér inngangur.
Nýtt eldhús með ﬂottum innréttingum og tækjum. Nylegt
gler og þak. 3 góð svefnherbergi. 2 baðherbergi. Rúmgott
þvottahús á hæð. Bílskúr 35 fm. Verð. 52 m.

Mjög vandað og afar glæsilegt 206 fm. einbýli auk 46
fm. bílskúrs , samtals 252 fm. á frábærum útsýnisstað
í Mosfellsbæ. Allar innréttingar af vönduðustu gerð. Arin
í stofu.

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

Tveggja hæð 202 fm. raðhús á vinsælum stað í Krikahverﬁ.
Húsið afhendist tilbúið að utan , klætt viðhaldslítilli
klæðningu. Tilbúið undir tréverk að innan. Hiti í gólﬁ.
Snjóbræðslukerﬁ i hellulögðu bílplani. V. 44,5 m. 8742

Gerplustræti 27- 270 Mosfellsbær

Klapparhlíð 24 - 270 Mos.

Ný og glæsileg 144,8 m2, 4-5 herbergja endaíbúð
á efstu hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara í
lyftuhúsi í Helgafellshverfinu í Mosfellsbæ.

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

Klapparhlíð 22 -270 Mosfellsbær
Björt og falleg 97,0 m2 4ra herbergja
endaíbúð með sérinngangi og suðvestursvölum á efri hæð í 2ja hæða
fjölbýli. Eignin skiptist í forstofu, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús,
eldhús og stofu. Sérgeymsla á sömu
hæð. Fallegar innréttingar og gott skipulag. Frábær staðsetning, stutt í skóla,
leikskóla, sund og líkamsrækt. V. 31,9 m.

• Vönduð tæki.
• Gólfhiti.
• Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
Falleg 74,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í tvö
svefnherbergi, frstofu, geymsluherbergi
innan íbúðar, eldhús, stofu, baðherbergi
og þvottahús. Frábær staðsetning, stutt
er í leikskóla og grunnskóla og glæsilega
sundlaug. V. 26,9 m.

Urðarholt 5 - 270 Mos.

Glæsilegt útsýni
Leirvogstunga 15 - 270 Mosfellsbær
Mjög glæsilegt og mikið endurnýjað 406,7 m2
einbýlishús með stórum bílskúr á 1.261,2 m2
eignarlóð við Leirvogstungu 15 í Mosfellsbæ.Um
er að ræða glæsilegt tveggja hæða einbýlishús
sem bíður upp á mikla möguleika, vegna aukaíbúðar eða til að þjóna stórri fjölskyldu.
Sjón er sögu ríkari. V. 74,5 m.

Bugðutangi 5 - 270 Mosfellsbær
Glæsilegt 247,1 m2 einbýlishús á tveimur
hæðum við Bugðutanga 5 í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í sex herbergi, baðherbergi, gestasnyrting, samliggjandi
stofur, eldhús, búr, þvottahús, forstofu,
sjónvarpshol og bílskúr. Stórt óskráð
geymslurými er í kjallara(ca. 125 m2).
Bílskúrinn er 31 m2. Glæsilegur garður
með þremur veröndum og hellulögðu
bílaplani. V. 64,9 m.

Laxatunga 96 - 270 Mosfellsbær
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í litlu
fjölbýli við Urðarholt í Mosfellsbæ. Timburverönd í suður. 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.

Desjamýri 7 - 270 Mos.

Vesturbrún 3 - Flúðir

Tröllakór 2-4 - 203 Kópavogur
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. Innbyggður ísskápur og uppþvottavél er í
innréttingu. V. 32,7 m.

Fallegt 182,1 m2 raðhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr við Laxatungu 96. Eignin
skiptist í: Neðri hæð: Forstofa, gestasnyrting,
geymsla, eldhús, stofa, borðstofa og bílskúr.
Efri hæð: Þrjú svefnherbergi, hol, baðherbergi,
þvottahús og yfirbyggðar svalir. Flottar innréttingar og gólfefni. Munstursteypt bílaplan og afgirtur garður með verönd og heitum potti í suður.
V. 44,9 m.

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.

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

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

Jóhanna Kristín Þorsteinn
Fasteignasali Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Halla
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi
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Kópavogstún 10-12

49.900.000

200 Kópavgour

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí kl 17.00-17.30
Herbergi: 3

Herbergi: 4

27.900.000

Verð frá: 1.5-3 m

Álfkonuhvarf 47

203 Kópavogur

Stærð: 10 m2

falleg og björt 4 herbergja íbúð á 1.hæð með suður svölum. Íbúðin skiptist í
forstofu, baðherbergi, stofu og borðstofu, opið eldhús, 3 svefnherbergi, sjónvarpshol, þvottahús og geymslu.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Glæsileg 3 herbergja íbúð á 1.hæð með stórum 23,1 fm suður svölum, ásamt stæði í bílageymslu. Vandað fjölbýli á
vinsælum stað í Kópavogi með ﬂottu útsýni. Tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi eru í íbúðinni.
Eignin er laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Grímsnes

220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí kl 18.00-18.30

Stærð: 135 m2

Mýrarkotsland

Suðurbraut 18

27.900.000

Hrísmóar 2a

210 Garðabær

29.900.000

SUMARBÚSTAÐARLÓÐIR

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. maí kl: 17:00-17:30

Stærð á lóðum: 0,6-2,2 ha.

Herbergi: 3

Sumarbústaðarlóðir í Mýrarkotslandi við Kiðjabergsveg gegnt Hraunborgum og í
nálægð við golfvöllinn á Kiðjabergi. Fallegt útsýni er frá lóðunum, Stutt frá bænum
eða 45 mínútur. Lóðirnar eru af ýmsum stærðum, eða frá 0,6 ha uppí 2,2 ha. Verð
frá 1.5 millj til 3 millj. Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltúri í gsm: 696 6580

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

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

Ystibær 7

Vatnsstígur 16-18

Kríuhólar 2

54.900.000

110 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. maí kl 18:00-18:30

Stærð: 92.3 m2

Herbergi: 4

101 Reykjavík

49.900.000

Stærð: 109 m2

111 Reykjavík

23.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí kl.18:00-18:30

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí kl. 17:00-17:30

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. maí kl. 17:00-17:30

Stærð: 166,3 m2

Stærð: 95,2 m2

Herbergi: 3

Mjög gott einbýli á einni hæð með bílskúr, fallegur og skjólsæll garður með sólpalli
til suðurs. Húsið er vel skipulagt og mikið endurnýjað, 3 góð svefnherbergi, stofa
er rúmgóð og björt, eldhús og baðherbergi með fallegum innréttingum frá Innex.
Góð eign á rólegum stað rétt við Elliðaárdalinn.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Einstaklega glæsileg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð með óviðjafnanlegu útsýni til
sjávar og fjalla. Íbúðin er 95,2 fm á 2. Hæð, búin vönduðum eikar innréttingum og
Miele tækjum. Yﬁrbyggðar svalir til vesturs og stæði í lokaðri bílageymslu. Eign í
sérﬂokki í hjarta borgarinnar.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Mjög góð 3ja herb. íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi með yﬁrbyggðum útsýnissvölum,
íbúðin er opin og björt með eikarparketi á gólfum, baðherbergi hefur verið
endurnýjað og ﬂísalagt í hólf og gólf, upprunalega eikarinnrétting í eldhúsi.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Þorrasalir 13-15

Stærð: 79,1 m2

Vesturás 44

110 Reykjavík

62.900.000

201 Kópavogur

Verð: 36,9- 48,2 m

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. maí kl.18:00-18:30
Stærð: 199,3 m2
Fallegt einbýli á tveimur hæðum, innbyggður bílskúr og glæsileg afgirt lóð með ca 20
fm garðhúsi og stórum steyptum heitum potti, pallar úr harðvið og munstursteyptar
stéttar með færanlegum gróðurkössum. Húsið er vel skipulagt, 2 baðherbergi, samliggjandi eldhús og stofa, 4 svefnherbergi á efri hæð öll mjög rúmgóð. Einstaklega
fallegt hús á rólegum stað. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Dvergshöfði 2

110 Reykjavík

110.000.000

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA
Fjölbýlishús

Stærðir: 102-126 m2

Nýjar útsýnisíbúðir
Fasteignasalan TORG kynnir nýjar, bjartar og vel skipulagðar 4ra herbergja íbúðir á þessum vinsæla stað
í Kópavogi. Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Víﬁlsstaði. Einstaklega fallegt útsýni.
Stærðir frá 102 fm - 126 fm. Afhending í ágúst 2015.
Upplýsingar veita: Þóra, fasteignasali thora@fasttorg.is gsm: 893 2499
Óskar, sölufulltrúi oskar@fasttorg.is, gsm: 822 2225

BÓKIÐ SKOÐUN.
Stærð: 414,5 m2
Húsnæði í sérﬂokki á efstu hæð í 8 hæða skrifstofubyggingu með stórglæsilegu
útsýni. Eignin er innréttuð að stórum hluta sem opið skrifstofurými en einnig eru
fjórar lokaðar rúmgóðar skrifstofur, fundarherbergi og tæknirými. Kafﬁaðstaða
og salernisaðstaða. Stórar útsýnissvalir. Eigninni fylgja 5 stæði í bílakjallara auk
geymslu í sameign. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

VIÐ SELJUM FASTEIGNIR!
HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ SÍMI 520 9595

Naustavör

Langalína 28-32

200 Kópavogur

Sjáland Garðabær

VAR
SJÁ ÝNI
ÚTS

VAR
SJÁ ÝNI
ÚTS

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN

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. Íbúðirnar eru frá 83-169 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum, auk þess eru margar íbúðir með tvennum svölum.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.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.

Nýtt í sölu! Nýjar íbúðir við sjávarkambinn í Sjálandi
Garðabæjar! Sala er haﬁn á íbúðum í sérlega glæsilegu
3ja hæða álklæddu fjölbýlishúsi við Löngulínu 28-32
í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 105-188 fm.
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum
frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar verða ýmist með tvennum svölum eða stórum
timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu fylgja
öllum íbúðum.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Ólafsgeisli 24

113 Rvk

99.900.000

Njálsgata 92

101 Reykjavík

27.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí kl 17.30-18.00
Herbergi: 4

Grænatún 12

200 Kópavogur

43.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí kl. 18.30-19.00

Stærð: 77,4 m2

Herbergi: 5

Stærð: 170,8 m2

Frábærlega vel staðsett eign í miðbænum með útleigumöguleika. Um er að
ræða 62,2fm, 3ja herb íbúð ásamt 15,2 fm herbergi með aðgangi að salerni í risi.
Herbergið er að hluta undir súð og gólfﬂötur því stærri. Í dag eru báðar eignirnar
leigðar út með góðum leigutekjum, mögulegt er að kaupa eignina með áhvílandi
leigusamningum. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Sjarmerandi og vel skipulagt einbýlishús ásamt bílskúr og stórum, grónum
garði miðsvæðis í Kópavogi. Um er að ræða 130,8 fm einbýlishús ásamt 40fm
sérstæðum bílskúr . Svefnherbergin eru þrjú og tvær rúmgóðar stofur. Bílaplan er
hellulagt með hita, nýlega var sett dren við húsið og búið er að endurnýja þakjárn.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Hlynsalir 3

Langalína 18

201 Kópavogur

32.900.000

210 Garðabær

48.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. maí kl. 18.30-19.00
Herbergi: 7

Stærð: 335,6 m2

Stórglæsileg tveggja íbúða eign á frábærum útssýnisstað í fallegu
tvíbýlishúsi þar sem óhindrað útsýni er yﬁr golfvöll G.R og borgina.
Um er að ræða arkitektahannaða, efri sérhæð ásamt aukaíbúð á jarðhæð
með sama fastanr. Um innanhússhönnun efri hæðar sá Rut Kára. Allt efnisval, innréttingar, lýsing og tæki í sérﬂokki.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. maí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Tilvalin eign fyrir samheldna fjölskyldu, einnig gæti aukaíbúðin nýst t.d sem
góð vinnuaðstaða eða til útleigu.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Strandvegur 23

210 Garðabær

37.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí kl.17:30 – 18:00
Herbergi: 4

Stærð: 99,5 m2

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

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. maí kl. 18.30-19.00

Stærð: 102,4 m2

Herbergi: 4

Stærð: 149,5 m2

Mjög falleg og rúmgóð 3ja herb. íbúð með stæði í bílageymslu og aﬂokaðri
sérverönd í garði. Um er að ræða 102,4fm íbúð í góðu lyftuhúsi. Gengið er inn í
íbúðina inn um sérinngang frá svölum. Innréttingar eru samræmdar og gólfefni er
parket og ﬂísar. Svefnherbergin eru tvö og þvottaherbergi er innan íbúðar.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Glæsileg 4herb íbúð á efstu hæð með aukinni lofthæð, gólfsíðum gluggum og
með bílskúr í góðu fjölbýli í Sjálandinu. Um er að ræða 149,5 fm eign og þar af er
bílskúr 23,6 fm. Allar innréttingar og efnisval er samræmt og glæsilegt og gólfefni er
parket og ﬂísar. Rúmgóðar suður svalir eru í íbúðinni og þvottaherbergi innan íbúðar.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Ólafsgeisli 4

Egilsgata 12

113 Reykjavík

83.000.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. maí 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 sölufulltúri í gsm: 895 9120

101 Reykjavík

36.500.000

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

Stærð: 121,2 m2

Rúmgóð og vel skipulögð 4ra herb. íbúð á fyrstu hæð, skráð 121,2fm, þar af er
28.4fm bílskúr. Íbúðin er í litlu fjölbýli í miðborginni, og skiptist í forstofuhol, eldhús,
baðherbergi, hjónaherbergi, tvennar stofur og forstofuherbergi ásamt geymslu í
kjallara og sameiginlegu þvottaherbergi. Parket er á ﬂestum gólfum.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Fasteignasali
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Jóhanna Kristín Þorsteinn
Fasteignasali Fasteignasali
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Fasteignasali

Bjarni
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Þóra
Fasteignasali
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Garðatorg 4

210 Garðabær

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU

Dæmi um íbúð
Herbergi: 2-4

Stærðir: 75-190 m2

EG Ð
SIL
Ú
G L ÆG A R Í B
IN
N
Ý
S

Bílakjallari

Íbúð nr:
Stærð:
Herbergi:
Bílastæði:

Einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús í
nýjum miðbæ Garðabæjar. Í húsinu eru 42 íbúðir
frá 75 m2 til 190 m2 auk stæðis í bílageymslu.

