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FRÉTTIR

Hundrað bráðalegurýmum
lokað á Landspítalanum
Mikill fjöldi sjúklinga verður útskrifaður vegna verkfalls hjúkrunarfræðinga sem að óbreyttu hefst á miðnætti.
Deildum verður lokað og þjónusta skerðist. Ástandið er að mati forstjóra Landspítala orðið ótryggt.

Okrað á ferðamönnum
Stjórnarformaður Félags leiðsögumanna gagnrýnir verð á ýmsum
ferðamannastöðum. Neytendasamtökin hvetja neytendur á Íslandi til að
forðast viðskipti við staði sem selja á
óhóflegu verði. 2
Hafa bjargað á fjórða þúsund
Áhöfnin á varðskipinu Tý hefur
komið að björgun á fjórða þúsund
manns á Miðjarðarhafinu síðustu sex
mánuði. Hún er nú á leiðinni heim,
en heldur aftur út í haust. 6
Sádar vilja græna orkugjafa
Sádi-Arabía stefnir að því að verða
stórveldi í grænum orkugjöfum,
en landið er einn stærsti olíuframleiðandi heims. 6

HEILBRIGÐISMÁL Venjulega eru
1.100 hjúkrunarfræðingar við
störf á Landspítalanum. Þegar
verkfall þeirra hefst á miðnætti
verða þeir 400. Hundrað bráðalegurýmum verður lokað og sjúklingar útskrifaðir sem þurfa ekki
nauðsynlega þjónustu spítalans.
Þá verður tveimur skurðdeildum
lokað.
Fréttablaðið greindi frá því
nýverið að á spítalanum dvelja 78
eldri borgarar sem bíða þess að
komast á hjúkrunarheimili. Líklegt þykir að einhverjir þeirra

verði nú útskrifaðir og ættingjar
beðnir um að annast þá þar sem
heimahjúkrun raskast verulega
vegna verkfalls hjúkrunarfræðinga.
Helsti ótti yfirstjórnenda spítalans nú er að geta ekki útskrifað sjúklinga og þeir liggi fastir
á spítala án nauðsynlegrar þjónustu. Páll Matthíasson, forstjóri
Landspítala, hefur sagt líf og
limi liggja við og að öllum megi
vera ljóst að ástandið sé orðið
fordæmalaust og ótryggt.
Sigríður Gunnarsdóttir, fram-

kvæmdastjóri hjúkrunar á Landspítalanum, segir tugi undanþágubeiðna liggja fyrir og að
engir verði útskrifaðir sem ekki
er óhætt að útskrifa. Hún væntir
þess að undanþágubeiðnir verði
afgreiddar, miðað við góða reynslu
af Félagi hjúkrunarfræðinga.
„Það verður að meta það eftir
aðstæðum hverjir eru tilbúnir
að útskrifast. Það á ekki að
útskrifa fólk sem ekki er óhætt
að útskrifa. Margir þurfa að
treysta á sína nánustu.“
- kbg / sjá síðu 4

Margir
þurfa að
treysta á sína
nánustu.
SIgríður
Gunnarsdóttir,
framkvæmdastjóri
hjúkrunar.

Mataræði gegn þunglyndi Íslenskur læknir segir mataræði gagnast við
að fyrirbyggja og meðhöndla ýmsa
sjúkdóma, jafnvel þunglyndi. 10
Störukeppni á Alþingi Starfsáætlun þingsins hefur verið kastað út
um gluggann og allt er á huldu með
þinglok. Samningaviðræður meiri- og
minnihluta hafa ekki skilað neinu. 14

16

2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Fólk
FASTEIGN
21. TBL.

IR.IS

26. MAÍ 2015

Bogi
Pétursson
lögg.fasteignasal
i

Allir þurfa

AUKNAR REYKINGAR

Finnbogi
Víða
um heim
óttast
Stefán
Már heilHilmarsson
Stefánsson aðGuðbjörg G.
lögg.brigðisstarfsmenn
fasteignasali
Blöndal
sölufulltrúi
rafsígaretta
lögg. fasteignasali
geti aukið
reykingar á nýjan leik.
SÍÐA 4

Suðurlandsbrau
t 22 | Opið
mán.

þak yfir höfu
ðið

– fös. frá kl.

LEIÐIST ÞÉR
Sálfræðingur segir að öllum
að
kunna að láta
Karen
Gunnlaugur
Sævarsdóttir
A.
sér leiðast.
Með aukinni
Björnsson
MBA markaðsfræði
sölufulltrúi
tækniþróun, spjaldtölvuog
snjallsímanotkun

Ásdís Írena
Sigurðardótti Brynjólfur
sé hollt
r Snorrason

skjalagerð

sölufulltrúi

Hjálmar Már
Kristinsson
sölufulltrúi

hefur fólk
9–17 | www.h minna þol fyrir leiða.
eimili.is
SÍÐA

Finndu okkur
á Facebook

58 8 4477 Falleg íbúð í Víðihlíð
LAUSAR VIÐ
SYKURLÖNGUNINA
2

Við við
kynnum
komum - það
ber
Philips Ambilight árangur!
9000 sjónvörpin

Þú hringir -

Híbýli fasteigna
sala
Kringlunni-Stóra
turni, s. 5858800 kynnir:
Afar glæsileg
eign
í raðhúsi með
innbyggðum
bílskúr. Eignin
Engin venjuleg upplifun
er
hæðum en húsið á tveimur
Bárður
Ingólfur Geir
Tryggvason
er tvíbýli.
Heiðar
Gissurarson
Eigandi
Erlendur
Friðjónssonmeð Android
er samtals 308,9
Eigandi
GENGUR VEL Húsið
Sölufulltrúi
Margrét
Davíðsson
Framkvæmdastjóri
KYNNIR
Sölustjóri
fm að
Raspberry
Sigurgeirsdóttir
Lögg. fasteignasali
896 5221 Lögg.fasteignasali
gólffleti.
er eitt mest selda fitubrennsluefnið
Löggiltur
Skrifstofustjóri
Opið hús í dag Ketones
Forstöðumaður
fasteignasali
í heiminum í dag.
B.Sc
896 5222
útibús Ólafsvík margret@valholl.is
milli kl.
Fjölmargir
17.30 og
viðskiptavinir
693 3356
Gengur vel hafa lýst yfir ánægju
588 4477
18.15 að Víðihlíð
897 0199
sinni með árangurinn.
30.
Þeir eru orkumeiri
Á neðri hæð
SYKURLÖNGUNIN
HVARF
flísum

+HLPLU
%HUJPDQQ
sölufulltúi

Pétur Steinar
Jóhannsson

630 9000

Sölufulltrúi
Snæfellsnes

893 4718

og hafa minni sykurlöngun.

er forstofa

með
á gólfi. Gestasale
„Ég fann áhrifin um leið og ég
byrjaðiGestasal
að
erni
rni þar
inn af. Rúmgott
taka Raspberry Ketones.
Sykurlöngunin
svefnherbergi
anddyri. Eldhúsið
varð lítil sem engin,við
sem
mér fannst alveg
verið endurnýj hefur nýótrúlegt miðað við lega
hvernig
ég er að jafnaði.
með granítbor að, innréttÍ kjölfarið minnkaðiing
sykurátið
og blóðsykðplötu og
ar á gólfi.
flísurinn varð mun jafnari,
Stigi á aðra
sem auðveldaði
hæð en þar
Opið hús verður
hol sem
að borða bæðierminna
og hollari
í Víðihlíð 30
hægt mat.
er að nýta
í dag.
borðstofu
Auk þess fann ég strax
mun á, orkunni
parket á
oggólfi. sem innangengt í
innbyggðan
hversu mikið skapbetri
ið niður
Gengég varð.
tvö þrep
Mittisbílskúr.
Gott geymslur
í rúmgóða
málið
ými.
með flísum
stofu
ára mitt hefur minnkað
töluvert
mikið
á gólfi.
Á efri hæð
Þaðan
og ég er öll miklugengt
er rúmgóð
er útléttari á afar
mér. Ég
hef ekki
varpsstofa.
sjónskjólgóða
haft mikla trú á töflum
Fjögur svefnher
Björt,
en einhvern
veginn verönd.
tvískipt og
1995 - 2015
bergi, þrjú
glæsileg stofa
tókst
mér að koma
rúmgóð og
Raspberry Ketones-töflí suðurhlu
ht.is
www.nybyg
eitt minna.
Góðir fataskápa
ta hússins,
unum inn í góða svalir
gingar
rútínu með
hjá mér. Raspberryútgengt á
r
.is frá Natures
Rúmgott baðherbeí hjónaherbergi.
bogadregnum
Ketones
Aid hefur gert frábæra
hurðum.
Fallegt
rgi með flísum
útsýni. Inn
á gólfi og
hluti fyrir mig ogþvottahú
af eldhúsi
ég mæli 100% með
fallegar göngul
veggjum
JAFNARI
þvottahús
þeim
Sykurlöngunin
“
gön l iði
hjá Sigrúnu
er ORKA
Baðk
Emm Bjö dót
t
S
Garðar
Kjartansson
Sölufulltrúi

853 9779

Ellert
Róbertsson
Sölufulltrúi

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson
Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705
mér

20

www.valhol

l.is ·

LEITUÐU AÐ HUNDI Björgunarsveitin var kölluð út vegna hunds á sundi í Skerjafirði. Hundurinn slapp frá eiganda sínum og synti á haf út. Hundurinn hafði ekki fundist í

gærkvöldi samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

53,7%

MBL

FBL

19,6%

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir
Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á
tölublað 18–49 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, jan.– mar. 2015

Allt sem þú þarft ...

Tillögur félagsmálaráðherra um húsnæðisbætur nýtast tekjuháum best:

Frumlegt lestrarátak Ævars:

Útgjöld aukast um tvo milljarða

Verðlaunin að
vera söguhetjur

STJÓRNMÁL Nýtt kerfi húsnæðis-

MENNTUN „Ég hugsaði með mér

bóta, sem er að finna í frumvarpi
Eyglóar Harðardóttur félagsmálaráðherra, gæti þýtt útgjaldaaukningu fyrir ríkissjóð um liðlega tvo
milljarða króna á ári. Þetta kom
fram í fréttum RÚV í gærkvöldi,
en fréttastofa RÚV hefur undir
höndum umsögn fjármálaráðuneytisins um frumvarp Eyglóar.
Frumvarpið hefur ekki verið
rætt í ríkisstjórn en hefur verið í
kostnaðarmati hjá fjármálaráðuneytinu. RÚV fullyrðir að verði
frumvarpið samþykkt verði kostnaður við húsnæðisbæturnar um 6,6
milljarðar króna árið 2017, miðað

EYGLÓ
HARÐARDÓTTIR

BJARNI
BENEDIKTSSON

við forsendur fjármálaráðuneytisins.
Þá kemur fram að húsnæðisbæturnar myndu skila hlutfallslega meiru til heimila með miklar
tekjur en þeirra sem minna hafa á

milli handanna. Það er þveröfugt
við yfirlýstan tilgang frumvarpsins sem var að styðja þá efnaminni.
Fjármálaráðuneytið bendir
einnig á að ekki hafi verið gert sérstaklega ráð fyrir auknum útgjöldum í þennan málaflokk fyrir árin
2016 til 2019, hvorki í fjárlögum
eða ríkisfjármálaáætlun.
Nokkur styr hefur staðið um
frumvörpin og samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur Eygló
og Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra greint mjög á um hvort
þau eigi að verða að lögum.
- kóp

að ef ég væri tíu ára þá væri
fátt meira spennandi en að vera
persóna í risaeðluævintýrabók,“
segir Ævar Þór Benediktsson, sem
stóð fyrir lestrarátaki Ævars vísindamanns sem haldið var í vetur í
öllum grunnskólum landsins.
Af öllum þeim börnum sem
tóku þátt í átakinu voru fimm
börn dregin úr potti og fengu
að verðlaunum að vera gerð að
persónum í nýútkominni bók
Ævars, Bernskubrek Ævars vísindamanns: Risaeðlur í Reykjavík.
- gló / sjá síðu 28
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VEÐUR

Vestlæg eða breytileg átt 3-10 m/s og
víða skúrir, en úrkomuminnst austast.
Hiti mjög svipaður því sem hann var í
gær. Norðlægari átt og kólnandi veður
norðvestan til og líkur á slyddu þar.
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26. maí 2015 ÞRIÐJUDAGUR

Fjöregg tekur undir kröfu Landverndar um nýtt umhverfismat Kröflulínu:

Nígeríski herinn bjargar gíslum:

Bæta þarf landvörslu við Mývatn

Sækir gegn
Boko Haram

NÁTTÚRA Fjöregg, félag um náttúruvernd og heilbrigt umhverfi í
Mývatnssveit, skorar á stjórnvöld
að auka landvörslu við Mývatn og
Laxá, enda hafi verndarsvæðið gildi
á heimsmælikvarða.
Í ályktun segir að svæðið sé þegar
á rauðum lista Umhverfisstofnunar, sem þýðir að það er í verulegri
hættu og er að tapa eða hefur tapað
verndargildi sínu að hluta. Fjölgun
ferðamanna allt árið gerir því nauðsynlegt að veita fé til uppbyggingar,
verndunar og aukins eftirlits.

Fjöregg lýsir einnig verulegum
áhyggjum af ferðamannastöðum
utan verndarsvæða í Mývatnssveit,
svo sem Hverarönd og Leirhnjúk.
Fjöregg tekur jafnframt undir
nýlega framsetta kröfu Landverndar um að umhverfisáhrif raflína frá
Kröflu að Bakka við Húsavík verði
metin að nýju. Framkvæmdin feli
í sér veruleg neikvæð og óafturkræf áhrif á hraunið vestan við
Kröflueldstöðina, á lítt snortin víðerni sunnan Gæsafjalla og neikvæð
áhrif á útsýni frá Leirhnjúk.
- shá

NÍGERÍA Nígeríski stjórnarherinn

MÝVATN Á válista Umhverfisstofnunar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

segir mikinn árangur hafa náðst
síðastliðinn laugardag í bardaga við
vígamenn íslömsku hryðjuverkasamtakanna Boko Haram. Fjölmargir hryðjuverkamenn létu lífið
í bardaganum. Þá bjargaði herinn
tuttugu konum og börnum sem
Boko Haram hafði haldið föngnum.
Talsmaður nígeríska hersins,
Chris Olukolde, sagði í samtali við
CNN að herinn hefði flutt gíslana
með flugvélum frá Sambisa-skóginum í Nígeríu.
-ngy

Gagnrýna hátt verðlag
á ferðamannastöðum
Stjórnarformaður í Félagi leiðsögumanna gagnrýnir verð á ýmsum ferðamannastöðum á landinu. Jóhannes Gunnarsson, formaður Neytendasamtakanna, hvetur
neytendur á Íslandi til að forðast viðskipti við staði sem selja á óhóflegu verði.
FERÐAÞJÓNUSTA „Ferðamenn skilja

SEXTÁN HUNDRUÐ PÖNDUR Listaverkið er á torgum borgarinnar. NORDICPHOTOS/GETTY

Táknrænn gjörningur fyrir tegund í útrýmingarhættu:

Pöndur fylla torgin í Seúl
SEÚL Listamaðurinn Paulo Grangeon hefur handgert 1.600 pöndur úr

pappír og fylla þær torg í Seúl í Suður-Kóreu. Pappapöndurnar eiga að
tákna þær pöndur sem eru á lífi í heiminum. Tegundin er í útrýmingarhættu og risapandan hefur um áratugaskeið verið tákn þeirra dýra
sem eiga á hættu að hverfa úr villtri náttúru. Mikið átak hefur verið
gert í því skyni að fjölga pöndum og því ber listaverkið nafnið 1600
pandas+.
-kbg

Árshækkun um 5,2 prósent:

Fíkniefnaviðskipti afhjúpuð:

Launavísitala
hækkar enn

Lögregla við
njósnir í trjám

EFNAHAGSMÁL Launavísitalan hefur
hækkað um 5,2 prósent á síðustu
tólf mánuðum. Launavísitala aprílmánaðar hækkaði um 0,2 prósent
frá fyrri mánuði. Kaupmáttur
launa hækkaði um 0,1 prósent í
apríl frá fyrri mánuði. Þetta kemur
fram á vef Hagstofu Íslands.
Launavísitala sýnir breytingar á
verði vinnustundar fyrir fasta samsetningu vinnutíma. Hún tekur mið
af breytingum reglulegra launa
sem greidd eru fyrir umsaminn
vinnutíma, hvort sem um er að
ræða dagvinnu eða vaktavinnu. - kóp

NOREGUR Á hverjum sunnudegi

hittust Litháar og Norðmenn á
stæði við þjóðveginn E18 í Noregi, sem fáir stoppa á, til þess
að ræða fíkniefnaviðskipti og
afhenda fíkniefni. Nú hafa 27
manns verið kærðir eftir að lögregla fylgdist með fundunum úr
runnum, trjám og úr lofti.
Talsmaður lögreglunnar segir
að tekist hafi að afhjúpa smyglhring, ekki bara móttakendur
í Noregi heldur einnig þá sem
stóðu að smyglinu í Litháen.
- ibs

oft ekki hvernig við Íslendingar
getum lifað á þessu landi. Þeir
tala þá aðallega um verð á mat og
verð á veitingastöðum miðað við
meðallaun Íslendinga,“ segir Kári
Jónasson, stjórnarmaður í Félagi
leiðsögumanna, um hátt verðlag
á ferðamannastöðum á Íslandi.
Kári hefur að undanförnu skoðað
verð á ýmsum ferðamannastöðum
á landinu.
„Hátt verðlag á ferðamannastöðum er mjög neikvætt fyrir
erlenda ferðamenn sem og Íslendinga sem langar að ferðast um
landið,“ segir Jóhannes Gunnarsson, formaður Neytendasamtakanna. „Verðlagning á Íslandi er
frjáls og hafa Neytendasamtökin
því engar lagaheimildir til þess
að grípa til aðgerða gegn ríflegri
álagningu á ferða mannastöðum.
Ef menn eru þó farnir að fara
langt yfir það sem eðlilegt telst
verðum við að kanna hvað sé hægt
að gera,“ segir Jóhannes og bætir
því við að hátt verðlag á ferðamannastöðum sé gagnrýnisvert
fyrir Ísland sem ferðamannaland.
„Ég minni líka á það að neytendur
á Íslandi eiga að vera gagnrýnir og
forðast staði sem selja á óhóflegu
verði.“
Neytendasamtökin munu skoða
verðlag á ferðamannastöðum á
næstu misserum.
„Ég var með ferðamann um daginn sem keypti sér bol á 1.500 kr.
merktan Hellisheiðarvirkjun.
Daginn eftir vorum við í Bláa lóninu og þar kostaði bolur merktur
frá þeim um 4.950 kr. Ekki get ég
ímyndað mér mikinn gæðamun,”
segir Kári.
Kári skoðaði einnig verð á svo-

FERÐAMENN Neytendasamtökin skoða verðlag á ferðamannastöðum á næstu

misserum.

JÓHANNES
GUNNARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KÁRI JÓNASSON

kölluðum Bjórvettlingum. Bjórvettlingar eru framleiddir á
Íslandi og eru vettlingar úr ull
með hólfi fyrir drykki sem haldast kaldir. „Mér var alveg ofboðið þegar ég sá verðið á vettling-

unum í Vík. Þeir kostuðu heilar
5.000 kr., en sams konar vettlingar frá Icewear kosta 1.900 kr.“
Auk þessa skoðaði Kári verð
á íslenska súkkulaðinu Omnom.
„Sextíu og fimm grömm af súkkulaði á 1.490 kr. Hvað kosta þá
100 grömm? Ég spurði afgreiðslustúlku í Bláa lóni nu hvor t
súkkulaðið seldist og hún sagði að
mikið seldist af því,“ segir Kári
og bætir við að hann bendi ferðamönnum á að kaupa súkkulaði frá
Nóa Síríus á mun lægra verði.
„Ég myndi ekki benda fólki á að
kaupa súkkulaði frá Omnom.“
nadine@frettabladid.is

Aukin atvinnuúrræði skýra fækkun þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð:

Færri á bótum í Reykjanesbæ
VELFERÐ Þeim sem þiggja fjár-

hagsaðstoð frá Reykja nesbæ
hefur fækkað umtalsvert á milli
ára.
Einstaklingum á fjárhagsaðstoð
hefur fækkað um 25 prósent frá
apríl 2014 til apríl í ár. Á fyrstu
árum eftir hrun voru þessir einstaklingar um 4 til 5 prósent en HERA ÓSK
EINARSDÓTTIR
voru í apríl 2,7 prósent.
Stærsti hópurinn sem þiggur
fjárhagsaðstoð er atvinnufært fólk en ástæða
fækkunarinnar eru aukin atvinnuúrræði og námskeið í samstarfi við Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Vinnumálastofnun og Fjölsmiðjuna.
„Í þessum úrræðum er meðal annars sjálfsstyrking, styrking til starfa, atvinnuráðgjöf,
gerð ferilsskrár og ýmis námskeið sem viðkomandi þarf að fara í gegnum til þess að ná árangri
í atvinnuleit,“ sagði Hera Ósk Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Velferðarsviðs Reykjanesbæjar.
„Að undanförnu hefur vinnumarkaðurinn verið
að taka við sér og störfum að fjölga. Það hefur

ÞURFA AÐ ÞJÓNUSTA FÆRRI Þiggjendum fjárhagsaðstoðar
hefur fækkað um helming í Reykjanesbæ.
MYND/REYKJANESBÆR

verið mjög ánægjulegt að horfa á eftir því fólki
sem hefur nýtt sér þessi úrræði út í atvinnulífið,“
sagði Hera.
- srs

NÝR MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

VIÐ FÖGNUM
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ÁRUM MEÐ
ÍSLENDINGUM

Mitsubishi Outlander PHEV er fyrsti fullvaxni rafknúni fjórhjóladrifsbíllinn sem knúinn er íslenskri orku
og bensíni; þitt er valið. Hann er tvíorkubíll svo að þú stingur bara í samband og sparar bensínið til betri tíma.
Ef þú vilt vernda umhverfið, hvíla veskið eða fá þér öruggan fjórhjóladrifinn fjölskyldubíl er Outlander málið.
Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander

PHEV (Plug-in Hybrid)

Sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn frá:

NU

NU

Búnaður í Outlander PHEV: 18” álfelgur, aðgerðastýri, upplýsingaskjár í mælaborði með bakkmyndavél, USB tengi og handfrjáls símabúnaður, hraðastillir
með fjarlægðarskynjara, árekstravörn, akreinavari, tvískipt tölvustýrð miðstöð, upphituð framsæti, upphituð framrúða, AM/FM útvarp, CD/MP3 spilari,
rafdrifnir og upphitaðir útispeglar með stefnuljósum, vindskeið að aftan með LED lýsingu, þokuljós að framan með beygjuljósum, regnskynjari á rúðuþurrkum,
sjö öryggispúðar, skyggt gler í hliðar- og afturrúðu, svartir langbogar á þaki, þvottasprautur á aðalljósum, dagljósabúnaður.
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VERKALÝÐSBARÁTTAN
NOKKRAR STAÐREYNDIR TENGDAR VERKFALLSAÐGERÐUM OG KJARABARÁTTU

7 VIKUR

Á morgun verða sjö vikur liðnar frá
upphafi verkfallsaðgerða BHM.

54.500
BLÓÐTÖKUM
FRESTAÐ
Tugþúsundir Íslendinga
bíða rannsókna sem
hefur verið frestað. Auk
þess bíða sýni rannsókna og sum þeirra
hafa skemmst.

Góður gangur í viðræðum:

Verkfalli frestað
KJARAMÁL Verkfallsaðgerðum

VR, LÍV, Flóabandalagsins og
Stéttarfélags Vesturlands, sem
áttu að hefjast þann 28. maí næstkomandi, hefur verið frestað um
fimm sólarhringa. Þetta kemur
fram í tilkynningu frá VR. Ekki
verður upplýst um einstaka efnisþætti viðræðna fyrr en gengið
hefur verið frá drögum að samningi sem lögð verða fyrir samninganefndir félaganna.
„Þegar tekin er ákvörðun um
að fresta verkföllum, þá gefur það
auga leið að hér eru menn eitthvað
að tala saman,“ segir Ólafía B.
Rafnsdóttir, formaður VR. -bá/kbg

UNDIR MEÐALTALSLAUNUM Félagsmenn vilja töluverða kjarabót og hafa
bent á að laun þeirra séu langt undir
meðaltalslaunum félaga í BHM.

Mikið ber í milli deilenda:

Fundurinn stóð
í 45 mínútur
KJARAMÁL „Hjúkrunarfræðingar

eru fjölmennasta heilbrigðisstéttin og hryggjarstykkið í
íslenskri heilbrigðisþjónustu, það
ber mikið í milli og við erum nú í
lokaundirbúningi fyrir verkfall,“
segir Ólafur Guðbjörn Skúlason,
formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Fundur félagsins og samninganefndar ríkisins stóð aðeins yfir
í 45 mínútur í gær og nýr fundur
hafði ekki verið boðaður í gærkvöldi. Félagið hefur ekki gefið
upp kröfur sínar en bendir á að
hjúkrunarfræðingar séu töluvert
undir meðaltalslaunum félagsmanna BHM.
- kbg

1/3

ERU HJÚKRUNARFRÆÐINGAR
Hjúkrunarfræðingar
eru þriðjungur allra
starfsmanna Landspítala. Þeir fara í
verkfall á morgun,
27. maí.

100
LEGURÝMUM
LOKAÐ
Strax í upphafi verkfalls hjúkrunarfræðinga verður hundrað legurýmum
lokað á spítalanum.

Fimm
stéttir
Í VERKFALLI
Fimm mikilvægar fagstéttir á
Landspítala verða í verkfalli frá
og með 27. maí.

Skurðdeildum lokað og
sjúklingar sendir heim
Venjulega eru 1.100 hjúkrunarfræðingar við störf á Landspítalanum. Þegar verkfall þeirra hefst verða þeir 400.
Hundrað legurýmum verður lokað og sjúklingar útskrifaðir sem þurfa ekki nauðsynlega þjónustu spítalans.
HEILBRIGÐISMÁL Undirbúningur

undir verkfall hjúkrunarfræðinga
sem hefst á miðnætti hefur staðið
yfir í nokkra daga. Stjórnendur spítalans hafa ásamt öðru starfsfólki
leitað leiða til að tryggja nauðsynlega þjónustu og koma í veg fyrir að
sjúklingar spítalans bíði varanlegt
tjón af verkfallsaðgerðum. Niðurstaðan er sú að loka um 100 bráðalegurýmum og draga úr starfsemi
dag- og göngudeilda. Bráðalegudeildir eru sex og fjórar þeirra
verða samreknar á tveimur deildum. Tvær verða opnar til hálfs og
þá verður rýmum lokað á lyflækningasviði og víðar.
Margir sjúklingar hafa verið
útskrifaðir um helgina og enn fleiri
verða útskrifaðir í dag. Þá liggja nú
fyrir áður en verkfall hefst tugir
undanþágubeiðna sem vonir standa
til að verði afgreiddar.
Þeir sjúklingar sem verða útskrifaðir eru þeir sem þurfa ekki bráðnauðsynlega þjónustu frá spítalanum. Fréttablaðið greindi frá því
nýverið að á spítalanum dvelja 78
eldri borgarar sem bíða þess að
komast á hjúkrunarheimili. Líklegt
þykir að einhverjir þeirra verði nú
útskrifaðir og ættingjar beðnir um
að annast þá þar sem heimahjúkrun raskast verulega vegna verkfalls
hjúkrunarfræðinga. Helsti ótti yfirstjórnenda spítalans nú er að geta
ekki útskrifað sjúklinga og þeir
liggi fastir á spítala án þjónustu.
Sigríður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar á Landspítala, segir nú þegar tugi undanþágubeiðna komna fram og líklegt
að þeim fjölgi. „Við höfum enga
ástæðu til að ætla annað en að félag
hjúkrunarfræðinga afgreiði undanþágur, það hefur verið reyndin.“

VAKTA ÁSTANDIÐ Sigríður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar, vonast til að tugir undanþágubeiðna verði afgreiddir.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hún segir enga verða útskrifaða sem ekki er óhætt að útskrifa.
Spurð hvort einhverjir eldri borgaranna verði útskrifaðir segir
hún það verða metið eftir aðstæðum. „Það þarf að fækka rúmum
á deildum og sameina einhverjar
þeirra. Það verður að meta það
eftir aðstæðum hverjir eru tilbúnir að útskrifast. Það á ekki að
útskrifa fólk sem ekki er óhætt að
útskrifa. Margir þurfa að treysta
á sína nánustu. Heimahjúkrun er
líka í verkfalli sem mun hafa miklar afleiðingar. Fólk sem reiðir sig
á heimahjúkrun mun leita á spítal-

ann. Í heimahjúkrun eru líka undanþágur en gefið hefur verið út
að þar verði ekki tekið við nýjum
beiðnum. Ég var að fá fréttir af því
að um helgina hafi gengið vel að
útskrifa fólk.“
Sigríður leggur áherslu á að afar
vel verði fylgst með líðan fólks í
verkfallinu. „Við þurfum að vera
kvik í ákvarðanatöku og fylgjast
með. Við leggjum okkur fram og
treystum á að allir sýni ábyrgð í
sínum verkum. Við viljum ekki
valda fólki óþarfa áhyggjum og
munum vakta ástandið.“

Það á
ekki að
útskrifa fólk
sem ekki er
óhætt að
útskrifa.
Margir þurfa
að treysta á sína nánustu.
Sigríður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar á Landspítala.

kristjanabjorg@frettabladid.is

Félag leiðsögumanna hvetur félagsmenn sína að ganga ekki í störf annarra:

Ægis
n
tjaldvag

Leiðsögumenn vilja hærri laun
KJARAMÁL Fyrsti fundur Félags leiðsögumanna og Sam-

Þar sem ferðalagið byrjar
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taka atvinnulífsins verður haldin næstkomandi föstudag, en félagið gerir kröfu um hækkun lágmarkslauna.
„Við höfum ekki boðað til verkfalls en við sjáum
hvernig fundurinn fer,“ segir Kári Jónasson, stjórnarmaður í Félagi leiðsögumanna, og bætir því við að hann
sé bjartsýnn.
„Við erum búin að vera í samningaviðræðum í marga
mánuði við Samtök atvinnulífsins og við viljum láta
endurskoða kjarasamning sem er orðinn gamall og
úreltur,“ segir Kári. Hann telur að í ljósi fjölgunar
ferðamanna hafi þeim sem vinna fullt starf sem leiðsögumenn fjölgað. „Við höfum einbeitt okkur að því að
ná fram kröfum fyrir þá sem eru með leiðsögumennskuna sem aðalatvinnu.“
Þá hvetur Félag leiðsögumanna alla félagsmenn sína
til að standa með öðrum starfsstéttum sem neyðst hafa
til að efna til verkfalls til að knýja fram nauðsynlegar
kjarabætur. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu.
„Sérstaklega eru félagsmenn hvattir til þess að ganga
ekki í störf annarra, svo sem bílstjóra,“ segir Kári
Jónasson, stjórnarmaður í Félagi leiðsögumanna.
„Okkur hefur borist til eyrna að ef til verkfalls bílstjóra

LEIÐSÖGN Félag leiðsögumanna og SA hafa verið í samninga-

viðræðum í marga mánuði.

MYND/MARGRÉT

kæmi ætluðu fyrirtækin að biðja leiðsögumenn um að
keyra rúturnar. Við erum á móti því og stöndum með
þeim sem þurfa að grípa til verkfallsvopnsins,“ segir
Kári.
-ngy
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Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar þér
afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af
lánshæﬁs- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.
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VEISTU SVARIÐ?