Verð:

Við hönnun íbúðanna var leitast við að hámarka
notagildi íbúða og nýta stórbrotið útsýni sem
staðsetning húsanna býður uppá.
Skaftahlíð 13

105 Reykjavík

36.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí kl.17.30-18.00
Herbergi: 5

Svalir: 7 m²
Svalir: 6,8 m²
Bað:
2

kr. 46.500.000

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

Víðimelur 21

107 Reykjavík

17.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí kl.18.30-19.00

Stærð: 127,3 m2

0305
108 m²
3ja
Já

Herbergi: 2

Hvassaleiti 17

60.900.000

108 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí kl.18.30-19.00

Stærð: 36,2 m2

Herbergi: 7

Stærð: 258,1 m2

Bílskúr

Auka íbúð

Glæsileg íbúð á jarðhæð öll ný endurgerð að innan. Íbúðin er með sérinngangi. 4
svefnherb. eru í íbúðinni og tvö baðherbergi, annað með fallegri sturtu og hitt með
baðkari. Allar lagnir, hitaveitu, rafmagns og skolplagnir eru nýjar. Falleg gólfefni eru á
eigninni, ljósar ﬂísar og harðparket. Þvottahús innan íbúðar. Gólfhiti.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

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

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 alla
glugga og gler í aðaleign og skipta um járn á þaki. Bílskúr fylgir húsinu. Auka íbúðin
á jarðhæð(kjallara) er studiobúð með sérinngangi.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Þrastarlundur 18

Ársali 1 (11. hæð)

Holtsvegur 23-25

210 Garðabæ

59.800.000

PANTIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S: 893 4416
Herbergi: 5-6

201 Kópavogur

33.500.000

Herbergi: 3

31,5 – 54,9 m

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudag 4. maí kl. 18.00-18.30

Stærð: 222,0 m2

210 Garðabær

Stærð: 98,8 m2

Herbergi: 3-4

Stærð: 75,2-141,1 m2

Gott raðhús, allt á einni hæð í Garðabæ. Mikið endurnýjað. Nýlegar innréttingar, hurðir, gólfefni og gluggar og gler í suðurhlið, m.m. Íbúðin er um 195 fm að
meðtöldum 27 fm sólskála, auk 24,5 fm bílskúrs. Afar gott hús með góðri nýtingu.
Möguleiki að fjölga svefnherbergjum í fjögur. Nýlegur, sólríkur suðurpallur með potti
og ótrúlegu útsýni. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Einkar björt og skemmtileg 3ja herbergja íbúð á elleftu hæð, íb. 1101, í þessu
vinsæla húsi. Suðursvalir með glerlokun. Sameign, inni og úti, er til stakrar
fyrirmyndar. Stutt í alla þjónustu, skóla, sundlaug og íþróttaiðkun. Óborganlegt
útsýni og sólríkar svalir.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Fasteignasalan TORG kynnir nýtt 19 íbúða fjölbýlishús með lyftu á Holtsvegi 23-25
í Urriðaholti í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja til 4 herbergja, 75 til 141,1 m2 . Íbúðirnar
skilast fullbúnar án gólfefna og geymslu í sameign og stæði í lokuðum bílakjallara.
Um er að ræða glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir á einum besta og fallegasta stað á
höfuðborgarsvæðinu. Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltúri í gsm: 895 9120

Vesturgata 52

Snæland 5

Fjallalind 145

101 Reykjavík

44.900.000

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

Stærð: 103,3 m2

Eign í lyftuhúsi. Fjölbýlið nýlega steinað að utan. Skólp, rafmagnst., þak, vélaverk
í lyftu, dyrasími endurnýjað. Baðherb., lagnir á baðherb. og í eldhúsi endurnýjað.
Rafmagn og allt gler endurnýj. 2 sérgeymslur + sameiginl. geymsla á háalofti.
Í sameign er þvottahús með sértengli f. hverja íbúð, hjólag. með útgengi. Hiti í
bílaplani. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

108 Reykjavík

14.500.000

OPIÐ HÚS ﬁmmtudaginn 7. maí kl.17.30-18:00
Stúdeóíbúð

Stærð: 24,5 m2

Björt og skemmtilega stúdeóíbúð á jarðhæð á besta stað í Fossvoginum.
Endurnýjuð fyrir nokkrum árum. Sér geymsluskápur í sameign, sameiginl.
þvottahús og hjólageymsla.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

201 Kópavogur

77.000.000

SKIPTI Á MINNI EIGN MÖGULEGA SKOÐUÐ
Einbýlishús

Stærð: 247 m2

Glæsilegt og vandað einbýlishús, með stórum og björtum stofum með arni. 5
svefnherbergi, 50 fm bílskúr. Möguleiki er á aukaíbúð með sérinngangi. Fallega
hönnuð lóð sem tengir vel saman hús og ósnortna náttúru. Rúmgóð verönd með
heitum potti. Frábært útsýni yﬁr borgina.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltúri í gsm: 893 2499

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR

BERTA
BERNBURG

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.

Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 893 2495

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 694 6369

Löggiltur
fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Sölustjóri
löggiltur fasteignasali

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

535 1000

STAKFELL.IS

EINAR S.
VALDIMARSSON

EDWIN
ÁRNASON

ÓSKAR H.
BJARNASEN

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR

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

EINSTAKT TÆKIFÆRI

LINDARGATA 28

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI
Í VEITINGAGEIRANUM
TVEIR VEITINGASTAÐIR TIL SÖLU

BLÁSALIR 22 - 201 KÓP.

24,5 M.

S
HÚ
IÐ

IÐ
OP

OP

SLÉTTAHRAUN 32 - 220 HFJ

HÚ

S
HÚ

HÚ
IÐ

HÚ
IÐ
OP

25,9 M.

S

STRANDGATA 32 - 220 HFJ

IÐ

33,7 M.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR
EINAR S. VALDIMARSSON
Í GSM 840 0314
EÐA
EINAR@STAKFELL.IS

OP

ÞORLÁKSGEISLI 11 - 113 RVK

S

33,5 M.

S

HAMRAHLÍÐ 25 - 105 RVK

STAÐIRNIR ERU VEL TÆKJUM BÚNIR
OG MEÐ GÓÐA VELTU.

OP

Einstakt tækifæri til að tryggja sér nýjar
vandaðar íbúðir í 101 Reykjavík við
Lindargötu 28.
Íbúðirnar eru hannaðar og skipulagðar
með þarﬁr nútíma fólks í huga og eru á
bilinu 47 til 91 fermetrar að stærð.
Þessar íbúðir henta vel fyrir þá sem kjósa
að búa í miðborg Reykjavíkur í nálægð
við verslun, þjónustu og afþreyingu.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar með
gólfefnum og eldhústækjum. Auk
íbúðanna eru fjórar vel búnar
vinnustofur á jarðhæð í bakgarði hússins.

ANNAR Á SUÐURNESJUM MEÐ NÆTURSÖLU
OG HINN Í GRAFARVOGI.

Sölusýning þri. 5. maí kl. 17:00-17:30.
109,9 fm 3ja herbergja íbúð að meðtöldum 30,4 fm
bílskúr. Vel við haldið hús, snyrtileg sameign og góð
aðkoma. Þvottahús í sameign.

Sölusýning þri. 5. maí kl. 17:00-17:30.
4ra herb., 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.

Sölusýning mið. 6. maí kl. 19:00-19:30.
Falleg 187,5 fm íbúð ásamt 14,6 fm studioíbúð.
Frábær staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar. Parket og
ﬂísar á gólfum. Laus við kaupsamning.

Sölusýning mið. 6. maí kl. 18:00-18:30.
Rúmgóð 2 herb., 78 fm íbúð á 4 hæð í lyftuhúsi.
Parket í stofu og svefnherbergi, dúkur á baði.
Snyrtileg eign sem er laus við kaupsamning.

Sölusýning þri. 5. maí kl. 19:00-19:30.
3 herb., 98,4 fm íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi. 2
svefnherbergi, baðherbergi með baðkari. Þvottahús
innan íbúðar. Laus við kaupsamning.

SUÐURGATA 12 - 101 R

SUÐURGARÐUR 10 - 230 KEF.

DIMMUHVARF 13A - 203 KÓP.

EFSTALEITI 14 - 103 RVK

49,1 M.

SUÐURHVAMMUR 23 - 220 HFJ. 49,8 M.

Fallegt 224,4 fm fjölskylduhús í Hafnarﬁrði með
innbyggðum bílskúr, Í húsinu eru 5 svefnherbergi
og tvö baðherbergi. Verönd fyrir framan og aftan hús.
Laust við kaupsamning.

169 M.

35,5 M.

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

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

Vel skipulagt 396,7 fm., 5 herb. einbýlishús
innarlega í botnlanga á fallegum útsýnisstað. Góður
56,4 fm bílskúr er inni í heildarfm. Stórt herbergi er
á millipalli / jarðhæð með sérinngangi. Eignaskipti
möguleg. Arkitekt er Guðmundur Gunnlaugsson.

132,6 fm. íbúð á fyrstu hæð með útgengi út í garð frá
stofu og svefnherbergi. Sér stæði í bílageymslu. Mikil
og vönduð sameign.Sérlega glæsilega aðkoma er að
húsinu og öll sameign mjög snyrtileg. Eignin er laus
við kaupsamning.Húsvörður.

TRÖNUHÓLAR 14 - 111 RVK.

SIFJARBRUNNUR 1 - ÚLFARSFELLI

LÆKJASMÁRI 56 - 201 KÓP.

FRAKKASTÍGUR 12 - 101 RVK

56,3 M.

35,9 M.

FJÁRFESTAR/VEITINGAMENN TÆKIFÆRI

251,5 fm eign ásamt 37,3 fm bílskúr. Tveggja íbúða
hús fyrir neðan götu með tvöföldum bílskúr. Falleg
lóð, verönd fyrir framan og aftan hús.

Vandað 6 herbergja, 256,5 fm. Tvílyft einbýlishús
með innbyggðum bílskúr í Sifjarbrunni 1, Úlfarsfelli.
Góð eign sem vert er að skoða nánar.

4ra herbergja 116,4 fm endaíbúð með sérinngangi
og stæði í bílageymslu. 3 svefnherbergi, gott
skipulag. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Laus
við kaupsamning.

EFSTALEITI 12 - 103 RVK

TRÖLLAKÓR 6 - 203 KÓP.

ÁLFHOLT 46A - 220 HFJ.

49,5 M.

Rúmgóð og vel skipulögð 4ra herbergja 137 fm
íbúð á 4. hæð (efstu) í vönduðu og vinsælu lyftuhúsi
miðsvæðis í borginni. Tvennar svalir og sér stæði í
bílageymslu. Mikil og vönduð sameign m.a. með
sundlaug og veislusal. Húsvörður. Laus við kaups.

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

30,5 M.

3 herb., 101 fm íbúð á 4 hæð (efstu) í lyftuhúsi
við Tröllakór í Kópavogi. Snyrtileg og vel um
gengin eign. Sér inngangur af svölum. Laus við
kaupsamning.

FASTEIGNASALA

45,9 M.

5 herb., 186,2 fm, einbýlishús, hæð og ris, ásamt
28,5 fm innbyggðum bílskúr. Verönd með útgengi
frá stofu og eldhúsi. Laus við kaupsamning.

ÞÓRUNNARTÚN 2

105 RVK

Húsnæðið er í dag útbúið sem veitingastaður. Stálklæðning er í eldhúsi, epoxy iðnaðargólf, loftræstiháfur,
hita- og kæliborð, uppþvottavél, ofn, og manngengur kælir. Núverandi rekstraraðili hefur leyﬁ fyrir 49 gesti
í sæti. Að sögn eiganda var húsið standsett að utan árið 2014. Umferð gangandi vegfaranda um Frakkastíg
hefur aukist mikið síðustu ár og felast því mikil tækifæri í þessar eign.

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is

Til Sölu

Stofnað 1988
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali.
s: 862-3377

FLATAHRAUN 1 - HFJ

ÞÓRSBERG 6 - HFJ

S

PIÐ

S

HÚ

PIÐ

O

HÚ

O

Opið hús þriðjudaginn 5. maí milli kl. 17:00 & 17:30
Flatahraun 1 í Hafnarﬁrði, íbúð 0306. 80,2 fm 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Flatahraun í Hafnarﬁrði ásamt
sér stæði í bílgeymslu. Lítil útborgun gegn yﬁrtöku lána frá
ÍLS ca 25,2 millj. kr,-. Verð 27,9 millj. Aron Freyr sölumaður
Ás verður á staðnum s:772-7376 allir velkomnir.

Opið hús í dag mánud. 4.maí milli kl. 17:00 & 17:30
Þórsberg 6 í Hafnarﬁrði. Falleg 80,0 fm 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sérinngangi og sér verönd með sólpalli í tvíbýli.
Verð 28,5 millj. Aron Freyr sölumaður Ás verður á staðnum
s:772-7376 allir velkomnir.

VÆTTABORGIR 97 - REYKJAVÍK

FROSTAFOLD 21 - REYKJAVÍK

S

S

PIÐ

HÚ

PIÐ

HÚ

O

O

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí frá kl. 18.30 - 19.00
Vættaborgir 97 í Rvk. Fullbúið og fallegt parhús, húsið er alls
165.5 fm. Verönd með skjólveggjum, ræktuð lóð, hellulagt
bílaplan með hitalögn. Dyrasími með myndavél, þjófavarnakerﬁ fylgir með húsinu. Fallegt útsýni.Verð 50,9 millj.
Allir velkomnir, Eiríkur Svanur Sigfússon s:862-3377 löggiltur
fasteignasali verður á staðnum.

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí frá kl. 17.45 - 18.45
Frostafold 21 í Rvk. Virkilega falleg 3ja herbergja íbúð á tveimur hæðum með bílskúr, samtals 146,6 fm. Verð 34,9 millj.
Allir velkomnir, Eiríkur Svanur Sigfússon s:862-3377 löggiltur
fasteignasali verður á staðnum.

IÐ

BOÐAHLEIN 10 - ELDRI BORGARAR

ÚS

H

15874- Garðbraut 69, Garði, eigandi Íslandspóstur ohf.
Um er að ræða 121,5 m² steinsteypt hús á einni hæð þar sem áður var
pósthús. Eignin samanstendur af afgreiðslusal, kafﬁstofu, snyrtingu og
starfsmannarými. Leigusamningur um 27,2 m² rými með sérinngangi er í
gildi við Símann til áramóta og hefur Síminn forleigurétt ef húsnæðið verður
áfram í leigu.
Eignin er laus til afhendingar og yﬁrtekur kaupandi leigusamning við afhendingu innan leigutíma.
Húseignin verður til sýnis í samráði við Önnu Maríu Guðmundsdóttur í síma
825 1140.
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

FROSTAFOLD 123 - REYKJAVÍK

OP

Tilboð óskast í fasteignina Garðbraut 69, Garði

IÐ

OP

ÚS

H

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10:00
þann 2. júní 2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess
óska.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí frá kl.17.00 - 17.30
Frostafold 123 í Rvk. Falleg rúmgóð 2ja herbergja íbúð á
annari hæð með sér inngangi af svölum, eignin er alls 81,8
fm að stærð. Verð 22,9 millj. Allir velkomnir, Eiríkur Svanur
Sigfússon s:862-3377 löggiltur fasteignasali verður á
staðnum.

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. maí frá kl. 17.00 17.30
Boðahlein 10 við Hrafnistu í Hafnarﬁrði/Garðabæ. LAUST
STRAX” Fallegt 84,9 fm. Endaraðhús fyrir eldriborgara á
frábærum útsýnisstað. Verð 31,3 millj. Allir velkomnir, Jónas
Hólmgeirsson sölumaður s:892-1243 verður á staðnum.

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

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.

EIGNIR VIKUNNAR

Bólstaðarhlið 42-4.h.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 6. MAÍ FRÁ 17-17:30
IÐ

OP

Bólstaðarhlíð 42, 4.h.: Björt og vel hönnuð
íbúð á efstu hæð í fjölbýli við Bólstaðarhlíð.
Stofa og 3 svefnherbergi, auk eldhúss og
bað. Vestursvalir frá stofu. Frábær staðsetning
þaðan sem stutt er í alla þjónustu og skóla.
Verð 28,9 millj.

S
HÚ

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 6.4
FRÁ 17:00-17:30 VERIÐ VELKOMIN.