Ali al-Naimi, olíumálaráðherra Sádi-Arabíu, segir að einn daginn verði olía ekki notuð sem orkugjafi þar í landi:

Sádar vilja verða stórveldi í grænum orkugjöfum
ORKUMÁL Sádi-Arabía, stærsti

1. Hvað fæðast mörg intersex börn
árlega á Íslandi?
2. Við hvaða aldur ber börnum sem
fara um á hjólum skylda til að bera
hjálma?
3. Hversu mörg lönd hafa lögleitt
hjónabönd samkynhneigðra?
SVÖR:

1. Tvö til þrjú 2. Fimmtán ára 3. Tuttugu.
SLYS VIÐ HVÍTÁRSÍÐU Endurlífgaður

eftir umferðarslys.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Missti stjórn á bifhjóli:

Haldið sofandi á
gjörgæsludeild
BORGARFJÖRÐUR Manni sem

lenti í umferðarslysi við Hvítársíðu í Borgarfirði í gær er haldið
sofandi á gjörgæsludeild Landspítalans.
Maðurinn, sem er erlendur
ferðamaður, var á ferð á bifhjóli
eftir malarvegi við Hvítársíðu
þegar hann missti stjórn á ökutækinu. Samkvæmt upplýsingum
frá lögreglunni í Borgarnesi var
það mat vitna á vettvangi að ekki
hefði verið um háskaakstur að
ræða heldur aðstæður á veginum.
Þyrla Landhelgisgæslunnar
var kölluð á vettvang en þá hafði
maðurinn verið endurlífgaður á
vettvangi.
-bo

Aðgerðir sænskra yfirvalda:

Hleranir aukist
um 90 prósent
SVÍÞJÓÐ Hleranir og annars konar
leynilegt eftirlit hefur aukist í
Svíþjóð um 90 prósent frá árinu
2010. Slíkum aðgerðum var beint
gegn rúmlega 3.300 grunuðum í
fyrra, nokkuð færri en árið þar
áður.
Sænskir dómstólar veittu í
fyrra rúmlega átta þúsund leyfi
til hlerana, eftirlits með rafrænum samskiptum eða eftirlits með
myndavélum.
Ástæða eftirlitsins er fyrst
og fremst grunur um fíkniefnabrot, að því er sænskir fjölmiðlar
greina frá.
- ibs

olíuútflytjandi heims, stefnir á að verða stórveldi í grænum orkugjöfum áður en öldin er
hálfnuð. Þetta sagði Ali al-Naimi,
olíumálaráðherra Sádi-Arabíu, á
ráðstefnu um loftlagsbreytingar
í París síðastliðinn fimmtudag.
Sádar hafa frá upphafi unnið
gegn samþykkt loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna og
verið virkir í því að grafa undan
samstöðu ríkja um samninginn, en nú hefur ríkið breytt
um stefnu. „Þeir hafa breytt

um stefnu og setja stóran hluta
af sínu fjármagni í að fjárfesta í endurnýjanlegri orku.
Þeir eru núna í forystu hvað
þetta varðar og við fjárfestingar í rann sóknum,“ sagði Halldór Þorgeirsson, forstöðumaður
á loftlagsskrifstofu Sameinuðu
þjóðanna, á fundi Landsvirkjunar um framtíðaráhrif loftslagsbreytinga og aðgerðir gegn þeim
síðastliðinn föstudag.
Sádi-Arabía hefur mikil áhrif á
markaðinn í þessum efnum sem
stærsti olíuútflytjandi heimsins

og stærsti notandi jarðolíu í MiðAusturlöndum.
Þá sagði ráðherrann á ráðstefnunni að einn daginn þyrfti SádiArabía ekki að nota olíu, gas og
kol sem orkugjafa. „Hvort það
verður árið 2040 eða 2050 veit
ég ekki,“ sagði Naimi og bætti
því við að af þeim ástæðum yrði
Sádi-Arabía einn daginn stórveldi í grænum orkugjöfum og
gæti þannig farið að flytja út rafmagn í stað jarðefnaeldsneytis á
komandi árum.
-ngy

ALI AL-NAIMI Sádi-Arabía er stærsti

olíuútflytjandi heims.

NORDICPHOTOS/AFP

Týr hefur komið að björgun
á fjórða þúsund manns
Áhöfn varðskipsins Týs hefur staðið í ströngu við björgunarstörf á Miðjarðarhafinu undanfarið hálft ár.
Björgunarstarfið það viðamesta sem áhöfnin hefur sinnt. Áhöfnin er á heimleið en fer aftur út þegar haustar.
BJÖRGUNARMÁL „Þetta er búið

að vera alveg gífurlegur skóli
fyrir okkur hér í vetur. Þetta
er náttúrulega björgunarstarf
af stærðargráðu sem við höfum
aldrei kynnst áður,“ segir Einar
Hreiðar Valsson, skipherra á
varðskipinu Tý. Skipið hefur
undanfarið hálft ár sinnt gæslu
fyrir Frontex, landamærastofnun Evrópusambandsins. Upphaflega stóð til að áhöfn skipsins sinnti eftirliti í tvo mánuði,
en skipverjar hafa ílengst vegna
mikilla anna við björgunarstörf
á Miðjarðarhafinu.
„Mér telst til að skipið hafi
komið beint og óbeint að björgun 3.257 einstaklinga. Þetta er
miklu stærra verkefni en við
höfum tekið þátt í áður,“ segir
Einar enn fremur í samtali við
fréttastofu.
Mikill fjöldi flóttamanna hefur
lagt leið sína yfir Miðjarðarhafið
undanfarin misseri. Ástæðan
er meðal annars mikil neyð og
átök í norðurhluta Afríku og
víðar. Flóttamenn leggja úr
höfn í ríkjum sem liggja að Miðjarðarhafinu, oft á illa búnum
bátum. Þegar komið er út fyrir
lögsögu Afríkuríkjanna senda
flóttamennirnir gjarnan frá
sér neyðarkall í þeirri von að
fá aðstoð evrópskra björgunarmanna. Í lok síðasta árs áætlaði
Evrópusambandið að björgunarfloti Ítalíu hefði bjargað meira
en 160 þúsund manns á því ári
af Miðjarðarhafinu. Í þessum
mánuði var 6.600 flóttamönnum
bjargað á aðeins einni helgi.
Áhöfn Týs er nú á heimleið
eftir langt og strangt björgunar-

MÖRGUM BJARGAÐ Áhöfn Týs hefur bjargað fjölda flóttamanna. Her má sjá þegar flóttamönnum frá Líbíu var bjargað norður
af Líbíu. Flóttamennirnir ætluðu til Ítalíu á tveimur gúmmíbátum.
MYND/LANDHELGISGÆSLAN

starf en Einar segir að hún fari
aftur út í haust og sinni þá björgunarstörfum á milli Marokkó og
Spánar. „Það hafa bæst við einingar á þetta svæði og verður
fjölgað yfir sumarið því að það
er mikill þrýstingur og mikill
fjöldi að fara yfir hafið núna og
verður sjálfsagt enn meiri aukn-

ing þegar kemur
fram á sumarið,“ bætir Einar
við. Hann segir
erfiðasta hluta
st a r fsi ns
að
sækja fólk, lífs
eða liðið, úr hafinu. kjartanatli@frettabladid.is

Mér telst til að skipið
hafi komið beint og óbeint
að björgun 3.257 einstaklinga. Þetta er miklu
stærra verkefni en við
höfum tekið þátt í áður.
Einar Hreiðar Valsson,
skipherra á varðskipinu Tý.



NICOTINELL
LYFJATYGGIGÚMMÍ
Ertu að hætta að reykja?
Veistu hvaða bragðtegund hentar þér?
Fæst í 6 bragðtegundum!
Nicotinell, lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið
yfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum
fráhvarfseeinkennum og
o það auðveldar þar með reykingarfólki sem
s vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Hætta skal alfarið reykingum meðan á meðferð með Nicotinell stendur. Upphafsskammtur skal
ska íhuga að skipta yfir í lægri styrkleika. M
ákvarðaður út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Verði vart við aukaverkanir þegar hærri styrkleiki er notaður skal
Meðferðarlengd er einstaklingsbundinn. Samtímis neysla á súrum drykkjum, eins og t.d. kaffi og sódavatni, getur minnkað frásog nikótíns í munni. Forðast skal þessa drykki í 15 mínútur fyrir notkun lyfjatyggigúmmís.
m lyfjatyggigúmmíi
l fj t i ú íi og 25 stykki af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Vegna eiginleika lyfjatyggigúmmís sem lyfjaforms getur nikótínþéttni í blóði verið mismunandi á milli einstaklinga. Því skal miða tíðni skammta við einstaklingsþörf, innan
Tyggja skal eitt stykki Nicotinell lyfjatyggigúmmí við reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 stykki á sólarhring, þó ekki fleiri en 15 stykki af 4 mg
uppgefinna hámarksskammta. Tyggja skal eitt lyfjatyggigúmmí þar til finnst sterkt bragð. Lyfjatyggigúmmíið skal því næst hvíla á milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal byrja að tyggja aftur. Þetta skal endurtaka í 30 mínútur. Í flestum tilfellum skal meðferðin standa í a.m.k. 3 mánuði. Eftir 3 mánuði skal draga smám saman úr notkun. Venjulega er ekki mælt
með notkun Nicotinell lyfjatyggigúmmís lengur en í eitt ár. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúin til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Þeir sem reykja ekki og
þeir sem hafa ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna eiga ekki að nota Nicotinell. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota Nicotinell ef þú: ert þunguð, með barn á brjósti, hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp, ert með hjarta- eða æðasjúkdóm, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, magasár eða verulega skerta
nýrna- og/eða lifrarstarfsemi. Einstaklingar undir 18 ára aldri mega ekki nota Nicotinell nema að læknisráði. Nikótín sem er gleypt getur valdið versnun einkenna hjá sjúklingum sem eru með bólgu í vélinda, munni eða koki, magabólgu eða magasár. Einstaklingum með gervitennur, eiga við vandamál í liðamótum kjálka og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí er
ráðlagt að nota önnur lyfjaform en lyfjatyggigúmmí. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota lyfjatyggigúmmíið. Athuga ber að lyfjatyggigúmmíið og munnsogstöflurnar innihalda natríum og bútýlhýdroxýtólúen (E321) sem getur valdið staðbundinni ertingu slímhúðar en sumar bragðtegundir innihalda að auki sorbitól (E420), maltitól (E965) eða aspartam (E 951) sem ekki
allir mega taka. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

NÝR NISSAN PULSAR
AFBURÐA RÚMGÓÐUR OG HLAÐINN BÚNAÐI
NissanConnect upplýsingakerﬁ
7“ snertiskjár, íslenskt
leiðsögukerﬁ

360° myndavélabúnaður**

Nálgunarvarar með
umhverﬁsskynjun**

ENNEMM / SÍA / NM691 19

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

**Staðalbúnaður í NISSAN PULSAR TEKNA útgáfu.

Regnskynjarar á rúðuþurrkum

Rafdriﬁn aðfelling á útispeglum**

Bakkmyndavél
Blindhornaviðvörun**

Neyðarhemlun**

LED dagljósabúnaður,
aðalljós með birtuskynjara

Öryggishjúpstækni Nissan tekur við skilaboðum frá
myndavélum á öllum hliðum bílsins og miðlar þeim til 8
mismunandi öryggiskerfa sem fylgjast með öllu sem gerist.
Kerﬁn láta ökumann vita þegar eitthvað óvænt steðjar að sem
valdið getur hættu.**

Bluetooth símabúnaður/tónlistarafspilun,
samþætting við snjallsímaöpp, Facebook,
Google search oﬂ.

NISSAN PULSAR

ACENTA DÍSIL / EYÐSLA 3,6 L/100 KM*

VERÐ FRÁ:

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

3.550.000 KR.

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Embættismenn í fjarlægum landshlutum fá skilaboð frá Ísafirði:

Vont stefnuleysi um sjókvíaeldi
Frá kr.

65.900
Bókaðu sól á

Krít,
Salou eða
Tenerife
Krít

SÉ
RT
ILB
OÐ

m/morgunmat innifalinn!

Marina Sands
Frá kr. 109.900

Netverð á mann frá kr.109.900 m.v.
2+2 í íbúð. Netverð á mann frá
kr.124.900 m.v. 2 í herbergi.
1. júní í 11 nætur á sértilboði.

Salou

ENNEMM / SIA • NM69060

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

ST
ÖK
KT
U

Stökktu
Frá kr. 65.900

Netverð á mann frá kr. 65.900 m.v.
2-4 í íbúð/herbergi. Stökktu 29. maí
og 5. júní í 7 nætur. Einnig í boði
stökktu m/hálft fæði innifalið.

Tenerife

FISKELDI Enga stefnumörkun stjórn-

valda er að finna um sjókvíaeldi á
Vestfjörðum fremur en annars staðar
og það er afleitt, segir skipulags- og
mannvirkjanefnd Ísafjarðarbæjar.
Nefndin segir þetta í frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum sjö þúsund tonna aukaframleiðslu
Arnarlax á laxi í Arnarfirði.
„Sérstaklega er þetta slæmt í
ljósi þess að sveitarfélögin hafa
ekki skipulagsvald yfir aðliggjandi
strandsvæðum, fjörðum og flóum,“
segir í bókun nefndarinnar. Að frum-

kvæði sveitarfélaga á Vestfjörðum og
Fjórðungssambands hafi verið unnin
nýtingaráætlun fyrir Arnarfjörð.
„Í þessu tilfelli er það til mikilla
bóta, en að sama skapi mikilvægt að
embættismenn sem staðsettir eru í
fjarlægum landshlutum taki fullt
tillit til þeirrar áætlunar við úthlutun á leyfum til fiskeldis. Skipulagsog mannvirkjanefnd vill því ítreka þá
skoðun sína að æskilegt er að sveitarfélög ráði skipulagi strandsjávar út
að einni sjómílu frá grunnlínu,“ segir
nefndin.
- gar

ARNARFJÖRÐUR Arnarlax eykur framleiðslu um sjö þúsund tonn.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

Bæta búsetuskilyrði
með gjöfum á spítala
Hollvinir Sjúkrahússins á Akureyri eru nú um 1.300 og greiða þeir árgjald sem
rennur til tækjakaupa fyrir sjúkrahúsið. Forstjóri sjúkrahússins segir þessar gjafir
bæta búsetuskilyrði á Norðurlandi. Starfsfólk finni fyrir velvilja í samfélaginu.
HEILBRIGÐISMÁL Hollvinir Sjúkra-

hússins á Akureyri hafa keypt tæki
fyrir spítalann fyrir um 50 milljónir króna á aðeins þeim tveimur
árum sem það hefur verið starfrækt. Einnig hefur félagið verið
milligönguaðili fyrirtækja sem
hafa viljað styrkja sjúkrahúsið með
einhverjum hætti. „Þetta skiptir
miklu máli fyrir spítalann,“ segir
Bjarni Jónasson, forstjóri sjúkrahússins á Akureyri.
Markmið samtakanna er að
styðja við og styrkja starfsemi
Sjúkrahússins á Akureyri. Skal það
gert með því að vekja athygli á og
hvetja til eflingar starfseminnar á
opinberum vettvangi og afla fjár til
tækjakaupa fyrir spítalann.
Jóhannes Gunnar Bjarnason,
formaður hollvinasamtakanna,
segir það skipta miklu máli fyrir
samfélagið allt að sjúkrahúsið eigi
sér sterkan bakhjarl. „Við erum í
þessu til að bæta starfsaðstöðu og
tækjakost á sjúkrahúsinu. Samtökin samanstanda af fólki sem hefur
brennandi áhuga á samfélagsmálum og heilbrigðisgeiranum og við
leggjum okkur fram um að gera
aðbúnaðinn sem bestan á sjúkrahúsinu,“ segir Jóhannes.
Í síðustu viku voru keypt tvö ný
tæki fyrir spítalann. Nýtt ristilspeglunartæki hefur verið tekið í
notkun sem er af nýjustu og bestu
gerð og veitir sjúkrahúsinu tækifæri á öflugari og markvissari
meðferð gegn ristilkrabbameinum en þeim tilvikum hefur fjölgað
gríðarlega síðustu ár. „Það sem við
höfum lagt út fyrir er um 50 milljónir króna. Snjóboltinn stækkar
og stækkar og nú eru um 1.300
félagar sem greiða fimm þúsund króna árgjald. Það munar um
það á hverju ári fyrir sjúkrahúsið
þegar við gefum slíkar gjafir til

SJÚKRAHÚSIÐ Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri fjármögnuðu tvö tæki sem
keypt voru í síðustu viku.

spítalans,“ segir Jóhannes. „Með
þessu erum við að auka lífsgæði
og bæta búsetuskilyrði fólks á öllu
Norðurlandi.“
Bjarni tekur í sama streng
og segir það skipta miklu máli
fyrir samfélagið á Akureyri að
hafa öflugt net bakhjarla sem
styðja við heilbrigðisþjónustu á
svæðinu.
„Á síðasta ári gáfu hollvinasamtökin ný rúm á sjúkrahúsið. Það
bætti aðstöðu sjúklinga til muna
en einnig bætti það starfsskilyrðin
á sjúkrahúsinu. Starfsfólk finnur
fyrir þessum breytingum. Einnig
hafa tækjakaupin gert það að verkum að meðferðir eru markvissari
fyrir sjúklinga,“ segir Bjarni.
„Einnig finnur starfsfólk fyrir
þessum velvilja í garð stofnunarinnar í samfélaginu og það gefur
starfsfólki aukinn kraft í vinnu
sinni, því er ekki að neita.“
sveinn@frettabladid.is

Einnig finnur starfsfólk fyrir þessum velvilja í
garð stofnunarinnar í
samfélaginu og það gefur
starfsfólki aukinn kraft í
vinnu sinni, því er ekki að
neita.
Bjarni Jónasson,
forstjóri sjúkrahússins á Akureyri.

Afhentu styrki úr Heita pottinum, frumkvöðlasjóði ungs fólks í Breiðholti:

Jóðluðu yfir heitu pottunum
SAMFÉLAGSMÁL Styrkir úr verkefnasjóðnum Heita pott-

Tamaimo
Tropical
Frá kr. 149.900

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000
Akureyri • Sími 461 1099
www.heimsferdir.is

Netverð á mann frá kr. 114.900 m.v.
2+2 í íbúð. Netverð á mann frá
kr. 129.900 m.v.2 í stúdíó.
6. júní í 14 nætur á sértilboði.

inum voru veittir í Breiðholtslaug á föstudag.
Heiti potturinn er frumkvöðlasjóður sem styrkir
verkefni ungmenna á aldrinum 16 til 25 ára. Þórgnýr
Thoroddsen, formaður ÍTR, afhenti styrkina.
„Frumkvæðisverkefni af þessu tagi eru í eðli
sínu ómetanleg og það er Íþrótta- og tómstundaráði
Reykjavíkur sannur heiður að geta stutt við ungmennin í framkvæmd þeirra,“ sagði Þórgnýr við tilefnið.
16 umsóknir bárust í sjóðinn og hlutu níu umsóknir
styrk að þessu sinni. Verkefnin voru fjölbreytt en þar
á meðal var skiptimarkaður, framandi myndbandsverk um Breiðholtið, arkitektasýning og fjöldi tónlistarverkefna.
Hrefna Björg Gylfadóttir og Margrét Arnardóttir
voru á meðal þeirra sem hlutu styrk úr sjóðnum en
þær ætla að jóðla og spila á harmonikku í öllum leikskólum hverfanna. Þær tróðu upp í Breiðholtslaug
fyrir sundlaugargesti í tilefni úthlutunarinnar.
- srs

HAMINGJA OG HARMONIKKA Stelpurnar munu jóðla fyrir

leikskólabörn.

MYND/SYLVÍA LIND ÞORVALDSDÓTTIR
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Áhyggjur af stöðu raungreina:

Héraðsdómur Stokkhólms gerði aðallén ólöglegu niðurhalssíðunnar Piratebay upptækt:

Ísland kom illa út
í könnun OECD

Svíar taka lénið af síðu The Pirate Bay

KÖNNUN Stjórn Verkfræðingafélags Íslands telur niðurstöðu
stórrar könnunar á vegum OECD
á kunnáttu 15 ára nemenda í
stærðfræði og raungreinum óviðunandi fyrir Ísland. Mikilvægt sé
að yfirvöld bregðist við.
Í könnuninni er dregið fram
samband hagvaxtar og gæða
menntunar. Stjórn félagsins
hefur áður lýst áhyggjum félagsins af stöðu stærðfræði og raungreina. Ísland er í 33. sæti samkvæmt könnuninni.
- ngy

SVÍÞJÓÐ Héraðsdómur Stokkhólms

felldi í gær dóm um að þekktasta lén ólöglegu sænsku niðurhalssíðunnar The Pirate Bay,
thepiratebay.se, yrði gert upptækt. Sænska ríkið er nú skráð
eigandi lénsins sem og varalénsins piratebay.se. Þetta er í fyrsta
skipti sem sænskur dómstóll fjarlægir lén af netinu. Samkvæmt
dómnum má stofnunin sem heldur utan um lén í Svíþjóð ekki selja
lénið áfram til annars aðila.
Málið var höfðað gegn Punkt

SE, stofnuninni sem heldur utan
um sænsk lén. Punkt SE hélt því
fram við réttarhöldin að sú leið
að loka fyrir lén væri röng og
myndi ekki skila árangri í baráttunni gegn ólöglegu niðurhali.
Lögreglan í Svíþjóð lokaði á
svipaðan hátt síðu The Pirate
Bay í vetur en ekki leið á löngu
þar til hún spratt upp aftur.
Talsmenn síðunnar segja að það
sama verði uppi á teningnum
núna. Síðan muni einfaldlega
flytja sig yfir á eitt fjölmargra

léna sinna sem ekki hafi verið
lokað.
Sýslumaðurinn í Reykjavík lagði
í nóvember síðastliðnum lögbann á
að Síminn veitti aðgang að síðunni
sem og íslensku síðunni Deildu.net í
gegnum lénin deildu.net, deildu.com,
iceland.pm, thepiratebay.se, thepiratebay.sx og thepiratebay.com. Þær
síður eru hins vegar enn aðgengilegar á öðrum lénum en þeim sem voru
bönnuð. Í framhaldinu lokuðu önnur
fjarskiptafyrirtæki fyrir aðgang að
sömu lénum.
- þea

SJÓRÆNINGJAR The Pirate Bay hefur

misst aðallén sitt.

Mataræði gegn þunglyndi
Læknir á leið til Íslands heldur því fram að það sé hægt að lækna og koma í veg fyrir algenga, alvarlega sjúkdóma með mataræði. Íslenskur læknir hefur tekið þátt í rannsóknum hans og segir árangurinn lygilega góðan.
HEILSA „Það trúði því enginn að

NEITAR SÖK Fyrrverandi forsætisráðherra Ísraels var dæmdur í átta mánaða
fangelsi fyrir fjársvik.
MYND/GETTY

Annar fangelsisdómur Olmerts:

Olmert dæmdur í fangelsi
DÓMSMÁL Fyrrverandi forsætis-

ráðherra Ísraels, Ehud Olmert, var
dæmdur í átta mánaða fangelsi
fyrir fjársvik. BBC greinir frá
þessu.
Olmert er sagður hafa þegið
fé með ólögmætum hætti þegar
hann var borgarstjóri í Jerúsalem.
Olmert hefur neitað sök og mun
hann áfrýja niðurstöðunni.
Þetta er annar fangelsisdómurinn sem Olmert hlýtur á stuttum tíma. Á síðasta ári var hann
dæmdur í sex ára fangelsi fyrir
mútuþægni en hann ætlar einnig
að áfrýja þeim dómi. Olmert var
forsætisráðherra Ísraels á árunum
2006 til 2009.
-ngy

Sjötíu og sex manns særðust:

Sjálfsmorðsárás
í Afganistan
AFGANISTAN Að minnsta kosti sjö-

tíu og sex manns særðust í sjálfsmorðsárás í Afganistan í síðustu
viku. Árásarmaðurinn sprengdi
upp vörubíl fullan af sprengiefni
nálægt sveitarstjórnarbyggingu
í suðurhluta Afganistan. Þetta
kemur fram á vef CNN.
-ngy

hægt væri að lækka kólesteról og
hjartakveisu með því að breyta
um mataræði en annað hefur
komið á daginn,“ segir dr. med.
Snorri Ólafsson, íslenskur læknir
sem hefur tekið þátt í rannsóknum læknanna dr. Eddie Ramírez
og Neil Nedley á því hvernig má
fyrirbyggja og meðhöndla hina
ýmsu sjúkdóma, jafnvel þunglyndi, með breyttu mataræði,
hreyfingu, svefni og birtu.
„Árangurinn hefur verið lygilega góður, svo góður að við leitum að stýrigrúppu til samanburðar sem gengst ekki undir
meðferðina,“ segir Snorri og
greinir frá því að yfirgnæfandi
meirihluti þeirra sem taki þátt í
rannsóknum og meðferð fái bata.
Eddie Ramírez er einn höfunda
bókarinnar Rethink Food og er
á leið til landsins. Bókin vakti
nokkuð umtal en að henni standa
hundrað einstaklingar, fræðimenn, læknar, næringarfræðingar og íþróttamenn sem allir
sammælast um að með grænmetisfæði sé hægt að fyrirbyggja
og lækna algenga sjúkdóma, á
borð við sykursýki, þunglyndi,
alzheimers, krabbamein, gigt,
fæðuofnæmi, hjartasjúkdóma.
Neil Nedley er læknir sem
sérhæfir sig í fyrirbyggjandi
læknisfræði og hefur haldið námskeið fyrir þunglynda þar sem
hann hefur lagt áherslu á streitustjórnun, mataræði, hreyfingu og
tilfinningagreind. Hann er höfundur bókanna True Positive og
Depression: The Way out.
Snorri Ólafsson er sérfræðingur í lyflækningum, meltingarfæralækningum og fyrirbyggjandi læknisfræði. Um þessar
mundir starfar hann í Skier í
Noregi.
„Ég er ekki á móti lyfjum, ég

GRÆNMETISFÆÐI GEGN SJÚKDÓMUM „Þeir sem eru með lélegar erfðir geta breytt lífsstíl sínum og þannig komið í veg

fyrir sjúkdóma og slæma líðan. Það má gera með meiri hreyfingu, með því að borða grænmetisfæði, drekka minna áfengi og
fleira,“segir Snorri Ólafsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ávísa þeim á
hverjum degi,
en ég trúi því
að með réttu
m at a r æ ð i o g
lífsstílsbreytingum minnki
þörf á lyfjum og
heilsufar batni,“
DR. MED. SNORRI
seg i r Snor r i . ÓLAFSSON
Hann segir bók
Neils Nedley, True Positives,
hafa kveikt áhuga á mætti matar
til lækninga. „Neil er sérfróður í lyflækningum eins og ég en
hefur líka annast þunglynda í
gegnum tíðina.“
„Sumir vilja bara fá lyfjum
ávísað en aðrir vilja vinna að
rót vandans. Þeir sem vilja geta
breytt lífi sínu mjög til batnaðar.
Þeir sem eru með lélegar erfðir geta breytt lífsstíl sínum og
þannig komið í veg fyrir sjúk-

dóma og slæma líðan. Það má
gera með meiri hreyfingu, með
því að borða grænmetisfæði,
drekka minna áfengi og fleira.“
Hann segir þunglyndi orðið
svo algengt að það komi til kasta
æ fleiri í heilbrigðiskerfinu að
höndla það. „Sumir verða betri á
lyfjum en ekki nóg, sumum batnar um tíma en verða svo aftur
veikir. Hvað er hægt að gera
til að bæta þetta ástand? Það er
ýmislegt; það má vinna gegn
þunglyndi með því að njóta birtu,
borða rétt fæði og fara á fætur
á þokkalegum tíma á morgnana.
Fólki getur batnað mikið,“ segir
Snorri og segir mikilvægt að rata
rétta leið í breytingum á lífsstíl.
Hann varar við lágkolvetnafæði í þessu samhengi. „Í Svíþjóð hafa læknar varað við þessu
mataræði og skrifað almenningi
bréf um aukaverkanir, hátt kól-

➜ Lækning án lyfja
Grænmetisfæði er allra meina
bót samkvæmt Eddie Ramírez
sem heldur fyrirlestur í Verslunarskólanum 27. maí.

esteról og slæma líðan. Hátt fituinnihald er að valda skaða. Grænmetisfæði reynist betur og góð
kolvetni eru nauðsyn til að halda
heilsu.“
kristjanabjorg@frettabladid.is

BMW X5

AKTU ALVÖRU JEPPA
Á HVAÐA VEGI SEM ER.
NÝR BMW X5 25d DÍSIL xDRIVE.
SJ°KBLZOTM³°JOBG#.89FSTºHM¦TJMFHBTUBIJOHB°UJM/½S9EY%SJWFFSNF°IFTUBꠌB
dísilvél og 8 gíra sjálfskiptingu og eyðir einungis 5,8 l/100 km í blönduðum akstri.
Aktu framförum – kynntu þér nýjan BMW X5.

BMW X5 25d xDrive. Verð frá 10.790.000 kr.: Steptronic 8 þrepa sjálfskipting – 18" álfelgur
MZLJMMBVTHBOHTFUOJOHѭSBGESJ趑OOBGUVSIMFSJѭSBGESJ趑OGSBNT¦UJNF°NJOOJGZSJS¶LVNBOOѭO¡MHVOBSWBSBS
CBLLNZOEBW©MѭIBOEGSK¡MT#MVFUPPUITNBCºOB°VSѭ " litaskjár

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

Hrein
akstursánægja

ENNEMM / SÍA / NM67866

www.bmw.is
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Svandís Svavarsdóttir undirbýr frumvarp á Alþingi:

Réttindi intersex barna skoðuð
40
Audi A5
2.0T Quattro
2013

51
Skoda Octavia
Ambiente 1.6 TDI

8.290.000

2011

61
Skoda Yeti
2.0 TDI 140 Hö

3.140.000

2013

3.950.000

ALÞINGI „Við erum að undirbúa
frumvarp sambærilegt löggjöfinni á Möltu. Vonandi verður
þverpólitískur stuðningur við
það,“ segir Svandís Svavarsdóttir,
þingmaður Vinstri grænna,
vegna gagnrýni Kitty Anderson
á meðferð intersex einstaklinga í
íslensku heilbrigðiskerfi.
Kitty minnti á réttinn til
sjálfræðis yfir eigin líkama en
Umboðsmaður barna hefur gefið
út álit um aðgerðir á intersex
börnum, þ.e. börnum sem fæðast
með ódæmigerð kyneinkenni. Í
apríl samþykktu Möltubúar lög-

MEIRI RÉTTINDI Barátta intersex

Ísland virðist skila árangri.

gjöf sem auðveldar fólki með
mismunandi kynvitund og kyneinkenni sjálfræði.
- kbg

ÁTÖK Í HEIMINUM
Þótt átökum hafi fækkað undanfarin ár hefur mannfallið aukist verulega.
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Mexíkó Mið- SuðurAmeríka Súdan
Sýrland: 70 þúsund borgarar látnir og
3,4 milljónir flúnir að heiman, þar af
1,4 milljónir til nágrannalandanna.
Borgarastyrjöldin í Sýrlandi hefur kostað
meira en 200 þúsund mannslíf frá 2011.

Átök
Heimild:
Skýrslan
Armed
Conflict
Survey
2015 frá IISS

Mannfall

Mynd: Getty

FLUTTIR

© GRAPHIC NEWS

Færri átök
en meira
mannfall
Á síðasta ári létu 180 þúsund manns lífið í 42 vopnuðum átökum víða um heim. Mannfallið hefur þrefaldast frá 2008 þótt átakasvæðum hafi fækkað um
þriðjung. Meiri flóttamannavandi en nokkru sinni.
STRÍÐSÁTÖK Styrjaldir og önnur

Velkomin í einn stærsta sýningarsal
notaðra bíla á landinu að Kletthálsi 13.
Enn betri þjónusta í enn betra umhverﬁ.

HeklaNotadirBilar.is
Klettháls 13
590 5040

vopnuð átök eru algengust um miðbik jarðarinnar, bæði í Mið-Ameríku
og svo í norðanverðri Afríku, MiðAusturlöndum og allt til Suður-Asíu.
Átökin eru víðast hvar óvenju
flókin, því þar eigast við öfl úr
ýmsum áttum þar sem heimamenn
á hverjum stað takast bæði á við öfl
á landsvísu og öfl sem teygja anga
sína víða um heim.
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu
frá rannsóknarstofnunni IISS, sem
fylgist grannt með stríðsátökum um
heim allan. Í fréttatilkynningu frá
IISS segir að á síðustu árum hafi
átökum fækkað töluvert en um leið
hafi þau orðið grimmilegri og blóðugri. Mannfallið hafi þrefaldast frá
árinu 2008 þótt átakasvæðum hafi
fækkað um þriðjung.
Í skýrslunni segir að á árinu 2014
hafi ástandið sums staðar skánað en
annars staðar versnað.
Sums staðar hafi langvinn og erfið
átök, eins og í Kólumbíu og á Filippseyjum, verið komin að endapunkti og
allt bendi til þess að þeim sé að ljúka
fyrir fullt og allt. Annars staðar sjáist ótvíræð vonarglæta þótt langvinn
átök haldi áfram, og er þar Afganistan sérstaklega nefnt til sögunnar.
Á hinn bóginn logi stórir hlutar

STRÍÐ Í SÝRLANDI Maður ber burt
lík eftir að sprengja sprakk í borginni
Aleppo, þar sem ekkert lát er á langvinnum átökum.
NORDICPHOTOS/AFP

Arabaheimsins í átökum og óstöðugleika sem ekkert lát virðist vera á.
Þar séu það ekki síst herskáir íslamistar sem kyndi undir ófriði og engin
lausn víðast hvar í sjónmáli.
Ástandið sé langverst í Sýrlandi,
þar sem grimmileg borgarastyrjöld
hafi staðið yfir í meira en fjögur
ár með þeim afleiðingum að meira
en 200 þúsund manns hafi látist og
milljónir manna flúið að heiman.
gudsteinn@frettabladid.is

Tækniskóli

unga fólksins
Langar þig að læra að búa til tæknibrellur í þrívídd, endurhanna flík eða fylgihlut upp úr gömlum
fötum, læra að logsjóða og búa til smíðisgrip úr málmi, gera tilraunir með rafmagn, teikna og
mála andlit eða sauma eigin flík? Tækniskóli unga fólksins býður upp á fjölbreytt námskeið í júní
fyrir fólk á aldrinum 12–16 ára.

Rafrásarföndur

Málmsuða

Leitin að andlitum – myndlist

Unnin eru nokkur verkefni sem tengjast rafmagni.
Kenndar eru lóðningar og fjöltengi búið til. Þátttakendur gera tilraunir með rafmagn og búa til
sínar eigin rafeindarásir.

Farið er yfir reglur um öryggisatriði við málmsuðu. Kennd er meðferð logsuðutækja og
bræðslumark ólíkra málma prófað. Æfingar eru
gerðar í silfurkveikingu, rafsuðu og logskurði.
Smíðuð er þraut sem er silfurkveikt saman
og í lokin rafsjóða þátttakendur sína eigin
smíðisgripi.

Unnið er með margs konar efni við gerð andlita.
Þau eru teiknuð, máluð, lituð á steina, mótuð í leir
og gerðir eru vírskúlptúrar. Farið er út og leitað
að andlitum í nánasta umhverfi. Áhersla er lögð á
opinn hug og skapandi tilraunir.

Aldursviðmið: 13–16 ára.
Haldið: 15.–19. júní.

Endurhönnun á fötum
Gömlum flíkum er gefið nýtt líf undir handleiðslu
klæðskerameistara. Möguleikar eins og þrykk,
litun og notkun á gömlu skarti eru skoðaðir.
Aldursviðmið: 13–16 ára.
Haldið: 22.–26. júní.

Saumanámskeið
Saumuð er einföld flík frá grunni. Mál eru tekin,
sniðum breytt og saumför sett inn. Kennt er að
meta hve mikið efni þarf og hvernig sauma á
flíkina saman.

Aldursviðmið: 14–16 ára.
Haldið: 15.–19. júní.

Tæknibrellur og þrívídd
Efni er tekið upp í Green Screen stúdíói og það
unnið í After Effects. Kennd eru undirstöðuatriði
í að teikna hluti í þrívídd, setja saman við annað
myndefni og skapa þannig eigin tæknibrellur.
Þátttakendur þurfa að búa yfir almennri tölvuþekkingu.

Aldursviðmið: 12–16 ára.
Haldið: 22.–26. júní.

Framtíðarflugmenn
Kynning á öllum störfum sem tengjast flugi. Í lok
námskeiðs er kynnisflug með leiðbeinanda þar
sem þátttakendur fá að fljúga sjálfir.
Aldursviðmið: 14–16 ára.
Haldið: 12. og 13. júní.

Aldursviðmið: 12–16 ára.
Haldið: 15.–19. júní og 22.–26. júní.

Aldursviðmið: 13–16 ára.
Haldið: 15.–19. júní.

Skráning og nánari upplýsingar:
www.tskoli.is/taekniskoli-unga-folksins | endurmenntun@tskoli.is | Sími 514 9602

www.tskoli.is
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Skoðaðu úrvalið á

bilaland.is
ALLT AÐ 90%
FJÁRMÖGNUN

TÖKUM NOTAÐAN
UPPÍ NOTAÐAN!
GERÐU FRÁBÆR KAUP!
SUBARU XV
Nýskr. 05/12, ekinn 32 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Rnr. 282741.

STUNDUM GAMAN Þrátt fyrir langa fundi og lítið léttlyndi í pontu, svo ekki sé meira sagt, er þó oft glatt á hjalla hjá þingmönnum þessa dagana eins og sjá má á Árna Páli Árnasyni og Katrínu Jakobsdóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Frábært verð!

3.590 þús.

Störukeppni stendur
yfir í sal Alþingis
Ekkert gengur að ná samkomulagi um þinglok. Starfsáætlun hefur verið kastað
fyrir róða. Stór mál ríkisstjórnarinnar sitja föst vegna umræðu um rammaáætlun.
Þungt hljóð í þingmönnum og lítill sáttatónn. Forseti Alþingis gagnrýndur.

HYUNDAI SANTA FE II METAN
Nýskr. 08/12, ekinn 65 þús km.
bensín, metan, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 4.390 þús.
Rnr. 120679.

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 02/14, ekinn 28 þús km.
dísil, beinskiptur.

VERÐ kr. 4.190 þús.
Rnr. 102727.

HYUNDAI i30 COMFORT II
Nýskr. 10/13, ekinn 43 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 3.550 þús.
Rnr. 102571.

BMW X5 Si
Nýskr. 06/07, ekinn 107 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 4.590 þús.
Rnr. 131626.

RENAULT MEGANE SP TOURER
Nýskr. 10/12, ekinn 62 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 2.890 þús.
Rnr. 282729.

BMW 320i
Nýskr. 07/08, ekinn 95 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 2.790 þús.
Rnr. 282730.

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

Kolbeinn
Óttarsson Proppé

Ítrekaðar óskir þingforseta

kolbeinn@frettabladid.is

Hafi einhver vonað að sú mikla
áhersla sem Einar K. Guðfinnsson,
forseti Alþingis, hefur lagt á það í
allan vetur að starfsáætlun þingsins héldi hefði áhrif er nú ljóst að
það er borin von. Á föstudag tilkynnti Einar loks það sem öllum var
löngu orðið ljóst, að væntingar um
að halda áætlunina fóru ekki saman
við raunveruleikann.
Raunveruleikinn er sá að hvorki
gengur né rekur í viðræðum á milli
flokkanna um hvernig haga beri
frestun þingsins. Samkvæmt starfsáætlun átti að vera eldhúsdagsumræða á morgun og síðan átti að
fresta þinginu á föstudag. Staðan er
hins vegar sú að enginn veit hvenær
þing frestast, hvað þá hvaða mál nást
í gegn.
Hver þreytist fyrst?
Ríkisstjórnin hefur ríflegan meirihluta, eða 38 þingmenn af 63, og því
ættu að vera hæg heimatökin að
koma málum sínum í gegn. Þegar
mál eru komin í þá stöðu sem nú er,
fær stjórnarandstaðan hins vegar
mun meira vald en þingstyrkurinn
segir til um. Í raun fær hún ákveðið
dagskrárvald í hendurnar.
Það eina sem þingmenn hennar
þurfa að gera er að koma í pontu og
ræða fundarstjórn forseta, fara í
andsvör við ræðu hver annars, ræða
aftur um fundarstjórn forseta, taka
eitt, tvö andsvör og fyrr en varir er
einn þingdagur enn liðinn. Endurtakist eftir þörfum.
Stjórnarliðar geta lítið við þessu
gert á meðan þeir beita ekki dagskrárvaldi sínu. Þannig geta níu
þeirra krafist þess að gengið verði til
atkvæða um ákveðið mál. Þannig er
hægt að stöðva umræður um málið.
Í raun og veru snýst málið því að
miklu leyti um það hver þreytist
fyrst, stjórn eða stjórnarandstaða.

EINAR K.
GUÐFINNSSON

Starfsáætlun Alþingis fyrir komandi þing hefur verið
send alþingismönnum og er hún með sama sniði og á
undanförnum þingum. Á umliðnum árum hefur okkur
tekist oftar en ekki að standa í meginatriðum við þá
starfsáætlun sem við setjum fyrir upphaf þings. Ég tel
mikilvægt að starfsáætlunin sé marktæk vinnuáætlun
Alþingis. Það er þýðingarmikið að hver og einn alþingismaður geti á grundvelli hennar og vikuáætlana skipulagt
störf sín vel, ekki síst þegar þinghaldið hefur verið lengt
með því að þingfundir hefjast nú í septemberbyrjun …
9. september 2014

Ég minni einnig á það sjónarmið sem ég setti fram á síðasta fundi
fyrir jólahlé að brýnt er að allir sem að þinghaldinu koma geti skipulagt
störf sín og verkefni í samræmi við samþykkta starfsáætlun og treyst
því að ekki sé vikið frá henni nema í undantekningartilvikum. Vænti ég
áfram góðs samstarfs við ríkisstjórn og þingmenn um það efni.
20. janúar 2015

Gordíonshnútur
Málið er þó ekki alveg svona einfalt.
Ef stjórnarliðar grípa til þess ráðs að
leggja fram dagskrártillögu er ljóst
að stjórnarandstaðan mun þvælast fyrir í öllum málum, sem þýðir
að jafnvel þyrfti að beita dagskrártillögum í hverju einasta máli – og
þau eru mörg.
Ljóst er að á þessu stigi málsins
vill enginn gefa eftir. Stjórnarliðar
sem Fréttablaðið ræddi við telja að
það geti verið þeim erfitt að falla frá
breytingatillögu meirihluta atvinnuveganefndar, en það er hún sem allur
styrinn stendur um.
Heimildarmenn blaðsins úr
röðum stjórnarandstöðunnar segja
hins vegar að ekki komi til greina
að hleypa umræddri tillögu í gegn.
Málið snúist um það að virkja þar
sem betur þurfi að rannsaka og það
sé óafturkræf aðgerð sem ekki verði
samþykkt.
Málið er því orðið að hálfgerðum
gordíonshnút, en í raun og veru þurfa
báðir deiluaðilar að gera sér grein
fyrir því að það verður ekki bæði
sleppt og haldið. Það getur þó reynst
þrautin þyngri, ekki síst þar sem það
þýðir að einhver þarf að gefa eftir.

➜ Ræður föstudagsins
kl.10.02
Dagskrá næsta fundar 4

kl. 10.21
Dagskrá næsta fundar 13

kl. 10.39
Um fundarstjórn 33

kl. 11.23
Störf þingsins 13

kl. 11.53
Um fundarstjórn 38

kl. 14.06
Um fundarstjórn 9

kl. 14.32
Um fundarstjórn 39

SAMTALS 149

kl. 15.31
Sérstök umræða. Fyrirkomulag náms til stúdentsprófs 14

kl. 16.11
Rammaáætlun 17

SAMTALS 31
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Forsætisráðherra ákveður að kynda ófriðarbálið:

Mæl þarft eða þegi

Þ

egar fíflunum fjölgar í kringum þig, þér virðist
allir vera með gjörðum sínum að reyna að vinna
gegn þér, þú sérð samsæri gegn þér í öðru hvoru
horni, já þegar þér finnst heimurinn í heild
sinni vera nokkuð andsnúinn þér og fólkið veruleikafirrt, þá er ágæt regla að líta aðeins í eigin barm og
sjá hvort það geti verið að skýringarinnar sé að leita hjá
einni manneskju frekar en nokkrum þúsundum, eða tugum
þúsunda, sem sagt, þér.
Þetta heilræði hefði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
forsætisráðherra mátt hafa
í huga áður en hann fór að
úttala sig um þjóðmálin um
Kolbeinn
helgina. Og það er reyndar
Óttarsson Proppé
ekki of seint, enn getur hann
kolbeinn@frettabladid.is
tileinkað sér þessa lífsspeki,
ef hann sér þá ekki þessi skrif
sem hluta af einhverju stærra sem beinist gegn honum. En
hér er ekki ætlunin að ræða persónur, heldur hegðun, atferli
og framkomu og hvað geti verið skynsamlegt í þeim efnum.
Staðan er nefnilega sú að við erum í einhverjum alvarlegustu deilum á vinnumarkaði sem sögur fara af, ef ekki
þeim allra alvarlegustu. Hver stéttin á fætur annarri hefur
annaðhvort lagt niður störf til að knýja á um betri laun eða
hyggst gera það á næstu dögum. Það stefnir því í að langstærstur hluti vinnandi fólks í landinu verði í verkfalli í
næsta mánuði.
Ekki þarf að fara í grafgötur með það hve alvarlegt það
er. Horfum bara á málið út frá þeirri staðreynd, sem ekki
nokkur þarf að velkjast í vafa um að er staðreynd, að hagkerfið þolir ekki langan tíma af svo mikilli vinnustöðvun
sem von er á. Horfum á þetta út frá sjónarhorni ábyrgðar
og samskipta. Fram undan er, og er reyndar hafin fyrir
nokkru, grafalvarleg staða í vinnunni þinni og þú ert yfirmaður allra á vinnustaðnum. Þitt verkefni er að lægja
öldurnar og leggja þitt af mörkum til að leysa deilur.
Það er í raun eina verkefni forsætisráðherra í þeirri stöðu
sem við búum við í dag og fram undan er. Á þeim tímapunkti ákvað Sigmundur Davíð hins vegar að stíga fram og
bera forystumenn launþegahreyfingarinnar þungum sökum
um annarlega pólitík, að lýsa því yfir að ef launahækkanir
keyrðu úr hófi fram myndi hann einfaldlega hækka skatta
og almennt að vísa ábyrgðinni á lausn vandans algjörlega
frá sér. Í það minnsta lagði hann ekki margt til málanna
hvað varðar lausn á deilunni.
Og auðvitað brást verkalýðshreyfingin við með því að lýsa
því yfir að það þyrfti þá að setja ákvæði um að samningar
yrðu lausir þegar af boðaðri skattahækkun yrði og fyrtist
við ásökunum um að vera að gera annað en að berjast fyrir
hag umbjóðenda sinna. Slík viðbrögð áttu að vera öllum
fyrirsjáanleg.
Mæl þarft eða þegi, segir í Vafnþrúðnismálum. Það er
ekki endilega krafan að æðstu ráðamenn þjóðarinnar þegi,
en það hlýtur að vera hægt að fara fram á að í jafn alvarlegri stöðu og nú er uppi kyndi þeir ekki ófriðarbálið með
orðum sínum og geri illt verra.
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Úrdráttur ársins?
Einar K. Guðfinnsson, forseti Alþingis,
hefur verið tregur til að lýsa því yfir að
ekki muni takast að halda starfsáætlun
Alþingis. Skyldi engan undra, hann hefur
lagt mikla áherslu á að slíkt verði gert.
Það er líka hlutverk Einars að reyna eins
og hann getur að halda áætlunina og
því eðlilegt að hann skuli vera síðastur
til að horfast í augu við að áætlunin
mun aldrei upp ganga. Það gerðist á
föstudag, nánar tiltekið klukkan 14.03.
Þá lýsti Einar því yfir að starfsáætlun
Alþingis væri ekki lengur í gildi.
Við það tækifæri sagði hann
þau orð sem mögulega er
mesti úrdráttur ársins: „Ég
hygg að öllum háttvirtum
þingmönnum sé það ljóst
að aðstæður eru á margan
hátt erfiðar í þinginu.“
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Sótt í híði Björns
Seint verður sagt að miklir kærleikar
hafi verið á millum þeirra er lengst
teljast til vinstri í stjórnmálum og Björns
Bjarnasonar. Þó gerðist það á föstudag
að Steinunn Þóra Árnadóttir, þingmaður
Vinstri grænna, vitnaði í Björn máli
sínu til stuðnings. Steinunn benti á
skrif Björns þar sem hann lýsir furðu
sinni yfir því hve lítil umræða hafi verið
um breytingar á menntakerfi
landsins. Þarna ríkir andi
Eurovisions yfir vötnum og
brýr eru reistar yfir hyldjúpar
skoðanagjár. Nú bíðum við
bara eftir því að Vilhjálmur
Árnason, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins,
sæki rök til Svavars
Gestssonar.
kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Frekir kallar
Páll Winkel fangelsismálastjóri sendi
mér tóninn í ríkisútvarpinu í síðustu
viku og sagði dómgreindarskort af
minni hálfu og bera vott um þekkingarleysi að ég skyldi hafa farið fram á
„umframréttindi“ fyrir Sigurð Einarsson og boðið borgun fyrir slík réttindi.
Tilefnið var að ég hafði, f.h. skjólstæðings míns, óskað þess að fangelsisGestur Jónsson hrl. málastofnun sæi til þess að Sigurður
Einarsson gæti sjálfur verið viðstaddverjandi Sigurðar
ur réttarhöld þar sem krafist er refsingar
Einarssonar
yfir honum án þess að þurfa að vistast í
gæsluvarðhaldsklefa hegningarhússins
í fimm vikur meðan réttarhöldin stæðu.
Ég svaraði Páli opinberlega með
grein í Fréttablaðinu og rakti þar gang
þess máls sem er tilefni orða hans. Þar
gat ég þess að ég hefði aldrei nefnt við
fangelsismálastjóra eða annan mann
hjá stofnuninni að skjólstæðingur
minn fengi „umframréttindi“ og það
væru hrein ósannindi hjá Páli að ég
hefði boðið borgun fyrir slíkt. Þess
hefði einungis verið óskað fyrir hönd
ákærðs manns að hann fengi notið
lögbundinna réttinda sinna til þess
DÓMSMÁL
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Sorgir sjónvarpsáhorfenda
Einar lýsti yfir vonbrigðum sínum yfir
þeirri óumflýjanlegu staðreynd að
áætlunin myndi ekki halda. Hann yrði
þó eins og aðrir að „lúta veruleikanum“,
nokkuð sem ágætt er að vita, að vald
forseta nær ekki út yfir mörk veruleikans. Einar var hins vegar í stuði
þegar hann tilkynnti þingheimi um
þá staðreynd að eldhúsdagsumræður yrðu ekki á miðvikudaginn „sem hryggja mun
sjónvarpsáheyrendur um
land allt“. Líklega hafa því
plön margra fyrir miðvikudaginn breyst, þar sem ekki
þarf að fylgjast með
eldhúsdeginum.

➜ Mér ﬁnnst dapurlegt að
embættismaður sem gegnir
mikilvægu hlutverki í samfélaginu kjósi þessa leið til þess
að ræða mikilvægt málefni.

að verjast fyrir dómi og fá að fylgjast
með sönnunarfærslunni gegn sjálfum
sér.
Nú les ég í Kjarnanum, haft eftir
Páli Winkel, að ég fari fram með
frekju með því að krefjast sérmeðferðar fyrir skjólstæðing minn. Hann
bendir á að ég sé ekki eini lögmaðurinn á Íslandi og tekur undir með Jóni
Gnarr hvað það geti verið þreytandi
að tala við „freka kallinn“ eins og hafi
verið hlutskipti hans í þessu máli.
Mér finnst dapurlegt að embættismaður sem gegnir mikilvægu hlutverki í samfélaginu kjósi þessa leið til
þess að ræða mikilvægt málefni.
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Kirkjuþing með hreina samvisku
„Af samvisku presta“ SAMFÉLAG
laga (þskj. 836/485. mál.).
nefnist grein sem birtist
Hins vegar hefur Kirkjuí Fréttablaðinu 19. mars
þing ályktað (nr. 8/2007)
síðastliði n n og va rð
að það „leggur áherslu
Kirkjuþingi unga fólksá að frelsi presta í þessins hvati til að vekja
um efnum verði virt“ og
athygl i á sa mv isk uþað var að frumkvæði
frelsi presta og þeirri
K irkjuþings áréttað í
m ismu nu n á g r u nd frumvarpi til núgildandi
velli kynhneigðar sem í Sigurvin Lárus
hjúskaparlaga.
henni felst. Daníel Ágúst Jónsson
Agnes segir í grein
Gautason, g uðfræði- prestur í Neskirkju sinni að hún telji þetta
ekki va ndamá l i nna n
nemi og æskulýðsstarfskirkjunnar og að hún sjálf og
maður í Neskirkju, lagði málið
yfir 90 prósent presta innan
fram og þingið ályktaði einróma
þess efnis að senda biskupi og
þjóðkirkjunnar séu tilbúin til að
Kirkjuráði erindi þar sem samvígja fólk af sama kyni í hjónaband eins og lög leyfa.
viskufrelsi presta er mótmælt.
Réttsýni þeirra vakti töluAfstaða Agnesar endurspeglar
ver ð a at hygl i en á lyk t u n
þá afstöðu margra innan stéttKirkjuþings unga fólksins ratarinnar að virða beri friðhelgi
aði á forsíðu Fréttablaðsins,
presta til að fara eftir samvisku
Halldór teiknaði skopmynd af
sinni í afstöðunni til hjónavígslu
þeirri stöðu sem samviskuhinsegin fólks. Sú samviska
frelsið setur samkynhneigða í
byggir á þeirri sannfæringu
og prestsystkinin Óskar og Sigannars vegar að hjónabandið sé
rún Óskarsbörn líktu samviskufrátekið fyrir karl og konu og
frelsinu við sauðfjárbændur sem
hins vegar að samkynhneigð sé
sinna einungis hvítu fé en ekki
synd að áliti Biblíunnar.
mislitu (visir.is 21. maí).
Ég hef áður líkt frelsi presta í
F rú Agnes Sigurðardóttir
afstöðunni til samkynhneigðar
hefur brugðist við fréttaflutnvið prestvígslu kvenna en víða
ingi af ályktun Kirkjuþings
erlendis eru svæði þar prestvígsla kvenna er ekki viðurunga fólksins með grein sem ber
heitið „Hjónabandið, frelsið og
kennd og biskupar hafa í reynd
þjóðkirkjan“ og birtist í Fréttasamviskufrelsi til að neita
konum um vígslu til prestsblaðinu 22. maí. Þar nefnir hún
réttilega að innanríkisráðuþjónustu. Það samviskufrelsi er
neytið hafi ekki kallað eftir tilmeðal annars réttlætt á grundlögum biskups og sett reglur er
velli biblíutexta sem segja
varða frelsi presta til að hafna
konum að þegja á safnaðarsam„að vígja hjónaefni ef hann telur
komum. Slíkt samviskufrelsi
hefur aldrei verið áréttað af
slíkt andstætt samvisku sinni
og sannfæringu“ eins og segir í
biskupum eða Kirkjuþingi Þjóðfrumvarpi til einna hjúskaparkirkjunnar.
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Biblían fordæmir
ekki samkynhneigð
Biblían fordæmir ekki samkynhneigð en sex ritningarstaðir hafa verið notaðir til að
berja á hinsegin fólki og merking þeirra verið afbökuð til
að vopna andúðina. Í ljósi sögunnar mun sú synd kirkjunnar
vera flokkuð með annarri mismunun og mannréttindabrotum
sem hafa verið réttlætt á trúarlegum grundvelli. Jesús Kristur
fjallar hvergi um hinsegin fólk
en hann fordæmir hjónaskilnaði
með afgerandi hætti og segir í
19. kafla Matteusarguðspjalls:
„Sá sem skilur við konu sína,
nema sakir hórdóms, og kvænist annarri drýgir hór.“ Hvorki
biskupar né Kirkjuþing hefur
séð ástæðu til að árétta samviskufrelsi presta í garð þess að
gefa saman fráskilda í gagnkynhneigt hjónaband.
Á lyk t u n K i rkjuþi ngs og
afstaða þeirra sem standa vilja
vörð um frelsi til að neita samkynja pörum um hjónavígslu
er í besta falli móðgandi við
hinsegin fjölskyldur og í framkvæmd leiðir hún af sér kerfislæga mismunun á grundvelli
kynhneigðar af höndum kirkjunnar þjóna. Það hlutfall sem
Agnes nefnir kann að virðast
viðunandi en það setur hinsegin
fólk í þá stöðu að eiga 10 prósenta líkur á því að mæta andúð
og fordómum þegar það leitar til
prests eftir hjónavígslu til blessunar ást sinni og fjölskyldu.
Tímaritið 24 stundir gerði árið
2008 úttekt á afstöðu presta til
hjónavígslu hinsegin fólks (126.

Er ríkisstjórnin
í verkfalli?

➜ Ályktun Kirkjuþings og

Í aðdraganda
mestu verkfallsátaka í áratugi er
það fréttnæmast
af ríkisstjórn
Íslands að frá
henni heyrist
hvorki hósti né stuna. Þó að
verkfall BHM sé búið að vera á
sjöundu viku lætur fjármálaráðherra einsog sér komi það ekki
við. Hjúkrunarfræðingar eru á
leið í verkfall með svakalegum
afleiðingum fyrir spítalana og
öryggið í landinu. Eina viðbragðið
er að heilbrigðisráðherrann segir í
fréttum að staðan sé grafalvarleg.
Á sama tíma er ríkisstjórnin að
undirbúa að færa sægreifunum
150 milljarða í formi makrílkvóta.
Á sama tíma græðir útgerðin á tá
og fingri á nýtingu auðlinda sem
hún á ekki. Á sama tíma undirbýr
ríkisstjórnin enn eina lækkun
veiðigjalda áður en þingi slotar.
Á sama tíma búa bankarnir við
ofsagróða.
Við þessar aðstæður eru það
helstu skilaboð forsætisráðherrans til þjóðarinnar að hún skilji
ekki hvað hún hafi það gott. Svo
bítur hann höfuðið af skömminni
með því að hóta láglaunaþjóðinni að það sem hún gæti náð í
kjarasamningum kunni að verða
tekið af henni aftur í gegnum
skattahækkanir!
Eru þessir menn ekki með
öllum mjalla? Eru ráðherrarnir
kannski komnir í verkfall?

afstaða þeirra sem standa
vilja vörð um frelsi til að
neita samkynja pörum um
hjónavígslu er í besta falli
móðgandi við hinsegin fjölskyldur …

tbl. 5.7.2008) og þar birtast viðhorf þjónandi presta til málefnisins. Landslagið hefur breyst töluvert síðan þá, meðal annars með
breytingum á prestembættum,
en neitunarvald presta gerir þá
kröfu á hinsegin fólk að þurfa að
kynna sér kirkjupólitískt landslag Þjóðkirkjunnar áður en það
leitar eftir þjónustu. Sú staða er
óviðunandi mismunun á grundvelli kynhneigðar og setur fordóma einstaka presta ofar
mannhelgi þeirra sem óska eftir
þjónustu Þjóðkirkjunnar.
Sú forréttindasátt og gagnkynhneigðarhyggja sem birtist
í samviskufrelsi presta virðir að
vettugi þá fordóma og mismunun sem hinsegin fólk hefur þurft
að þola í nafni kristinnar kirkju.
Það er stjórnarskrár varinn
réttur hinsegin fólks að vera
ekki mismunað á grundvelli
kynhneigðar. Kirkjuþing unga
fólksins gefur kirkjunni von um
framtíð þar sem hinsegin fólk
er ekki eitt tekið út fyrir sviga
í þjónustu Þjóðkirkjunnar sem
miðlar elsku Guðs í þágu ástarinnar og lífsins með kristinni
hjónavígslu.

http:/www.facebook.com
Össur Skarphéðinsson
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Að vekja upp gamlan draug
Margir kannast við það að SKIPULAG
fer – enn þá tálsýn og má
dreyma illa og rjúka allt í
vera það áfram. En önnur
einu upp, sveittur og með
mengandi stóriðja vill enn
ónot. Sem betur fer var
þá setjast að á þessum stað.
þetta einungis draumur
Vonandi eru íbúar í Reykjaog raunveruleikinn er allt
nesbæ að átta sig loksins á
annar.
því að sú mengandi stórEn í daglegu lífi geta
iðja er einungis 1,5 km frá
menn líka vaknað upp við
byggð. Og hestamenn og
vondan draum, til dæmis Úrsúla Jünemann þeirra svæði lenda innan
þegar fylgt var eftir ein- kennari og
við þynningarsvæði stórhverjum plönum sem seinna leiðsögumaður
iðjunnar.
meir reyndust óraunhæf.
Hvenær vöknum við
Dæmi um þetta er Reykjanesbær.
loksins upp við vondan draum hér
Í fjölda ára þegar Árni Sigfússon
á landi? Nátttröllin á þinginu eru
var bæjarstjóri var lofað gulli og
enn þá að fylgja úreltum stóriðjugrænum skógum ef stóriðjufyrirdraumum. Menn sjá ekki og vilja
ekki sjá að framtíð landsins mun
tæki vildi vera svo væn að setjast að
í Helguvík. Álverið er – sem betur
vera betur borgið í öðrum greinum.

Þetta „eitthvað annað“ en stóriðjan
skilar margfalt meiru inn í þjóðarbúið. Ferðaþjónustan til dæmis er
helsti vaxtarbroddur hér á landi.
Um 14% starfa – og þá einungis
bein störf – eru í kringum ferðaþjónustuna en stóriðjan skapar einungis
1% starfa. Flestallir ferðamenn
koma hingað til að upplifa einstaka
náttúru Íslands. Samt er grátlega
litlum peningum varið í að lagfæra
helstu ferðamannastaði þannig að
þeir liggi ekki undir skemmdum.
Vöknum núna
Ó já, á þinginu er núna rætt um
að færa einstök landsvæði úr biðflokki í nýtingarflokk, þvert á móti
því sem var samþykkt í ramma-

áætlun um vernd og nýtingu landsins. Menn í stjórnarflokkunum gefa
skít í það sem unnið var að á síðasta
kjörtímabili. Nú skal aftur virkja
allt í drasl! Ganga með frekju á móti
lögum og hugsa ekki út fyrir kassann. Berja í gegn einhverja stóriðjudrauma sem munu falla um sjálfa
sig eftir örfá ár. Tala jafnframt um
sæstreng til Skotlands án þess að
vita hvaðan orkan á að koma.
Á virkilega að virkja öll vatnsföll
og öll háhitasvæði fyrir svona tálsýn? Hver mun græða á því? Ekki
þú og ekki ég!
Eiga menn sem vilja ganga svona
grimmt á náttúruauðlindirnar ekki
börn eða barnabörn? Þykir þeim
ekki vænt um þau? Hvernig land

➜ Eiga menn sem vilja

ganga svona grimmt á
náttúruauðlindirnar ekki
börn eða barnabörn?

eftirlátum við næstu kynslóðum?
Mengað land þar sem mörgum dýrmætum og einstökum landsvæðum
var fórnað fyrir meiri orku handa
stóriðjunni? Spúandi verksmiðjur sem tilheyra alþjóðlegum auðhringjum og skilja lítið eftir í þjóðarbúið?
Hvert erum við að stefna? Við
eigum ekki að þurfa að vakna upp
við vondan draum. Við eigum að
vakna NÚNA og segja stopp, hingað og ekki lengra!