Eignir

Teigagerði, einbýli
Heiðnaberg,
3ja herbergja á frábærum stað.
Fold fasteignasla 552-1400 kynnir nýtt á skrá: Mjög
góð og vel umgengin 77,3 fm 3ja herbergja íbúð á
annarri hæð í 3-býli. Sér geymsla á jarðhæð ásamt
geymslulofti fyrir utan uppgefna fermetra. Parket
og flísar á gólfum. Glæsileg sameiginleg lóð. Svalir
í suð-vestur. Verð 27,5 millj. Nánari upplýsingar
gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á skrá: Gott einbýlishús ásamt bílskúr á vinsælum stað
í rólegri götu, samtals 170 fm. Í dag eru fjögur herbergi ásamt þremur stofum. Eign sem bíður
uppá mikla möguleika. Góð aðkoma og skjólgóður garður. Verð 48 millj. Nánari upplýsingar gefur
Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is, 895-7205.

Smiðshöfði/Stórhöfði
-góð eign-sala eða leiga
Ca. 240 fm. mjög snyrtilega innréttað atvinnuhúsnæði. Plássið er skráð við Smiðshöfða en aðkoma
er frá Stórhöfða. Lofthæð um 4 metrar og góðar
innkeyrsludyr. Verð 35,9 millj.

Eikjuvogur 17, 104 Rvk. Einbýli
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús við Eikjuvog.
Arinn hlaðinn úr Drápuhlíðargrjóti í stofu.
4-5 svefnherbergi á hæðinni. Möguleiki að innrétta
íbúð með sérinngangi í kjallara. Húsið er samtals
um 290 fm. Tvöfaldur bílskúr. Verð 68,9 millj.

Ásbraut . Kópav falleg 4ra herbergja.
Ásbraut 3ja hæð t.v.-Falleg 4 herbergja, 90 fm íbúð
á þriðju hæð í fjölbýli. Björt stofa ásamt 3 svefnherbergjum sem eru öll með skápum. Baðherbergi
er flísalagt, baðkar. Eldhús er með fallegri hvítri
innréttingu. Verð 25,5 millj.

Reynimelur - parhús m/bílskúr + auka íbúð
Fold fasteignasala 552-1400 kynnir
nýtt á skrá:
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. Athyglisverð eign.

Urriðakvísl 7, einbýli
Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á skrá:
Glæsilegt 265,8 fm einbýli á tveimur hæðum.
Góð aðkoma og gott innra skipulag. Parket og flísar
á gólfum. Stórar stofur. Sjón er sögu ríkari.
Verð 79 millj.

Háaleitisbraut 2.h. m. bílskúr.
Háaleitisbraut 2.hæð: 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.Verð 34,9 millj.

Hringbraut, 101 Rvk,
efri sérhæð + bílskúr
Fold fasteignasala kynnir nýtt á skrá: 3ja herbergja
71 fm efri sérhæð í 3-býli ásamt 23,1 fm bílskúr,
samtals 94,1 fm. Parket og flísar á gólfum. Tvennar
svalir. Sameiginlegur inngangur. Nánari upplýsingar
gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.
Verð 32,9 millj.

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

Pantið skoðun.
Verð 79 millj.

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

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Reiðhjól

BÍLAR &
FARARTÆKI

2015 NÝIR JEEP CHEROKEE
4X4

NÝTT!!! V:2.490Þ!!!
Við erum yfir okkur spenntir að geta
boðið til sölu þessi sívinsælu hjólhýsi
á hreint frábæru verði til afhendingar
í maí. Góðir lánamöguleikar í
boði. Nánari upplýsingar á bilalif.
is raðnúmer 126608 og hjá
starfsmönnum Bílalífs í síma 5621717.

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

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

Stórglæsilegir, V6 272hö og 184hö
4cyl, 9 gíra sjálfskiptir, Hlaðnir lúxus
og tækni búnaði t.d. Leggur sjálfur í
stæði, Adaptive cruise control omfl,
Kynningarverð aðeins frá 8.490þkr,
Komdu og skoðaðu, Eru í salnum,
ATH Getum útvegað allar gerið af
Cherokee,

BÍLL DAGSINS !!!
NISSAN Micra Visia. Árgerð 2012,
ekinn 108 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Bíllinn er á staðnum Verð 1.090.000.
Rnr.210511.

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

Frábær Renault clio 2003 ek 92.000
Beinskiptur bensínbíll Ný skoðaður og
glæný dekk. Verð 400.000 kr Kolbeinn
í síma 663-4555

Bílar óskast

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

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

Sendibílar
Fellihýsi

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

BMW X5 4.0D, 7/2011, ek 44 þkm,
Mjög flottur bíll - Twin turbo dísel,
Sportsæti - Rafmagnskrókur, verð
10850 þús, er á staðnum, raðnr
151811

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

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

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

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.

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

Bílar til sölu

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

GEGGJAÐUR BÍLL 315 HÖ
VW Touareg v10 tdi. Árgerð 2006,
ekinn 152 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.790.000. Rnr.210339.

Bílaþjónusta

250-499 þús.
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

100% LÁN
HYUNDAI Santa fe 4x4. Árgerð 2006,
ekinn 162 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
990.000. Rnr.110192.

SUZUKI Sx4 glx. Árgerð 2013, ekinn 43
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 2.990.000.
Rnr.240480.

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

Save the Children á Íslandi

MMC Carsima 2001 sjálfskiptur. Er
á nýlegum sumrdekkjum, Nagladekk
á felgum fylgja með. Nýjar bremsur,
púst og fl. Vel hugsað um hann. Ekinn
187 þús. Verð 350 þúsund. Nánari
upplýsingar í 660-7301.

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

til sölu

EINN GLÆSILEGASTI
STATIONBÍLL LANDSINS

TOYOTA Land cruiser 120 vx 8
manna. Árgerð 2008, ekinn 267 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.990.000.
Rnr.161442.

HYUNDAI I40 wagon comfort. Árgerð
2012, ekinn 29 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 3.990.000. Rnr.211190.

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

MERCEDES-BENZ E 220 CDI estate
. Árgerð 2011, ekinn 117 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.490.000.
Rnr.160511.

AUÐVELD KAUP !
HYUNDAI I40 comfort cdi. Árgerð
2012, ekinn 18 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 3.990.000. Rnr.110194.

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

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 37 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.990.000. Rnr.210554. 5 ár eftir af
verksmðjuábyrgð.

Save the Children á Íslandi

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

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

Spádómar

Viðgerðir

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

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

Garðyrkja

Getum bætt við okkur nokkrum
kúnnum

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

Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma
5675040-7785040

ÞJÓNUSTA

Móttaka hjá Tölvuvirkni,
Holtasmára 1 Tilboðsverð á
icephone.is

FYRIRMYNDAR
GARÐSLÁTTUR

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

Viðgerðir

BÍLAVERKSTÆÐIÐ
SMÁPARTAR

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

Önnur þjónusta

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

JAPANSKAR VÉLAR EHF.
BÍLAPARTASALA
Erum að rífa flestar teg. frá asíu og
evrópu árg. ‚99-13. Kaupum flestar
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284.
www.japanskarvelar.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Ódýr og vandaður garðsláttur og
trjáklippingar fyrir húsfélög og
einstaklinga. Engi ehf 615-1605,
grasblettur@gmail.com

Götusópun
Gangstéttarsópun
Þvott á götum, bílastæðum og
gangstéttum Málun og merkingar
á bílastæðum
Malbiks- og kantsteinaviðgerðir
Umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is S:
577 5757 eða gamur@gamur.is

tilkynningar

Bókhald
SPÁSÍMINN 908 5666

Pípulagnir

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

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

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

661 3839 - SÍMASPÁ

Búslóðaflutningar

Opið frá kl. 14 alla daga.

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

Rafvirkjun

Heilbrigðiseftirlit

Auglýsing á tillögu á breytingu á
3. grein starfsleyﬁsskilyrða fyrir
skotvöll Skotveiðifélags Reykjavíkur
og nágrennis á Álfsnesi.
Starfsleyﬁ var geﬁð út 4. maí 2009
og gildir til 4. maí 2021

Uppl. í s. 663 5315.

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

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

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

til sölu

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

Með vísan til 24. gr. reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyﬁ
fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun
eða mengandi starfsemi, mun tillaga að breytingunni
fyrir neðangreint fyrirtæki liggja frammi hjá Þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 1. hæð, frá 4. maí til 4.
júní 2015.
Fyrirtæki/gildistími
starfsleyﬁs í árum
Skotveiðifélag Reykjavíkur og nágrennis

Almenn skilyrði Sértæk skilyrði Reglugerð Staðsetning
785/1999
X

X

X

Álfsnes

Rétt til að gera athugasemdir hafa eftirtaldir aðilar:
1. Sá sem sótt hefur um starfsleyﬁ svo og forsvarsmenn og
starfsmenn tengdrar eða nálægrar starfsemi.
2. Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti orðið fyrir
óþægindum vegna mengunar.
3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem málið varðar.
Athugasemdir skulu vera skriﬂegar og sendast Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Umhverﬁs- og skipulagssviði, Borgartúni
12-14, 105 Reykjavík, í síðasta lagi 4. júní 2015.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er.

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

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið
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Sjónvarp

KEYPT
& SELT

Tilkynningar

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

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

HEILSA

Óskast keypt

TIL LEIGU Á AÐEINS
950 KR FM!

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Atvinnuhúsnæði

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

fasteignir

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Sundagörðum 2
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Hagamelur 27
Opið hús kl. 17.30 og 18.00

AUÐBREKKA - LEIGA

Heilsuvörur

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

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

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)

OP

IÐ

HÚ

S

Einkamál

Nudd

Geymsluhúsnæði

TANTRA NUDD

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

SUMARTILBOÐ
GEYMSLULAUSNIR.IS

Upplýsingar í síma 661 7000

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og
sendum. S: 615-5005

Ökukennsla

Falleg og björt 4-5 herb. sérhæð á efstu hæð í fallegu fjórbýli á góðum stað í
Vesturbæ. Laus flótlega. Þrjú herbergi og tvær stofur. Frábær staðsetning. Stærð
116,9fm. Uppl. Gylfi S. 822-0700

Til Sölu
Tilboð óskast í eignarhluta 103 í
verslunarmiðstöðinni Firði, Hafnarﬁrði.

GEYMSLUR.COM

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

Til bygginga

19

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

HÚSNÆÐI
ATVINNA

TILKYNNINGAR
Húsnæði í boði
Atvinna í boði

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á: VIDUR.IS

WWW.LEIGUHERBERGI.IS

Fundir

Dalshraun 13 Hafnarfirði

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.

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.13-18 alla virka daga eða á
annamc@samhjalp.is

Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313

Verslun

leiga@leiguherbergi.is

LÍFSSÝN
Aðalfundur Lífssýnar verður haldinn í
Bolholti 4, 4. hæð, þriðjudaginn 5. maí
kl. 20:30. Venjuleg aðalfundarstörf.
Elsa D. Gísladóttir flytur erindi
um „Lifandi fæði”. Léttar veitingar.
Aðgangseyrir kr. 1000,- Allir velkomnir.
Stjórnin Facebook og www.lifssyn.is

NÝ SKEMMTILEG SENDING
KOMIN

Save the Child
Children
h rren á ÍÍslandi
s

Vinsælasta unaðsvara heims We-Vibe
4, Butt plugs, 50 Shades of Grey vörur,
ástarkúlur, egg o.fl. Sendum um allt
land - tökum við millifærslu, netgíró
og greiðslukortum www.hush.is

Starfmenn vantar á
hjólbarðaverkstæði Sólningar í
Kópavogi. Uppl. í s. 544 5012

Til hvers að ﬂækja hlutina?

LIFÐU
í NÚLLINU!
365.is

|

Sími 1817

fasteignir

OPIÐ HÚS

5. maí 18:00 – 18:30

15876- Verslunarmiðstöðin Fjörður eignarhluti 103, Hafnarﬁrði, eigandi
Íslandspóstur ohf.
Um er að ræða eignarhluta Íslandspósts sem merktur er 103 á götuhæð
hússins. Húsnæðið, sem staðsett er við vesturinngang verslunarmiðstöðvarinnar, er samtals 64,9 m² að stærð. Þar er í dag rekinn veitingastaður og er
í gildi leigusamningur um húsnæðið til 7 ára frá 1. desember 2014. Leigutaki
hefur aðlagað húsnæðið að starfsemi sinni og skal væntanlegur kaupandi
kynna sér ástand og fyrirkomulag á staðnum. Við kaup og afhendingu
yﬁrtekur kaupandi gildandi leigusamning og eignina í því ástandi sem hún er
í við gerð kaupsamnings. Aðalfundur húsfélagsins var haldinn þann 13. apríl
2015 og liggja þar fyrir hugmyndir um framkvæmdir og rekstrarfyrirkomulag
hússins.
Húseignin verður til sýnis í samráði við Ríkiskaup í síma 530 1400.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og
útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10:00
þann 2. júní 2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess
óska
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Skálaheiði 7
200 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 141 fm
SÉR HÆÐ
HERB:

4

Mjög falleg og björt hæð í þríbýlishúsi
ásamt bílskúr við Skálaheiði 7 í
Kópavogi.
Eignin hefur mikið verið endurnýjuð.

39.900.000
Heyrumst

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

699 3702
gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
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Nánast sama
veðrið og var
í gær. Áfram
smávegis él
norðan og
austan til, en
fyrir sunnan og
vestan er lítið
lát á sólinni og
líklega tilefni
til að minna á
sólarvörn á þeim
slóðum.
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Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Svona!

Ókei!

LÓÐRÉTT
1. útmá, 3. tveir eins, 4. eyja í
Miðjarðarhafi, 5. hallandi, 7. rekaviður,
10. Skítur, 13. iðn, 15. óhapp, 16.
Skst., 19. klaki.
LAUSN

Ný
gleraugu!

ðir?
Ánæg

LÁRÉTT: 2. sess, 6. fr, 8. eik, 9. met,
11. ká, 12. ákafi, 14. aðals, 16. ot, 17.
gel, 18. frí, 20. yy, 21. lést.
LÓÐRÉTT: 1. afmá, 3. ee, 4. sikiley,
5. ská, 7. rekatré, 10. tað, 13. fag, 15.
slys, 16. ofl, 19. ís.

16

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. sæti, 6. frú, 8. tré, 9. besti árangur,
11. bókstafur, 12. áfergja, 14. yfirstéttar, 16. pot, 17. hlaup, 18. orlof,
20. tveir eins, 21. dó.
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GELGJAN

SKÁK

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gunnar Björnsson

Það er
allt í góðu
með mig
Palli.
Internetið datt
bara út.

Ó nei!

Halldór Pálsson (2021) hafði hvítt
gegn Stefáni Bergssyni (2063) í
áskorendaflokki Íslandsmótsins í
skák.
Hvítur á leik
21. Rd5! Dd8 22. Rb6! Dxb6 (skást
að gefa drottningu fyrir tvo menn)
23. Bxb6 Rxb6 24. Bf3. Hvítur
er með unna stöðu en mikið átti
eftir að ganga á eins og við sjáum á
morgun.
www.skak.is: Nansý Norðurlandameistari stúlkna

ÓÓ NEEI!

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Gjörðu svo vel. Þú hefur þær
til útláns í 21 dag.

8PKLUèDNLUNMXJDUèD

Þú verður
að gera
það.

Ég vona að ég
nái að klára
þær allar.

Ókei.

Það stendur á
bókasafnskortinu
þínu að þú verðir að
lesa hvert einasta
orð í hverri einustu
bók fyrir skiladag...
Annars!

Ha?

En þetta
eru langar
bækur!

Hefur þú áður
séð bókasafnsvörð með
svona stóra
upphandleggsvöðva?
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Save the Children á Íslandi
S
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9.
Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta
tölublaði Fréttablaðsins.
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ALDT
FARTÖLVUR · SPJ

LIN

AAAAA
A
G

RF

-20%

.
R
K
5
9
79.9
VBINGSX426

ASU-F551MA

ÁA DAGA

!