Íhugun um AA-samtökin
Misnotkun á áfengi og HEILBRIGÐISMÁL
Það getur farið mikill
vímuefnum er alvarlegt
tími í það hjá fólki að vera
vandamál á Íslandi eins
virkt innan AA-samtakog um allan heim.
anna, t.d. að fara á fundi,
AA-samtökin skipa stórlesa AA-fræðin og hjálpa
öðrum. Er þessi mikla
an sess í áfengis- og vímuefnameðferð hér á landi.
vinna sem fólk er að leggja
Margir kynnast AA-samá sig í AA-samtökunum að
tökunum í meðferð og
skila tilætluðum árangi?
sækja fundi samtakanna Reynar Kári
Samkvæmt niðurstöðeftir að meðferð lýkur. Bjarnason
um fjölda erlendra rannNú um stundir er talið að sálfræðingur
sókna leikur ekki vafi á að
um tvær milljónir manna
AA-samtökin hjálpa mjög
stundi þessi samtök um allan
mörgum að halda sér á réttri braut
heim. Meðan á meðferð stendur
eftir meðferð. Enn fremur hefur
komið í ljós að þeir sem tengjast
er fólk hvatt til að að stunda AAfundi þegar það kemur úr meðferð.
AA-samtökunum fljótt eftir meðSumir virðast hins vegar ekki
ferð og stunda AA-fundi lengur
finna sig innan AA- samtakanna
eru líklegri til að halda sér allsgáðum samanborið við þá sem
og fara aðrar leiðir til að halda sér
allsgáðum.
ekki stunda samtökin. Samkvæmt

þessu þá er mikilvægt að fólk
byrji strax eftir meðferð að stunda
fundi. Því má ætla að sú tilhögun
að hafa AA-fundi sem hluta af
meðferð líkt og gert er hér á landi
sé heillavænleg, þannig að fólk sé
í raun byrjað í AA-samtökunum
áður en það kemur úr meðferð.
Fólk óttast oft þá hluti sem það
þekkir ekki svo að það getur komið
sér vel að vera búinn að kynnast
samtökunum í meðferðinni.
Umhugsunarefni
Þrátt fyrir að rannsóknir bendi
til þess að AA-samtökin hjálpi til
í baráttunni við fíknisjúkdóma
hefur komið í ljós að stór hópur
fólks stundar ekki AA-fundi eftir
að það kemur úr meðferð. Þetta er
umhugsunarefni. Helstu ástæður

sem fólk gefur upp fyrir því að
stunda ekki AA eru að það finni
sig ekki í samtökunum, það samsami sig ekki aðferðunum. fundirnir veki upp löngun, það finni
ekki fyrir þörf til að mæta á fundi
og að það hafi ekki tíma til þess.
Enn fremur hefur komið í ljós að
þeir sem eru innhverfir persónuleikar og kjósa frekar einveru
stunda AA-samtökin síður. Það
ætti ekki að koma á óvart í ljósi
þess að samtökin ganga að stórum
hluta út á samveru og samskipti
við annað fólk.
Margir þjást af kvíða þegar
þeir koma úr meðferð og getur
það einnig verið orsakavaldur og
haft áhrif á að fólk stundar ekki
samtökin. Fundirnir ganga m.a. út
á að hitta annað fólk og segja frá

➜ Samkvæmt þessu þá er

mikilvægt að fólk byrji strax
eftir meðferð að stunda
fundi.

persónulegri reynslu sinni. Þeim
sem haldnir eru miklum kvíða
gæti vaxið þetta í augum og fundist öruggara að halda sig heima.
Niðurstöður þeirra rannsókna
sem hér hafa verið reifaðar benda
til þess að jafnvel þó að AA sé
árangursrík leið fyrir marga
þá virðist hún ekki henta öllum.
Sumum gæti hentað betur einstaklingsviðtöl við sérfræðinga.
En mikilvægt er að hver og einn
einstaklingur finni þá leið sem
hentar honum best í baráttunni
við fíknina.

www.renault.is

ENNEMM / SÍA / NM68281

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri

ÞÚ TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT SENDIBÍL

RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL

RENAULT TRAFIC, DÍSIL
1,6 L. VÉL, 115 HESTÖFL

RENAULT MASTER, DÍSIL
2,3 L. VÉL, 125 HESTÖFL

Verð: 2.491.935 kr. án vsk.
3.090.000 kr. m. vsk.

Verð frá: 3.379.387 kr. án vsk.
4.190.000 kr. m. vsk.

Verð frá: 4.104.839 kr. án vsk.
5.090.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,2 l/100 km*

Eyðsla frá 5,9 l/100 km*

Eyðsla 7,8 l/100 km*

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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Eﬂing heilsugæslunnar
Náttúruleg lausn við áhrifum tíðahvarfa

„Femarelle er
algjört undraefni
fyrir mig“
-Soffía Káradóttir

 6WDåIHVWPHåUDQQVyNQXPVO
iUDYLQQXUiHLQNHQQXP
WtåDKYDUIDNYHQQD
 ,QQLKHOGXUVWDåODåWRIX
H[WUDFWHNNLHUIåDEUH\WW
*02IUtWW 
 1iWW~UXOHJODXVQI\ULUNRQXU
iQKRUPyQD

Innan heilsugæslunnar starfa
margar heilbrigðisstéttir sem
hafa það sameiginlega markmið
að veita skjólstæðingunum góða
þjónustu. Má þar nefna hjúkrunarfræðinga, lækna, ljósmæður, sjúkraliða, lífeindafræðinga,
sálfræðinga, félagsráðgjafa,
iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara.
Hjúkrunarfræðingar eru í dag
fjölmennasta starfsstétt heilsugæslunnar og eru þeir í mikilli
nálægð við stóra hópa almennings, t.d. hitta þeir reglubundið
öll börn og foreldra þeirra í ungbarnaverndinni og í skólaheilsugæslunni. Þá eru hjúkrunarfræðingar í miklum samskiptum við
skjólstæðinga heimahjúkrunar og
aðstandendur þeirra.
Mikið er rætt um nauðsyn þess
að efla heilsugæsluna svo unnt sé
að gera heilbrigðisþjónustuna á
Íslandi skilvirkari og hagkvæmari. Og að nauðsynlegt sé að
heilsugæslan geti veitt meiri og
markvissari þjónustu. En hvernig getum við eflt heilsugæsluna?
Hvernig getum við bætt aðgengi
almennings að heilsugæslunni og
veitt þar meiri þjónustu?
Embætti landlæknis og Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
stóðu nýlega fyrir málþingi þar
sem yfirskriftin var Alþjóðlegir
straumar og stefnur í heilsugæslu
samtímans. Paul Grundy, læknir
í Bandaríkjunum, var með fyrirlestur á málþinginu. Hann er talsmaður nútímalegra starfshátta í
heilbrigðisþjónustu á alþjóðavettvangi og hefur verið nefndur guðfaðir sjúklingamiðaðrar heilsugæslu. Hann leggur áherslu á
teymisvinnu og að allir fagaðilar
nýti menntun sína í botn og vinni
ekki verk sem aðrir geta unnið (e.
work at the top of your license).
Paul Grundy starfar á stofnun
sem heitir „The Patient Centered
Medical Home“ þar sem eru teymi
heilbrigðisstarfsmanna. Þar eru
hjúkrunarfræðingar eins konar
þjónustustjórar í teymunum; sjá

➜ Góð heilbrigðisþjónusta

HEILBRIGÐISMÁL

skiptir okkur öll afar miklu
máli. Innan heilsugæslunnar
er mikill mannauður af fjölbreyttum hópi starfsmanna.

Áslaug Birna
Ólafsdóttir

Helga Sæunn
Sveinbjörnsdóttir

formaður fagdeildar
heilsugæsluhjúkrunarfræðinga

sérfræðingur í
heilsugæsluhjúkrun

um og halda utan um samskiptin
við skjólstæðingana. Einnig er það
hjúkrunarfræðingur með framhaldsmenntun sem er yfirmaður
á vinnustaðnum. Útkoma þessarar starfsemi er betra aðgengi að
þjónustunni, betra heilsufar sjúklinganna og meiri ánægja þeirra
með þjónustuna.
Endurmetum viðhorf og hefðir
Tillögur Pauls Grundy að sjúklingamiðaðri heilsugæslu eru í
miklum samhljómi við áherslur
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (FÍH) frá 2014 um eflingu
heilsugæslunnar. Þar kemur fram
að það er mat FÍH að til þess að
hægt sé að auka hagkvæmni og
skilvirkni heilsugæslunnar þurfi
hjúkrunarfræðingur að vera sá
heilbrigðisstarfsmaður sem skjólstæðingurinn hittir fyrst innan
heilsugæslunnar. Skjólstæðingurinn bóki því tíma hjá hjúkrunarfræðingi eða leiti ráða hjá honum
í síma áður en önnur og dýrari
þjónusta er valin. Er það mat FÍH
að efling heilsugæslunnar verði
eingöngu gerð með þverfaglegu
samstarfi heilbrigðisstétta. Með
teymis vinnu heilbrigðisstétta
innan heilsugæslunnar má færa til
verkefni milli faghópa þannig að
þeir sem til heilsugæslunnar leita
fái ætíð þjónustu þeirra sem mesta
þekkingu hafa á hverju sviði. Í
slíkri teymisvinnu felst þá jafnframt að hver og einn fagmaður

leiti ráðgjafar og eftir atvikum
vísi verkefnum til annarra í teyminu eftir því sem við á. Þannig
nýtast fagþekking og fjármunir
heilsugæslunnar best.
Til þess að auka skilvirknina og
hagkvæmni þjónustunnar og til að
þekking hjúkrunarfræðinga nýtist sem best telur FÍH nauðsynlegt
að heilsugæsluhjúkrunarfræðingar fái leyfi til að ávísa ákveðnum
lyfjum og ráðleggja um þau. Yfir
30 ára reynsla er af lyfjaávísunum hjúkrunarfræðinga í löndum
eins og Bandaríkjunum, Bretlandi,
Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Svíþjóð og
Írlandi. Rannsóknir hafa sýnt að
sjúklingar meta mikils að hjúkrunarfræðingar geti ávísað lyfjum. Þeir telja að með því móti sé
þjónustan hraðari og samfelldari,
fræðsla og samtal við hjúkrunarfræðinga áhrifaríkt og þeir fái
nákvæmar upplýsingar um eigið
ástand, meðferðina og lyfin sem
þeir fá. Niðurstöður rannsókna
hafa einnig sýnt að lyfjaávísun
hjúkrunarfræðinga er örugg og
meðferðarheldni sjúklinga sé góð.
Þá hefur verið bent á aukin þægindi og betra aðgengi sjúklinga
að þjónustunni, bæði í þéttbýli og
dreifbýli.
Góð heilbrigðisþjónusta skiptir
okkur öll afar miklu máli. Innan
heilsugæslunnar er mikill mannauður af fjölbreyttum hópi starfsmanna. En til þess að heilsugæslan
geti verið frábær verðum við stöðugt að endurmeta viðhorf og gamlar hefðir. Við þurfum að vera tilbúin að brjóta upp gamla starfshætti
og læra af öðrum það sem vel er
gert. Nýtum mannauð heilsugæslunnar til heilla fyrir okkur öll.

Ísland er landið
Það er gott að búa á Íslandi. SAMFÉLAG
bæ. Börnin flytja fallegan
Ég finn það svo vel þegar
helgileik um fæðingu Jesú.
ég hef prófað að búa í
Íslendingar hafa haldið í þá
útlöndum. Þá kann ég enn
sterku hefð að virða hvíld
betur að meta allt íslenskt.
og heilög jól í faðmi fjölskyldunnar. Fjölskylda
Íslenska þjóðarsálin er
fram yfir túrista. Allt er
partur af mér. Kraftur,
svo einstaklega hátíðlegt
sköpun og þrautseigja, allt
þetta einkennir mig sem
á Íslandi um jól og jafnvel
Íslending.
Marta Eiríksdóttir páska hjá þeim sem enn
Það er líka gott að uppvirða helgihald upprisunnfósturlandsins freyja
lifa íslenskar hefðir heima
ar. Ísland er frábært land,
á Íslandi í sínu rétta umhverfi
náttúran er falleg og hrá, veðrið
þegar ég hef búið í Noregi undanhressandi. Ísland er landið mitt.
farin fjögur ár. Einfaldir hlutEn það er vont að búa á Íslandi
ir eins og að borða rúgbrauð með
ef maður er alltaf að kvarta og
þykku íslensku smjöri og plokkkveina, sér ekkert gott í því sem er
fisk. Normalbrauð með osti. Ferskað gerast í kringum mann og vælir
an fisk. Harðfisk. Hangikjöt og
endalaust. Þá er líklega best að
uppstúf. Sviðasultu og slátur með
flytja úr landi og kynnast lífsháttrófustöppu. Lambalæri. Egils malt
um annarrar þjóðar. Þá er kominn
og appelsín. Gamaldags páskaegg
tími til að hrista upp í sjálfum sér
frá Nóa Síríus. Lesa íslensku dagog gá hvort það sé grænna hinum
blöðin. Fara í sund og heita potta.
megin, læra eitthvað nýtt og vonDrekka vatn úr krana. Leyfa sér
andi finna gleði sína á ný.
þann munað að fara kannski einu
Nú er gullæði á Íslandi vegna
sinni á ári í Bláa lónið. Heyra
fjölgunar erlendra ferðamanna til
íslenskt mál talað alls staðar. Sjá
landsins. Allir ætla að græða. Ráða
íslenska dagskrárgerð í sjónvarpi
til sín ódýrt erlent vinnuafl og túreða hlusta á RÚV. Aðfangadagsistarnir spyrja hvar Íslendingarnir
kvöld klukkan sex. Gamlárskvöld,
séu. Ég spyr, hvers vegna erum við
brennur og rakettur. Þrettándinn.
ekki með íslenskt starfsfólk í ferðaJólahefðir Íslendinga eru heldur
þjónustunni og minnkum atvinnuengu líkar. Grunnskólar og leikleysið? Það er gaman að taka á móti
skólar klæðast jólabúningi. Hátíð í
gestum og sýna þeim gersemar

➜ Höldum í það sem er ís-

lenskt, það vekur einnig forvitni túrista. Þegar ég ferðast
til útlanda þá vil ég kynnast
því sem er ekta og tilheyrir
menningu hvers lands.

landsins en útlendingar vilja flestir sjá og upplifa þetta séríslenska
og kynnast um leið þjóðinni sjálfri.
Svo má ekki gleyma því að flestir
Íslendingar búa enn þá sjálfir allt
árið í landinu sínu. Þeir eiga rétt á
því að umgangast landið sitt eins og
áður án þess að greiða himinháar
upphæðir fyrir. Ísland er jú fyrst
og fremst fyrir íbúa landsins.
Það er áríðandi að halda jarðsambandi á meðan þessi áhugi
útlendinga gengur yfir. Halda ró
sinni og ekki gleyma sér í græðgi,
nóg höfum við lært.
Höldum í það sem er íslenskt,
það vekur einnig forvitni túrista.
Þegar ég ferðast til útlanda þá vil
ég kynnast því sem er ekta og tilheyrir menningu hvers lands. Ég
hef engan áhuga á að skoða tilbúið umhverfi. Verum því ekta,
ánægð með okkur, öndum djúpt og
róum okkur aðeins niður. Leyfum
Íslandi fyrst og fremst að vera land
íslensku þjóðarinnar og varðveitum um leið þjóðararfinn okkar.

AUKNAR REYKINGAR
Víða um heim óttast heilbrigðisstarfsmenn að
rafsígaretta geti aukið
reykingar á nýjan leik.
SÍÐA 4

Við kynnum
Philips Ambilight
9000 sjónvörpin
Engin venjuleg upplifun
með Android

LEIÐIST ÞÉR
Sálfræðingur segir að öllum
sé hollt að kunna að láta
sér leiðast. Með aukinni
tækniþróun, spjaldtölvu- og
snjallsímanotkun hefur fólk
minna þol fyrir leiða.
SÍÐA 2

LAUSAR VIÐ
SYKURLÖNGUNINA
GENGUR VEL KYNNIR Raspberry Ketones er eitt mest selda fitubrennsluefnið
í heiminum í dag. Fjölmargir viðskiptavinir Gengur vel hafa lýst yfir ánægju
sinni með árangurinn. Þeir eru orkumeiri og hafa minni sykurlöngun.
SYKURLÖNGUNIN HVARF

ht.is

„Ég fann áhrifin um leið og ég byrjaði að
taka Raspberry Ketones. Sykurlöngunin
varð lítil sem engin, sem mér fannst alveg
ótrúlegt miðað við hvernig ég er að jafnaði.
Í kjölfarið minnkaði sykurátið og blóðsykurinn varð mun jafnari, sem auðveldaði
mér að borða bæði minna og hollari mat.
Auk þess fann ég strax mun á orkunni og
hversu mikið skapbetri ég varð. Mittismálið mitt hefur minnkað töluvert mikið
og ég er öll miklu léttari á mér. Ég hef ekki
haft mikla trú á töflum en einhvern veginn
tókst mér að koma Raspberry Ketones-töflunum inn í góða rútínu hjá mér. Raspberry
Ketones frá Natures Aid hefur gert frábæra
hluti fyrir mig og ég mæli 100% með þeim.“
Sigrún Emma Björnsdóttir, íþróttakona og einkaþjálfari

JAFNARI ORKA Sykurlöngunin hjá Sigrúnu Emmu Björnsdóttur minnkaði um leið
og hún byrjaði að taka inn Raspberry Ketones.

13 KÍLÓ FARIN
„Ég hef tekið Raspberry Ketones frá Natures Aid frá því að það kom á markað hér á
Íslandi. Eftir rúmar tvær vikur uppgötvaði
ég að sykurþörfin, sem ég hef glímt við
lengi, var farin. Nú er ég er ekki að tala um
minni sykurþörf heldur bara alls enga!
Ég er ekki frá því að ég sofi líka betur
og sé orkumeiri. Mér finnst ég einnig
ekki þurfa að borða eins mikið og áður.
Oft var ég að verða hungurmorða í
kaffitímanum og var þá samt búin
að fá mér sætindi milli mála. Ég
mæli eindregið með Rasberry Ketones og vil að aðrir
viti af því.“
Karen Hauksdóttir, starfar við
garðyrkju á
höfuðborgarsvæðinu.

MÆLIR EINDREGIÐ MEÐ RASPBERRY KETONES
Karen Hauksdóttir hefur tekið Raspberry Ketones frá
því það kom á markað. Sykurlöngunin hefur síðan verið
mun minni en orkan meiri.

Útsölustaðir
flest apótek, heilsubúðir og heilsuhillur
stórmarkaðanna.
Nánari upplýsingar
á: www.gengurvel.is

'ARÈSL¹TTUVÁLAROGTRAKTORAR
Mikið
M
ikið úrval
úrval sláttuvéla,
sláttuvéla, garðtraktora
garðtrak
og ásetusláttuvéla

·¬2(&

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Vefsíða:
Lónsbakka
601 Akureyri www.thor.is
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 -18:00
Lokað um helgar
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SKILUR EKKERT EFTIR
Sjónvarp, tölvur
og símar bæta
hvorki færni,
auka hæfileika né styrkja
tengsl. Því er oft
gott að sleppa
tækjunum og
upphugsa eitthvað annað til
að gera sér til
afþreyingar.

Plokkfiskur
KROOXUNRVWXUiPtQ

NORDICPHOTO/GETTY

LEIÐINN ÞARF EKKI
AÐ VERA SLÆMUR
MINNI TÆKJANOTKUN Þol fyrir því að láta sér leiðast virðist hafa minnkað
með tilkomu stafrænnar tækni. Leiði í hófi getur þó leitt til góðra verka.

M

eð aukinni tækniþróun, spjaldtölvu- og snjallsímaeign leiðist fólki síður. Á biðstofum
hvers konar, í strætó, hjá sýslumanni, í röðinni við kassann í búðinni og annars staðar þar sem
fólk þarf að bíða eftir að röðin komi að því má sjá það
stytta sér stundir með lestri rafbóka, tölvuleikjum
ýmiss konar og öðru tæknistússi. Stafræn tækni hefur
orðið til þess að fólk getur stöðugt verið í samskiptum við aðra og leitt af sér nokkurs konar baráttu við
leiðann þar sem hvert augnablik án afþreyingar er
tapað stig.
Líklegt er þó að þessar hugmyndir um leiðann séu
rangar. Rannsóknir benda til þess að leiði (í hófi) sé
af hinu góða og tekur Steinunn Anna Sigurjónsdóttir,
sálfræðingur á Kvíðameðferðarstöðinni, undir það.
„Það er öllum hollt að kunna að láta sér leiðast, bæði
að geta þolað við í vanlíðan og í óþægindum án þess
að grípa til skyndilausna eins og tölva og síma og
einnig til þess að geta skapað svigrúm til að láta sér
detta eitthvað í hug til að auðga líf sitt með,“ segir
hún. „Fólk í dag kann illa að vera í núinu, það er alltaf
á leiðinni að gera eitthvað annað, að spá í hvað það
eigi að gera á morgun eða velta fyrir sér því sem er
liðið. Undanfarið hefur verið mikil vakning í því sem
kallast árvekni (e. mindfulness) en það snýst um að
kenna fólki að vera í núinu og að þola við í núinu.“

NÆRANDI ÞÆTTIR
Á NÝJU VEFSVÆÐI VÍSIS
Fylgstu með þessum fróðlegu örþáttum á

visir.is/heilsuvisir.
Vísir.is er hluti af

SVIGRÚM FYRIR ÁHUGAMÁL
Mörgum finnst það óþægileg tilfinning að leiðast,
að vita ekki hvað þeir eigi að gera við sig. Steinunn
segir þetta eiga við um bæði börn og fullorðna og
að mikilvægt sé að foreldrar láti börnin sín læra að
bregðast sjálf við því þegar þeim leiðist. „Það verður
til vanlíðunarkúrfa þar sem óþægindin vaxa og vaxa.
Börnunum líður illa þegar þeim leiðist og þau væla og
kvarta í okkur foreldrunum og vilja að við höfum ofan
af fyrir þeim. Það vekur svo óþægindi hjá okkur foreldrum og fljótlegasta leiðin fyrir okkur til að slökkva
á þessum eigin óþægindum er að rétta barninu síma
eða spjaldtölvu og þá slokknar líka á vanlíðan barnsins. Þannig styrkjum við þá hegðun að barnið sæki
í þessa afþreyingu af því hún virkar strax. Auk þess
slokkna óþægindin hjá okkur foreldrunum, kvartið í
barninu hættir og við fáum frið. Við foreldrar þurfum
að halda þetta út og kenna barninu að þetta sé kúrfa
sem á sér ákveðið hámark og svo detti þeim eitthvað sniðugt í hug að gera. Þá skapast svigrúm fyrir
fullt af áhugamálum sem fólki af minni kynslóð finnst
að börn í dag hafi ekki, svo sem að fara í leiki, lita,
teikna, skrifa, semja ljóð, lesa bækur, fara í göngutúr
eða heyra í vini,“ segir Steinunn.
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.

STEINUNN ANNA SIGURJÓNSDÓTTIR SÁLFRÆÐINGUR

EKKI GRÍPA TIL SKYNDILAUSNA
Margir nota tölvur eða síma þegar þeim leiðist til að
slökkva á ákveðinni vanlíðan en þannig skapast ekki
það pláss sem þarf til að gera eitthvað annað sem
skilur eitthvað eftir sig. „Sjónvarp, tölva og sími skilur
ekkert eftir sig, það bætir ekki félagsfærni að nota
þessi tæki og vinum fjölgar yfirleitt ekki með þeim.
Hitt byggir upp færni, eykur hæfileika eða styrkir
tengsl sem til lengri tíma litið gefur meira. Það er munur á að nota skammtímalausnir og langtímalausnir.
Það þurfa allir að halda það út þar til þeim sem leiðist
tekst að finna út sjálfur hvað hann getur gert til að
hætta að láta sér leiðast,“ útskýrir Steinunn.
Ef alltaf er gripið til skyndilausna læra börn ekki
(og fullorðnir gleyma) að hægt er að gera aðra hluti.
Þá þurfa þau ekki að láta sér detta eitthvað í hug til
að hafa ofan af fyrir sjálfum sér og læra ekki af hverju
það er gaman að klára púsl, lesa bækur og annað
slíkt. „Þetta þurfum við að hugsa um. Ég veit af foreldrum sem eiga unglinga í dag sem iðrast þess að
hafa leyft tölvum og símum að taka of stórt pláss í of
langan tíma. Það er erfitt að fá fullvaxna unga manneskju til að hafa áhuga á lestri eða skák eða að fara á
kaffihús og hitta vini sína. Þetta er eitthvað sem við
viljum ala upp í börnunum okkar strax á unga aldri.“
■

liljabjork@365.is

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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VINVEITTIR GERLAR
Dagleg inntaka vinveittra gerla styrkir ónæmiskerfið. Optibac fæst í öllum apótekum og heilsuverslunum á Íslandi. Nánari upplýsingar á www.raritet.is og www.facebook.com/optibaciceland

ÚTSÖLUSTAÐIR:

Apótek um
allt land

VELJA ÞARF RÉTTA
MELTINGARGERLA
RARITET KYNNIR OptiBac Probiotics eru meðal öflugustu meltingargerla á
markaðnum í dag. Umsagnir þeirra sem nota gerlana segja sína sögu.

É

g hef prófað margar tegundir
af meltingargerlum (acidophilus), en hef aldrei fundið
jafn mikla virkni og þegar ég nota
OptiBac,“ segir Víðir Þór Þrastarson, íþróttafræðingur og heilsunuddari, en Víðir hefur meðal
annars notað „For Every Day“ extra
sterkan frá OptiBac.
Víðir Þór er menntaður íþróttafræðingur frá Háskóla Íslands og
hefur starfað sem einkaþjálfari í
yfir 15 ár og á þeim tíma byggt upp
mikla og sérhæfða þekkingu varðandi hreyfingu og næringu. Auk
þess sinnir Víðir stundakennslu við
heilsunuddbraut Fjölbrautaskólans
við Ármúla og er aðstoðarkennari við íþróttafræðisetur Háskóla
Íslands.

BREIÐ VIRKNI OG SÉRHÆFÐAR
LAUSNIR
Það sem er einstakt við þessa vöru
er hvað gerlarnir eru virkir og vel
rannsakaðir. Bæði er hægt að velja
gerlablöndu með breiða virkni
sem inniheldur margar tegundir
af gerlum en einnig hefur OptiBac þróað og sett saman nokkrar
tegundir af sérhæfðum blöndum
með virkni fyrir sérstök meltingarvandamál eins og til dæmis gegn
hægðatregðu, til að losna við loft
og þembu úr meltingarveginum,
við niðurgangi eða bakteríusýkingu.
DAGLEG INNTAKA VINVEITTRA
GERLA STYRKIR ÓNÆMISKERFIÐ
Streita, lélegt eða einhæft mataræði

BESTA FLENSUVÖRN
SEM ÉG HEF PRÓFAÐ
Sambucol er öflug fyrirbyggjandi lausn gegn kvefi
og flensu fyrir alla fjölskylduna. Sambucol er náttúrulegt fæðubótarefni úr black elderberry-extrakt.

Þ
MÆLIR MEÐ OPTIBAC Víðir Þór Þrastarson, íþrótta- og heilsufræðingur frá Háskóla
Íslands, hefur notað OptiBac Probiotics með góðum árangri og mælir með þeim fyrir
alla sem vilja tryggja að meltingin sé í lagi.
MYND/VALLI

á borð við skyndibita og unnar
matvörur ásamt sýklalyfjanotkun
hefur neikvæð áhrif á þarmaflóruna.
Þessir þættir valda skorti á ensímum og nauðsynlegum bakteríum
fyrir þarmaflóruna og því er ráðlagt
að taka daglega inn vandaða meltingargerla með sannaða virkni.
„Í þörmum fyrirfinnast bæði
góðar og vondar bakteríur. Talið er
mikilvægt að hlutfall góðra baktería sé yfir sjötíu prósent. Margir
kannast við óþægindi í meltingarvegi vegna slæmra baktería; loft
í maga, magakrampa, niðurgang
og hægðatregðu. Ef slæmt ástand

í þarmaflórunni varir lengi er það
talið geta leitt af sér ýmsa kvilla,
eins og ofnæmi, óþol, minni vörn
gegn umgangspestum og sýkingum, bólgusjúkdóma og veikingu á
ónæmiskerfinu, sem leitt getur af
sér alvarlega sjúkdóma. Auk þess
styrkjum við náttúrulegar varnir
líkamans gegn kvefi, flensu og umgangspestum með því að viðhalda
meltingarflórunni,“ segir Víðir og
bendir á að þó svo að við höldum
að flóran sé góð þá sé raunveruleikinn oft annar og ýmis líkamleg
einkenni sem við tengjum ekki beint
við meltinguna eigi sér uppruna þar.

FLATUR MAGI
Á 7 DÖGUM
OptiBac One
Week Flat
eykur ensímframleiðslu og
brýtur niður
fæðuna.

EKKI MEIRI HÆGÐATREGÐA
OptiBac Bifidobacteria & Fibre
eykur á náttúrulegan hátt
meltingarvirkni og þarmahreyfingar.

NÁTTÚRULEG OG HRAÐVIRK LAUSN GEGN
NIÐURGANGI OG BAKTERÍUSÝKINGUM
OptiBac Saccharomyces boulardii virkar hratt
og örugglega við
niðurgangi og
bakteríusýkingu í
meltingarvegi.

OPTIBAC PROBIOTICS
EXTRA STRENGTH
Extra sterk Probioticformúla með 20 milljörðum af lifandi bakteríum
í dagskammti. Inniheldur fimm ítarlega rannsakaðar bakteríutegundir, meðal annars L. acidophilus NCFM®.

órarinn Þórhallsson, eigandi Raritet, hefur varla
fengið flensu eða kvef
undanfarin ár eða síðan hann
kynntist Sambucol. „Ég prófaði
Sambucol þegar ég fékk heiftarlega flensu fyrir nokkrum árum
og það virkaði strax. Einkennin
urðu mildari og það var mun auðveldara að takast á við veikindin.
Ég var kominn aftur á ról eftir
tvo til þrjá daga. Eftir það hef ég
notað Sambucol markvisst allt
árið um kring og hef hvorki fengið kvef né flensu síðan sem neinu
nemur, 7-9-13,“ segir Þórarinn.

NÁTTÚRULEG VÍRUSVÖRN
Áratuga rannsóknir á Sambucol hafa sannað gagnsemi við
t.d. inflúensu A og B og styrkingu á ónæmisviðbrögðum.
Dæmi um klínískar
rannsóknir á Sambucol:
■ 1995 – Inflúensa B rannsókn
Miklu meiri bati hjá 93,3%
þeirra sem tóku Sambucol en
þeim sem notuðu lyfleysu.
■ 2001 – Ónæmiskerfisrannsókn
„In vitro“
Sambucol reyndist vera hjálplegt til að styrkja ónæmiskerfið
hjá fólki sem hafði minnkuð
ónæmisviðbrögð.
■ 2004 – Inflúensa A rannsókn
Sambucol sýndi góða verkun
gegn flensu og fækkaði veikindadögum að meðaltali um fjóra.
Þeir sem tóku Sambucol þurftu
einnig á mun minni verkjalyfjum
að halda.
■ Fuglaflensa H5N1
Sambucol virkaði í 99% tilfella
til að vinna á móti H5N1
vírusnum.

HVERNIG GETUR
SAMBUCOL HJÁLPAÐ?
■ Með því að taka Sambucol

allan ársins hring er hægt
að koma í veg fyrir kvefsmit
og flensu. Mælt er með því
að taka stærri skammt af
Sambucol yfir vetrartímann.
■ Sambucol getur hjálpað til við
að forðast flensusmit á ferðalögum, á fjölförnum stöðum
og í almenningsfarartækjum.
■ Sambucol hefur fyrirbyggjandi
áhrif, svo gott er að taka það
inn þegar mikið stendur til.

SAMBUCOL ER FÁANLEGT
Í ÞREMUR MISMUNANDI
PAKKNINGUM
■ Sambucol for Kids er bragðgott nátt-

úrulegt þykkni sem inniheldur svört
ylliber og C-vítamín. Hentar börnum
á aldrinum 3-12 ára. Þykknið er einstaklega bragðgott.
■ Sambucol Immune Forte er

sykurlaust, náttúrulegt þykkni sem
inniheldur svört ylliber og Antivirin
sem kemur í veg fyrir að vírusar nái
til frumnanna og fjölgi sér. Inniheldur
auk þess C-vítamín og sink sem
styrkja ónæmiskerfið.
■ Sambucol Immune Forte – hylki:

Fyrir þá sem ekki vilja mixtúru er
hægt að fá Sambucol forte með
C-vítamíni og sinki í hylkjum. En
forðahylki eru góður kostur þar sem
innihaldsefnin eru í duftformi og eru
þannig auðmeltanleg.

GÓÐ RÁÐ TIL AÐ FORÐAST SMIT
■ Hreinlæti.
■ Borðið engifer og hvítlauk og takið

meltingargerla til að styrkja ónæmiskerfið.
■ Takið inn Sambucol alla daga til að
minnka líkur á smiti af kvefi og flensu.
■ Best er að halda sig heima ef flensan
bankar upp á.

µ
PRENTUN.IS

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

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

www.facebook.com/optibaciceland
ibaciceland

´

Hanna Rún Bazev Óladóttir
Han
dansari.

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

kinahofid.is

ÁHYGGJUR Heilbrigðisyfirvöld í Danmörku hafa áhyggjur af vaxandi notkun rafsígarettna en lítið er vitað um skaðsemi þeirra.

ÓTTAST AUKNAR
REYKINGAR
NÝ TÍSKA Víða um heiminn er verið að rannsaka svokallaðar rafsígarettur.
Enn hefur ekkert leitt í ljós að þær séu gagnlegar þeim sem vilja hætta að
reykja. Rafsígarettan hefur ekkert fram yfir nikótínlyf.

R
Yfir 13.000 eignir á skrá

fasteignir.is

á

iyad al-Lehebi, prófessor
við háskólann í Toronto í
Kanada, segir að rafsígarettan geti hugsanlega minnkað
fráhvarfseinkenni reykingamanna sem hætta reykingum
en hún gefur ekki varanlega
lausn til að losna við tóbaksfíkn.
Prófessorinn var leiðandi í rannsókn þar sem safnað var saman
ýmsum upplýsingum. Rannsóknin þykir markverð.
Vísindamenn í Toronto hafa
sérstaklega skoðað fjórar rannsóknir þar sem kannað var
hvort þátttakendur hefðu hætt
reykingum með rafsígarettum.
Samtals tóku 1.011 manns þátt
í þeim. Þá var litið til átján mismunandi rannsókna á rafsígarettum og heilsu þar sem 1.212
manns tóku þátt.
Ráð frá vísindamönnum til
reykingamanna er að halda sig
frekar við nikótínlyf eins og sogtöflur, tyggjó eða úða. Vísindalegar rannsóknir staðfesta að
lyfin séu öruggari og árangurinn
mun betri.

AUKAVERKANIR
Þurr hósti, óþægindi í hálsi og
mæði eru neikvæðar aukaverkanir sem fundist hafa hjá þeim
sem nota rafsígarettur. Ekki er
komin nægileg reynsla eða rannsóknir til að mæla með rafsígarettum, að sögn vísindamannanna.
Önnur rannsókn sem gerð
var við háskólann í Alabama
bendir á að rafsígarettur séu
ekki staðlaðar að gerð og geti
því verið mismunandi. Innihald
og skaðleg áhrif geta verið mjög
breytileg frá einni rafsígarettu til
annarrar.
Vísindamenn fundu út að raf-

ÓLÖGLEGAR Rafsígarettur eru víða ólöglegar en þó eru mjög margir farnir að nota þær.

sígarettur innihalda akrólei sem
er eiturefni og formaldehýð sem
er krabbameinsvaldandi.

TÍSKA HJÁ UNGU FÓLKI
Mikil aukning hefur verið í
notkun rafsígarettna í Noregi
og Danmörku. Danskur læknir,
Charlotta Pisinger, varar við
markaðssetningu rafsígarettna,
enda sé hún áhyggjuefni í baráttunni við lýðheilsu. Charlotta
segist ekki í vafa um að vinsældir rafsígarettna sé svar markaðarins við forvörnum og tóbaksvörnum sem unnið hefur verið
að í marga áratugi. Charlotta
hefur unnið ötullega í baráttunni
gegn reykingum.
Í Danmörku eru engin lög eða
reglugerðir um notkun rafsígarettna, enda er bannað að selja
þær. Engu að síður er stór
markaður þar í landi og hægt að

kaupa rafsígarettur með nikótíni
bæði á netinu og í einstökum
verslunum. Charlotta telur að
með rafsígarettum gæti fólki
aftur fundist eðlilegt að reykja
innandyra. Talið er að um 200
þúsund manns í Danmörku noti
rafsígarettur og er það áhyggjuefni, skrifar Politiken. „Rafsígarettan er markaðssett fyrir ungt
fólk sem flott og smart. Nú þykir
aftur fínt að reykja en þá gufusígarettur, segir hún. Vitað er
að allt niður í 14-15 ára unglinga
sem hafa prófað rafsígarettur.
Heilbrigðisyfirvöld í Danmörku hafa áhyggjur af því að
þetta gæti aukið reykingar á
nýjan leik. „Ungt fólk er áhrifagjarnt og hefur oft veika sjálfsmynd.“
Bent er á að rafsígarettan sé
ekki tískufyrirbæri, hún geti
verið skaðleg heilsu fólks.
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Falleg íbúð í Víðihlíð
Híbýli fasteignasala
Kringlunni-Stóra turni, s. 5858800 kynnir: Afar glæsileg eign
í raðhúsi með innbyggðum
bílskúr. Eignin er á tveimur
hæðum en húsið er tvíbýli.
Húsið er samtals 308,9 fm að
gólffleti. Opið hús í dag milli kl.
17.30 og 18.15 að Víðihlíð 30.
Á neðri hæð er forstofa með
flísum á gólfi. Gestasalerni þar
inn af. Rúmgott svefnherbergi
við anddyri. Eldhúsið hefur nýlega verið endurnýjað, innrétting með granítborðplötu og flísar á gólfi. Stigi á aðra hæð en þar
er hol sem hægt er að nýta sem
borðstofu, parket á gólfi. Gengið niður tvö þrep í rúmgóða stofu
með flísum á gólfi. Þaðan er útgengt á afar skjólgóða verönd.
Björt, tvískipt og glæsileg stofa
í suðurhluta hússins, útgengt á
svalir með bogadregnum hurðum.
Fallegt útsýni. Inn af eldhúsi er
þvottahús sem hefur nýlega verið
endurnýjað. Útgengi á verönd og

Opið hús verður í Víðihlíð 30 í dag.

innangengt í innbyggðan bílskúr.
Gott geymslurými.
Á efri hæð er rúmgóð sjónvarpsstofa. Fjögur svefnherbergi, þrjú rúmgóð og eitt minna.
Góðir fataskápar í hjónaherbergi.
Rúmgott baðherbergi með flísum
á gólfi og veggjum. Baðkar og
sturtuklefi. Eikarparket í herbergjum. Viðarklædd loft. Frábær staðsetning á rólegum stað,

fallegar gönguleiðir í nágrenninu.
Nánari upplýsingar á skrifstofu
Híbýla í síma 585-8800
eða hibyli@hibyli.is

Tröllakór 2-4, íbúð 404 - 203 Kópavogur

Bergrúnargata 5 - 270 Mos.

S

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

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. 69,5 m.

Þrastarhöfði 29 - 270 Mosfellsbær
Mjög glæsilegt 252,3 m2 einbýlishús á tveimur hæðum. Á
jarðhæð er rúmgóð forstofa, stór
stofa/borðstofa, eldhús, þvottahús,
þrjú svefnherb., tvö baðherb.,
geymsla og tvöfaldur bílskúr. Á
efri hæðinni er stór setustofa með
gasarni og sjónvarpsholi(auðvelt
að breyta í svefnherb.). Mikið útsýni er frá efri hæðinni. Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
Lóðin er mjög falleg, steypt bílaplan og stórar verandir með skjóveggjum. V. 79,9 m..

I

OP
Laus strax
Tvær íbúðir í þríbýlishúsi við Bergrúnargötu
5 í Mosfellsbæ. 266,9 m2 íbúð sem er búið
að breyta í tvær íbúðir . Aðkoma í íbúð á efri
hæð hússins að austanverðu en að vestanverðu er gengið inn á jarðhæðina. Eignin er
ekki fullbúin en að mestu íbúðarhæf.
V. 48,9 m.

Lindarbyggð 1 - 270 Mos.

V. 49,9 m.

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

Urðarholt 5, íbúð 202 - 270 Mosfellsbær

IÐ

OP

S
HÚ

Fallegt 129,2 m2 parhús á einni hæð ásamt
22 m2 bílskýli sem lokað hefur verið af,
við Lindarbyggð 1. Eignin skiptist í tvö
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús, borðstofu, stofu og
sólstofu. Búið er að loka býlskýli og gera
herbergi úr því. Falleg aðkoma er að húsinu,
hellulagt bílaplan með hitalögnum og afgirtur garður í suðvestur. V. 46,9 m.

Opið hús miðvikudaginn
27. maí frá kl. 17:30 til 18:00
Falleg og vel skipulögð 91 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Urðarholt 5 í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofuhol, baðherbergi, eldhús
og stofu. Sérgeymsla í kjallara.Íbúðin er
staðsett við miðbæ Mosfellsbæjar og því
stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
V. 28,7 m.

Kvíslartunga 47 og 49 - 270 Mosfellsbær

S

Glitvellir 7 - 221 Hafj.

Ú
ÐH

I

OP

Akurholt 12 -270 Mosfellsbær
192,4 m2 einbýlishús með tvöföldum bílskúr í einstaklega skjólgóðu
og grónu hverfi. Húsið skiptist í 4
svefnherbergi, stóra stofu/borðstofu, eldhús, baðherbergi, gestasalerni, þvottahús og geymslu.
Stór garður og gott bílaplan.

Ú
ÐH

Laus strax
Mjög glæsilegt 215,8 m2 einbýlishús á einni
hæð með innbyggðum bílskúr við Glitvelli 7 í
Hafnarfirði. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús/geymslu,
forstofu, eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr.
Flottar innréttingar og gólfefni. V. 55,9 m.

Opið hús fimmtudaginn 28. maí frá kl. 17:30 til 18:00
Tvö 181,5 m2 parhús á einni hæð, tilbúin til innréttinga, við Kvíslartungu 47-49 í Mosfellsbæ.
Birt stærð hvorrar eignar eru 181,5 m2, þar af er íbúð 140,7 m2 og sambyggður bílskúr 40,8 m2.
Eignin afhendist tilbúinn til innréttinga V. 39,5 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
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Elín D. Wyszomirski
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Magnús Axelsson
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Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
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Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.
Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.
Lundur - Kópavogi - Íbúð á 7. hæð.

Garðabær

Glæsileg 113,5 fm. íbúð á 7. hæð, með svölum
til vesturs, auk 7,3 fm. sér geymslu í glæsilegu
lyftuhúsi.

Höfum fengið í sölu eitt glæsilegasta einbýlishús landsins á
skjólsælum stað í sunnanverður Ásahverfinu í Garðabæ.
Eignin er samtals 540,0 fermetrar að stærð og innréttuð á afar
vandaðan og smekklegan máta.
Stór lóð, fallegt útsýni, stór bílskúr
og möguleiki á aukaíbúð í hluta neðri hæðar hússins.

Sér stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu
fylgir íbúðinni. Fallegar vandaðar og samstæðar
eikarinnréttingar. Gólfsíðir gluggar í stofu. Góðar
ﬂísalagðar glerlokaðar svalir til vesturs.
Staðsetning er frábær miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

Verð 54,9 millj.
V

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson,
lögg. fasteignasali í netfanginu gtj@fastmark.is

Langalína 28- 32, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb.íbúðir.

Efstaleiti „ Breiðablik“ – 4ra herbergja útsýnisíbúð
154,3 fm. glæsileg íbúð á 3. hæð (efstu) í
glæsilegu fjöleignarhúsi “Breiðabliki” miðsvæðis í
Reykjavík. Samliggjandi stórar stofur með útgengi
á svalir til suðurs, sjónvarpsherbergi innaf stofum,
rúmgott hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt bílastæði í bílageymslu og hlutdeild í mikilli
sameign. Á hverri hæð hússins eru setustofur,
lagðar náttúrugrjóti, bjartar og rúmgóðar. Húsvörður er búsettur í húsinu. Lóðin er glæsileg með
sundlaug, heitum pottum o.ﬂ.

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.

Eign kemur í fyrramálið

7.400 fermetra eignarlóðir
niður við Þingvallavatn

Verð 55,0 millj.
V

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.

Höfum fengið til sölumeðferðar tvær 7.400 fm.
samliggjandi vatnslóðir á einstökum stað alveg niður við
Þingvallavatn í landi Villingavatns, samtals 1,48 hektarar að stærð.

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.

Skv. nýju deiliskipulagi má byggja allt að 223ja fermetra hús á
hvorri lóð, þar af allt að 40 fermetra bílskúr/bátaskýli.

Eignaskipti koma til greina á íbúð á Stór Reykjavíkursvæðinu.

Verð 36,7 millj.
V

Frá lóðunum nýtur óhindraðs útsýnis yfir Þingvallavatn og til fjalla.

MÁNATÚN

ÆGISGRUND

Mánatún. 5-6 herbergja á efstu hæð.

Ægisgrund - Garðabæ

Glæsileg 204,0 fm. endaíbúð til suðurs á 6. hæð (efstu) auk tveggja sér bílastæða í bílahúsi. Rúmgóðar svalir til vesturs. Íbúðin
er innréttuð á mjög vandaðan og smekklegan máta með sérsmíðuðum innréttingum. Aukin hljóðeinangrun er á milli hæða.
Lofthæð er um 2,8 metrar og ná allar innihurðir uppí loft. Hjónasvíta sem samanstendur af herbergi, fataherbergi og baðherbergi. Rúmgóðar og bjartar stofur. Húsvörður. V
Verð 84,9 millj.

Vel skipulagt 150,0 fm. einbýlishús á einni hæð auk 30,4 fm. sérstæðs bílskúrs á góðum og grónum stað í Garðabæ. Húsið er
í góðu ástandi að innan og hefur alla tíð fengið gott viðhald. Baðherbergi voru endurnýjuð fyrir um 8 árum síðan og eldhús fyrir
um 12 árum. Stórar, bjartar og parketlagðar með útsýni til sjávar og að Seltjarnarnesi frá borðstofu. Gluggasetning á húsinu er
góð og eignin mjög björt. Staðsetning eignarinnar er mjög góð og stutt er í barnaskóla, gagnfræðaskóla, íþróttasvæði og aðra
þjónustu. V
Verð 49,9 millj.

NAUSTAVÖR 2 – 8 KÓPAVOGI.
NÝJAR ÍBÚÐIR Í BRYGGJUHVERFINU Í KÓPAVOGI.
Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 83,1
fm. upp í 140,7 fm. og verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og
vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum
timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr ﬂestum íbúðum.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða ﬂísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

SÉRBÝLI

3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

FORNASTRÖND- SELTJARNARNESI.

LAUGAVEGUR - 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ.

ASPARÁS - GARÐABÆ. 4RA HERBERGJA ENDAÍBÚÐ.

Glæsilegt 237 fm. algjörlega endurnýjað einbýlishús á einni hæð, á frábærum stað á
Seltjarnarnesi. Húsið er byggt eftir verðlaunateikningu Ulriks Arthúrssonar arkitekts
árið 1972 og hann teiknaði ennfremur viðbyggingu 2008. Íbúðarrýmið, sem er
frábærlega hannað, er tæpir 200 fm., en um 40,0 fm. geymslu- og vínkjallari er
undir húsinu sem bæði er gengt í innan- og utanfrá.

Glæsileg 3ja herbergja 124,6 fm. íbúð á 3. hæð í glæsilegu og vönduðu íbúðar- og
verslunarhúsi við Laugaveg. Íbúðin snýr í suður með suðursvölum og er með vönduðum eikarinnréttingum. Stofa með gólfsíðum gluggum. Auðvelt að breyta íbúðinni í
4ra herbergja íbúð. Bílastæði fylgir á aðgangsstýrðu bílaplani fyrir aftan húsið.

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.

SÚLUNES – GARÐABÆ.

STRANDVEGUR - GARÐABÆ.

GVENDARGEISLI. 4RA HERBERGJA ENDAÍBÚÐ.

Mjög fallegt og vandað 291,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 64,0
fm. tvöföldum bílskúr á 1.469,0 fm. eignarlóð á Arnarnesinu í Garðabæ. Húsið, sem
hefur verið mjög vel viðhaldið og nokkuð endurnýjað í gegnum árin er í góðu ástandi
að innan sem utan. Hjónasvíta með sér baðherbergi. Alrými sem í eru parketlögð
setustofa og arinstofa með fallegum arni.
89,9 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.
37,9 millj.

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

42,9 millj.

55,0 millj.

37,9 millj.

5 HERBERGJA

HEGRANES- GARÐABÆ.

MALTAKUR – GARÐABÆ.

ÁLFHEIMAR. 5 HERBERGJA ÍBÚÐ.

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

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

Vel skipulögð 5 herbergja 126,9 fm. íbúð á 2. hæð í fjórbýlishúsi auk sérstæðs
30,0 fm. bílskúrs og sér geymslu í kjallara. Þrennar svalir eru á eigninni. Uppgerðar
innréttingar í eldhúsi. Þrjú herbergi auk fataherbergis. Húsið að utan er nýviðgert
og skipt var um gler fyrir stuttu síðan. Á baklóð er skjólsæl hellulögð verönd auk
tyrfðrar ﬂatar.
44,9 millj.
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43,4 millj.

LINDASMÁRI

HRAUNÁS

MI

Lindasmári 48 - Kópavogi.

Hraunás - Garðabæ.

Mjög fallegt 171,0 fm. raðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 21,2 fm. innbyggðum bílskúr. Mjög góð eign með snyrtilegum
innréttingum og möguleika á 5 svefnherbergjum. Góður sólskáli með útgengi út á stóran sólpall. Stórt hellulagt bílaplan fyrir
framan bílskúr. V
Verð 54,9 millj. V
Verið velkomin.

Glæsilegt 310,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á þessum vinsæla stað í Ásahverﬁnu í Garðabæ. Möguleiki er að útbúa sér
íbúð á neðri hæð. Fallegar eikarinnréttingar í öllu húsinu ásamt eikarparketi og ﬂísum á gólfum. Allar innihurðar eru 2,50 m á
hæð. Gólfhiti er í húsinu. Húsið er staðsett ofan götu og er glæsilegt útsýni af efri hæðinni yﬁr hraunið, í átt að Bessastöðum, Snæfellsjökli og víðar. Glæsileg frágengin lóð með fallegum gróðri og hellulögðum stéttum. V
Verð 99,5 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

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

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

HÁTÚN 8 105 RVK.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

LAUGAVEGUR 63 101 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 08-03.

ARNARSMÁRI 12 200 KÓP.

ÍBÚÐ MERKT 03-01.
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Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

ÍBÚÐ MERKT 02-01.
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Góð og vel skipulögð 89 fm íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi teiknað af Sigvalda Thordarsyni. Íbúðin er teiknuð 4ra herbergja en er í dag með einu svefnherbergi.
Auðvelt að breyta aftur. Glæsilegt útsýni af suður svölum. Aðeins fjórar íbúðir
á hæð. Íbúðin er með gluggum á þrjá vegu og útsýni til suðurs, norðurs og
vesturs. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 26.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.
29,5 m. 8814

Góð 3ja herbergja 81,3 fm íbúð sem liggur við Vitastíg. Um er að ræða
húsnæði sem hefur verið breytt í íbúðarhúsnæði og er því mikið endurnýjað.
Aukin lofthæð er íbúðinni sem gefur henni skemmtilegt útlit. Íbúðin skiptist
í tvö svefnherbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu og eldhús. Sameiginlegt
þvottahús er í kjallara og sér geymsla. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
26.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,9 m. 8815

NESVEGUR 55 107 RVK.

KLEPPSVEGUR 118 104 RVK.

ÍBÚÐ MERKT - 03.02

ÍBÚÐ MERKT 07-03.
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Gullfalleg og björt 114,8 fm sérhæð á pöllum við Nesveg í Reykjavík. Mikil
lofthæð er í stofu og eru loftin klædd og með innfeldri lýsingu. Íbúðin er
vönduð með sérsmíðuðum innréttingu og marmaraflísum á gólfum. Húsið
lítur mjög vel út að utan. Fallegur garður og tvennar svalir. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 26.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 47,8 m. 8811

Vel skipulögð 88 fm útsýnisíbúð á 7.hæð í lyftuhúsi við Kleppsveg 118 í Reykjavík. Íbúðin er teiknuð 4ra herbergja en er í dag nýtt með 2 svefnherbergi.
Mjög fallegt útsýni í þrjár áttir. Íbúðin þarfnast standsetningar. Eignin verður
sýnd miðvikudaginn 27.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,5 m. 8447

VATNSSTÍGUR 17 101 RVK.

GRENIBYGGÐ 26 270

ÍBÚÐ MERKT 02-01.

4ra herbergja ca 93 fm íbúð á 2. hæð í vel staðsettu húsi. Þrjú svefnherb.
Íbúðin er skráð 89,5 fm og svo er sérgeymsla. Parket og flísar, góðar innréttingar. Suðursvalir. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. Eignin verður
sýnd þriðjudaginn 26.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 30,9 m. 8817

LAUGARÁSVEGUR 60 104 RVK.
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Frábærlega staðsett og vel viðhaldið 231,8 fm einbýlishús á tveimur hæðum
við Laugarásveg í Reykjavík. Húsið er staðsett neðan við götu og rétt við
útivistarparadísina í Laugardalnum. Stutt í skóla, heilsurækt og fleira.
Möguleiki á aukaíbúð með sér inngangi. Eignin verður sýnd miðvikudaginn
27.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 92 m. 8374

FRÓÐAÞING 17 - 203 KÓPAVOGI
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Gott og mjög vel staðsett 170 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr
við Grenibyggð 26 í Mosfellsbæ. Húsið stendur í skógarjaðri. Góð lofthæð
er yfir flestum rýmum. Húsið skiptist í forstofu, stórt hol, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu, sólskála, bílskúr og þvottaherbergi. Á baklóð er
góður geymsluskúr sem fylgir. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 27.maí milli
kl. 18:00 og kl. 18:30. V. 46,9 m. 8591

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

FÁKAHVARF VIÐ ELLIÐAVATN
- GLÆSILEG EIGN

Glæsilegt fullbúið 417,1 fm einbýlishús á fallegum stað með fallegu útsýni.
Hjónaherbergi er með sér baðherbergi og fataherbergi. Parketi á gólfi. Þrjú
rúmgóð barnaherbergi öll með fataskápum. Um er að ræða einbýlishús á afar
fallegum stað. V. 96,9 m. 8635

LJÓSALAND 20 108 RVK.

HRAUNTEIGUR 18 105 RVK.

Einstaklega gott 161 fm endaraðhús á einni hæð með bílskúr. Húsið skiptist
í anddyri, gestasnyrtingu, hol, baðherbergi, þvottaherbergi, fjögur svefnherbergi, eldhús, geymslu, borðstofu og dagstofu. Húsið er sérlega vel hannað og
er m.a. stór verönd í garði. V. 61,9 m. 4049

Falleg og mikið endurnýjuð ca 153 fm neðri sérhæð með bílskúr á góðum stað
í Teigunum í Rvk. Stofa með útgang út á svalir til suður ásamt svölum ofan á
bílskúr og þaðan er gengið niður í sér garð. Þrjú svefnherbergi og rúmgóð
stofa. 8744

ÍBÚÐ MERKT 01-01.


Um er að ræða glæsilegt 326,9 fm einbýlishús sem skiptist í 222,5 fm íbúð og
innbyggðum 45,9 fm bílskúr. Í húsinu er góð lofthæð, gólfhiti vandaðar innréttingar og innfelldar lýsingar. Húsið er vel staðsett með útsýni og er einungis
göngustígur milli hússins og Elliðavatns. V. 134 m. 8515

EINBÝLI

Sumarhúsalóð við Þingvallavatn

Grundartangi 23 270 Mosfellsbæ

Kvistaland 9 108 Rvk.
Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt
33,0 fm bílskúr, samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað
í fossvoginum. Húsið er teiknað af Albínu Thorðarson
arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu. Húsið er upprunalegt og komið er að viðhaldi. Tilboð 8739

Fallegt og vel skipulagt 353,6 fm einbýlishús við
Grundartanga í Mosfellsbæ. Eigninni fylgir 2ja herbergja
aukaíbúð með sérinngangi, ca 57 fm tvöfaldur bílskúr og
sundlaug í sólskála. Álþak er á húsinu. V. 76,5 m. 8675

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

4RA-6 HERBERGJA

8200 fm eignarlóð á þessum vinsæla stað. M.a lokað hlið
fyrir hverfið. Frábær staðsetning einungis 25 mín akstur
frá Reykjavík. V. 10,9 m. 8646

3JA HERBERGJA

Skálalækjarás 24 Skorradal 311 Borgarnesi

Mýrargata 26 101 Rvk.
Langholtsvegur 31 104 Rvk
62,2 fm einbýlishús ásamt 40,1 fm bílskúr. Húsið er að
mestu á einni hæð, tvö svefnherbergi. Gengið úr stofu
út í bakgarð, 540 fm lóð. Húsið er til afhendingar við
kaupsamning, sölumenn sýna. V. 31,9 m. 8807

4ra herbergja 128,8 fm íbúð á 3. hæð merkt 03.03 í nýju
glæsilegu lyftuhúsi við Reykjavíkurhöfn. Skipulag eignar:
Anddyri, hol, stofa, borðstofa, eldhús, tvö baðherbergi,
þrjú svefnherbergi og þvottahús. Úr stofunni er gengið út
á 7,8 fm austursvalir. V. 56 m. 8820

Um er að ræða 6058 fm skógi og kjarri vaxna endalóð þó
eru ber svæði inn á milli. Rafmagn og vatn er komið að
lóðarmörkum. Glæsilegt útsýni er frá lóðinni yfir vatnið og
fjallahringinn. Veiði er leyfð í vatninu í landi Indriðastaða
og lóðarhafi má reisa bátaskýli við vatnið. Komið er öryggishlið inn á sumarhúsasvæðið og reisa má allt að 180 m2
sumarhús á lóðinni. V. 4,9 m. 4341

Fellsmúli 18 108 Rvk.
4ra herbergja íbúð á 4.hæð. Þrjú svefnherbergi, glæsilegt
útsýni, góðar svalir. Ágæt sameign. Nýlega máluð íbúð.
Laus strax, sölumenn sýna. V. 28 m. 8468

SUMARHÚS

SUMARHÚSALÓÐIR

Austurkór 100 og 102 203 Kóp.
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

Glæsilegar 3ja - 4ra herbergja íbúðir í mjög vel staðsettu
sex íbúða fjölbýli. Tvö baðherbergi, sérinngangur,
sérþvottahús. Norðvestur svalir með glæsilegu útsýni.
Eikar innréttingar, granít á borðum, flísar og parket á
gólfum. Íbúðirnar er til afhendingar við kaupsamning. V.
frá 42,3 m. 8786

Eignalóð við Þingvallavatn
Vatnsbakkalóð við Þingvallavatn. Eignarlóð 6.630 fm
Lóðin er staðsett skammt frá Miðfellinu austan-megin
við Þingvallavatn. Einungis 15 mínútna akstur er yfir á
Laugavatn. Lokað hlið fyrir hverfið. Mikið útsýni.
V. 8,5 m. 8669
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Sumarhús - Efristíg við Þingvallavatn
Fallegt 71,9 fm sumarhús á þessum vinsæla stað. Húsið
sem er byggt 1996 skiptist í forstofu, hol, þrjú herbergi,
baðherbergi, stofur, opið eldhús, sólstofu með útsýni og
geymslum. V. 18,5 m 8737

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.

Reynimelur 60, p
parhús m/bílskúr + auka íbúð
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 26.5.FRÁ 17:30-18
PIÐ

O

Reynimelur 60. Glæsilegt parhús á tveimur
hæðum og bílskúr ásamt íbúð m/sérinngangi
í kjallara, samtals 248,2 fm. Mörg herbergi.
Parket, ﬂísar og dúkur á gólfum. Vönduð eign
vestan við Hofsvallagötu.
Verð 79 millj.
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OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 26.5
FRÁ KL. 17:30-18. VERIÐ VELKOMIN.

Laugarásvegur-sérhæð á tveimur hæðum
Heiðnaberg, 3ja herb. 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.

Snæland 2, íb.301
OPIÐ HÚS . MIÐVIKUD. 27.5. FRÁ KL17-17:30
IÐ

OP

Snæland 2, Fossvogshverﬁ, Reykjavík: Glæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í lítilli
blokk ( 2. HÆÐ MIÐAÐ VIÐ AÐALINNGANG).
Íbúðin er mikiið endurnýjuð, m.a. er baðið
allt endurnýjað, m. baðkari og sturtuklefa og
handklæðaofni, parket á gólfum. Þvottaherr
bergi innan íbúðar. Rúmgóðar suðursvalir eru
frá stofu með góðu útsýni. Verð 36,9 millj.
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Skólabraut Seltjarnarnesi, neðri sérhæð
Skólabraut neðri hæð. Falleg mikið endurnýjuð
íbúð á neðri hæð í tvíbýli. Sérinngangur. Gengt frá
íbúð á góðan pall.þrjú svefnherbergi, eldhús og bað
með nýlegum innréttingum. Eignin er einstaklega
vel staðsett gagnvart skólum, íþróttaaðstöðu og allri
þjónustu. Verð 44,9 millj.

Laugarásveg u.þ.b. 155 fm. Eignin er björt og vel úr garði gerð og bíður uppá mikla möguleika.
Sjón er sögu ríkari. Bókið skoðun. Verð 51,9 millj.

Kelduland 4ra -SKIPTI Á RAÐHÚSI Í FOSSVOGI

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 27.5
FRÁ KL 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Eignir

Eignir

SELTJARNARNES: EINBÝLI Á GÓÐU
VERÐI M.MÖGULEIKA Á AUKAÍBÚÐ
Lindarbraut á Seltjarnarnesi: Ca. 220 fm. fallegt vel
viðhaldið einbýli. Fjögur svefnherbergi, rúmgóðar
stofur m. arni. hol, verönd m. heitum potti. Tvöfaldur bílskúr. GOTT VERÐ 61,9 millj.

Flúðasel, fallegt raðhús
Samtals ca. 170 frm fallegt raðhús á 2 hæðum
ásamt bílskúr. Niðri eru 3 svefnherbergi, baðherberr
gi, þvottaherb. o.ﬂ. Á efri hæð stofa með útgengi á
suðursvalir, opið eldhús og 1 svefnherbergi. þetta
er vel skipulögð og velviðhaldin eign, skipti á minni
eign koma til greina. Verð 43,4 millj.