ÍÖ

VERÐ

9.995 KR.

9
FULLT VERÐ

-25%
-28%
-17%
ASU-

104.9
95 KR
.
F555

119.995 KR.

17.995 KR.

WN1
CM-SGC1000K

C1B014A

ASU-ME70

FULLT VERÐ

.995 KR.

24
LLT VERÐ

FU

FULL

T VER

LAXO

139.995 KR.

330H

Ð 139

.995

KR.

Quad Core leikjatölva

7" Asus Intel Atom spjaldtölva

SÝNINGAREINTÖK Í TAKMÖRKUÐU MAGNI
Á VERULEGUM AFSLÆTTI! 49.995 KR.
6

VBINGSX42

ASU-F551MA

FULLT VERÐ

-15%

59.995 KR.

ASU-F555LAD

109.995 KR.
M835H

FULLT VERÐ 12

9.995 KR.

-17%

R.
169.995 K
18W

TOS-Z30A

Ð 199.995

FULLT VER

-15%

KR.

13,3" Pro með Intel i5 og SSD
15,6" FHD Intel i5

REYKJAVÍK

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

HÚSAVÍK

GARÐARSBRAUT 18A
Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

SELFOSS

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333
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MENNING
Ekki meira eldvatn
BÓKMENNTIR ★★

Morðin í Skálholti
Stella Blómkvist
MÁL OG MENNING

Sögurnar af lögfræðingnum Stellu
Blómkvist voru skemmtileg viðbót við annars fáskrúðuga glæpasagnaflóru á Íslandi þegar fyrsta
bókin, Morðið í Stjórnarráðinu,
kom út árið 1997. Síðan hefur mikið
eldvatn runnið um kverkar, glæpasagan íslenska fullorðnast og, það
sem meira er, tíminn hefur breytt

þeim kröfum sem lesendur gera til
góðra glæpasagna. Af því virðist
höfundur Stellu hafa misst og heldur sig enn við gömlu formúluna í
nýjustu bókinni, Morðin í Skálholti.
Hér er á ferðinni klassísk Stella, enn
með öllum útjöskuðu frösunum og
hin, að eigin áliti, ofurtöffaða aðalhetja föst í sama fari og talsmáta.
Það er pínlegt að enginn skuli hafa
bent höfundinum á að rúmlega fertugar konur árið 2015 hugsa og tala
ekki eins og sjötugur karl. Hér vantar endurmenntun og tímabært að
beina þeirri ábendingu til höfundar

að bæta nokkrum hressum konum
um fertugt á vinalistann áður en
hann skrifar næstu bók.
Málin sem Stella fæst við í Morðunum í Skálholti eru ekki smá í
sniðum; tvöfalt morð, tvö mannshvörf, njósnir sjálfstæðismanna
um vinstri sinnaða á kaldastríðsárunum, faðernispróf á dóttur
Stellu og deyjandi móðir, en það er
eins og höfundur hafi ekki nægan
áhuga á glæpunum til að fylgja þeim
almennilega eftir, eða kannski frekar að þeir séu of margir til að hann
nái að gera hverja rannsókn fyrir

sig nægilega spennandi til að halda
athygli lesandans. Jafnvel Stella
sjálf virðist missa áhugann í miðju
kafi og skellir sér í frí til Flórída í
miðri morðrannsókn. Af sjálfu leiðir að erfitt er að æsa upp spennu
þegar höfundurinn og söguhetjan
halda ekki áhuga á viðfangsefninu. Hér eru þó stór mál undir og
gremjulegt hvílíka fljótaskrift þau
fá í meðförum höfundar.
Stelluaðdáendur munu þó án efa
njóta þess að lesa þessa bók, hún er
steypt í nákvæmlega sama mót og
allar hinar bækurnar um konuna á

silfurfáknum, sem kallar eigið hár
gersemi, drekkur sitt eldvatn frá
Tennessee, kallar lögreglumenn
prúðupilta (!), hlutgerir konur sem
hún á samskipti við og virðist hafa
misst af síðustu tuttugu árum. Við
hin yppum öxlum og snúum okkur
að því að lesa glæpasögur með
meira kjöti á beinunum.
Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Klassísk Stellusaga
með tilheyrandi talsmáta, en ekki
nægilega fókuseruð og heldur ekki
spennu.

Les með hreim víkinganna á 12. öld
Ægir Sverrisson er Íslendingur að hálfu og þótt hann haﬁ búið í Búlgaríu alla tíð, að undanskildum ﬁmm árum, er hann mikill Íslendingur í hjarta sínu. Hann kennir norræn fræði kauplaust í Búlgaríu og þýðir íslenskar bókmenntir yﬁr á búlgörsku í sjálfboðavinnu.
Íslenskan er ekki móðurmálið
mitt og því biðst ég afsökunar ef
mér verða á einhver mismæli. (Þið
ættuð að heyra hreiminn hjá mér.
Meðan ég bjó á Íslandi var ég margoft spurður af löggunum hvort ég
væri blindfullur, þegar þær stoppuðu mig á bílnum eftir miðnætti og
ég byrjaði að tala!)
Á þessum spaugsömu nótum
byrjar bréf frá Ægi Sverrissyni,
háskólakennara í Sofíu í Búlgaríu,
eftir að ég hef haft samband við
hann í tölvupósti. Tilefnið er að
mér barst í hendur falleg bók sem
inniheldur Völuspá sem hann og hin
búlgarska Jana Chankova hafa þýtt
yfir á búlgörsku.
Ægir lýsir samstarfi þeirra svo:
„Jana Chankova er sérfræðingur í fornensku og málfræði fornra
mála. Hún er dósent hjá háskólanum í Blagoevgrad, sem er sá þriðji
stærsti í Búlgaríu. Í starfi sínu
notar hún forníslensku og vinnur af
miklum eldmóði að öllu sem snertir íslensku. Þegar við byrjuðum að
þýða Codex Regius, Konungsbók
Eddukvæða, gerði hún grófa þýðingu á kvæðunum yfir á búlgörsku
en mitt hlutverk var að setja þau
upp og leiðrétta textann. Það var
létt verk af minni hálfu að leiðrétta
þýðingu hennar.“
Fyrir þessa vinnu segir Ægir þau
„auðvitað“ ekkert fá borgað. Meira
að segja hafi hann sjálfur greitt
fyrir útgáfuna á Hávamálum og
Völuspá. „Núna erum við að klára
Lokasennu en hvort hún kemur út er
enn óljóst.“ Hann kveðst hafa reynt
að fá Íslending sem sé að vinna í
Búlgaríu til að lesa upp úr bókunum
en það hafi ekki gengið og því sjái
hann um þann þátt sjálfur. „Þegar
fólk forvitnast um hvort það sé ekta
íslenska sem hljómar í upplestrinum
þá segi ég alltaf að það sé reyndar
hreimur víkinganna á 12. öld. Guði
sé lof að enginn getur sagt hvernig
íslenskan hljómaði þá!“

Getur orðið götuspilari
Ægir kveðst engin laun fá fyrir þýðingar nema um sé að ræða skjöl og
pappía, sem sé frekar sjaldgæft.
Spurður hvort hann lesi mikið á
íslensku svarar hann: „Ekki eins
og mig langar. Ég vinn tíu tíma á
dag, sex daga í viku í fyrirtæki
mínu sem er í innréttingaviðskiptum, kenni norræn fræði í háskólanum í Sofíu, kenni líka búlgarska
þjóðdansa, sæki tíma í fiðluspili og
þýði á nóttunni, svo lítill tími gefst
til lesturs.“ Hann kveðst telja góða
fjárfestingu að læra á fiðlu. „Þegar
ég verð kominn á eftirlaun get ég
unnið fyrir matnum mínum sem
götuspilari!“
Margir hafa áhuga á íslensku í
Búlgaríu, að sögn Ægis, en kennara vantar. „Stundum gef ég stúdentum aukatíma í íslensku því enginn nær góðum tökum á málinu í
einni kennslustund í viku. Ég veit
að margir stúdentanna reyna að fá
styrk til að komast til Íslands og þó
nokkrum hefur tekist það. Núna eru
kannski um tíu á Íslandi sem voru
nemendur mínir.“
En þekkja Búlgarar almennt
íslenskar bókmenntir? „Fólk þekkir Laxness gegnum önnur tungumál
eins og þýsku og ensku og Íslandsklukkan er vinsæl. Í desember
síðastliðnum var hér stór bókmenntahátíð og Ófeigur Sigurðsson
var í heimsókn að tala um bókina
sína um Jón. Bókin vakti áhuga og
það sama er að segja um SkuggaBaldur sem Sjón kynnti hér. Að gefa
út bækur hér er ekkert mál en peningana vantar. Þess vegna eru yfirleitt gefnar út „bestsellers“ bækur
og íslenskur skáldskapur er frekar
óþekktur í Búlgaríu. Við erum að
reyna að bæta úr því.“
Ægir verður ekki var við marga
Íslendinga í Búlgaríu. „Ég er alltaf
að reyna að fá elsku Gunnu frænku
mína (Guðrúnu Sverrisdóttur) til
að koma að heimsækja mig, ásamt

UPPHAF VÖLUSPÁR

Á LÍFLEGUM NÓTUM Ægir að kynna íslenskar bókmenntir
í menningarhöll Búlgaríu. Jana Chankova fylgist með og
hefur gaman af.
Á BÓKMENNTAHÁTÍÐ Ófeigur

Sigurðsson
rithöfundur að
svara spurningum
um Jón, sem Ægir
hefur þýtt yfir á
búlgörsku og vekur
lukku. Dagskráin
átti að standa í tvo
tíma en teygðist
í þrjá tíma vegna
fjölda fyrirspurna.

öðru frændfólki mínu. Það er yndislegt fólk. Ég hitti það síðast þegar
ég var á Íslandi fyrir þremur eða
fjórum árum því þá höfðum við
ættarmót. Ég sakna þess tíma og
vona að ég komi bráðum til Íslands
aftur.“
Dóttirin er af skáldaætt
Ægir á eina dóttur, Alexöndru.

Hún ber ættarnafnið Sverrisson
en hann segir hafa verið vandamál
að fá hana skráða með því nafni
„í gamla daga“ meðan Búlgaría
var lokað land. „Alexandra býr í
Þýskalandi nú og fer mun oftar en
ég til Íslands með mömmu sinni.
Hún talar ekki íslensku en bjargar
sér ágætlega. Hún hefur líka erft
mikið frá skáldaættinni sinni, var

BÓKARKÁPA Völuspá er nýkomin út í

Búlgaríu.

ekki nema 18 ára gömul þegar hún
vann 1. verðlaun fyrir ljóðagerð í
Búlgaríu.“
Að Íslendinga sið er Ægir að
lokum spurður um veðrið. „Vorið er
komið hér – 20 stiga hiti, allt grænt
og ferskt,“ svarar hann og bætir við:
„En það þýðir ekkert að lýsa því,
fólk verður að koma og sjá það með
eigin augum.“

Uppruni Ægis
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Faðir Ægis, Einar Ragnar Sverrisson, (Kristjánssonar sagnfræðings) lést
í bílslysi þegar Ægir var aðeins þriggja ára gamall. Hann hafði farið til
náms í sagn- og fornleifafræði til Austur-Þýskalands og kynnst þar hinni
búlgörsku Nevena Kalawranova. Þau fluttu til Búlgaríu og þar hefur Ægir
átt heima síðan fyrir utan fimm ár, frá 1988-1993 er hann bjó hér á landi
og lærði íslensku fyrir útlendinga við HÍ. Síðar lauk hann meistaraprófi í
íslensku við háskólann í Sofíu í Búlgaríu, auk þess að læra lögfræði.

BÆKUR SEM ÆGIR HEFUR ÞÝTT Á BÚLGÖRSKU
● Tíminn og vatnið
íslensk ljóðasýnisbók
útg. Litze 1999, Sofía

● Völuspá
útg. Roboread, 2013, Sofía

● Huldurit andans
ljóð eftir Njörð P. Njarðvík
útg. Artik-2001, 2005, Sofía

● Íslandsklukkan
útgefandi Roboread, 2013, Sofía

● Hávamál
útg. Feneja, 2012, Sofía
líka í rafrænu formi

● Skáldsaga um Jón & hans
rituðu bréf til barnshafandi
konu sinnar þá hann dvaldi
í helli yfir vetur & undirbjó
komu hennar & nýrra tíma,
útg. Balkani, 2013, Sofía

líka í rafrænu formi

Af þessum bókum kostaði hann útgáfu á Hávamálum og Völuspá.

● Er nú með Grafarþögn eftir
Arnald Indriðason og Jarðnæði
eftir Oddnýju Eiri í takinu.
ÆGIR RITSTÝRÐI LÍKA:
● Svanurinn
útg. Hemus 2000, Sofía
● Saga Íslands frá landsnámi til
nútímans
útg. Riva 2007, Sofía
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Kjúklingur
með kartöﬂum,
spínati og fetaosti

1 stór sæt kartafla
1 poki spínat
4-5 kjúklingabringur
1 krukka fetaostur
1 lítill rauðlaukur, skorinn fínt
heilsutómatar eða konfekttómatar,
skornir í bita
furuhnetur
balsamikgljái

Einfaldur kjúklingaréttur sem hentar
vel í upphaﬁ vikunnar. Allt sett í eldfast mót og því lítið um uppvask.

Hitið ofninn í 180° gráður. Skrælið
sæta kartöflu og skerið í sneiðar.
Látið kartöflusneiðarnar í eldfast
mót, setjið smá ólífuolíu yfir, saltið
og piprið og setjið inn í ofn í 15 mínútur eða á meðan kjúklingurinn er
undirbúinn.

Skerið kjúklingabringurnar í
bita og lokið þeim á heitri pönnu.
Kryddið eftir smekk með t.d. fajitaskryddi.
Þegar kartöflurnar hafa verið í ofninum í 15 mínútur eru þær teknar út.
Setjið spínat yfir sætu kartöflurnar
og kjúklinginn yfir spínatið. Stráið
tómötum og rauðlauk yfir og hellið
að lokum fetaostinum ásamt olíunni
yfir allt. Bakið í 30 mínútur í ofni.
Á meðan rétturinn er í ofninum
eru furuhnetur ristaðar á pönnu og
stráð yfir þegar rétturinn kemur úr
ofninum og balsamikgljáa dreypt yfir.
Uppskrift fengin af Ljufmeti.com
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Þú færð alltaf fimm pizzur
á verði fjögurra í Iceland

STOLTIR FORELDRAR Kate og Vilhjálmur með dóttur sína fyrir utan St. Mary‘s sjúkrahúsið í London.

Nýja prinsessan í
Buckingham-höll
Mikil gleði ríkir í Bretlandi þessa dagana eftir að Kate Middleton og Vilhjálmur
prins eignuðust sitt annað barn á laugardagsmorgun. Stúlkan hefur ekki fengið
nafn enn og eru uppi veðmál hjá veðbönkum um líklegasta nafnið.
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Á laugardagsmorgun 2.maí eignuðust þau Kate Middleton og Vilhjálmur prins sitt annað barn,
litla stúlku. Fyrir eiga þau soninn Georg Alexander Louis, fæddan 22. júlí 2013. Litla prinsessan
fæddist á St. Mary‘s-sjúkrahúsinu
í London, líkt og bróðir hennar og
pabbi, klukkan 8. 34 um morguninn og tók fæðingin einungis um
tvo klukkutíma. Er hún fjórða í
röðinni til að erfa krúnuna á eftir
afa sínum Karli, pabba sínum Vilhjálmi og bróður sínum Georg. Þá
er hún einnig eina stúlkan í röðinni á eftir langömmu hennar,
Elísabetu Englandsdrottningu.
Kate og Vilhjálmur kynntu
heiminn fyrir nýju prinsessunni
upp úr klukkan sex á laugardagskvöld, þegar þau stigu út á tröppurnar á Lindo-álmu sjúkrahússins, líkt og þau gerðu með George.
Héldu þau heim á leið nokkrum
mínútum síðar.
Í gær komu bæði foreldrar Kate
og systir hennar Pippa í heimsókn,
ásamt Karli föður Vilhjálms og
Camillu eiginkonu hans.
Litla prinsessan deilir fæðingardegi sínum með óvenju mörgum
þekktum einstaklingum, en þar
má helst nefna tískuhönnuðinn
Donatella Versace, söngkonuna
Lily Allen, leikarann Dwayne „The
Rock“ Johnson og David Beckham,
sem sendi prinsessunni kveðju og
sagði að þetta væri svo sannarlega
ekki slæmur dagur til að fæðast.