Sumarhús-Þingvöllum
Sumarhús með gestahúsi á fallegum stað við Efri
Stíg í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Frábært útsýni
yﬁr vatnið. Einstakt tækifæri til að eignast sumarhús
í þessari náttúruparadís Verð 19,8 millj.

Sumarhúsalóð Fjallaland, Leirubakka.
Ca. 7000 fm. lóð á einstökum stað í Fjallalandi, Leirubakka í grend við Rangá. Gott verð 1.750 þúsund.
Mögulegt að kaupa tvær samliggjandi lóðir og fá þá
góðan afslátt á heildarverð.

Fold kynnir: Ágæt, talsvert endurnýjuð 3j-4ra herbergja íbúð á 1.hæð. Góðar suðursvalir.
Endurnýjað eldhús. EIGNIN FÆST ENUNGIS I SKIPTUM FYRIR RAÐHÚS Í FOSSVOGI OG NÁGRENI
MEÐ GÓÐU AÐGENGI.

Hvað kostar eignin mín?

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

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

Opið hús

Birkilundur 11

30,maí kl 14:00 - 16:00
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Opið hús

26.maí kl 17:30 - 18:00

Frostaþing 7

203 Kópavogur

Vel skipulagt einbýlishús á einni hæð. 5 svefnherbergi +
hjónaherb. 41,7 fm innbyggður bílskúr.

862 1914

Opið hús

27.maí kl 18:30 - 19:00
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112 Reykjavík
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28.maí kl 18:00 - 18:30

Opið hús

Heiðvangur 74
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201 Kópavogur

Björt, skemmtileg og rúmgóð íbúð á jarðhæð með góðum
sólpalli í Lindarhverfi í Kó
K pavogi.
verönd.
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27.maí kl 17:30 - 18:00

27.maí kl 18:00 - 18:30

Suðurmýri 58a

Einbýli
Fermetrar 311,6 fm

Opið hús

7 herbergja Fjöllbýli
4 herb
bergj
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ja Fjölbýli
62.900.000.-kr Fermetrar 114,6 fm 33.500.000.-kr Fermetrar 82 fm

3 herbergja Einbýli
12.500.000.-kr Fermetrar 235 fm
einar@fr.is

Opið hús

www.fr.is
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MIKLABORG

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
695 9500

Sími:

Þórunn Pálsdóttir

Svan G. Guðlaugsson

Helgi Jónsson

Jórunn Skúladóttir

Páll Þórólfsson

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 773 6000

Sími:

sölufulltrúi
697 9300

Sími:

sölufulltrúi
780 2700

sölufulltrúi
Sími: 845 8958

Sími:

sölufulltrúi
893 9929

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Eiðistorg
Björt og rúmgóð 105 fm, 3ja herb á 2.hæð
Stæði í lokaðri bílgeymslu
Tvennar svalir og rúmgóð stofa
Tvö góð svefnherbergi

Nánari upplýsingar veitir:

Nánar: Ólafur 822 2307

Verð:

36,9 millj.

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

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími:

899 5856

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími:

6955520

Falleg 4ra herbergja íbúð með bílskúr
samtals 160,9 fm

Þrjú svefnherbergi, þar af hjónaherbergi með
sér baðherbergi
Skjólgóður suðurptallur og garður
Eldhús með miklu skápaplássi, vönduð tæki
Verð:

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Vindakór

Breiðavík
Fallegt 160 fm raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

Íbúðin er á efstu hæð með tvennum svölum
Skemmtilegt skipulag - laus strax
Nánar: Svan 697 9300

49,9 millj.

Verð :

39,0 millj.

g
Einstök staðsetnin

Þorláksgeisli
Stórglæsilegt of vel skipulagt 168,9 fm
6 herbergja endaraðhús á tveimur hæðum
með 30,6 fm innbyggðum bílskúr,
samtals : 199,5 fm.
Einstakt útsýni, fallegur garður.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

54,9 millj.

Ásvallagata
Falleg og vel skipulögð 56,2 fermetra 2ja
herbergja íbúð á þessum vinsæla stað við
Ásvallagötu í 101 Reykjavík.

Nánar: Páll 893 9929

Verð :

26,3 millj.

Kleppsvegur
Mjög falleg og vel skipulögð 45,7 fm
2ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi.
Hús og sameign er mjög snyrtilegt.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

19,0 millj.

Hamarsbraut
Reisulegt einbýlishús í Hafnafirði
Eignin er alls 208 fm þar af 30 fm bílskúr
Róleg og eftirsótt gata, frábært útsýni
Góð stofa, sjónvarpshol og 4 svefnherb.
Göngufæri við miðbæinn
Nánar: Atli 899 1178

Verð :

Ásbúð

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

Fallegt 227,4 fm einbýlishús á þremur
pöllum. Stórar stofur, endurnýjað eldhús og
baðherbergi 5-6 svefnherbergi, tvöfaldur
innbyggður bílskúr. Mjög stór og skjólsæl lóð
með miklum gróðri og sólpalli.

Verð :

67,9 millj.

Nánar: Svan 697 9300

Verð :

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

64,9 millj.

Vættaborgir

Nánar: Jórunn 845 8958

Furuás Garðabæ

Nánar: Atli 899 1178

Verð :

67,5 millj.

Hofgarðar
Reisulegt hús samtals að stærð 326,3 fm
Húsið er 261,3 fm, íbúð í kjallara er 65,0 fm
Tvöfaldur bílskúr að stærð 33,6 fm.
Í rólegri botnlangagötu á Seltjarnarnesi
Hverfið er rótgróið og skjólríkt
Útsýni er af efri hæð til sjávar og fjalla

71,9 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

99,5 millj.

t

Kötlufell

Hávallagata

Tunguvegur

3ja herbergja
Stærð 78,1 fm

Falleg 2ja herbergja íbúð að stærð 56,3 fm
Á fyrstu hæð/fimm íbúða hús

Falleg sérhæð, 68,3 fm skráðir
Þrjú svefnherbergi

Fallegt útsýni
Yfirbyggðar svalir

Eldhús og baðherbergi hafa verið endurnýjuð
Hús í góðu viðhaldi
Frábær staðsetning; 101 Reykjavík

Sérinngangur
Mikið endurnýjuð, bæði bað og eldhús
Frábær staðsetning

Nánar: Hilmar 695 9500

Verð :

22,3 millj.

www.miklaborg.is

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

28,7 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

- með þér alla leið -

Verð :

29,9 millj.

Rauðarárstígur
Falleg- og vel skipulögð 56,6 fermetra
3ja herbergja íbúð auk sér geymslu í risi.
Sameiginlegt þvottaherbergi er í risi hússins.

Nánar: Páll 893 9929

Verð :

23,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

Skerjabraut
4ra herbergja, 2. hæð

Kambasel

Skaftahlíð

80 fm íbúð á jarðhæð
Sérinngangur
Stór afgirtur garður og merkt stæði
2-3 svefnherbergi
Útgengi út í garð í íbúð

Stærð 109,8 fm
Frábær staðsetning
Afhending haust 2015
Nánar: Hilmar 695 9500

Verð :

48,9 millj.

Suðurhella
179 fm atvinnuhúsnæði
Möguleiki á að nær tvöfalda flatarmál
Búið er að taka niður loft

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

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

25,9 millj.

Stakkholt

26,1 millj.

Til sölu eða leigu nýtt atvinnuhúsnæði á
áberandi stað. Húsnæðið er 375 fm á tveimur
hæðum. Húsnæðið afhendist samkvæmt nánara

Tilboð

Nánar: Svan 697 9300

Verð :

29,5 millj.

Suðurlandsbraut

aðgengi. Óskað er eftir tilboðum í eignina.
Verð :

Seljavegur
97 fm vel skipulögð 3-4ra herb. íbúð á 2. hæð í þríbýli 2
svefnherb. og hægt að bæta við því þriðja.
Einnig stórt vinnu/unglingaherb. í kjallara.
Skemmtilegur og barnvænn bakgarður (Borgarstígur)
Gler í gluggum endurnýjað að hluta, nýlegt þakjárn

Nánar: Páll 893 9929

samkomulagi. Stórir verslunargluggar og gott

Nánar: Jón Rafn 695 5520

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

37,5 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Kötlufell

250-300 fm skrifstofuhúsnæði á góðum stað
9 skrifstofur auk móttöku, eldhús og
fundarherbergi
Frábær staðsetning
LAUST STRAX TIL SÖLU EÐA LEIGU!

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

Nánar: Ólafur 822 2307

Nánar: Jason 775 1515

Lækkað
Verð :

verð

18,6 millj.

rax
Laus st

Eyrarskógur

Hestur
Fallegt sumarhús á lokuð svæði í
Kiðjabergslandi. Gott útsýni yfir Hvítá.
Tæplega 1 hektara eignarland
Húsið er með þremur svefnherbergjum
Mikill og fallegur gróður á landi
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

16,2 millj.

Lækjarbakki
70 fm fullbúið heilsárshús á steyptri plötu
Rúmlega 7000 fm eignarland, gott útsýni
Heitt og kalt vatn, pottur á skjólgóðri verönd
Tvö svefnherbergi
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

19,9 millj.

Vesturgata

Stærð 49,5 fm
2 svefnherbergi
Svefnloft
Fallegt útsýni
Eigandi skoðar öll skipti
Nánar: Hilmar 695 9500

Glæsileg 5-6 herbergja íbúð á 2. og 3ju hæð.
Eldhús tekið í gegn fyrir 2 árum.
Baðherbergi nýlegt.
Tvennar svalir

9,9 millj.

Verð :

Nánar: Jason 775 1515

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

43,9 millj.

Eyjabakki

Þingvellir

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð frá :

Huggulega 3ja herb. íbúð ásamt innbyggðum
bílskúr. Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð
m.a. gólfefni og baðherbergi.
Eignin er á 2. hæð skráð 100,3 fm þar af
bílskúr 20,7 fm.

16,3 millj.

Nánar: Svan 697 9300

Verð :

27,5 millj.

Drápuhlíð
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð
Efri hæð á þessum eftirsótta stað
Góð stofa og 2-3 svefnherbergi
Endurnýjað eldhús, góðar svalir
Íbúðin er laus strax
Nánar: Atli 899 1178

Verð:

39,7 millj.

Álfaskeið
Falleg og vel skipulögð íbúð
3-4ra herb. á 3. hæð
Góð staðsetning miðsvæði í Hafnaf.
Þvottahús á hæðinni, góðar svalir
Frábær fyrstu kaup
Nánar: Atli 899 1178

Verð :

24,8 millj.

t

Smalaholt
Notalegt tæplega 60 fm heilsárshús
Heitur pottur á skjólgóðri verönd
6000 fm eignarland
Friðsæll staður
Lokað sumarhúsasvæði
Nánar: Jón Rafn 695 5520

MIKLABORG

Verð :

15,9 millj.

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

Verð :

59,9 millj.

Hraunbær
Tveggja herbergja á annarri hæð
Stærð 57 fm, mjög falleg íbúð
Endurbætur miklar bæði utandyra og innan
Heildræn innri hönnun í íbúð
Sameiginlegt þvottahús í kjallara
Nánar: Jórunn 845 8958

- með þér alla leið -

Verð :

20,9 millj.

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

Verð :

39,9 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG

þriðjudaginn 26.maí kl.17:00-17:45

þriðjudaginn 26.maí kl.19:00-19:30

Hraunbær 43

Nánari upplýsingar veitir:

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

Mjög fallegt og vel við haldið 160,1 fm
5-6 herbergja raðhús á einni hæð ásamt
21,1 fm bílskúr, samtals : 181,2 fm.
Glæsilegur garðskáli með kanínu og
útgengt út í sólríkan suður garð.
Verð frá:

46,9 millj.

Línakur 1

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

OPIÐ HÚS Í DAG

miðvikudaginn 27.maí kl. 17:30-18:00

Sólvallagata 43

Skólavörðustígur 18

Glæsileg 98,9 fm. 2ja - 3ja herbergja

Falleg íbúð að stærð 74,1 fm á fyrstu hæð

Nýuppgerð íbúð

Húsið í góðu viðhaldi/íbúðin ný máluð

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

Gluggar og dyr setja mikinn svip á eignina
Nánari upplýsingar veitir:

Frábær staðsetning
Suðvestur svalir 25,5 fm.
Verð :

44,8 millj.

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

OPIÐ HÚS Í DAG

34,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27.maí kl. 18:00-18:30

Borgarholtsbraut 72

Arnarhraun 15

Sérhæð og bílskúr samtals 120 fm

Falleg neðri sérhæð í tvíbýlishúsi alls 163 fm

á góðum stað í vesturbæ Kópavogs

Gott innra skipulag, fjögur rúmgóð svefnherb.

Íbúðin er 4ra svefnherbergja og 86 fm
Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Frábær staðsetning
Verð :

þriðjudaginn 26.maí kl.17:30-18:15

Nánari upplýsingar veitir:

44,9 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 26.maí kl.18:00-18:30

Nánari upplýsingar veitir:

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð
Stærð 122,9 fm.
Stórar suðursvalir
Fallegt útsýni
Frábær staðsetning

Eign með mikla möguleika s.s aukaíbúð
Nánari upplýsingar veitir:

bílskúrinn er 34 fm
Verð :

32,5 millj.

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

Húsið er mikið endurnýjað
Eftirsótt staðsetning
Verð :

OPIÐ HÚS Í DAG

41,7 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 26.maí kl.17:00-17:45

miðvikudaginn 27.maí kl.12:00-12:30

Austurströnd 6

Nönnubrunnur 1

Seltj nes

Nánari upplýsingar veitir:

Góð 4ra herb. íbúð auk stæði í bílgeymslu.
Mikið endurnýjuð og vel skipulögð
Sér garður í suður og svalir í norður
Þrjú góð svefnherbergi

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

38,9 millj.

4ra herbergja 142,4 fm fm tilbúin til afhendingar.
Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar og plankaparket.
Stór barnaherbergi og fataherbergi inn af hjónaherb.
Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pállsdóttir, sölufulltrúi
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

Fallegt útsýni til fjalla og yfir Úlfarsárdal.
Sérlega breitt stæði í bílageymslu.
Verð :

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

miðvikudaginn 27.maí kl.18:00-18:30

þriðjudaginn 26.maí kl.18:00-18:45

Kögursel 9

Garðsendi 11

Nánari upplýsingar veitir:

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

Mjög falleg og vel skipulögð 134,4 fm 7-8
herbergja efri sérhæð og ris ásamt 46,0 fm
bílskúr, samtals: 180,4 fm.
4-5 svefnherbergi.
Tvö böð og tvennar stofur.
Verð :

46,9 millj.

46,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Frábært fjölskylduhús
Stærð 216,9 fm
Tvær hæðir plús bílskúr
Stór sólpallur með skjólgirðingum
Innarlega í rólegri götu
Stutt í skóla
Verð :

OPIÐ HÚS Í DAG

54,5 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 26.maí kl.17:30-18:00

miðvikudaginn 27.maí kl.18:30-19:00

Rofabær 45

Langalína 17
jarðhæð

Nánari upplýsingar veitir:

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

Góð íbúð á þriðju hæð, stærð 90,1 fm
Gott eldhús með borðkrók
Búið að safna fyrir framkvæmdum í sumar
Geymsla í kjallara og sameiginlegt þvottahús
Barnvænt hverfi
Verð :

www.miklaborg.is

23,9 millj.

Glæsileg íbúð á jarðhæð, 139 fm.
3 svefnherbergi.
Vönduð gólfefni.
Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -

Sérsmíðaðar innréttingar.
Sólpallur.
Verð :

55,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

- með þér alla leið -

www.miklaborg.is
OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27.maí kl.17:30-18:00

Maríubakki 14
3ja herbergja
80 fm
2. hæð

OPIÐ HÚS

Suðursvalir

fimmtudaginn 28.maí kl. 17:00-19:00

Nánari upplýsingar veitir:

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

24,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27.maí kl.17:00-17:30

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir.
Sólpallur og svalir til suðurs.
Tvennar svalir með flestum íbúðum.

Funalind 13

Útsýni

Mánatún 7-17

Góð 4ra herbergja íbúð á 5.hæð, 115,2 fm
Vinsælt lyftuhús og fallegt útsýni

33,7 millj. - 145,0 millj.

Lyftuhús.

Verð :

Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð.

Nánari upplýsingar veitir:

Stæði í lokuðum bílakjallara.

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

Stórar suðursvalir
Gott skipulag og þvottahús innan íbúðar
Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pállsdóttir, sölufulltrúi
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000
Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

37,0 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27.maí kl.19:00-19:30

Frostafold 6
Rúmgóð 2ja herbergja

Hrísabrekka

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

Verð :

22,8 millj.

Stærð 70,7 fm.

Borgarhólsstekur

Lyftuhús

Þingvellir

Reisulegt og fallegt 80 fm sumarhús ásamt
10 fm gestahúsi. Tæplega 2000 fm eignarlóð.
Mikið og víðsýnt útsýni yfir Þingvallavatn. Tvö
svefnherbergi í sumarhúsi. Falleg lóð og næg
bílastæði.
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

Fallegt útsýni
Nánari upplýsingar veitir:

Frábær staðsetning

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

23,9 millj.

23,7 millj.

Seiðakvísl

Litli-Árás
við Langá
83 fm sumarhús, 3-4 svefnherbergi
5000 fm gróðurvaxið eignarland
Leiksvæði fyrir börnin
Næg bílastæði
Nánar: Jón Rafn 695 5520 Verð frá :

17,9 millj.

Lækjarbakki
Fokhelt 110 fm sumarhús á steyptum grunni
0,9 hektara eignarland
Kalt og heitt vatn við lóðarmörk
Mikið útsýni
Þrjú svefnherbergi
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

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

14,9 millj.

Vandað 243 fm einbýlishús.
4 svefnherbergi. 2 baðherbergi.
Tvöfaldur bílskúr.
45 fm svalir.
66,7
Verð:

millj.

OPIÐ HÚS
Laugardaginn 30.maí kl.14:00-16:00

Lerkilundur
Þingvellir

Hrútalágar
Vel byggt sumarhús í landi
Stóra Holts Gnúpv.hreppi
2 svefnherbergi ásamt svefnlofti
Mjög vel viðhaldið hús 5500 fm leigulóð Tryggur samningur
Nánar: Jón Rafn 695 5520

MIKLABORG

18,9 millj.

Öndverðarnes

Fallegt tæplega 70 fm hús á eignarlandi.
Þrjú svefnherbergi
Stofa og opið eldhús með góðu skápaplássi
Útigeymsla og gróður vaxin lóð

Lóðir

Höfum til sölu nokkrar lóðir og sumarhús
Golfvöllur og sundlaug á svæðinu
Rafmagnshlið, stutt í þjónustu
Verð frá 2,9 milljónum
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

Hringið í 824-7021 til að opna hlið!
Nánari upplýsingar veitir:

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

2,9 millj.

- með þér alla leið -

Verð :

14,2 millj.

569 7000

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Stofnað

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

1983

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

JÖKULHÆÐ - GARÐABÆR
- EINBÝLI

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

LINDARBERG - HAFNARFJÖRÐUR
- EINBÝLI

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr samtals skráð
um 300 fermetrar. Húsið er á staðsett á frábærum útsýnisstað í hæðarhverfi í Garðabæ. Fallegar innréttingar
og gólfefni. Verð 89 millj.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr, samtals ca. 215 fm. Vandaðar
innréttingar, parket, stofa, borðstofa, 4 svefnherb. glæsilegt eldhús, ofl. Fullbúin eign í sérflokki, frábær
staðsetning og útsýni.

Mánastígur - Hfj. - Einstök staðsetning

Dvergholt - Hafnarfjörður - Einbýli

Suðurgata 82 - Hafnarfjörður - Parhús

Lækjarás - Garðabær - Einbýli

Höfum fengið í einkasölu glæsilegt og virðulega húseign á þremur
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 330 fm. Tvímælalaust eitt
allra fallegasta steinhús bæjarins. Einstök staðsetning í hrauninu.
Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn, skóla og fleira.
Verð 79 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 190 fermetra einbýli á
einni hæð vel staðsett á Holtinu í Hafnarfirði. Eignin er í mjög góðu
ástandi og skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu, borðstofu,
sólskála, eldhús, þvottahús, gang, þrjú barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, bílskúr og geymsluloft. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Verð 49,8 millj.

Hraunhamar kynnir sérlega fallegt vel innréttað parhús rétt við
miðbæ Hafnarfjarðar, í göngufæri við miðbæinn og suður höfnina.
Húsið er á þremur hæðum, tvær hæðir og ris, samtals skráð 162,4
fm en þar af er bílskúr 25,6 fm. 4 svefnherbergi. Verð 45,9 millj.

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

ri

60

g
ao

eld

ár

Langeyrarvegur - Hafnarfjörður - Einbýli

Engjasel 71 - Reykjavík - Raðhús

Boðahlein við Hrafnistu

Holtsbúð – Garðabær – Einbýli

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

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

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

Fallegt og töluvert endurnýjað einbýli á einni hæð með
góðum bílskúr, samtals 160 fm, á þessum vinsæla stað. Stór
svefnherbergi. Góður bakgarður í suður. Stutt í skóla og
þjónustu. Frábær staðsetning. Bein sala eða skipti á minni
eign í Garðabæ. Verð 49,5 millj.

Furuás 23 -27 - Hafnarfjörður - Raðhús

Álfholt - Hafnarfjörður - Glæsileg sérhæð

Langalína 27 - Garðabær - 4ra herb.

Klukkuberg - Hafnarfjörður - 4ra herb.

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

Nýkomin glæsileg 150 fm. íbúð á tveimur hæðum, hæð og ris með
4 góðum svefnherb. möguleiki á 5 herb. fallegar innréttingar, 2
baðherb. 2 svalir, Frábær staðsetning í barnvænu umhverfi, stutt í
skóla. Útsýni. Verð 36,9 millj.

Glæsileg 118,5 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð æí vönduðu
lyftuhúsi með bílskýli. Frábær staðsetning við ylströndina. Vandaðar
innréttingar og tæki. Parket og flísar á gólfum. Suður svalir. Laus
strax. Verð 45,9 millj.

Hraunhamar kynnir bjarta og fallega íbúð á tveimur hæðum í
Setbergslandinu. Glæsilegt útsýni. 3 svefnherbergi. Fallegar innréttingar og baðherbergi. Sérinngangur. Stæði í bílageymslu. Mjög
góð staðsetning. Verð 31,9 millj.

Hringbraut - Hafnarfjörður - 2-3ja herb.

Háholt 16 - Hafnarfjörður - Penthouse

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða mikið endurnýjaða
65,3 fm. 2ja til 3ja herbergja íbúð við Hringbraut 23 í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, gang, eldhús, herbergi,
baðherb. og geymslu ásamt hefðbundinni sameign.Laus strax. Verð
23,3 millj.

Hraunhamar kynnir mjög fallega endaíbúð á efstu hæð, penthouse.
Efsta hæð í 5.hæða lyftuhúsi samtals 104,7 fm. Að auki fylgir stæði
í bílahúsi. Parket á gólfum og dúkur á gólfum. Stórkostlegt útsýni
yfir bæinn, höfnina, Esjuna ofl. Verð 31,9 millj.
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Álfaskeið 88 - Hafnarfjörður - 3-4ra herb.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 87,5 fermetra 3ja-4ra
herbergja íbúð á þriðju hæð. Eigninni fylgir bílskúrsréttur. Eldhús
með fallegri innréttingu. Baðherbergi með fallegri innréttingu og
sturtuklefa. Gólfefni parket og flísar. Verð 24,8 millj.
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Skipalón 20 - Hafnarfjörður
- Glæsileg endaíbúð
Glæsileg 167 fm. endaíbúð í vönduðu lyftuhúsi ætlað 50 ára og
eldri. Vandaðar Brúnás innréttingar,
g tvö baðherbergi,
g fataherbergi
ogg ggóð herbergi.
g Óvenju
j stórar ogg ggóðar stofur. Tvennar svalir.
Glæsilegt eldhús, granít á borðum. Útsýni.
Verð 53,5 millj.

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is
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Stefán Már Stefánsson
sölufulltrúi
659-0500 / 530-6504
stefan@heimili.is

Jón Stefán
Hjaltalín

www.fasteignak.is

FROSTASKJÓL 43

IÐ

Hdl og löggiltur
fasteignasali

Berglind

Berta

Hdl og löggiltur
fasteignasali

Sölufulltrúi

LEIFSSTAÐIR II
SVEITAHÓTEL OG GOLFVÖLLUR

Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali

OP

fasteign@logmennak.is

HÚ

S

Opið hús þriðudaginn 26. maí frá kl 17:15-18:00
Glæsilegt 5 herbergja raðhús ásamt bílskúr við Frostaskjól í vesturbæ Reykjavíkur. Húsið er á þremur hæðum,
4 svefnherbergi, eldhús, stofa, borðstofa, skrifstofa, baðherbergi, gestasalerni, stórt leikherbergi í kjallara og tvær
geymslur. Snyrtilegur garður með palli og heitum potti. Verð.77m.
Allar nánari upplýsingar veitir Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Glæsilegt sveitahótel í 5 mínúta fjarlægð frá Akureyri með mjög fallegu
útsýni inn Eyjafjörð og yfir Akureyri.
• Á Leifsstöðum eru 13 herbergi.
• Bar og veitingasalur sem tekur allt að 50 manns í sæti.
• Golfvöllur sem var opnaður árið 2005. Landslagið við völlinn er einstaklega
glæsilegt og völlurinn sjálfur vel hirtur.
• Ca. 14 hektara land fylgir, miklir möguleikar á stækkun.
• Mikill annatími er nú á Leifsstöðum, mjög góð bókunarstaða fyrir sumarið.
Óskað er eftir tilboðum.

Eignamiðlun Akureyrar | Hofsbót 4, 2. hæð | 600 Akureyri | Sími: 464-5555

RYHM[\Ytraust mYHUN\Y

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Hringbraut 39

101 Reykjaví
vík

29.900.000

Karlagata 19

101 Reykjavík

17.500.000

520 9595
Borgarás 8

69.900.000

210 Garðabær

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. maí kl. 18.30-19.00
Herbergi: 3-4

Stærð: 86,5 m2

Herbergi: 2

Stærð: 42,4 m2

Herbergi: 5

Stærð: 243,3 m2

Glæsileg og mikið endurnýjuð 3-4herb
3-4
íbúð á Hringbraut. Um er að ræða 3herb
íbúð á 2.hæð ásamt herbergi
ergi í risi með sameiginlegu salerni. Eignin er skráð 86,5fm
og hefur verið mikið endurnýjuð
endu
m.a eldhús, baðherbergi og gólfefni. Einnig er búið
að endurnýja skolp
olp og
o vatnslagnir í húsinu. Örstutt í Háskólann og alla þjónustu.
Upplýsingarr ve
veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Góð 2 herbergja íbúð á frábærum
rum stað í miðborg Reykjavíkur. Um er að ræða
42,4fm eign í kjallara í litlu fjölbýli.
fjöl
Göngufæri er í miðbæinn en gatan er róleg og
gróin. Stofan rúmar bæði
æði borðstofu og stofu og svefnherbergi er rúmgott. Nýlega
var baðherbergi tekið
ekið í gegn og búið er að skipta um glugga í íbúðinni.
Upplýsingarr ve
veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Stórglæsilegt endaraðhús með bílskúr. Hönnun hússins er einstök og tekur mið af
skemmtilegu birtuﬂæði og tenginga á milli rýma. Glæsilegur stór stigi með glerhandriðum tengir hæðirnar saman. 3 svefnherbergi (hægt að hafa 4) Stofan er
mjög rúmgóð með útgengi út á verönd. Eldhúsið er glæsilegt með hvítri innréttingu
og granít á borðum. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Langalína 10

Suðurmýri 16

Kríunes 11

210 Garðabær

44.500.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 27. maí kl 17.30-18.00
Herbergi: 3

170 Seltjarnarne
ness

39.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 27. maí kl. 18.30-19.00

Stærð: 120,9 m2

Herbergi: 3

Stærð: 113 m2

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

Norðurbraut 23b

Þorrasalir 13-15

220 Hafnarfjörðu
örðurr

33.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. maí kl.17:30-18:00
Herbergi: 4

Stærð: 119 m2

Góð sérhæð með sérinngangi í fallegu tvíbýlishúsi í rólegu og fjölskylduvænu
hverﬁ í Hafnarﬁrði. Íbúðin er með 3 stór svefnherbergi, góða forstofu, baðherb.,
stofu, eldhúsi og þvottahúsi og geymslu í sameign. Svalir í suður og góður garður.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222
Herbergi: 8

Stórglæsileg íbúð með verönd og garði í fallegu lyftuhúsi. Eignin nýtur einstaks
útsýnis. Húsið stendur við hafﬂötinn og er því í nánum tengslum við sjóinn og fallega
náttúru. Allar innréttingar og gólfefni eru vönduð og samræmd í íbúðinni.. Stutt er
í alla þjónustu og sérgerð ylströnd er í hverﬁnu. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

94.500.000

Stærð: 314,8 m2

Glæsilegt, reisulegt og frábærlega staðsett einbýlishús með innbyggðum tvöföldum
bílskúr innst í botnlanga á Arnarnesinu. Frábært útsýni er frá húsinu og örstutt er út
á stofnbrautir. Möguleiki er á að vera með aukaíbúð á neðri hæð fyrir fjölskyldumeðlimi. Garðurinn er gróinn, skjólríkur og fallegur með heitum potti.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

201 Kópavogur

BÓKIÐ SKOÐUN - VERIÐ VELKOMIN
Fjölbýlishús Herb: 3-4 Stærð: 107-126 m2

Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja - 4ra herbergja íbúðir á þessum vinsæla stað í Kópavogi.
Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Víﬁlsstaði. Einstaklega fallegt útsýni.
Stærðir frá 107 - 126 fm. Afhending í ágúst 2015.
Uppl. Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225 og Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Verð: 36,9- 48,2m

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

RYHM[\Ytraust mYHUN\Y
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Sigurður
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Dórothea
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

Jóhanna Kristín Þorsteinn
Fasteignasali Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Halla
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

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

Maríubaugur 121

36.500.000

113 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. maí kl. 18:00-18:30
Herbergi: 4

Þórsgata 17

29.900.000

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 27. maí kl.17:30-18:00

Stærð: 120 m2

Herbergi: 2

Vesturgata 52

101 Reykjavík

42.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN!