Prinsessan kemur í heiminn
06.00 Kate er lögð inn á Lindo-álmu St. Mary‘s-sjúkrahússins
með hríðir.

06.34 Tilkynning frá Kensington-höll um að Kate sé komin á sjúkrahúsið.
08.34 Prinsessan kemur í heiminn og vegur 14 merkur.
11.00 Tilkynning frá Kensington-höll um að stúlka sé fædd.
16.00 Vilhjálmur yfirgefur sjúkrahúsið og kemur aftur korteri síðar
með Georg prins, til að hitta systur sína í fyrsta sinn.

18.11 Kate og Vilhjálmur koma fram á tröppur Lindo-álmunnar með
dóttur sína, þar sem henni er fagnað af aðdáendum
og fjölmiðlum.
18.16 Hjónin yfirgefa sjúkrahúsið með börnin og halda heim
á leið í Kensington-höll.

➜ Hvað mun hún heita?
Veðbankar úti veðja nú á hvaða nafn
sé líklegast að prinsessan fái og eru
þessi líklegust til vinnings:

GULLFALLEG Prinsessan svaf þrátt

fyrir fagnaðarlæti og ljós frá myndavélum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Alice 3/1
Charlotte 3/1
Victoria 5/1
Elizabeth 6/1
Olivia 7/1
Alexandra 8/1
Diana 10/1
Mary 12/1
Frances 25/1
Grace 25/1

Til hvers að ﬂækja hlutina?

SJÁLFKRAFA
í BESTA ÞREP!

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

0–60
0mín. og SMS

0kr.

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

60–
0 365 mín. og SMS

En
ndalaust

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

Endalausar mínútur og SMS
í GSM og heimasíma á Íslandi.

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

365.is
Sími 1817

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

GAGNAMAGNSPAKKAR FYRIR NETIÐ Í SÍMANUM

500 MB
790 kr.

1GB

1.190 kr.

5 GB

1.990 kr.

15 GB 3.990 kr.

Inngöngutilboð með tilboðspökkum

-2. 490

1. 500 kr.

kr.
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Nördar: Bjargvættir alheimsins
BAKÞANKAR

H

vað sérðu þegar ég bið þig að
sjá fyrir þér nörd? Horaðan og
óframfærinn langintes með gleraugu og teina? Bólóttan hlunk í Marvel–bol? Skáksnilling með skipt í
miðju? Nördar hafa vissulega hlotið
blessun samfélagsins að einhverju
leyti en samt sjáum við enn fyrir
okkur ákveðið útlit og fas — einhverja félagsfötlun sem einkennir
nördana. Eitthvað pínu neikvætt
og skrýtið. En Facebook hefur
komið upp um ykkur. Þið eruð
nefnilega öll nördar.

Hauks Viðars
Alfreðssonar

3(<.(9Í:)ÐÔ
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AGE OF ADALINE

5:40, 8, 10:20

AVENGERS 2 3D

7, 10

MALL COP 2

8

ÁSTRÍKUR 2D

6

FAST & FURIOUS 7

10

EITT af áhugamálum
mínum er að ganga til liðs
við undarlegar Facebook–
grúppur. Ég er að tala um
grúppur sem snúast um
eitthvað allt annað en ég

)<567$67Ð50<1'680$56,16

hef raunverulegan áhuga á. „Bítlarnir eru beztir“, „Bílar úr Barðastrandasýslu“, „Íslenska landnámshænan“ og „Ostakökuhópurinn“ eru
allt grúppur sem ég hef sóst eftir
inngöngu í. Og undantekningarlaust verið samþykktur. Nördar taka
nefnilega öllum fagnandi sem hafa
áhuga á sömu undarlegu hlutunum
og þeir sjálfir. Enda eru margir
þessara hópa með ótrúlegan meðlimafjölda.

ÞÆR eru samt misvirkar þessar
grúppur. „Snjóbílar á Íslandi fyrr
og nú“ er til dæmis ekki aktívasti
hópur samfélagsmiðlanna en það er
alltaf gaman að fá eitthvað óvænt í
news feed–ið sitt og skyggnast um
leið inn í einhvern furðulegan jaðarglugga. Þar sem fólk, sem jafn-

vel gerir sér ekki grein fyrir eigin
nördaskap, fjallar um áhugamál sín
af ástríðu. „Maukóðar múttur“ sem
kaupa ekki barnamauk úti í búð —
ónei, þær búa sitt mauk til sjálfar.
Þar sem fólk skeggræðir „Nýja
framtíðarsýn fyrir óperulistformið á Íslandi“. Já eða „Vaxtarhraða
íslenskra nauta“.

ÉG elska allar þessar grúppur. Á
meðan „Rush–aðdáendur á Íslandi“,
„Stofublóm inniblóm pottablóm hópurinn“ og meðlimir „Áhugamannafélags um almennilegt japanskt herbergjaskipt karaokehús á Íslandi“
spjalla við aðra nörda sem hafa
áhuga á því sama eru þeir ekki að
rífa kjaft í athugasemdakerfum vefmiðlanna. Og um leið verður heimurinn aðeins betri.
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OF MONSTERS AND MEN
HEFJA TÓNLEIKAFERÐ SÍNA
Hljómsveitin Of Monsters and Men hefur í dag tónleikaferðalag sitt, en staðfestir eru
ﬁmmtíu og ﬁmm tónleikar víðs vegar um heiminn. Þar af verða tvennir í Reykjavík í ágúst
en uppselt er á fyrri tónleika. Nóg er um að vera hjá þeim en sveitin sendi nýlega frá sér
tvö ný lög, Crystals og I of the Storm sem bæði eru af plötunni Beneath the Skin. Áætlaður
útgáfudagur hennar er þann 9. júní. Uppselt er á fyrstu sjö tónleika þeirra en leikar hefjast
í Toronto. Tónleikarnir þar fara fram í Massey Hall en salurinn tekur 2.750 manns í sæti.
1 4.5.2015
Massey Hall,
Toronto
UPPSELT
2 5.5.2015
Echostage,
Washington
UPPSELT
3 7.5.2015
Hammerstein
Ballroom,
New York
UPPSELT
4 8.5.2015
Orpheum
Theatre
Boston
UPPSELT
5 9.5.2015
Lupo’s Heartbreak Hotel,
Providence,
Rhode Island
UPPSELT
6 10.5.2015
WRFF Birthday
Show,
Camden, New
Jersey
UPPSELT

7 12.5.2015
Riviera Theatre,
Chicago
UPPSELT
8 17.5.2015
Kjee Summer
Round-up
Santa Barbara
9 19.5.2015
Roseland
Theater,
Portland
UPPSELT
10 20.5.2015
Roseland
Theater,
Portland
UPPSELT
11 22.5.2015
Sasquatch Music
Festival,
George, Washington
12 6.6.2015
Live 105 BFD,
Mountain View,
Kaliforníu
13 16.6.2015
The Forum,
London
UPPSELT

14 17.6.2015
Le Trianon, Paris
15 19.6.201521.6.2015
Southside Festival, Neauhausen
16 19.6.201521.6.2015
Hurricane
Festival,
Scheessel
17 20.6.2015
Best Kept
Secret Festival
Hilvarenbeek
18 24.6.2015
Inmusic Festival
Zagreb
19 26.6.2015
Rock Werchter
Werchter
20 27.6.2015
Le Stéréolux
Nantes
21 28.6.2015
Garorock Festival
Marmande
22 30.6.2015
Les Docks
Lausanne

23 1.7.2015
Batschkapp
Frankfurt
24 3.7.2015
Open’er Festival
Gdynia
25 5.7.2015
Ruisrock Festival
Turku, Finland
26 7.7.2015
Unaltrofestival
Mílan
27 8.7.2015
Auditorium
Parco
Della Musica,
Róm
28 10.7.2015
Cruilla Festival
Barcelona
29 11.7.2015
Bilbao BBK Live
Bilbao, Spáni
30 21.7.2015
The Forum
Melbourne
31 22.7.2015
State Theatre
Sydney

32 Splendour in
the Grass
Tenindewa,
Ástralíu
UPPSELT
33 26.7.2015
Fuji Rock
Festival
Niigata, Japan
34 31.720152.8.2015
Osheaga Festival
Montreal
35 2.8.2015
Lollapalooza
Chicago
36 8.8.2015
Squamish Valley
Music Festival,
Squamish,
Kanada
37 16.8.2015
94.7 FM Alternative Portland´s
Birthday Party
Portland
38 19.8. 2015
Harpa,
Reykjavík
UPPSELT

39 20.8.2015
Harpa, Reykjavík
40 18.9.201520.9.2015
Toronto Urban
Roots Fest
Toronto
41 29.10.2015
Sentrum Scene
Ósló
42 30.10.2015
Munchenbryggeriet
Stokkhólmi
43 31.10.2015
Vega
Kaupmannahöfn
44 4.11.2015
Zenith
París
45 9.11.2015
Gasometer
Vín
46 10.11.2015
Obihall
Flórens
47 13.11.2015
Eishalle
Deutweg
Winterthur

32
32
31
31
30
30

48 18.11.2015
Manchester
Academy
Manchester
49 19.11.2015
O2 Academy
Birmingham
50 20.11.2015
O2 Academy
Bristol
51 22.11.2015
Olympia Theatre
Dublin
52 23.11.2015
Barrowlands
Glasgow
53 24.11.2015
O2 Academy
Brixton, London
54 26.11.2015
O2 Academy
Newcastle-UponTyne
55 27.11.2015
O2 Academy
Sheffield

Jólagjöf sem vatt upp á sig
Daninn Jakob Andersen byrjaði óvart að gera plaköt af hverfum Reykjavíkur.

4ÝOJOHBSUÎNBSÃ
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„Ég gaf vini þetta í jólagjöf eitt
árið og hugsaði þetta sem létt grín.
Síðan fór ég að fá fyrirspurnir
varðandi plakötin og það vatt upp á
sig,“ segir Jakob Andersen, danskur sálfræðingur sem er maðurinn á
bak við plakötin Reykjavík Posters.
Hann segist ekki vera að finna upp
hjólið, þar sem svipuð plaköt séu
vinsæl erlendis, bæði af hverfum
og neðanjarðarlestarkerfum stórborga. Hægt er að sérpanta hjá Jakobi kort með merkingunni „Þú ert
hér“ sem hann segir vera vinsæla
innflutningsgjöf. „Einn vildi láta
skrifa „mamma og pabbi“ við heim-

ilið þeirra. Ef hugmyndin af sérmerkingunni kemst fyrir á kortið
þá er ekkert mál að setja hana inn,
en mér finnst ekki fallegt ef það er
of mikið,“ segi hann. Jakob hefur
fengið fyrirspurnir frá Íslendingum úti í löndum, sem vilja fá gamla
hverfið sitt upp á vegg, og sendi
eitt slíkt til New York um daginn. Í
fyrstu gerði Jakob einungis hverfi
á höfuðborgarsvæðinu en vegna
fjölda fyrirspurna mun hann bæta
í safnið. „Ég er búinn að gera Kópavog og fékk fyrirspurn frá Sauðárkróki. Svo á ég pottþétt eftir að
gera Akureyri líka.“
-asi

SKEMMTILEGT Plakötin hafa vakið mikla lukku.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FRÁ ÓSKARSVERÐLAUNAHAFANUM

SUSANNE BIER

HVERSU LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

FRUMSÝND 24. APRÍL

CFUSBCÃÉ
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Helena á heimleið í Hauka
KÖRFUBOLTI Allar líkur eru á því að Helena Sverrisdóttir

verði á mála hjá Haukum á næstu leiktíð. Um gríðarlega
mikinn liðsstyrk yrði að ræða fyrir Hafnarfjarðarliðið enda
hefur Helena verið fremsta körfuboltakona landsins um
árabil.
„Það er ansi líklegt en ekkert er staðfest enn, enda ekki
búið að undirrita neitt,“ sagði Kjartan Freyr Ásmundsson,
formaður körfuknattleiksdeildar Hauka, í samtali við
Fréttablaðið.
Líklegt er að Helena yrði einnig í þjálfarateymi
liðsins auk þess að sinna þjálfun fyrir yngri flokka.
Ef allt gengur að óskum er líklegt að gengið verði frá
samningi við hana nú í vikunni.
Helena spilaði í Póllandi á síðustu leiktíð en hefur
einnig spilað í Slóvakíu og Ungverjalandi eftir að hún
útskrifaðist úr TCU-háskólanum árið 2011.
- esá

ÚRSLIT
UNDANKEPPNI EM 2016
SERBÍA - ÍSLAND

25-25 (13-11)

Mörk Serbíu (skot): Davor Cutura 5 (5), Momir
Ilic 5/1 (9/2), Nemanja Ilic 3 (3), Ilija Abutovic 3
(4), Marko Vujin 3 (12), Rastko Stojkovic 2 (2),
Mijajlo Marsenic 2 (3), Darko Djukic 2 (4), Milos
Orbovic (1),
Varin skot: Miroslav Kocic 14 (39/2, 36%), Dejan
Milosavljev 1/1 (1/1, 100%).
Hraðaupphlaup: 4 (Ilic 1, Abutovic 1, Stojkovic
1, Djukic 1)
Fiskuð víti: 2 (Stojkovic 1, Cutura 1, )
Utan vallar: 2 mínútur.
Mörk Íslands (skot): Vignir Svavarsson 5 (6),
Stefán Rafn Sigurmannsson 4 (9), Aron Pálmarsson 4 (10), Róbert Gunnarsson 3 (4), Ásgeir Örn
Hallgrímsson 3 (5), Guðmundur Árni Ólafsson 2
(2), Arnór Þór Gunnarsson 2/1 (6/2), Bjarki Már
Gunnarsson 1 (1), Snorri Steinn Guðjónsson 1/1
(2/1), Björgvin Páll Gústavsson (1),
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 17/1 (42/2,
40%).
Hraðaupphlaup: 11 (Vignir 5, Stefán Rafn 2,
Ásgeir Örn 1, Guðmundur Árni 1, Arnór Þór 1,
Bjarki Már 1)
Fiskuð víti: 3 (Róbert 1, Ásgeir Örn 1, Snorri
Steinn 1)
Utan vallar: 8 mínútur.

SVARTFJALLALAND - ÍSRAEL

33-27

STAÐAN Í RIÐLINUM
Svartfjallaland
Ísland
Serbía
Ísrael

4
4
4
4

3
2
2
0

0
1
1
0

1
1
1
4

101-95
123-91
98-106
87-117

6
5
5
0

OLÍSDEILD KVENNA
UNDANÚRSLIT, ODDALEIKUR
GRÓTTA - ÍBV
FRAM - STJARNAN

24-22 (19-19, 11-9)
17-21 (6-10)

Grótta og Stjarnan leika til úrslita um Íslandsmeistaratitilinn. Fyrsti leikurinn er í Hertz-höllinni
á Seltjarnarnesi annað kvöld kl. 19.30.