Stærð: 92,9 m2

Herbergi: 4

Stærð: 103,3 m2

Fasteignasalan Torg kynnir:
Gullfallega 120 fm 4ra herberja íbúð á efstu með sérinngangi í Grafarholti. Fallegt
útsýni yﬁr Esjuna. Mjög gott skipulag og rúmgóð svefnherbergi. Aukin lofthæð í
stofu og svalir til suðvesturs.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Glæsileg og endurnýjuð 2ja herbergja íbúð með sér inngangi á jarðhæð í steinsteyptu húsi á besta stað í Þingholtunum. Alls er íbúðin skráð 92,9fm, þar af rými í
kjallara skráð 31,2fm nýtt í dag undir vinnustofu. Gott svefnherb. Góð eldhúsinnrétting.Gott aðalrými með hvíttuðu eikarparketi á gólfum.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

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

Haukanes 5

Strandvegur 26

Hraunbrún 30

99.500.000

210 Garðabær

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN
Herbergi: 9

Stærð: 356,4 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 27. maí kl.18.30-19.00

Bílskúr

Auka íbúð

Herbergi: 2

Stórglæsilegt og vandað einbýlishús með innbyggðum 60 m2 bílskúr og frábæru
útsýni. Um 60 fm aukaíbúð er á jarðhæð með sérinngangi. Húsið var töuvert
endurnýjað á síðasta árinu. Lóðin er einkar glæsileg með stórum steyptum svölum
með innbyggðum heitum potti. Húsið er sérlega glæsilegt og teiknað af Kjartani
Sveinssyni. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Kópavogstún 10-12

31.900.000

210 Garðabær

Stærð: 83,3 m2

39.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 27. maí kl 17.30-18.00

Bílageymsla

Herbergi: 4

Glæsileg og mjög rúmgóð 2ja herbergja íbúð á annari hæð í góðu lyftuhúsi. Stæði
í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Örstutt er í mjög fallegar gönguleiðir meðfram
sjónum og að ylströndinni. Sér þvottahús er innan íbúðar. Innréttingar og gólfefni
eru úr Eik.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

56.900.000

200 Kópavgour

220 Hafnarfjörður

Stærð: 152,8 m2

Bílskúr

Mjög rúmgóð björt og falleg 4ra herb sérhæð á frábærum stað í gamlabænum.
Eignin er á efstu hæð með sérinngangi og góðum bílskúr. Íbúðin er mjög mikið
endurnýjuð að innan með sérsmíðuðum innréttingum á baðherbergi og í eldhúsi.
Glæsilegt útsýni er út á Víðistaðatúnið og út á sjó.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Fiskakvísl 32

110 Reykjavík

41.900.000
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OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. maí kl 17:30-18:00
Herbergi: 4

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. maí kl. 17:30-18:00

Stærð: 152.5 m2

Herbergi: 5

Stakkahlíð 17

44.900.000

105 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðudaginn. 26. maí kl. 17:30-18:00
Herbergi: 3

Stærð: 116 m2

Furuás 1

66.900.000

210 Garðabær

OPIÐ HÚS þriðudaginn 26. maí kl. 18:30-19:00
Herbergi: 7

Stærð: 249 m2

Stærð: 162,8 m2

Falleg og einstaklega fjölskylduvæn og vel skipulögð 5-6 herbergja íbúð á tveimur
hæðum á góðum stað í Ártúnsholtinu með mögnuðu útsýni. Öll svefnherbergin 4
eru rúmgóð og möguleiki á að bæta við enn einu herbergi á efri hæð. Grunnskóli
- einn af þeim bestu í borginni að sögn - í næsta nágrenni, sem og leikskóli.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Glæsileg 4 herbergja íbúð á 1.hæð með stórum 20 fm suðvestur svölum, ásamt stæði í bílageymslu.
Vandað fjölbýli á vinsælum stað í Kópavogi. Íbúðin er fullbúin að innan sem utan með sérinngangi af svölum og skiptist
í forstofu, baðherbergi, stofu og borðstofu, opið eldhús, 3 svefnherbergi, þvottahús, gestasnyrtingu og geymslu.
Eignin er laus við kaupsamning. Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Bílskúr

Dalsel 13

109 Reykjavík

36.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN
Herbergi: 7

Stærð: 166 m2

Bílageymsla

Glæsilega 3ja herbergja íbúð við Stakkahlíð 17. Fallegar sérsmíðaðar innréttingar og
vönduð gólfefni, útgengi er út á tvær timburverandir og íbúðinni fylgja tvö stór stæði
í lokaðri bílageymslu hússins.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Einbýlishús á einni hæð með tvöföldum bílskúr. Stór timburverönd umlykur hluta
húsins og er með heitum potti.Auka íbúð er í bílskúr.. Húsið er einstaklega rúmgott.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Mjög rúmgóða íbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í lokaðri bílageymslu við Dalsel
í Seljahverﬁ.Fimm svefnherbergi eru í íbúðinni og væri möguleiki að breytta neðri
hæð í sér 3ja herbegja íbúð. Uppl. Þorsteinn, gsm 694-4000.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Langalína 28-32

Naustavör

Háseyla 27

Sjáland Garðabær

VAR
SJÁ ÝNI
ÚTS

200 Kópavogur

VAR
SJÁ ÝNI
ÚTS

260 Reykjanesbær

36.800.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN
Stærð: 208,7 m2

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN

Herbergi: 5-6

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 ýmist með
tvennum svölum eða stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu
fylgja öllum íbúðum.Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

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.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Afar gott 208,7 m2 einbýlishús með 51,8 m2 bílskúr á góðum stað í innri Njarðvík,
Reykjanesbæ. Fjögur svefnherbergi, stofa, borðstofa, rúmgott eldhús, baðherbergi, gestasalerni og bílskúr. Fallegur garður með trjárunnum, bílaplan með
munstursteypu og hitalögn. Góð eign á góðum stað, sjón er sögu ríkari.
Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120
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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

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

Kristján P. Arnarsson
löggiltur fasteignasali
s. 896 1188

533-1616

www.lundur.is • lundur@lundur.is

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

Snorri Sigurfinnsson

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Jósep Grímsson

Hafsteinn Þorvaldsson

Rúnar S. Gíslason hdl Anna F. Gunnarsdóttir Sighvatur Lárusson

Ágúst Valsson

Páll Guðjónsson

Óskar Traustasson

Kristín B. Garðarsdóttir

Guðbergur Guðbergsson Ómar Guðmundsson

Elín Viðarsdóttir

Einar Pálsson

Auður Kristinsdóttir

Lóa Sveinsdóttir

Snorri Sigurðarson

Sigrún B. Ólafsdóttir Bárður S. Róbertsson Guðmundur Kristjánsson

Fagleg og persónuleg þjónusta

F RU M - www.f rum.is

Opið
hús

Grundarás 17 - 110 Reykjavík
Opið hús miðvikudaginn 27. maí kl 18 - 18:30.
Fallegt og vel við haldið 210,5 fm raðhús með rúmgóðum
41 fm bílskúr, samtals 251,5 fm. Einstakt fjölskylduhús
á þessum vinsæla stað í Árbænum sem er í næsta
nágrenni við sundlaugina og Elliðaárdalinn.
Verð 52,9 millj.
Upplýsingar veitir Ómar Guðmundsson sölufulltrúi
sími 696 3559 eða omar@fasteignasalan.is

Nýbýlavegur 80 - 200 Kópavogur

Vesturberg 50 - 111 Reykjavík

Furugrund 68 - 200 Kópavogur

Sér hæð með bílskúr 150 fm.
Góð sérhæð með 3-4 svefnherbergjum, stofu, sjónvarpsstofu, þvottaherbergi og eldhúsi ásamt bílskúr og
geymslu.
Verð 39,9 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson
löggiltur fasteignasali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð í nýlega
klæddu húsi.
Eignin afhendist við kaupsamning.
Verð 23,5 millj.

Til sölu snyrtileg 72.8 fm íbúð á 5. hæð. 2 herbergi
m/parketi á gólfi, flísalagt baðherbergi, eldhús með
borðkrók, rúmgóð stofa með suðursvölum, sameiginlegt
þvottahús á hæðinni.
Verð 25,4 millj.

Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson
löggiltur fasteignasali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Upplýsingar veitir Ágúst Valsson, sölufulltrúi
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Glitvellir 13 - 221 Hafnarfirði

Viðarhöfði - 110 Reykjavík

Goðhólsbraut 6 - 801 Selfossi.

Sumarhús í Fljótshlíð - 861 Fljótshlíð

Uppsteypt glæsilegt 232,7 fm, þ.a. bílskúr 33,2 fm,
einbýlishús í byggingu. Innra skipulag hússins er sérlega
skemmtilegt með opnu og björtu alrými. Í húsinu er
forstofa, sjónvarpshol, stofa, borðstofa, eldhús, 4 herb.,
2 baðherb., þvottahús, geymsla og bílskúr.
Ásett verð 28,5 millj.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fasteignasali
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Atvinnuhúsnæði 152 salur ca 20x6m með 4m innkeyrsluhurð, gönguhurð og milliloft ca 35fm þar sem er
WC, kaffistofa og geymsla. Malbikað fyrirframan húsið.
Tilvalið fyrir bílaverkstæði, hobbyaðstöðu eða heildsölu.
Leigusamningur er til sept. 2016. Verð 26,9 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson
löggiltur fasteignasali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Gott sumarhús á einni hæð í landi Öndverðarness í
Grímsnesi. 77 fm, byggt 1999 og stækkað 2005. Þrjú
svefnherbergi, Pallur með heitum potti.
Kjarri vaxin lóð. Laust fljótlega.
Bókið skoðun.
Verð 19,9 millj.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fasteignasali
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Sumarhús 51.8 fm, með einu herbergi og svefnlofti.
Viðarklædd eldhúsinnrétting, rúmgóð stofa og baðherb.
með sturtuklefa. 1.38 hektara einkalóð. Húsið stendur
á jörðinni Torfastöðum. Fallegt útsýni til Eyjafjallajökuls,
Mýrdalsjökuls, Vestmannaeyja og Þríhyrnings.
Verð 14,5 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson, sölufulltrúi
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Bær s Ögurhvarfi 6 s 203 Kópavogur s Sími 512 3400 s Fax 517 6345 s www.fasteignasalan.is
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ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR

BERTA
BERNBURG

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.

EINAR S.
VALDIMARSSON

EDWIN
ÁRNASON

ÓSKAR H.
BJARNASEN

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR

Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 893 2495

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 694 6369

Löggiltur
fasteignasali

Sölustjóri
löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 840 0314

Sölumaður
gsm 893 2121

Lögfræðingur, LL.M.
sölumaður
gsm 691 1931

Viðskiptafræðingur
sölumaður
gsm 865 3022

Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

Skrifstofustjóri

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

STAKFELL KYNNIR: SKÓGARVEGUR – NEÐST Í FOSSVOGI
• Nýtt fjölbýlishús í Fossvogi
• Tveggja, þriggja og fjögurra herbergja íbúðir
• Vandaður frágangur
• Lyftuhús – fjórar hæðir
• Stæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð
• Álklætt að utan
• Verð frá 33,7 millj.

NAUSTABRYGGJA 27 - 112 RVK 43,0 M.

VATNSSTÍGUR 20-22 – 101 RVK. 49,9 M.

SLÉTTAHRAUN 32 - 220 HFJ

24,5 M.

ENGIHJALLI 11 - 200 KÓP.

26,0 M.

S

58,0 M.

OP

OP

IÐ

IÐ

HÚ

HÚ

S

SKIPHOLT 9 – 105 RVK

Opið hús þri. 26. maí milli kl 18:00 og 18:30
Tvær ný-innréttaðar 2ja og 3ja herbergja íbúðir á
góðum stað í Skipholti. Íbúðirnar eru 70 og 90 fm,
samtals 159,7 fm. Eignin er laus við kaupsamning
og mögulegt er að láta áhvílandi lán fylgja.

Opið hús þri. 26. maí milli kl 17:30 og 18:00
Rúmgóð 5 herb. íbúð á 3. og 4. hæð (efstu hæð)
í fjölbýli í Bryggjuhverﬁnu. Íbúðinni fylgir stæði í
bílageymslu. Forstofa, hol, fjögur herb., þvottahús,
baðherbergi, eldhús, tvær stofur og geymslurými.

Vönduð 91,9 fm, 2ja herb. íbúð á 3. hæð. Rúmgóðar
svalir til vesturs. Stæði í bílskýli fylgir og sér geymsla
í kjallara.

3 herb., 98,4 fm íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi. 2
svefnherbergi, baðherbergi með baðkari. Þvottahús
innan íbúðar. Laus við kaupsamning.

4ra herb. 115,7 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við
Engihjalla í Kópavogi. Íbúð skráð 108 fm og geymsla
7,7 fm, alls 115,7 fm.

KJÓAHRAUN 3 - HFJ.

REYKJAVÍKURVEGUR 64 - 220 HFJ.

ÁLFHOLT 46A - 220 HFJ.

TRÖLLAKÓR 6 - 203 KÓP.

SUÐURHVAMMUR 23 - 220 HFJ. 49,8 M.

48,5 M.

25,8 M.

45,9 M.

30,5 M.

5 herb., 165 fm, einbýlishús, hæð og ris, að með
töldum 32,7 fm bílskúr, við Kjóahraun í Hafnarﬁrði.
Stór verönd, gott skipulag.

215,3 fm vörugeymsla. Um er að ræða óskipt rými
með inngangsdyrum og innkeyrsludyrum. Plan fyrir
framan hús, góðað koma. Eignin þarfnast endurbóta.
Eignin er laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi.

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.

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.

TRÖNUHÓLAR 14 - 111 RVK.

VESTURVANGUR 9 - 220 HFJ.

EFSTALEITI 14 - 103 RVK

BOLLAGARÐAR 73-75 - 170 SELTJARNARNES

56,3 M.

49,9 M.

49,1 M.

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.

203.8 fm, 7 herb. einbýlishús með bílskúr, á einni
hæð í grónu hverﬁ í Hafnarﬁrði. Lóðin er gróin og
með timburpalli. Ástand og útlit er nokkuð gott.

132,6 fm. íbúð á fyrstu hæð. Útgengi út í garð
frá stofu og svefnh.. Sér stæði í bílageymslu.
Stór sameign, setustofur, samkomusalur með
eldhúsi, líkamsrækt, sauna, heitir pottar, sundlaug,
sameiginleg geymsla og þvottaaðstaða. Húsvörður.

HRAUNBÆR 188 – 110 RVK

FRAKKASTÍGUR 12 – 101 RVK

ÆGISÍÐA 123 – 107 RVK

Húsnæðið er í dag útbúið sem veitingastaður
og skiptist í veitingasal, salernisaðstöðu, eldhús,
kælirými og starfsmannaaðstöðu. Stálklæðning er
í eldhúsi, epoxy iðnaðargólf, loftræstiháfur, hita- og
kæliborð, uppþvottavél, ofn, og manngengur kælir.
Lokuð útigeymsla fyrir sorp og gas.

72,8 fm verslunar og þjónusturými á jarðhæð í
fjöleignarhúsi á góðum stað við Ægisíðu. Eignin
afhendist tilbúin undir innréttingar með ﬂotuðum
gólfum og máluðum veggjum og salernistækjum.

18,5 M.

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

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

FASTEIGNASALA

BORGARTÚN 30

Fallegt fjölskylduhús í Hafnarﬁrði með innbyggðum
bílskúr, samtals 224,4 fm. 5 svefnherbergi og tvö
baðherbergi. Verönd fyrir framan og aftan hús. Laust
við kaupsamning.
VERÐ: TILBOÐ

21,9 M.

105 RVK

Bollagarðar á Seltjarnarnesi eru til sölu.
Rúmur helmingur hússins er íbúðarhús en annað er notað sem geymsla og verkstæði. Bollagarðar standa
á tveimur eignarlóðum samtals 1.134 fm með sjávarútsýni. Lóðirnar eru annars vegar 583 fm og hins vegar
550 fm. Samkvæmt deiliskipulagi sem er í vinnslu hjá Seltjarnarnesbæ er gert ráð fyrir að byggja megi tvö
einbýlishús á lóðunum ef áhugi er á því.

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is

Ǥ
FRAMNESVEGUR 40, 42 OG 42A
STAKFELL KYNNIR: BYGGINGARVERKEFNI
Á EFTIRSÓTTUM STAÐ Í VESTURBÆNUM
• Til sölu er Framnesvegur 40, 42 og 42A.
• Heildarstærð lóðanna þriggja er 574 fm.
• Á lóðunum standa í dag þrjú íbúðarhús auk bílskúrs,
heildar fermetrafjöldi er 328,2 fm.
• Allir eignarhlutarnir eru í útleigu í dag og ber því verkefnið
góðar leigutekjur.
• Fordæmi eru fyrir háu nýtingarhlutfalli á nærliggjandi
fasteignum.
• Ekki liggja fyrir deiliskipulagsbreytingar með auknu
byggingarmagni en möguleiki er fyrir hendi á því að annað
hvort endurbæta og byggja við/ofan á núverandi byggingar
eða reisa nýtt íbúðarhús með hámarksnýtingu að leiðarljósi.

Ásett verð: 135.000.000

ÓSKAR H.
BJARNASEN

Frekari upplýsingar veitir Óskar H. Bjarnasen lögfr. LL.M.,
s: 691-1931 eða oskar@stakfell.is
STAKFELL–STÓREIGN EHF.

FASTEIGNASALA

Lögfræðingur, LL.M.
sölumaður
gsm 691 1931

BORGARTÚN 30

105 RVK

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is

365.is
Sími 1817

LIFÐU
í NÚLLINU!
4 GSM áskriftir
60 mín. og 60 SMS*

Internet
20 GB

60 mín. og 60 SMS fylgja hverri áskrift

Heimasími
100 mín.*

*Greitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar
hringt er úr heimasíma

Viðskiptavinir 365 geta talað
ð í 60 mínútur
og sent 60 SMS fyrir 0 krónur
ur með völdum
sjónvarpspökkum 365. Viðskiptavinir
ptavinir fá einnig
20 GB í interneti og 100 mín. í heimasíma á 0 kr.
Allt þetta ásamt frábærri sjónvarpsdagskrá!
nvarpsdagskrá!

SKEMMTIPAKKINN
Með Skemmtipakkanum fylgja sex
x sjónvarpsstöðvar, GSM,
internet, heimasími, Stöð 2 Maraþon
þon og aðild að Vild.

Aðeins 310 kr. á dag
©2015 Home Box Ofﬁce, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Ofﬁce, Inc.

| FÓLK |

GÓMSÆTAR KÓKOSKÚLUR
Þessar eru góðar og í hollari kantinum.
■ AUÐVELT AÐ BÚA TIL
Þessar gómsætu kókoskúlur
er gott að eiga í kælinum til að
grípa í þegar sætindapúkinn
sækir að, því þær eru í hollari
kantinum.

PLANKA RÉTT

1 1/2 bolli fíkjur, niðurskornar
1/2 bolli hnetusmjör
3/4 bolli pistasíuhnetur, saxaðar í matvinnsluvél
1/4 bolli appelsínusafi

1 appelsína
1/2 tsk. kanill
1/2 tsk. kardimommur
1/2 tsk. salt
Kókosmjöl
Setjið öll hráefnin nema kókosmjöl í matvinnsluvél eða blandara og blandið vel. Ef blandari
er notaður hafið hann á lágum
eða miðlungshraða. Það gæti
þurft að stöðva vélina tvisvar,

þrisvar til þess að ýta hráefnunum niður í botninn til þess
að blanda betur. Það er allt í
lagi þó að nokkrir stærri fíkjubitar séu í blöndunni, það gefur
betri áferð.
Búið til litlar kúlur úr blöndunni
og veltið þeim upp úr kókosmjöli.
Kælið í að minnsta kosti
klukkustund áður en kúlurnar
eru bornar fram. Geymið í kæli.

Til að líkamsæfingar
skili tilætluðum árangri
og valdi ekki meiðslum
þarf að bera sig rétt að.
■ ALGENG MISTÖK
Plankaæfingin reynir á stóran
hluta líkamans í einu og styrkir
sérstaklega bolinn og vöðva í
öxlum, handleggjum og rassi.
Hana er nánast hægt að gera
hvar sem er og hvorki þarf
aukabúnað til né græjur. Við
ættum því auðveldlega að geta
komið henni inn í daglega rútínu. Æfinguna þarf þó að gera
rétt svo hún skili tilætluðum
árangri.
Styðjið lófum eða olnbogum niður beint fyrir neðan
axlir. Lyftið ykkur upp á tær og
spennið rass og maga svo líkaminn liggi þráðbeinn. Haldið
stöðunni í nokkrar sekúndur og
lengið tímann eftir því sem þol
og styrkur eykst.
Algengustu mistökin í plankanum eru að:
… rassinn sígur niður svo fetta
myndast á mjóbakið. Ímyndið
ykkur að þið séuð að toga naflann inn í átt að hryggnum. Það
hjálpar til við að halda miðju
líkamans í beinni línu.

'$16.$5

,11577,1*$5

//+(5%(5*,+(,0,/,6,16

… rassinn fer upp í loft. Ekki
má skjóta rassinum of hátt upp
í loftið heldur. Líkaminn á að
vera þráðbeinn svo þið finnið
fyrir átaki í magavöðvum frá
bringu og niður undir beltisstað.

,77(59$/,

ÞWFMVSB§LBVQBJOOSÏUUJOHVOBÓØTBNTFUUVNFJOJOHVN 
F§BMUVSPLLVSVNTBNTFUOJOHVOB"§TKÈMGTÚH§V
ÚOOVNTUWJ§MÓLBVQQTFUOJOHVPHFOEBOMFHBOGSÈHBOHGZSJS
¢ÈTFN¢FTTØTLBoGVMMLPNJO¢KØOVTUB FJHJ§WFSLTU§J

… höfuðið sígur og herðarnar
sökkva. Hugsið höfuðið sem
framlengingu af hryggnum.
Horfið því niður í gólfið á punkt
rétt framan við hendurnar til
að halda höfðinu í réttri stöðu.

… einblína um of á skeiðklukkuna. Markmiðið er auðvitað að
halda plankanum sem lengst
en þó má ekki streitast við ef
bakið fer að bogna og herðarnar sökkva. Þá er kominn tími á
pásu.
www.greatist.com

67(5.$52**/6,/(*$5

%(75,672)$1

… gleyma að anda. Það er
okkur eðlilegt að halda niðri í
okkur andanum við tímabundin
líkamleg átök. Vöðvarnir þurfa
þó súrefni svo ekki gleyma að
anda rólega í gegnum æfinguna.

)-/%5(<7759$/$)+8580
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UFJLOVNPHHFSVN¢ÏSIBHTUUUUJMCP§ÓHMTJMFHBEBOTLBJOOSÏUUJOHV
ÓITUBH§BøPLLJPHWÚOEV§SBGULJÈWHVWFS§J
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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

Bílar óskast

BÍLAR &
FARARTÆKI
ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Fellihýsi

Viðgerðir

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

REIÐHJÓLAÞJÓNUSTAN
ENGINN BIÐTÍMI!

Sendibílar

Tek við öllum gerðum af reiðhjólum,
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

BÍLAVERKSTÆÐIÐ
SMÁPARTAR

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar.
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir
á lager.

DIESEL / 7 MANNA !
Toyota Landcruiser 200 VX árg 2008
ek 85 þ.km Glæsilegur jeppi með
öllu raðnr 154538 verð 8.9 mil skipti
möguleg

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

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

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

ÞJÓNUSTA

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Vinnuvélar
BÍLL DAGSINS !!!
HYUNDAI I30 classic. Árgerð 2012,
ekinn 59 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Bíllinn er á staðnum Verð 1.890.000.
Rnr.114624.

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

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

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

MERCEDES-BENZ GLK 250 CDI
4matic. Árgerð 2011, ekinn 84 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.790.000.
Rnr.240669.

Mótorhjól

Bátar

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

Garðyrkja

Hyundai i20 Classic Árgerð 2014.
Ekinn 25þ.km. Beinsk. Er á staðnum.
Verð 1.790þ.kr stgr. Getum líka
útvegað nýja i20 bílinn á 2.290þ.kr.
Raðnr 134727.

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

Kia cee‘d GT. Árgerð 2014, ekinn
3 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð
4.590.000. Rnr.210613. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

Nissan Leaf 2015, Nýr bíll Verksmiðjuábyrgð -Evrópubíll- 7”
opnanlegur snertiskjár - 6,6 kw hleðsa
- Eigum 2 stk í mismunandi litumVerð 3790þús er á staðnum. Raðnr
151734

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

HONDA Cr-v executive. Árgerð 2010,
ekinn 85 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.190.000. Rnr.210631.

Reiðhjól
VW Polo Trendline 4/2013 ek 65þkm,
dísel , beinsk, tilboð 1750 þús, er á
staðnum, raðnr 151473.

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

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

BMW 320d f30 sportline. Árgerð 2014,
ekinn 9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
7.590.000. Rnr.990959.

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

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

FYRIRMYNDAR
GARÐSLÁTTUR
SWIMAX SLÖNGUBÁTAR
320 - 420 cm frá 199.000 kr.
Veiðiportið Grandagarði 3, s. 552-9940
Nánar á veidiportid.is

Bílar til sölu

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

Bókhald
Hjólbarðar

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

Málarar
MÁLARAMEISTARI

Corolla árg 2003. Aðeins ek 111 þkm,
1400cc, beinsk. Ný skoðaður og í góðu
standi. Verð aðeins 750.000,- . Uppl í
s-8985698

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Kerrur
2015 NÝIR GMC 3500
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

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

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

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

Varahlutir
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.

JAPANSKAR VÉLAR EHF.
BÍLAPARTASALA
Evrópskar gæðakerrur til sölu á
betra verði. sjá nánar inn á kerrur.is.
Dekkjahöllin.

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

Löggiltur málari getur bætt við sig
verkefnum. Þakmálun, úti og inni
málning. S. 693 2625

MÁLNINGI
Alhliða málningarþjónusta.
Fagmennska og vönduð vinnubrögð.
Sími 659-2959 ingimalari@maxco.is

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels.
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is
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SPÁSÍMINN 908 5666

Húsaviðhald
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Óskast keypt

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

Rafvirkjun
STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Varalhluta og viðgerðaþjónusta.
Rafinn ehf Askalind 7. Kóp. S.
5572040/8923429

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan 3. hæð (Hagkaupsmegin )

STUBBAHUS.IS
Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3
stærðir á vegg og standur. Pöntunars.
555 6200. stubbahus.is

Önnur þjónusta

Upplýsingar í síma 661 7000

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta
prentara, Hagkaup Smáralind,
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

Smiður og múrari geta bætt við sig
verkum í nýsmiði og viðhaldi. S:
8617749

Spádómar
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

KEYPT
& SELT

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

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

Til sölu
s. 552-4910.

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

Trésmíði

Til bygginga

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

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

908 1888
Spásími Daddýar

Samskipti annast uppsetningu,
hönnun og prentun árskýrslna. Erum
með ýmsan möguleika í bókbandi S:
5807820 eða sendu okkur fyrirspurn á
sala@samskipti.is

Móttaka hjá Tölvuvirkni,
Holtasmára 1 Tilboðsverð á
icephone.is

ÍSLENSK MYNT 1940-1980
28 kíló af flokkaðri, pakkaðri af mestu
ógallaðri. Uppl. í s. 895 4064 & 895
4955

Vinnuskúr, gámhús 20 fet, ónotað
Sjá augl. á bland.is Verð 700 þ+vsk, s.
8602130

Barkablásari
Mjög öflugir

Ekkert

blásarar sem
henta þar sem
þarf hröð loftskipti. Tilboð frá

SUbÐzz!zz Rörablásari

34.990

z

Öflugir
plastblásarar
Hagkvæm
lausn.

Hljóðlátar viftur
frá

8.990

Hljóðlátu baðvifturnar
.is 30
ára

l
reyns

a

-og allir aukahlutirnir líka

1

viftur

3 - 2013
98

Tilboð frá

12.990

Útsog

Mjög öflugir
blásarar sem koma Tilboð frá
með veðurhlíf. 29.990

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata
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Verslun

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

ATVINNA

Námskeið
SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskútu, kænu
eða kjölbát. Námskeið fyrir börn
og fullorðna. Sjá nánar inn á www.
brokey.is

NÝ SKEMMTILEG SENDING
KOMIN
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

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Sumarbústaðir

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

SÓLAR EHF

Sumarbústaður til sölu ca. 45 mín
frá Rvk verð tilboð. Upplýsingar í
síma:8620487 Þorvaldur og 8992968
Jón.

Atvinnuhúsnæði

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.

HEILSA

HÚSNÆÐI
Nudd

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

Húsnæði í boði

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

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

TIL LEIGU OG SÖLU
Ný 50 m2 bil í Steinhellu 14. Mikil
lofthæð. Góðir gluggar og hurðir. Fyrir
frístundir eða lítinn rekstur. S: 6616800 og 564-6500

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

60,é,59(5.$0(110Ô5$5$5
(UXPPHêYDQDVPLêL
YHUNDPHQQP~UDUDRJStSDUD
VHPHUXNOiULUtPLNODYLQQX

+$1'$)/(+)V

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

TIL LEIGU Á AÐEINS 950
KR FM!
Kistumelar 16, 116 Reykjavík
165 - 280 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsluhurðir,
góð malbikuð lóð og greið
aðkoma.
Uppl. veitir Hafsteinn í s. 6903031

INNRÉTTINGAVERKSTÆÐI
Óskum eftir vönum smið á
innréttingaverkstæði Einnig vantar
okkur áhugasaman nema á verkstæði
Íslensku kunnátta skilyrði. Áhugasamir
geta sent upplýsingar á: heggurehf@
gmail.com
BS Verktakar óska eftir að ráða 2
duglega stundvísa og reglusama
starfsmenn við malbiksviðgerðir
í sumar of fram í haust.
Umsóknareyðublað á www.verktak.is

Geymsluhúsnæði

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

atvinna

Óskum eftir hressu fólki í
ræstingarvinnu, hlutastarf. Nánari
uppl á skrifstofu Sólar Kleppsmýarveg
8, 104 R milli 10-16. We are looking
for people for cleaning jobs, part
time. More info at Sólar office
Kleppsmýrarveg 8, 104 R between
10-16. Must speak icelandic or english.

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
WWW.GEYMSLAEITT.IS

TILKYNNINGAR

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

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

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

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

Ráðningarþjónusta

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

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

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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TÍMAMÓT
MERKISATBURÐIR
1845 Jónas Hallgrímsson skáld lést.
1885 Garðyrkjufélag Íslands var stofnað.
1892 Héðinn Valdimarsson fæddist.
1907 John Wayne fæddist.
1930 Ragnhildur Helgadóttir, fyrrverandi ráðherra, fæddist.
1968 Hægri umferð gekk í gildi á Íslandi, en
ekið hafði verið vinstra megin frá upphafi.
1973 Varðskipið Ægir skaut föstum skotum á togarann Everton,
sem var að veiðum innan 50 mílna marka.
1974 Davíð Oddsson kjörinn borgarfulltrúi í fyrsta sinn.

ÞETTA GERÐIST 26. MAÍ 1983

Steingrímur verður forsætisráðherra
Fyrsta ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar,
fyrrverandi formanns Framsóknarflokksins,
tók við völdum þann 26. maí 1983.
Þegar stjórnin tók við völdum hafði
Steingrímur öðlast mikla reynslu úr stjórnmálum. Hann varð þingmaður árið 1971 og
var skipaður dóms- og kirkjumálaráðherra
og landbúnaðarráðherra 1. september
1978. Hann gegndi embættinu fram til
12. október 1979. Í febrúar árið 1980 varð
Steingrímur sjávarútvegs- og samgönguráðherra í ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen og
sat í embætti fram á vorið 1983.

Steingrímur tók þá við embætti forsætisráðherra og sat til ársins 1987,
þegar Þorsteinn Pálsson varð forsætisráðherra að loknum kosningum.
Steingrímur var utanríkisráðherra í
ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar en varð
svo aftur forsætisráðherra árið 1988
þegar hann myndaði ríkisstjórn með Jóni
Baldvini Hannibalssyni, þáverandi formanni Alþýðuflokksins, og Ólafi Ragnari
Grímssyni, þáverandi formanni Alþýðubandalagsins.
- jhh

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

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON
fv. forsætis- og utanríkisráðherra,

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju
fimmtudaginn 28. maí kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hans er bent á styrktar- og líknarsjóði.
Sigurjóna Sigurðardóttir
Helga Halldórsdóttir
Karl Ottó Schiöth
Guðrún Lind Halldórsdóttir
Ómar Halldórsson
Íris Huld Halldórsdóttir
Guðmundur Halldór Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

GUNNAR H. HAUKSSON
(Gússi)
Norðurfelli 7, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
miðvikudaginn 20. maí sl. Útför hans fer fram
frá Fella- og Hólakirkju föstudaginn 29. maí
næstkomandi kl. 13.00. Sérstakar þakkir fá hjúkrunarþjónustan
Karitas og starfsfólk á líknardeild Landspítalans fyrir góða
umönnun og alúð.
Haukur Gunnarsson
Valgerður Gunnarsdóttir
Helgi Tómas Gunnarsson
Sandra Eðvarðsdóttir
Gunnar Þór Gunnarsson
Lena Magnúsdóttir
Kristín Gunnarsdóttir
Sverrir Steindórsson
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, mágkona og amma,

GUÐRÚN KRISTINSDÓTTIR
lést á hjúkrunarheimilinu Grund 18. maí sl.
Útförin fer fram frá Neskirkju miðvikudaginn
27. maí klukkan 13.00.
Sæbjörn Torfason
Ingólfur R. Torfason
Kristinn G. Torfason
Elísabet Ingólfsdóttir
og barnabörn.