Birgir og Ólafur á
Sögulegur árangur
meðal efstu manna Þuríðar Erlu

Mayweather hafði
betur á stigum

GOLF Birgir Leifur Hafþórsson og
Ólafur Björn Loftsson voru báðir í
hópi efstu manna á sterku golfmóti í
Danmörku sem lauk á Jótlandi í gær.
Mótið er hluti af Nordic Golf-atvinnumótaröðinni en Ólafur Björn náði
sínum besta árangri á tímabilinu er
hann hafnaði í 11.-13. sæti á fjórum
höggum yfir pari.
Birgir Leifur varð í 5.-9. sæti á
tveimur höggum yfir pari en
hann er að undirbúa sig fyrir
keppni á Áskorendamótaröð
Evrópu.
- esá

LYFTINGAR Fjölmörg Íslandsmet voru

HNEFALEIKAR Floyd Mayweather er

bætt á Íslandsmótinu í ólympískum
lyftingum sem fór fram í Kaplakrika í
Hafnarfirði um helgina. Þuríður Erla
Helgadóttir, Ármanni, bætti Íslandsmet með því að bæði snara 80 kg og
jafnhenda 103 kg. Með árangrinum
fór hún yfir 250 Sinclair-stig og er
hún fyrst íslenskra kvenna til að ná
þeim árangri.
Andri Gunnarsson, Lyftingarfélagi
Garðabæjar, náði bestum árangri í
karlaflokki. Hann snaraði 150 kg og
jafnhenti 180 kg.
- esá

enn ósigraður á nítján ára atvinnumannaferli eftir að hafa haft betur
gegn Manny Pacquaio í Las Vegas um
helgina. Bardagi þeirra stóð yfir í tólf
lotur og þurfti stigagjöf dómara til að
fá niðurstöðu. Úrskurður þeirra var
einróma, Mayweather í vil.
Mayweather hefur nú barist 48
sinnum sem atvinnumaður og ávallt
haft betur. Hann sagði eftir bardagann að hann myndi berjast aftur
í september en að það yrði hans
síðasti bardagi á ferlinum.
- esá

Stigi bjargað í Serbíu

ÚRSLIT

Ísland var þremur mörkum undir þegar tvær mínútur voru til leiksloka í mikilvægum leik gegn Serbíu í undankeppni EM 2016. Ísland skoraði þrjú síðustu
mörk leiksins og fékk tækifæri til að skora úr lokasókn leiksins en tókst ekki.

LEICESTER - NEWCASTLE

HANDBOLTI Ísland er í góðri stöðu í

ASTON VILLA - EVERTON

undankeppni EM 2016 eftir að hafa
fengið þrjú stig af fjórum mögulegum gegn Serbíu undanfarna
viku. Liðin skildu jöfn í Nis í gær,
25-25, eftir æsilegar lokamínútur.
Strákarnir byrjuðu vel og voru
með undirtökin framan af. Serbarnir tóku þá völdin og voru tveimur mörkum yfir í hálfleik, 13-11.
Ísland náði góðum spretti um miðjan síðari hálfleikinn og komst yfir,
19-18, eftir fjögur mörk í röð en
aftur náðu Serbarnir undirtökunum.
Allt útlit var fyrir sigur heimamanna þegar Momir Ilic kom
Serbum þremur mörkum yfir,
25-22, þegar rúmar tvær mínútur
voru eftir. En þá gekk allt á afturfótunum hjá heimamönnum og
strákarnir refsuðu grimmt með
hröðum upphlaupum. Ísland fékk
meira að segja lokasókn leiksins
þegar níu sekúndur voru eftir en
náði ekki skoti að marki.
„Ég hélt alltaf í vonina,“ sagði
Gunnar Magnússon, aðstoðarþjálfari Íslands, við Fréttablaðið í gær.
„Auðvitað leit þetta ekki vel út en
strákarnir sýndu úr hverju þeir
eru gerðir og komu til baka. Það
var afar sterkt að ná þessu stigi og
kemur okkur í góð mál í riðlinum.

1-0 Christian Benteke (10.), 2-0 Benteke (45.), 2-1
Romelu Lukaku, víti (59.), 3-1 Tom Cleverley (64.),
3-2 Phil Jagielka (92.).

ENSKA ÚRVALSDEILDIN
3-0

1-0 Leonardo Ulloa (1.), 2-0 Wes Morgan (17.), 3-0
Leonardo Ulloa, víti (48.).

LIVERPOOL - QPR

2-1

1-0 Philippe Coutinho (19.), 1-1 Leroy Fer (73.),
2-1 Steven Gerrard (87.).

3-2

SUNDERLAND - SOUTHAMPTON

2-1

1-0 Jordi Gomez, víti (21.), 2-0 Gomez, víti (55.).

SWANSEA - STOKE

2-0

1-0 J. Montero (76.), 2-0 Ki Sung-Yueng (92.).

WEST HAM - BURNLEY

1-0

1-0 Mark Noble, víti (24.).

MANCHESTER UNITED - WBA

0-1

0-1 Jonas Olsson (63.).

CHELSEA - CRYSTAL PALACE

1-0

1-0 Eden Hazard (45.).

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY

0-1

0-1 Sergio Agüero (29.)

STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA

GOTT STIG Róbert Gunnarsson skoraði þrjú mörk gegn Serbum í gær. Hér er hann í

baráttu inni á línunni.

Það er enn í okkar höndum að komast á EM í Póllandi og við ætlum
okkur að vinna síðustu tvo leikina
í riðlinum [gegn Svartfjallalandi
heima og Ísrael ytra].“
Gunnar var ánægður með
varnarleikinn í báðum leikjunum
gegn Serbíu. „Markvarsla Björgvins Páls [Gústavssonar] fylgdi
með sem var mjög gott að sjá. Við
náðum að dreifa álaginu í sókninni

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

vel á milli manna sem okkur
fannst gott að geta gert.“
Hvorki Alexander Petersson né
Guðjón Valur Sigurðsson spiluðu
með Íslandi í gær vegna meiðsla.
„Það er mjög sterkt að ná í stig á
þessum sterka útivelli án tveggja
heimsklassamanna. Það sýnir
mikinn styrk í okkar liði og gott
að eiga þessa tvo menn inni fyrir
leikina í sumar.“ eirikur@frettabladid.is

Chelsea
Man. City
Arsenal
Man. United
Liverpool
Tottenham

35
35
33
35
35
35

25
21
20
19
18
17

Aston Villa
Newcastle
Hull City
Leicester
Sunderland
QPR
Burnley

35
35
34
35
34
35
35

9
9
8
9
6
7
5

8 2
7 7
7 6
8 8
7 10
7 11
8
8
10
7
15
6
11

18
18
16
19
13
22
19

69-27
71-36
63-32
59-35
49-38
55-50

83
70
67
65
61
58

29-50
36-60
32-45
39-54
28-50
39-61
26-53

35
35
34
34
33
27
26

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

+YNNING È ¡RØUNARVERKEFNINU 6IRKUR VINNUSTA¦UR
s Jónína Waagfjörð - deildarstjóri hjá VIRK
s 6ILHJÈLMUR +ÈRI (ARALDSSON MANNAU¦SSTJØRI 'AR¦ABJAR
s *ØNA *ØNSDØTTIR STARFSMANNASTJØRI .OR¦LENSKA
s (ALLDØR 'RÚNVOLD A¦STO¦ARFRAMKVMDASTJØRI !3¶
s «LFHEI¦UR - 3ÓVERTSEN LÚGMA¦UR HJÈ 3!
s 2ANNVEIG * "JARNADØTTIR LEIKSKØLASTJØRI
&UNDARSTJØRI
s 'YLFI $ALMANN !¦ALSTEINSSON DØSENT VI¦ (¶

!LLIR VELKOMNIR – SKRÈNING È VIRKIS

STOLTUR John Terry, fyrirliði Chelsea, hefur átt frábært tímabil. Hér fagnar hann
með Branislav Ivanovic eftir að titillinn var tryggður.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Chelsea meistari á ný
Með þrettán stiga forystu á toppi deildarinnar.
FÓTBOLTI Chelsea endurheimti

enska meistaratitilinn eftir fimm
ára bið með 1-0 sigri á Crystal
Palace á heimavelli sínum í gær.
Eden Hazard skoraði markið er
hann fylgdi eftir eigin vítaspyrnu
sem var varin. Enn eru þrjár
umferðir eftir af tímabilinu en
Chelsea er með þrettán stiga forystu á toppi deildarinnar.
Þetta er fimmti meistaratitill
Chelsea og sá fyrsti í fimm ár. Þrjá
af titlunum hefur Chelsea unnið
undir stjórn Jose Mourinho, sem
tók aftur við starfi knattspyrnustjóra sumarið 2013 eftir sex ára
fjarveru. Síðan að enska úrvals-

deildin var stofnuð árið 1992 hefur
aðeins Manchester United unnið
fleiri titla (13) en Chelsea (4).
Þetta var enn ein skrautfjöðrin
í hatt Mourinho en hann hefur nú
unnið alls átta meistaratitla með
fjórum liðum (Porto, Chelsea,
Inter og Real Madrid) á einungis
tólf árum. Hann var hinn rólegasti
í viðtölum við fjölmiðla eftir leikinn í gær. „Hver einasti sigur er
afleiðing mikillar vinnu og maður
getur verið stoltur og ánægður af
hverjum titli. Ég veit ekki hver
þeirra er mikilvægastur. Þetta er
sá nýjasti og ég ætla að reyna að
ná í annan,“ sagði Mourinho. - esá

PANASONIC ÍSSKÁPAR
30 ÞÚSUND KRÓNA AFSLÁTTUR

Panasonic NRBN31AS1 - HVÍTUR
NO FROST. Hygiene Air Clean
filter. LCD skjár á hurð. LED lýsing.
Flöskugrind. Chiller Case skúffa
fyrir kjöt og fisk. Fresh Case
grænmetisskúffa. 85 lítra frystir. 3
skúffur í frysti. Flash Freeze -30°C.
Orkuflokkur: A++. Hljóð: 42dB.
Frystigeta: 12kg / 24klst.

185 sm kæliskápur
með frysti. 222 lítra kælir. 3
Hillur Slide´N´Store. 3 hillur í
hurð FlexLift. Mál (H x B x D):
185 x 60 x 65 sm.

Opið virka daga 9-18
og laugardaga 11-15

TILBOÐ 99.990
99 990
FULLT VERÐ 129.990
Panasonic NRBN31AS1 - STÁL

TILBOÐ 109.990
109 990
FULLT VERÐ 139.990

Panasonic NRBN34AS1 - HVÍTUR

200 sm kæliskápur
með frysti. 254 lítra kælir. 4
Hillur Slide´N´Store. 4 hillur í
hurð FlexLift. Mál (H x B x D):
200 x 60 x 65 sm.

TILBOÐ 109.990
109 990
FULLT VERÐ 139.990
Panasonic NRBN34AS1 - STÁL

TILBOÐ 129.990
129 990
FULLT VERÐ 159.990
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0-1

4. maí 2015 MÁNUDAGUR

Norðurálsv.
Áhorf: 1.250
Þóroddur
Hjaltalín (8)

Mörkin: 0-1 Ólafur Karl Finsen (23.).
ÍA (4-4-2): Árni Snær Ólafsson 8 - Þórður Þorsteinn Þórðarson 5, Ármann Smári Björnsson 6,
Arnór Snær Guðmundsson 6, Darren Lough 5 (46.
Teitur Pétursson 6) - Arnar Már Guðjónsson 5,
Marko Andelkovic 6 (83. Ingimar Elí Hlynsson -),
Albert Hafsteinsson 6, Jón Vilhelm Ákason 5 (74.
Ásgeir Marteinsson -) - Garðar Gunnlaugsson 6,
Arsenij Buinickij 5.
STJARNAN (4-3-3): Gunnar Nielsen 6 - Heiðar
Ægisson 6, Brynjar Gauti Guðjónsson 7, Daníel
Laxdal 7, Hörður Árnason 6 - Þorri Geir Rúnarsson
6, Halldór Orri Björnsson 6 (79. Veigar Páll
Gunnarsson -), *Pablo Punyed 8 - Arnar Már
Björgvinsson 4 (82. Þórhallur Kári Knútsson -),
Ólafur Karl Finsen 7, Jeppe Hansen 7 (82. Garðar
Jóhannsson -).
Skot (á mark): 11-16 (2-4)

Horn: 3-8

Varin skot: Árni Snær 3 - Nielsen 2

0-3

Vodafone-v.
Áhorf: 1.824
Valgeir
Valgeirsson (7)

Mörkin: 0-1 Kolbeinn Kárason (8.), 0-2 Sindri
Björnsson (13.), 0-3 Hilmar Árni Halldórsson (71.).
VALUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 3 - Andri Fannar
Stefánsson 3, Orri Sigurður Ómarsson 4, Þórður
Steinar Hreiðarsson 3, Bjarni Ólafur Eiríksson
5 - Haukur Páll Sigurðsson 6, Iain Williamson 4
(Baldvin Sturluson 71. -), Einar Karl Ingvarsson 4
(68. Tómas Óli Garðarsson 5) - Andri Adolphsson
3, Sigurður Egill Lárusson 3 (82. Daði Bergsson -),
Patrick Pedersen 3.
LEIKNIR (4-3-3): Eyjólfur Tómasson 7 - Eiríkur
Ingi Magnússon 6, Óttar Bjarni Guðmundsson
8, Halldór Kristinn Halldórsson 8, Gestur Ingi
Harðarson 6 - Brynjar Hlöðversson 7 (90. Magnús
Már Einarsson -), Sindri Björnsson 7, *Hilmar Árni
Halldórsson 8 - Kristján Páll Jónsson 6 (Frymezim
Veselaj 85. -), Elvar Páll Sigurðsson 6, Kolbeinn
Kárason 7 (67. Ólafur Hrannar Kristjánsson 7).
Skot (á mark): 4-5 (1-3)

Horn: 6-2

Varin skot: Ingvar 0 - Eyjólfur 1

1-3

Nettóvöllurinn
Áhorf: 1.426
Erlendur
Eiríksson (7)

Mörkin: 0-1 Davíð Örn Atlason (20.), 0-2 Igor
Taskovic (31.), 1-2 Hörður Sveinsson (49.), 1-3 Ívar
Örn Jónsson (84.).
KEFLAVÍK (4-3-3): Richard Arends 4 - Guðjón
Árni Antoníusson 5, Insa Fransisco 4, Haraldur
F. Guðmundsson 4, Samuel Hernandez 5 - Sindri
Snær Magnússon 5, Frans Elvarsson 5, Indriði
Áki Þorláksson 6 (89. Páll Olgeir Þorsteinsson
-) - Magnús Þorsteinsson 5 (60. Bojan Ljubicic 5)
Sigurbergur Elisson 5, Hörður Sveinsson 6 (77.
Jóhann B. Guðmundsson -).
VÍKINGUR (4-3-3): Denis Cardaklija 5 - *Davíð
Örn Atlason 7, Alan Lowing 5, Milos Zivkovic 5,
Ívar Örn Jónsson 7 - Igor Taskovic 7, Viktor Bjarki
Arnarsson 6 (62. Stefán Þ. Pálsson 5), Rolf Toft
5 - Haukur Baldvinsson 5 (66. Haukur Baldvinsson
5), Dofri Snorrason 5, Pape Mamadou Faye 5 (73.
Andri Rúnar Bjarnason -).
Skot (á mark): 11-11 (4-5)
Varin skot: Arends 2 - Denis 3
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Horn: 7-6

Hefst titilbaráttan á KR-velli?
FH og KR mætast í stórslag fyrstu umferðar Pepsi-deildar karla í kvöld en liðunum var spáð tveimur efstu
sætunum í árlegri spá Fréttablaðsins. FH hefur góða reynslu af því að mæta KR á útivelli í fyrstu umferð.
FÓTBOLTI Tímabilið í Pepsi-deild

karla fór af stað með fjórum leikjum í gær en augu margra beinast
að viðureign KR og FH í Vesturbæ
Reykjavíkur í kvöld. Liðunum var
spáð efstu tveimur sætunum í
Pepsi-deild karla í Fréttablaðinu,
sem og víðar, en flestir sparkspekingar landsins eru sammála um að
FH standi uppi sem Íslandsmeistarar í haust, enda er Heimir Guðjónsson, þjálfari FH og uppalinn
KR-ingur, með ógnarsterkan leikmannahóp í höndunum.
KR mætir til leiks með nýtt
þjálfarateymi með sinn gamla
fyrirliða, Bjarna Guðjónsson,
fremstan í flokki. Félagið hefur
látið til sín taka á leikmannamarkaðnum, rétt eins og FH, en liðið
þurfti tíma til að slípa sig saman á
undirbúningstímabilinu. Hjörvar
Hafliðason, sérfræðingur í Pepsimörkunum, hefur þó ekki áhyggjur af því að lærisveinar Bjarna
mæti ekki tilbúnir til leiks í kvöld.
„Það hefur verið stígandi í liði
KR og leikurinn gegn Stjörnunni
[í Meistarakeppni KSÍ] var ekki alslæmur þrátt fyrir 1-0 tap,“ segir
Hjörvar.
Einn verður ósáttur
Líkleg byrjunarlið liðanna má sjá
hér til hliðar en Hjörvar útilokar
ekki að Þorsteinn Már Ragnarsson verði í byrjunarliði KR í kvöld.
„Það er spurning hvort Þorsteinn
eða Sören [Fredriksen] byrji. Gary
Martin, markahæsti leikmaður
síðustu leiktíðar, gæti svo annaðhvort spilað í stöðu framherja eða
á hægri kantinum.“
Hvað sem verður segir Hjörvar
að Bjarni þurfi að taka erfiða
ákvörðun. „Hann þarf að velja á
milli Sörens, Gary, Þorsteins og
Óskars [Arnar Haukssonar] um
þessar þrjár stöður og það er ljóst
að einn þeirra verður ekki sáttur.“
Það má búast við því að FH stilli

upp öflugu sóknarliði að venju en
Hjörvar hefur þó ekki áhyggjur
af varnarleik Vesturbæjarliðsins.
„KR endurheimti Skúla Jón Friðgeirsson en þar fer einn allra öflugasti miðvörður Pepsi-deildarinnar.“
Spilar FH með tvo sóknarmenn?
„Stóra spurningin um FH er hvort
Heimir haldi sér við hið fræga
4-3-3 kerfi FH-inga sem liðið hefur
spilað undanfarin ár eða haldi sér
við 4-4-2 eins og liðið hefur gert
á undirbúningstímabilinu,“ segir
Hjörvar, sem segir að það muni
mikið mæða á Böðvari Böðvarssyni, bakverði FH-inga.
„Böðvar er að leysa hinn meidda
Sam Tillen af hólmi og það er
spurning hvort Bjarni freistist til
að hafa Gary á hægri kantinum til
að keyra á bakvörðinn unga.“
FH-ingum virðist þó líka vel
að mæta KR á útivelli snemma
móts. Í fyrra áttust liðin við í 3.
umferð, þá reyndar á gervigrasinu
í Laugardal, þar sem áðurnefndur Böðvar lagði upp sigurmark
FH sem Kristján Gauti Emilsson
skoraði.
Þessi lið áttust svo við í fyrstu
umferðinni á Íslandsmótinu 2004
og svo aftur 2006. Í bæði skiptin á
KR-vellinum og í bæði skipti hafði
FH betur og stóð svo uppi sem
Íslandsmeistari um haustið. Atli
Viðar Björnsson skoraði í báðum
leikjum en hann verður líklega á
varamannabekk FH í kvöld.
„Það lið sem skorar fyrst mun
vinna þennan leik,“ segir Hjörvar.
„Ég á ekki von á markamiklum
leik enda verður leikið við nokkuð erfiðar aðstæður. Gæði knattspyrnunnar gætu liðið nokkuð
fyrir það.“
Leikurinn hefst klukkan 19.15
og verður í beinni útsendingu á
Stöð 2 Sport. Upphitun hefst hálftíma fyrir leik. eirikur@frettabladid.is

KOMINN HEIM Óskar Örn Hauksson fer líklega beint í byrjunarlið KR gegn FH en

hann er nýkominn heim eftir vetrardvöl hjá FC Edmonton.

KR - FH: Líkleg byrjunarlið
1
Stefán Logi
Magnússon

4

5

3

6

Gonzalo
Balbi

Skúli Jón
Friðgeirsson

Rasmus
Christiansen

Gunnar Þór
Gunnarsson

8

Í KVÖLD KL. 18:45

20

10

Jónas Guðni
Sævarsson

Jacob
Schoop

Pálmi Rafn
Pálmason

19

22

7

Sören
Fredriksen

Lykilmenn í KR og FH
KR og FH hafa ógnarsterka leikmenn í flestum stöðum en lykilbarátta í
leiknum gæti verið á milli þeirra Pálma Rafns Pálmasonar og Davíðs
Þórs Viðarssonar. Báðir eru fyrirliðar í
sínum liðum.
„Pálmi er alltaf líklegur til að skora og
þarf ekki að eiga góðan leik til þess. Það
hefur einkennt hans feril enda hefur
hann skorað mikið hvert sem hann hefur
farið,“ segir Hjörvar.
„Davíð Þór er svo einn besti
djúpi miðjumaðurinn í
Pepsi-deildinni. Hann er
hjartað í liðinu og fyrsti
maður á skýrslu. Ef
Pálmi spilar sem fremsti
miðjumaður verður
það hlutverk Davíðs að
gæta hans og brjóta niður
sóknir KR-inga.“

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Óskar Örn
Hauksson

Gary
Martin

7

18

Steven
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Kristján Flóki
Finnbogason
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Atli
Guðnason

Sam
Hewson

Davíð Þór
Viðarsson

Jérémy
Serwy

21

20

15

26

Böðvar
Böðvarsson

Pétur
Viðarsson

Guðmann
Þórisson

Jonathan
Hendrickx

1
Róbert Örn
Óskarsson

Fjölnismenn byrjuðu tímabilið með sigri

1-0

Fjölnisvöllur
Áhorf: 1.030
Vilhjálmur
Alvar Þór. (7)

Mörkin: 1-0 Þórir Guðjónsson (49.).
FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 6 - Daniel
Ivanovski 7 (88. Guðmundur Böðvar Guðjónsson
-), Bergsveinn Ólafsson 7, Atli Már Þorbergsson
6, Viðar Ari Jónsson 6 - *Ólafur Páll Snorrason 8,
Emil Pálsson 7, Guðmundur Karl Guðmundsson
6 - Aron Sigurðarson 7, Ragnar Leósson 6, Þórir
Guðjónsson 7 (82. Mark Charles Magee - (88.
Magnús Pétur Bjarnason -)).
ÍBV (4-3-3): Guðjón Orri Sigurjónsson 6 - Devon
Már Griffin 6 (74. Benedikt Októ Bjarnason -),
Avni Pepa 5, Tom Even Skogsrud 5, Jón Ingason
5 - Andri Ólafsson 5, Mees Junior Siers 5, Gunnar
Þorsteinsson 3 (68. Gauti Þorvarðarson 5) - Bjarni
Gunnarsson 3 (55. Aron Bjarnason 5), Víðir
Þorvarðarson 4, Jonathan Glenn 4.

STÓRVELDIN MÆTAST
Það verður hart barist um stigin þrjú í Vesturbænum í kvöld
þegar KR og FH mætast í fyrsta leik sínum í Pepsi-deildinni.
Þú vilt ekki missa af þessum risaslag!
365.is Sími 1817

Skot (á mark): 17-7 (10-1)

Horn: 7-3

Varin skot: Þórður 0 - Guðjón Orri 6

ÞRJÚ STIG Í GRAFARVOGINN Fjölnir

vann ÍBV, 1-0, í fyrstu umferð Pepsideildarinnar í gær með marki Þóris
Guðjónssonar. Jonathan Glenn, sem
er hér í baráttu við Viðar Ara Jónsson
og Emil Pálsson, komst þó nálægt því
að skora er hann skaut í slá undir lok
leiksins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÍVAR GUÐMUNDS
ER Í LOFTINU

ALLA VIRKA DAGA MILLI KL. 10:00 - 13:00

BYLGJAN989

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

#BYLGJAN
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DAGSKRÁ
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 Selfie

18.35 10 Items or Less

17.42 Um hvað snýst þetta allt?

08.50 2 Broke Girls

19.00 The Amazing Race

17.47 Loppulúði, hvar ertu?

19.45 The Bill Engvall Show

18.00 Skúli skelfir

20.05 Saving Grace

18.10 Táknmálsfréttir

20.50 The Finder

18.20 Vísindahorn Ævars

09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.15 Heilsugengið
10.40 Gatan mín

21.35 Vampire Diaries

11.00 Mistresses

| 21:35
GAME OF THRONES
Fimmta þáttaröðin um hið magnaða valdataﬂ og blóðuga
valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna í Westeros en allar vilja
þær ná yﬁrráðum yﬁr hinu eina sanna konungssæti, The Iron
Throne.

11.45 Falcon Crest

22.15 Pretty little liars

12.35 Nágrannar

23.00 The Amazing Race

Upptaka frá keppninni Sterkasti fatlaði
maður heims sem haldin var á Íslandi
síðasta sumar.

13.00 Britain‘s Got Talent

23.45 The Bill Engvall Show

19.00 Fréttir

14.10 Britain‘s Got Talent

00.10 Saving Grace

19.25 Íþróttir

14.35 Hart of Dixie

00.50 The Finder

19.30 Veðurfréttir

15.20 ET Weekend

01.30 Vampire Diaries

16.05 Villingarnir

02.15 Pretty little liars

16.30 Tommi og Jenni

02.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

16.55 Guys With Kids
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar

18.47 Íþróttir

Fáðu þér áskrift á 365.is

| 20:00
NEW GIRL
Fjórða þáttaröðin um Jess og
sambýlinga hennar. Með
aðalhlutverk fara Zooey
Deschanel, Jake Johnson og
Damon Wayans Jr.

| 20:50
BACKSTROM
Gamansamur sakamálaþáttur um lögreglumanninn
Everett Backstrom sem er
drykkfeldur og kaldhæðinn
en ótrúlega fær í sínu starﬁ.

| 22:30
VICE
Áhrifamiklir og ferskir
fréttaskýringaþættir frá HBO
þar sem fjallað er um málefni
líðandi stundar um heim
allan.

| 20:20
ELDSNÖGGT MEÐ JÓA FEL
Bakarameistarinn Jói Fel kann
þá list vel að búa til einfalda
og girnilega rétti með lítilli
fyirhöfn.

18.55 Ísland í dag
19.40 2 Broke Girls
20.00 The New Girl
20.25 Marry Me Gamanþættir um

parið Annie og Jake sem eru alltaf í
þann mund að taka stóra skrefið sambandinu en það kemur ávallt eitthvað
upp á hjá þeim sem setur strik í reikninginn.
20.50 Backstrom Nýr gamansamur
sakamálaþáttur með Rainn Wilson í
hlutverki lögreglumannsins Everett
Backstrom sem er kærulaus, drykkfelldur og kaldhæðinn en ótrúlega fær í sínu
starfi sem er að leysa erfið sakamál af
slíkri færni að það er nánast glæpsamlegt.
21.35 Game Of Thrones Fimmta
þáttaröðin um hið magnaða valdatafl og
blóðuga valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna í Westeros en allar vilja þær ná
yfirráðum yfir hinu eina sanna konungssæti, Járnhásætinu.
22.30 Vice
23.00 Daily Show: Global Edition
23.25 Modern Family
23.45 The Big Bang Theory
00.05 A.D.: Kingdom and Empire
00.50 Gotham
01.30 Veep
02.00 Louie
02.25 Labor Pains
03.55 Do-Deca-Pentathlon
05.05 Fréttir og Ísland í dag

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

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

07.00 Kalli á þakinu 07.22 Ljóti andarunginn og ég 07.47 Víkingurinn Vic
08.00 Strumparnir 08.25 Ævintýri
Tinna 08.47 Latibær 09.00 Dóra könnuður 09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.45 Doddi litli og Eyrnastór 09.55
Sumardalsmyllan 10.00 Áfram Diego,
áfram! 10.24 Svampur Sveinsson 10.45
Tommi og Jenni 10.55 UKI 11.00 Kalli
á þakinu 11.22 Ljóti andarunginn
og ég 11.47 Víkingurinn Vic 12.00
Strumparnir 12.25 Ævintýri Tinna
12.50 Latibær 13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.45 Doddi litli og Eyrnastór 13.55
Sumardalsmyllan 14.00 Áfram Diego,
áfram! 14.24 Svampur Sveinsson 14.45
Tommi og Jenni 14.55 UKI 15.00 Kalli
á þakinu 15.22 Ljóti andarunginn
og ég 15.47 Víkingurinn Vic 16.00
Strumparnir 16.25 Ævintýri Tinna
16.50 Latibær 17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.45 Doddi litli og Eyrnastór 17.55
Sumardalsmyllan 18.00 Áfram Diego,
áfram! 18.24 Svampur Sveinsson 18.45
Tommi og Jenni 18.55 UKI 19.00 Igor

wood hafa seilst til valda í Washington
og nú mega óvinir þeirra vara sig. Meðal
leikenda eru Kevin Spacey, Michael Gill,
Robin Wright og Sakina Jaffrey. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Hringborðið
23.05 Krabbinn
23.35 Kastljós
00.00 Fréttir
00.15 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 Jane the Virgin
16.30 Judging Amy
17.10 The Good Wife
17.50 Dr. Phil
18.30 The Talk
19.10 Gordon Behind Bars
19.55 The Office

18.55 New Girl

20.15 My Kitchen Rules

19.20 The Big Bang Theory

21.00 Hawaii Five-0

19.45 Sjálfstætt fólk

21.45 CSI: Cyber

20.20 Eldsnöggt með Jóa Fel

22.30 Sex and the City

21.00 Broadchurch

22.55 Californication

07.00 ÍA - Stjarnan

21.50 Sisters

23.20 Flashpoint

10.00 Goðsagnir - Ragnar Margeirsson

22.35 Grimm

00.10 The Good Wife

10.30 Pepsí deildin 2015 - Upphitun

23.20 Sjálfstætt fólk

11.50 ÍA - Stjarnan

23.55 Eldsnöggt með Jóa Fel

13.35 Mónakó - Juventus

00.30 Broadchurch

15.15 Cordoba - Barcelona

01.20 Sisters

16.55 ÍA - Stjarnan

02.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

00.55 Elementary
01.40 Hawaii Five-0
02.25 CSI: Cyber
03.10 Sex and the City
03.35 Pepsi MAX tónlist

18.45 KR - FH BEINT
21.15 Spænsku mörkin
22.00 Pepsímörkin 2015
23.15 Goðsagnir - Ragnar Margeirsson

09.00 Champions Tour Highlights
11.10 Say Anything
12.50 Cinderella Story: Once Upon

a Song

| 22:00
DREAMHOUSE

Skemmtileg teiknimynd um
brjálaða vísindamenn og
hjálparhellur þeirra.

heimildarþáttur frá BBC um eðli kattarins. Með hjálp myndavéla er fylgst með
ferðum 50 katta þegar þeir yfirgefa húsnæði eigenda sinna. Myndirnar sem vélarnar fanga koma verulega á óvart.

18.35 Modern Family

01.35 Pepsímörkin

| 19:00
IGOR

20.05 Eðlisávísun kattarins Vandaður

18.10 Friends

23.45 KR - FH

Spennumynd með Daniel
Craig, Rachel Weisz og Naomi
Watts í aðalhlutverkum.

19.35 Kastljós

21.00 Spilaborg Frank og Claire Under-

18.05 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

18.30 Sterkasti fatlaði maður heims

14.20 Bridges of Madison County
16.35 Say Anything
07.30 Tottenham - Man. City

18.15 Cinderella Story: Once Upon

09.55 PGA Tour 2015 - Highlig
10.50 Golfing World
11.40 Inside The PGA Tour
12.05 World Golf Championship
20.05 PGA Tour 2015 - Highlights
21.00 Golfing World 2015

a Song

21.50 This is the Presidents Cup

09.10 Chelsea - Crystal Palace

19.45 Bridges of Madison County

22.15 PGA Tour 2015 - Highlig

10.55 Messan

22.00 Dream House

11.55 Sunderland - Southampton

23.35 Seeking a Friend for the end

13.40 Liverpool - QPR

of the World

15.20 Tottenham - Man. City

01.15 The Cold Light of Day

17.05 Chelsea - Crystal Palace

02.45 Dream House

18.50 Hull - Arsenal BEINT
21.00 Messan
22.00 Football League Show
22.30 Premier League World

20.00 Frumkvöðlar

23.00 Hull - Arsenal

20.30 Panorama

00.40 Football League Show

21.00 Fyrirtækjaheimsóknir

01.10 Messan

21.30 Stormað

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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

23.10 Champions Tour Highlights

HRINGBRAUT
10.00 Þjóðbraut (e) 11.00 Sjónarhorn (e)
11.30 Lífsins list (e) 12.00 Þjóðbraut (e) 13.00
Sjónarhorn (e) 13.30 Lífsins list (e) 14.00
Þjóðbraut (e) 15.00 Sjónarhorn (e) 15.30 Lífsins
List (e) 16.00 Þjóðbraut (e) 17.00 Sjónarhorn
(e) 17.30 Lífsins list (e) 18.00 Þjóðbraut (e)
19.00 Sjónarhorn (e) 19.30 Lífsins 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)

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

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

KOMIN Í BÍÓ
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Getur ekki beðið eftir að sjá Ásgeir á Íslandi
Eva Lucas vann ferð til Íslands og miða á tónleika Ásgeirs Trausta í Hörpu þann 16. júní.

Besti morgunmaturinn eru hveitilausu banana- og hnetusmjörspönnukökurnar með rifsberjum og
kókosjógúrti þegar ég nenni að búa
þær til.
Heiða Rún Sigurðardóttir leikkona.

„Þetta er alveg frábært, ég er ekki að trúa
þessu! Tónleikar með Ásgeir Trausta í
heimalandi hans, þetta var eitt af því sem
ég ætlaði mér að gera í lífinu,“ segir hin
franska Eva Lucas. Hún datt svo sannarlega
í lukkupottinn þegar hún var dregin út í leik
á Facebook-síðu Ásgeirs. Þar höfðu 14.200
útlendingar skráð sig í leikinn, þar sem verðlaunin voru flug til Íslands, gisting á hóteli
og miðar fyrir tvo á tónleika Ásgeirs Trausta
í Hörpu 16. júní.
Eva var í skýjunum þegar umboðsmaður
Ásgeirs tilkynnti henni gleðitíðindin. Þetta
verður í fyrsta sinn sem hún heimsækir
landið, en hún er búsett í Anglet í Frakk-

landi. „Ég hef aldrei komið til Íslands áður
og heldur aldrei séð Ásgeir á tónleikum, svo
þetta verður í fyrsta sinn sem ég geri hvorutveggja.“
Eva er mikill aðdáandi Ásgeirs og ætlar
að taka bestu vinkonu sína með á tónleikana,
sem einmitt kynnti hana fyrir tónlist
Ásgeirs. Þær vinkonurnar fá svo sannarlega
íslenska tónlistarveislu, þar sem ljóst er að
hljómsveitin Vök hitar upp fyrir tónleikana,
en sveitin hefur slegið í gegn síðan hún sigraði Músíktilraunir árið 2013.
-asi
Í SKÝJUNUM Eva var himinlifandi þegar hún frétti að

hún hefði unnið keppnina.
STÓRT TÆKIFÆRI

Meðlimir
hljómsveitarinnar
sitja nú við skrif
á efni fyrir nýja
plötu.

EIN STÆRSTA LAGERSALA
FYRR OG SÍÐAR Á ÍSLANDI

MYND/ RONJA MOGENSEN

EKKI
MISSA AF
ÞESSU!

RISA

LAGER
SALA
AÐEINS
Í NOKKRA
DAGA!
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OPNUNARTÍMI: LAU. 11 00–17 00, SUN. 13 00–17 00, MÁN.–FÖS. 12 00–18 00

Leggur grunn að góðum degi

– fyrir lifandi heimili –

Mammút skrifar
undir hjá útgáfurisa
Íslenska hljómsveitin Mammút hefur skrifað undir útgáfusamning hjá breska
plötufyrirtækinu Bella Union, sem gefur meðal annars út tónlist Johns Grant.
„Eftir að hafa starfað saman í
➜ Ferillinn í nokkrum punktum

ellefu ár er verulega gaman að
finna áþreifanlegan árangur
þarna úti,“ segir Katarína Mogensen, söngkona sveit arinnar
Mammút sem nýbúin er að skrifa
undir samning við breska plötufyrirtækið Bella Union. Stór
nöfn á borð við Fleet Foxes, The
Flaming Lips og John Grant eru á
meðal skjólstæðinga útgáfunnar.
„Við erum að fara í samstarf
við þessa stóru, sjálfstæðu plötuútgáfu og munum í framhaldinu
senda frá okkur smáskífu 1. júní
næstkomandi,“ útskýrir hún.
„Við stefnum svo á að fara í
stúdíó til að taka upp heila plötu
í nóvember sem mun svo koma út
í janúar 2016,“ segir söngkonan.
Segir Katarína hljómsveitina
sitja sveitta við að semja fyrir
plötuna um þessar mundir. „Ég
myndi segja að platan verði rökrétt framhald af síðustu plötunni
okkar, Komdu svarta systir, sem
kom út 2013,“ segir Katarína.
Hún segir tækifærið frábært
fyrir sveitina og að sveitin muni
taka þetta eins langt og mögulegt

2004 Sigruðu Músíktilraunir.
2005 Spila fyrst á Airwaves og spila þar því í tíunda skiptið í ár.
2006 Hituðu upp fyrir dEUS á Íslandi og í Þýskalandi.
2006 David Fricke fjallaði um sveitina í Rolling Stone.
2006 Fyrsta platan, Mammút, kemur út.
2008 Önnur platan, Karkara, kom út.
2009 Evróputúr.
2010 Evróputúr.
2012 Hituðu upp fyrir Of Monster And Man í Hljómskálagarðinum.
2013 Þriðja platan, Komdu til mín svarta systir, kom út og var
valin besta plata ársins í öllum helstu fjölmiðlum landsins.

2014 Spila með Portishead, Massive Attack, Patti Smith, Björk
og Lykke Li á íslenskum hátíðum.

2015 Skrifa undir samning við Bella Union.
er með því að einblína á erlendan
markað, en breiðskífan mun koma
út í Norður-Ameríku og Evrópu.
„Við munum fókusera á Evrópu
á næstu mánuðum og svo tekur
Norður-Ameríka við með haustinu.“
Hljómsveitin mun koma fram
á fjölda tónleikafestivala í sumar
og er þegar komin á flug, þar
sem hún eyddi helginni í Árósum
og tróð upp á SPOT-festivalinu.

Næst verður svo herjað á Les
Nuits Botanique-tónlistarveisluna í Brussel. „Við munum svo
eyða dágóðum tíma í Þýskalandi
og Bretlandi í sumar og koma
fram á ýmiss konar tónleikum
þar.“
„Við erum gríðarspennt fyrir
þessu, en það sannast að þetta
mjakast allt saman með góðu
fólki,“ segir Katarína í lokin.
gudrun@frettabladid.is

Gísli Pálmi hitar upp í höllinni
Rapparinn Gísli Pálmi hitar upp fyrir bræðurna í Rae Sremmurd í sumar.
áberandi í augnablikinu,“ bætir
Staðfest hefur verið að rapparinn Gísli Pálmi hljóti þann heiður
hann við. Bræðurnir njóta gríðarað vera einn þeirra sem hita upp
legra vinsælda í dag og eru á
fyrir bræðurna í Rae Sremmurd
hraðri uppleið. Til að mynda tróðu
á tónleikum þeirra í Laugardalsþeir óvænt upp á tónlistarhátíðinni
höllinni 27. ágúst. „ÞessCoachella í apríl, þegar þeir komu
ir bræður eru að gera
á svið hjá plötusnúðnum DJ Snake
mjög skemmtilega hluti
ásamt rapparanum
DMX við gríðarog eru í smá uppáhaldi
lega n fög nuð
þessa dagana,“ segir
áhorfenda. Því
Gísli spurður hvort hann
má búast við hippsé ekki spenntur að hita
hoppfestivali í Laugarupp fyrir þá.
„Það er mikil uppdagshöllinni í sumar.
-asi
sveifla í hipphoppi í
RAE SREMMURD Annar bróðirinn.
dag og þeir eru mjög

STOLTUR Gísli er spenntur fyrir að fá
að hita upp fyrir bræðurna.

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

VORÚTSALA
ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR
EPSON SKJÁVARPAR
MEÐ ALLT AÐ
60.000 KR. AFSL.

LG SJÓNVÖRP
MEÐ ALLT AÐ
300.000 KR. AFSL.

48“ 3D SNJALLSJÓNVARP

47“ LED SNJALLSJÓNVARP

FULLT VERÐ 149.990

FULLT VERÐ 159.990

TILBOÐ 119.990

TILBOÐ 109.990

AFSL. 30.000

AFSL. 50.000

42“ LED SNJALLSJÓNVARP

42“ LED SNJALLSJÓNVARP

FULLT VERÐ 119.990

FULLT VERÐ 129.990

TILBOÐ 94.990

TILBOÐ 99.990

AFSL. 25.000

AFSL. 30.000

BLUETOOTH HÁTALARAR MEÐ ALLT AÐ 50% AFSLÆTTI
TDK – JBL – YAMAHA – HARMAN KARDON

OPIÐ VIRKA DAGA 9-18 OG LAUGARDAGA 11-16

SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.IS

MINNISKORT
STOFNAÐ 1971

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • www.sm.is

ALLAR GERÐIR

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

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

ROYAL

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Barnalán hjá Hallgrími
Helga
Rithöfundurinn Hallgrímur Helgason á von á sínu fyrsta afabarni.
Dóttir hans, Hallgerður Hallgrímsdóttir myndlistakona, á von á sínu
fyrsta barni. Deildi hann gleðifréttunum með Facebook-vinum sínum
í vikunni þegar hann birti mynd
sem hann kallaði fyrstu afateikninguna. Þar hafði hann
myndskreytt á skemmtilegan hátt ljósmynd
af Hallgerði. „Þetta
er bara eintóm gleði
og hamingja,“ sagði
Hallgerður í samtali
við Fréttablaðið
í gær, en von
er á barninu í
heiminn þann
15. september.

MAÍ
TILBOÐ

-asi

Frægir fagna sólinni
Það má með sanni segja að
sumarið sé loksins komið þegar
sú gula lætur sjá sig. Um helgina
hópaðist fólk því í sundlaugar
borgarinnar til þess að njóta veðurblíðunnar. Meðal þeirra sem sóluðu
sig í Vesturbæjarlauginni var sjálfur
Megas en þar var
einnig mættur
leikarinn Ingvar
E. Sigurðsson.
Þingmaður
Framsóknarflokksins, Haraldur
Einarsson, lét sig
heldur ekki vanta
á bakkann og
spókaði sig þar
ásamt unnustu
sinni.
-asi

ALEXA

(153x200 cm)

212.980 kr.

170.040 kr.

125.680 kr.

MAÍTILBOÐ

90x200 cm 83.709 kr. - nú 66.967 kr.
120x200 cm 98.036 kr. - nú 78.428 kr.
153x200 cm 125.680 kr. - nú 99.753 kr.

99.753 kr.
AVIANA

(153x200 cm)

164.400 kr.

MAÍTILBOÐ

131.520 kr.

rrieiri
Nú sogtæ
safam

Royal Aviaiana
naa eerr unnin
un úr þrýstijöfnunarefni
ý
sem aðlagast alveg að
líkaamaanu
numm og fyllir upp í öll holrúm svo sem hnésbætur, mjjóbbak oogg há
hálsls.
Einnig dreiffir hú
hún
ún þyngd
g líkamman
anss og mmyn
ynda
dastst því
því eng
engininn þrýýstingur á rass, mjaðmir eða axlir.

Heill grillaður
kjúklingur

1499
*Þú velur Coca-Cola,
Coca-Cola light
eða Coca-Cola zero

kr.

tvennan

ARGH!!! 040515

og 2 lítrar af Coca-Cola*

153x200 cm 212.980 kr. - nnú 170.040 kr.
180x200 cm 269.050 kr. - nú 215.240 kr.

Royal Corinna er millistíf dýna með 5 svæða pokagormakerfi með góðri
mýkingu í toppnum. Gormarnir eru 18cm á hæð og eru 609 talsins sem
gerir það að verkum að það er lítil hreyfing á milli svæða.

(153x200 cm)

1 58 ára gömul amma ætlar að horfa í
augun á böðlunum þegar hún verður
skotin
2 Facebook-síða Gylfa Ægissonar
„hökkuð“?
3 Tölvugeirinn sleginn vegna sviplegs
andláts frumkvöðuls
4 Spáir grillveðri fram eftir viku
5 Fólk með lifrarbólgu C fær úrelt lyf í
sparnaðarskyni

Neðri gormarnir eru 17cm á hæð og alls 840 talsins.
Efri eru hinsvegar 7,5cm. oog 609 að tölu. Þetta gerir
þaðð að vvererku
þa
kumm að llítítilil hre
hreyyyfyfiningg er á mil
millili ssvæ
væða
ða..

MAÍTILBOÐ

CORINNA

Mest lesið

R yall AAlAlexa sameiinar aðlðlögun
Ro
þþrýs
rýstitijöjöfnfnuuun
unararefefniniss og tvö
tvöföföldlduu po
poka
kagormakerfis. 7 cm þrýstijöfnunarefni
go
í topp
ppnum, smmápo
p kago
g rmakerfi í efra
laaginu sem aðlagasst fullkomlega að líkamanum. Yfirdýnan er einnig með steyptum
nu
hlhliðiðarkö
arköntntum
um ssem
em ggereririr það að
að ve
verkrkum
um að
að svsvefefnnflötur
flö
öturininnn ný
nýtitistst mmun
un bet
beturur en elellala.

9900x200
200 cm 105
105.8830
830 kr. - nú 84
84.664
664 kr
kr.
97x200 cm 109.6615 kr. - nú 87.692 kr.
120c200 cm 128.740 kr. - nú 102.992 kr.
153x200 cm 164.400 kr. - nú 131.520 kr.
180x200 cm 202.990 kr. - nú 162.392 kr.
Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16

ROYAL

HEILSUKODDAR

GEL PAD MEMORY
14.030 kr.

Nú 11.224 kr.

LATEX

12.450 kr.

Nú 9.960 kr.

H E I L S U R Ú M