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

PÁLMI KRISTINN JÓHANNSSON
Sléttuvegi 13, Reykjavík,

lést að morgni 16. maí á líknardeild Landspítalans í Kópavogi. Útför hans verður gerð
frá Bústaðakirkju miðvikudaginn 27. maí
klukkan 15.00.
Ólafía Jóhanna Bjarnadóttir
María Pálmadóttir
Sverrir Þórarinn Sverrisson
Jóhann Bjarni Pálmason
Stella Önnud. Sigurgeirsdóttir
Pálmi Gautur Sverrisson
Lilja Sif Þorsteinsdóttir
Ólöf Þóra Sverrisdóttir
Salka Þorgerður Jóhannsd. Stelludóttir
Markús Máni og Matthildur María Ólafarbörn
Áskell Einar Pálmason

VINSÆLT Kristín Ása Einarsdóttir segir að það sé mikilvægt að auka áhuga krakka á fræðum almennt.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Undirbúa ungt fólk
fyrir framtíðina
Undirbúningur fyrir Háskóla unga fólksins stendur sem hæst. Skólinn hefst eftir rúmar
tvær vikur. Um 350 börn og unglingar fá tækifæri til að kynnast Háskóla Íslands. Þau
verða betur undirbúin til þess að hefja háskólanám þegar fram sækir.
Undirbúningur fyrir Háskóla unga
fólksins stendur sem hæst um þessar mundir. Skólinn hefst 10. júní og
lýkur 13. júní.
Skólastjórinn, Kristín Ása Einarsdóttir, segir að undirbúningurinn
gangi vel. „Ég er búin að vera að
sinna þessu síðustu vikurnar, að
undirbúa námskeið, ráða kennara og
starfsfólk og hitt og þetta sem þarf
að vera á hreinu áður en við byrjum. Skólinn er fyrir 12-16 ára börn
í 6.-10. bekk grunnskóla.“
Kristín Ása segir að von sé á
350 börnum og unglingum í skólann að þessu sinni. „Þau skrá sig
sjálf á heimasíðunni okkar ung.
hi.is og hafa getað valið sér af 50
námskeiðum af öllum fræðasviðum
Háskóla Íslands. Þau búa til sína
eigin stundatöflu og í ár velja þau
sér fjögur tveggja daga námskeið,
einn þemadag og tvö örnámskeið,“
segir hún. Skólanum lýkur svo með
lokahátíð og vísindagleði þar sem
foreldrar, forráðamenn og systkini
eru velkomin með.
Kristín segir að raunvísinda- og

verkfræðinámskeiðin séu á meðal
vinsælustu námskeiðanna. „Þar má
nefna sem dæmi eðlisfræði, efnafræði, forritun og rafmagnsverkfræði,“ segir hún. En japanska hafi
líka verið vinsæl sem og ljósmyndafræði, blaða- og fréttamennska og
fleira. „Þetta hafa verið mjög vinsæl námskeið og fyllast mjög fljótt,“
segir hún. Hún segir að skólinn sé
svo vinsæll að færri hafi komist að
en vilja undanfarin ár.
Kristín segir að einn helsti ávinningur barnanna af námskeiðunum sé sá að þau kynnist því mikla
úrvali sem er í boði varðandi
menntun. Stundum verði áhuginn
það mikill á einhverju fagi að þau
byrja síðan leynt og ljóst að stefna
að námi í því. „Við erum búin að
vera starfrækt síðan 2004 og höfum
dæmi um stúlku sem setti inn japönsku á stundaskrána bara til að
fylla hjá sér töfluna. Hún fékk svo
gríðarlegan áhuga að hún er núna
að klára BA-námið sitt í japönsku.
Hún var kennari í Háskóla unga
fólksins í fyrra en er núna búsett í

Ég er búin að vera að
sinna þessu síðustu vikurnar, að undirbúa námskeið, ráða kennara og
starfsfólk og hitt og þetta
sem þarf að vera á hreinu
áður en við byrjum.
Tókýó sem skiptinemi við Wasedaháskóla.“
Kristín Ása segir að það sé líka
mjög mikilvægt að auka áhuga
krakkana á fræðum almennt. „Og
það er stefna Háskóla Íslands að
auka áhuga ungs fólks á vísinum,
rannsóknum og nýsköpun. Þannig
að ég held að ávinningurinn fyrir
krakkana og samfélagið sé þessi
aukni áhugi á vísindum sem skilar
sér í aukinni þekkingu og framþróun,“ segir hún. Það skipti líka
málið að krakkarnir fái að kynnast Háskóla Íslands og þá verði það
ekki eins stórt stökk að hefja nám í
háskóla síðar meir.
jonhakon@frettabladid.is

Afmælistónleikar

19. september 2015

70 ára
Reyndu aftur
Braggablús
Elska þig
Vegurinn heim
Samferða
Ó, þú

Magnús Eiríksson fagnar sjötíu ára
afmæli sínu með stórtónleikum
í Eldborg, þann 19. september.
Dregnir verða fram gimsteinar,
konfektmolar og blúsaðar perlur
úr óviðjafnanlegu lagasafni Magnúsar
sem fyrir löngu er samoﬁð þjóðarsál
Íslendinga. Nýir og gamlir vinir líta
við s.s. KK, Ellen Kristjánsdóttir,
Valdimar Guðmundsson,
Pálmi Gunnarsson o.ﬂ.
Hljómsveit ásamt
strengjasveit leikur
undir stjórn Þóris
Úlfarssonar.
Ómissandi tónleikar
fyrir ómissandi fólk.

Miðasalan er haﬁn
harpa.is | 528 5050 | tix.is
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
Þriðjudagur
Vestlæg eða
breytileg átt
3-10 m/s og
víða skúrir, en
úrkomuminnst
austast. Hiti
mjög svipaður
því sem hann var
í gær. Norðlægari
átt og kólnandi
veður norðvestan
til og líkur á
slyddu þar.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. fjármunir, 6. úr hófi, 8. svipuð, 9.
mærð, 11. hef leyfi, 12. hroki, 14.
vinna, 16. tveir eins, 17. sérstaklega,
18. dá, 20. hljóta, 21. tala.
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Myndasögur
PONDUS
Að hlusta á þessa texta í
þessari rapptónlist. Gerir þú
þér grein fyrir ruglinu sem
þú ert að hlusta á alla daga?

LÓÐRÉTT
1. líkami, 3. belti, 4. fax, 5. hallandi,
7. forhlaup, 10. ílát, 13. blaður, 15.
skjótur, 16. knæpa, 19. tveir eins.

þinn.

17

20

21

SKÁK
Gunnar Björnsson
Héðinn Steingrímsson (2532) hafði
svart gegn Hjörvari Steini Grétarssyni
(2561) í lokaumferð Íslandsmótsins í
skák.

LÁRÉTT: 2. góss, 6. of, 8. lík, 9. lof,
11. má, 12. dramb, 14. starf, 16. kk,
17. sér, 18. rot, 20. fá, 21. átta.

19

LÓÐRÉTT: 1. hold, 3. ól, 4. símbréf,
5. ská, 7. forskot, 10. fat, 13. mas, 15.
frár, 16. krá, 19. tt.

18

Hlustaðu
Hvernig er
eiginlega Ekkert nema nú á
tónlistin sem alvöru ljóð- sjálfan
þig!
þú hlustar á? list, aulinn

„Ég hlýt...að vera
dýnamít/og spring
út, yfir þetta
„beat““

„Ég spring út svo
ég hlýt/Að vera
einhvers konar
dýnamít/ Ég tapa
aldrei slag/ Vinn allt
mitt með glæsibrag“

- Ruglinu?

LAUSN
16

Eftir Frode Øverli

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Umm...

Vera
nokkuð
fullur?

Við erum bara búin
að vera í skólanum
í nokkrar vikur og skápurinn þinn virðist...

...gaur?

Hvað?

Meira eins og
urðunarstaður.

Svartur á leik
17...Bg4!! 18. hxg4 hxg4 19. g3 gxf3 20.
Bf1 (20. Bf5 veitir meiri vörn) 20...Bb6
21. He1 Rg4 22. Bh3 og lok skákarinnar
sjáum við Fréttablaðinu á morgun. Með
sigri í skákinni tryggði Héðinn sér Íslandsmeistaratitilinn í þriðja sinn.
www.skak.is Umfjöllun um Íslandsmótið.

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Mamma,
hvenær
giftist ég?

Og þegar þú ert
tilbúin.

Einn daginn,
þegar þú verður
fullorðin.

SUDOKU

Og þegar þú
getur borgað
brúðkaupið sjálf.

LÉTT

Það er
enginn
nógu
heimskur til
að giftast
þér!

Mamma!

MIÐLUNGS
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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.

INTERNATIONAL GUITARFEST
HÁSKÓLABÍÓ 3. OKTÓBER KL. 20

AL DI MEOLA, ROBBEN FORD
BJÖRN THORODDSEN, PEO ALFONSI,
BRYNHILDUR ODDSDÓTTIR OFL.
TÓNLISTARSJÓÐUR
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Gefur nýja sýn á nærumhverﬁð
Hljóðganga Engram óvenjulegur viðburður á vegum Listahátíðar í Reykjavík.
Í hádeginu kl. 12 í dag og á morgun er
skemmtilegur listviðburður við Hallgrímskirkju. Engram er hljóðganga,
þar sem umhverfi og þátttakandi
leika aðalhlutverkið. Þetta er stund
til þess að beina sjónum að eigin lífi
og því sem við teljum sjálfgefið.
Thomas Rajnai og Jens Nielsen
mynda hið ósýnilega leikhús eða
Osynliga Teatern. Verk þeirra eru
þverfagleg og tilraunakennd og

tengja saman ólík form sviðslistar sem og áhorfanda og flytjanda.
Verkefnin taka á sig það form sem
flytur söguna best hverju sinni og
eru ávallt í tengslum við umhverfið og ímyndunarafl áhorfenda.
Þeir leitast við að gefa áhorfendum nýja sýn á nærumhverfi sitt og
mynda nýjar tengingar við staði
og byggingar sem tilheyra þeirra
daglega lífi.

Hljóðgangan Engram fer fram
í Hallgrímskirkju og umhverfis
hana. Frá því augnabliki þegar
áhorfendur stíga inn í kirkjuna
verða þeir hluti af leikverkinu
sjálfu og umhverfinu. Undirleikur verksins breytir borgarlandslaginu í svið kvikmyndar,
þar sem þátttakandinn er sjálfur aðalleikarinn.
- mg

ENGRAM Hljóðganga verður við Hallgrímskirkju í hádeginu í dag og á morgun.
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Þú færð alltaf fimm pizzur
á verði fjögurra í Iceland

FRUMSÝNING Möguleikhúsið Frumsýnir leikverkið Hávamál annað kvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Forn speki Hávamála á
erindi við okkur í dag
Möguleikhúsið frumsýnir annað kvöld leikverkið Hávamál eftir Þórarin Eldjárn
og eru vorsýningarnar þrjár hluti af Listahátíðinni í Reykjavík.

23,©$//$16¬/$5+5,1*,11
,&(/$1'(1*,+-$//$9(6785%(5*,
2*$51$5%$..$

„Þetta er svona dálítið í óbeinu
framhaldi af Völuspá sem við
vorum með árið 2000 og Þórarinn vann líka með okkur,“ segir
Pétur Eggerz, leikari og forsvarsmaður Möguleikhússins, sem er
tuttugu og fimm ára um þessar
mundir. Í tilefni af þessum tímamótum frumsýnir Möguleikhúsið
leikverkið Hávamál eftir Þórarin
Eldjárn næstkomandi miðvikudag. Einungis þrjár sýningar
verða í boði nú í vor og eru þær
hluti af dagskrá Listahátíðarinnar
í Reykjavík.
„Það er ekki aðeins að Þórarinn sé nú aftur með okkur heldur erum við líka með danskan
leikstjóra rétt eins og í Völuspá.
Reyndar ekki sama danska leikstjórann,“ bætir Pétur við og
hlær. „En við höfum líka unnið
með þessum áður.“ Leikstjóri sýningarinnar er Torkild Lindebjerg
en hann leikstýrði Tveir menn og
kassi sem var tilnefnd til Grímuverðlauna árið 2004.
Líkast til er þetta í fyrsta sinn
sem Hávamál eru færð í leikbúning enda viðamikið verk án hefðbundinnar dramatískrar uppbyggingar enda eru þau fyrst
og fremst heilræði. Pétur segir

að þessi hugmynd hafi eiginlega
dottið inn í spjalli við Þórarin og
þróast áfram í samvinnu. „Aðalverkefnið var að búa til ramma
og ná að setja þetta í form sem
fellur að leikhúsinu. Þórarinn
valdi erindin sem unnið er með,
en þau eru einkum úr Gestaþættinum. Hann setur þetta yfir á
nútíma íslensku og síðan finnum
við saman leið til þess að ná utan
um það sem er verið að segja. Við
nýttum hugmyndafundi og spuna,
þreifuðum okkur áfram þar til
þetta var komið en þetta var heilmikið ferli.“
Rammi verksins er með þeim
hætti að unglingsstúlka og móðir
hennar hafa villst á fjöllum. Þær
koma að sérkennilegu tré þar sem
þeim birtist dularfullur maður er
kemur undarlega fyrir, en áður en
yfir lýkur þurfa mæðgurnar að
horfast í augu við sjálfar sig og
samskiptin sín á milli.
„Málið er að í Hávamálum er
forn speki sem kallast á við okkar
daglega líf. Vísdómsorð sem falla
ekki úr gildi því það er verið að
kenna okkur að lifa lífinu eins og
almennilegar manneskjur.“
Pétur nefnir einnig að sýningin er unnin í samvinnu við Teater

Vísdómsorð sem
falla ekki úr gildi því það
er verið að kenna okkur
að lifa lífinu eins og
almennilegar manneskjur.

Martin Mutter í Svíþjóð og þaðan
komi búningahönnuður verksins,
Catherine Giacomini. „Það er svo
fyrirhugað að við förum og leikum Hávamál í Svíþjóð á næsta ári
en með haustinu komum við til
með að sýna í samstarfi við skóla
og hugsanlega verða líka fleiri
almennar sýningar.“ Auk Péturs
leika þær Alda Arnardóttir og
Anna Brynja Baldursdóttir í sýningunni. Leikmynd er í höndum
Rósu Sigrúnar Jónsdóttur. „Svo
erum við með frábæra tónlist sem
Guðni Franzson hefur samið fyrir
okkur og Stefán Franz Guðnason syngur auk þess sem sjálfur
Megas ljær okkur rödd sína. Það
er nú afskaplega viðeigandi enda
Megas með sönnu tákngervingur
tímaleysis.“
magnus@frettabladid.is
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GOTT FÓLK - VALUR GRETTISSON

Þannig er
oft verið
að vinna
með það
sem er í
senn
hversdagslegt
og athyglisvert
í senn.

★★★★
Í GUÐANNA BÆNUM
LESIÐ ÞESSA BÓK!

Hversdagslegt og
athyglisvert í senn
Sex ljósmyndarar sýna Verksummerki á Ljósmyndasafni Reykjavíkur.
Ljósmyndasýningin Verksummerki
stendur nú yfir í Ljósmyndasafni
Reykjavíkur en sýningin er hluti af
Listahátíðinni í Reykjavík. Hér er á
ferðinni sýning sex ólíkra ljósmyndara með skemmtilegan bakgrunn
sem eiga það sameiginlegt að vinna
með sitt eigið líf í verkum sínum.
Ljósmyndararnir eru Agnieszka
Sosnowska, Kristina Petrošiute,
Bára Kristinsdóttir, Hallgerður
Hallgrímsdóttir, Skúta og Daniel
Reuter en sýningarstjóri er Brynja
Sveinsdóttir.
„Kjarni sýningarinnar er ljós-

myndarinn sjálfur, sem er ekki
aðeins hinn ávallt nálægi áhorfandi
og sögumaður heldur sjálft viðfangsefni verkanna,“ segir Brynja
og bendir á að sýningin hafi sérlega sterka nálgun við samtímann.
Myndirnar á sýningunni fanga
verksummerki ljósmyndaranna í
myndadagbókum, sjálfsmyndum
og myndaröðum sem endurspegla
nærumhverfi þeirra, reynslu og
minningar. „Á okkar tímum er notkun ljósmynda gríðarlega mikil og
persónubundinn.“
„Agnieszka er til að mynda að

vinna með mjög leikrænar frásagnir og notar sína eigin persónu
mikið í sínum myndum. En svo eru
t.d. Skúta og Hallgerður stöðugt að
mynda umhverfi sitt og vinna með
það. Skúta setur t.d. sínar myndir
fram þannig að gestir fá að róta í
myndunum og skoða þær í krók og
kima. Það gefur ákaflega sterka tilfinningu fyrir lífi manneskjunnar
og gerir þetta mjög persónulegt.
Þannig er oft verið að vinna með
það sem er í senn hversdagslegt og
athyglisvert í senn,“ segir Brynja að
lokum.
magnus@frettabladid.is

Á SLÓÐIR MAYA INDÍÁNA

MEXICO,
GUATEMALA &
BELIZE
4. - 19. OKTÓBER

„Firnasterk og krefjandi skáldsaga um efni
sem kemur okkur öllum við og neyðir okkur til
að taka afstöðu.“
FB, FRÉTTABLAÐIÐ 15. MAÍ

BLÁTT BLÓÐ - ODDNÝ EIR

★★★★

EINLÆGNI OG
HUGPRÝÐI

Við kynnumst stórkostlegri náttúru, dýralíﬁ og hinum forna
menningarheimi Maya indíána. Skoðum m.a. píramída, gamlar
menningaborgir, syndum í sjónum við næst stærsta kóralrif heims
og upplifum regnskóginn. Endum svo álúxus hóteli við Karabíska,
þar sem allt er innifalið.
Verð kr. 568.320.Innifalið í verði: Flug, hótel, allar ferðir, skattar og íslenskur fararstjóri

„Einstaklega sterkt og heiðarlegt uppgjör
konu við barnleysi sitt. Bók sem hægt er að
lesa aftur og aftur og sjá alltaf nýja ﬂeti á.“
FB, FRÉTTABLAÐIÐ 11. MAÍ
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Mexíkóskur saltﬁskur
Þessi ljómandi góði mexíkóski saltﬁskur sómir sér vel í vikubyrjun og passar
bæði sem forréttur og aðalréttur við hvaða tilefni sem er.
800 gr. útvatnaður saltfiskur
1 laukur
3 hvítlauksrif
½ bolli góð olía
chili
800 gr. tómatar
1 lárviðarlauf
1 væn tsk. kanill
pipar
1 rauð paprika, söxuð gróft

soðinu. Saxið lauk og
hvítlauk og léttsteikið
í olíunni. Kryddið með
chili, kanil og pipar. Bætið
við papriku, möndlum,
rúsínum, ólífum og
kapers, hrærið vel saman
og slökkvið undir. Skerið
tómata og kartöflur gróft
og bætið saman við.

½ bolli möndlur, saxaðar
¼ bolli rúsínur
¼ bolli ólífur
1 msk. kapers
500 gr. soðnar kartöflur
steinselja
salt eftir þörfum

Byrjið á að sjóða fiskinn
og hellið af honum

VERKIN TALA

26. maí
- 5. júní

Opnar meistaravarnir og kynningar á
rannsóknarverkefnum við tækni- og
verkfræðideild HR
Dagskrá:
Hádegiserindi verða flutt kl. 12:15 -12:45
Þriðjudagur
26. maí
Stofa M208

Útreikningar á brothættu lærbeins
við liðskiptaaðgerðir á mjöðm
Magnús Kjartan Gíslason, lektor

Miðvikudagur
27. maí
Stofa M208

Simulation-Driven Design
Yonatan Afework Tesfahunegn,
nýdoktor

Mánudagur
1. júní
Stofa M209

Hugmynd um hugann
Haukur Ingi Jónasson, dósent

Miðvikudagur
3. júní
Stofa M208

Protection of Electrical
Power Systems
Mohamed Abdel-Fattah, lektor

Fimmtudagur
4. júní
Stofa M208

Stærðfræðilíkön fyrir úthlutanir
á leikskólaplássum
Eyjólfur Ingi Ásgeirsson, dósent

Föstudaginn 5. júní kl: 9:00 -17:00

OPNAR MEISTARAVARNIR
Allir velkomnir

Veltið réttinum varlega
um á pönnunni.
Setjið blönduna á fat eða
diska, látið fiskinn yfir í
litlum bitum og skreytið
með ferskri steinselju.

Uppskrift fengin af
Alberteldar.com.

RISAEÐLUR Í REYKJAVÍK Ævar vísindamaður ásamt vinningshöfum lestrarátaksins, þeim Marek Ara, Hildi Evu og Helgu Margréti. Á myndina vantar Pétur Örn frá Egilsstöðum og Andra Má frá Húsavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Risastórar tennur og
klær eru spennandi
Í nýjustu bók Ævars vísindamanns, Bernskubrek Ævars vísindamanns: Risaeðlur
í Reykjavík, eru ﬁmm persónur byggðar á börnum sem tóku þátt í lestrarátaki.
„Mig langaði til þess að nýta mér
það að vera orðinn smá fyrirmynd
til þess að reyna að kveikja áhuga
barna á lestri, það var svona pælingin sem ég hafði með þessu átaki og
mér fannst sniðugt að hafa einhver
spennandi og öðruvísi verðlaun,“
segir Ævar Þór Benediktsson sem
stóð fyrir lestrarátaki Ævars vísindamanns sem haldið var í vetur í
öllum grunnskólum landsins.
Verkefnið gekk mjög vel og lásu
grunnskólanemar 60.000 bækur
á rúmum fjórum mánuðum. Af
öllum þeim börnum sem tóku þátt
voru fimm börn dregin úr potti og
fengu að verðlaunum að vera gerð að
persónum í nýútkominni bók Ævars,
Bernskubrek Ævars vísindamanns:
Risaeðlur í Reykjavík.
„Ég hugsaði með mér að ef ég
væri tíu ára þá væri fátt meira
spennandi en að vera persóna í
risaeðluævintýrabók,“ segir Ævar
glaður í bragði um það hvernig

hugmyndin að verðlaununum
kviknaði.
Bókin var svo gefin út af Forlaginu síðastliðinn fimmtudag og fjallar
um Ævar vísindamann þegar hann
er ellefu ára gamall og bekkjarfélaga hans sem komast yfir risaeðluegg sem þau ákveða að unga út með
góðum árangri. En fljótlega fara risaeðlurnar að taka mikið pláss, sleppa
úr búrum sínum og gera allt vitlaust
í Reykjavík. „Það er auðvitað Ævars
og krakkanna að koma þeim aftur
í búrin og redda málunum,“ segir
Ævar hress um söguþráð bókarinnar.
Fjórir af krökkunum eru bekkjarfélagar Ævars og einn lesandinn fær
að vera grameðla í bókinni.
Bókin er jafnframt fyrsta bókin
sem er prentuð hjá Forlaginu með
sérstöku letri fyrir lesblinda. Letrið er hannað af grafíska hönnuðinum Christian Boer, sem sjálfur er
lesblindur, og er Ævar alsæll með
það að bókin sé prentuð með letrinu.

Ég hugsaði með mér
að ef ég væri tíu ára þá
væri fátt meira spennandi
en að vera persóna í
risaeðluævintýrabók.
„Stafirnir eru lifandi og skemmtilegir, það er mjög töff að fá að vera
með þetta letur.“
Ævar er sjálfur mikill bókaormur
og langaði til þess að leggja sitt af
mörkum til þess að hvetja börn til
yndislestrar. Hann er rétt að byrja
og hyggst efna til annars lestrarátaks. „Það stendur meira að segja
aftast í bókinni þannig ég verð að
standa við það,“ segir hann og hlær.
Ævar var og er sjálfur áhugamaður
um risaeðlur sem hann segir mjög
spennandi. „Það er bara eitthvað
mjög spennandi við risastórar tennur og klær.“
gydaloa@frettabladid.is

Fara frá Top Gear og upp á svið
Jeremy Clarkson, James May og Richard Hammond eru komnir með nýtt verkefni
eftir að Top Gear-þríeykið fór frá BBC. Gætu verið á leið til Bandaríkjanna.
Jeremy Clarkson, James May
og Richard Hammond ætla nú
að ferðast um heiminn og halda
skemmtanir í anda Top Gear-þáttanna sem þeir stýrðu á BBC. Eins
og frægt er var Jeremy Clarkson
rekinn fyrir að slá einn af framleiðendum þáttarins í andlitið. May og
Hammond ákváðu að hætta hjá BBC
í kjölfarið, því þeir vildu halda áfram
að vinna með Clarkson.
Fyrsta skemmtunin sem þeir
héldu, undir heitinu Clarkson, May
& Hammond Live Show, fór fram í
Belfast á Norður-Írlandi um helgina.

JEREMY
CLARKSON

Eins og Clarkson
einum er lagið var
auðvitað gert grín
að brottrekstrinum frá BBC.
Þegar hann var
kynntur til leiks
á sýningunni sást
hann kýla mann
í andlitið undir
laginu Eye of the

Tiger.
Fjölmiðlar í Bretlandi kepptust um
að ráða í orð Clarksons á skemmtuninni. Þar þótti staðhæfing hans

um að þremenningarnir væru ekki
enn byrjaðir með þátt í Bandaríkjunum forvitnileg. Með orðalaginu
þótti hann gefa í skyn að slíkt væri á
döfinni í framtíðinni. En fyrst ætla
þeir sér í það minnsta að ferðast um
heiminn og skemmta áhorfendum.
Þríeykið hefur verið orðað við
ITV-sjónvarpsstöðina í Bretlandi
og voru fréttir af því í síðustu viku
að þremenningarnir ætluðu sér að
byrja með þátt sem héti House of
Cars, sem er vísun í nafn þáttanna
House of Cards, með Kevin Spacey í
aðalhlutverki.
- kak
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Dansandi maðurinn í partíi í Los Angeles
Saga Englendingsins Sean O’Brien sýnir að allt getur gerst. Boðskapurinn er að fólk virðist hætt að sætta
sig við viðbjóðslegt neteinelti. Sean O’Brien fékk sérstaka kveðju frá Pharrell sem hvatti hann áfram.
S a ga E nglend i ngsi ns Sea n
O‘Brien er ótrúleg. Í mars birtust myndir af honum á vefsvæðinu 4chan, þar sem netsóðar gerðu
grín að honum vegna þess hvernig
hann er vaxinn. Svívirðingarnar
voru svo grófar að fólki varð um.
Í kjölfarið fóru fjölmargir að lýsa
yfir stuðningi við O‘Brien. Þróun
mála var svo hröð að enginn vissi
hvað hann hét fyrstu dagana sem
þessi netbylting átti sér stað. Því
var hann kallaður „dansandi

maðurinn“. Margir kepptust við
að komast að því hver hann væri
og vildu bjóða honum í veislur,
þar á meðal stórar stjörnur.
Skömmu síðar steig Sean
O‘Brien fram og viðurkenndi að
hann væri „dansandi maðurinn“
sem hefði orðið fyrir þessu grófa
neteinelti. Í kjölfarið var honum
boðið í veislur víða um heim
og þáði hann boð um að fara til
Los Angeles þar sem honum var
tekið opnum örmum. Veisla í hans

nafni í Los Angeles fór fram um
helgina og þótti afar vel heppnuð. Þangað mættu Monica Lewinsky, tónlistarmennirnir Andrew WK og Moby, auk margra
annarra. Stórstjarnan Pharrell
Williams sendi O‘Brien svo
myndband þar sem hann hvatti
hann áfram. Var það myndband
spilað í veislunni. Þúsund manns
mættu og söfnuðu peningum til
styrktar samtökum sem berjast
gegn einelti.

O‘Brien var auk þess gestur í fjölda sjónvarpsþátta sem
teknir voru upp í Los Angeles
um helgina og var boðið að taka
fyrsta kastið í hafnaboltaleik hjá
stórliðinu Los Angeles Dodgers.
„Þetta er eitthvað sem ég hélt að
myndi aldrei gerast fyrir mig.
Þetta er alveg ótrúlegt,“ segir
O‘Brien, sem er í skýjunum að
hafa náð að safna fjármagni
fyrir samtök sem berjast gegn
einelti.

DANSANDI MAÐURINN Sean O‘Brien
er þekktur sem dansandi maðurinn.

VEL GIFT Anne og Jerry Stiller voru gift

í 61 ár.

Anne Meara
fallin frá
Grínistinn, leikkonan og handritshöfundurinn Anne Meara féll
frá í gær, 85 ára að aldri. Hún
var líklega þekktust fyrir að vera
hluti af gríntvíeykinu Stiller &
Meara, ásamt eiginmanni sínum
Jerry Stiller. Þau voru gift í 61
ár og áttu börnin Ben Stiller og
Amy Stiller. „Minning Anne lifir
áfram í gegnum börn hennar,
barnabörn, ættingja og þær milljónir sem hún hafði áhrif á sem
leikari, grínisti og handritshöfundur,“ segir í yfirlýsingu fjölskyldu hennar.
Meara fæddist árið 1929 í
Brooklyn í New York og lærði
leiklist. Hún sló í gegn ásamt
eiginmanni sínum á sjöunda áratug síðustu aldar. Hjónin kynntust árið 1953, þegar þau reyndu
að fá hlutverk í sömu kvikmyndinni.
- kak

SEGIST VITLAUS Pratt vill engan særa.

Pratt afsakar
sig fyrir fram
Leikarinn Chris Pratt sendi frá
sér mjög sérstaka afsökunarbeiðni um helgina. Hann hefur
beðist afsökunar fyrir fram á öllu
því heimskulega sem hann gæti
mögulega sagt á blaðamannafundum sem tengjast kvikmyndinni Jurassic World.
„Ég vona að þið skiljið að ég
ætla mér aldrei að særa neinn.
Ég sver það. Ég er ákaflega góðhjartaður,“ var meðal þess sem
Pratt skrifaði í afsökunarbeiðni
sinni. Ástæðan fyrir því að hann
telur sig eiga eftir að segja ýmislegt særandi er einföld: „Ég er
einfaldlega vitlaus. Flóknara er
það ekki. Ég reyni að gera ekkert
heimskulegt, trúið mér. En það
virkar bara ekki alltaf.“ Þekkt er
að leikarar fái oft sömu spurningarnar á fjölmörgum blaðamannafundum víða um heim og getur
það reynt á þolrifin.
- kak
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Heitt og kalt
BAKÞANKAR

76>,9:ø505.
23!

Söru
McMahon
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MAD MAX

8, 10:30(P)

PITCH PERFECT 2

5:30, 8, 10:30

BAKK

5:50, 8

AVENGERS 2 3D

10:10

ÁSTRÍKUR 2D

5:50

CAUSE you‘re hot then you‘re
cold,

YOU‘RE yes then you‘re no.
YOU‘RE in then you‘re out,
YOU‘RE up then you‘re
down.“

SVO söng bandaríska söngkonan Katy Perry um
óákveðinn ástmann sinn
og einmitt svona líður
mér gagnvart íslenska
„sumrinu“. Það er heitt,
kalt, upp og niður. Eina
stundina situr maður
fáklæddur úti á verönd og sleikir sólina, þá
næstu er aftur komin

slydda og vetur. Það er ekki nema
von að svo tætingslaust veðurfar
geti af sér óskipulagt og spontant
fólk.

ER það annars ekki talið vera eitt
af persónueinkennum íslensku
þjóðarinnar; óskipulag? Við kunnum víst ekki að skipuleggja nokkurn skapaðan hlut fram í tímann
og allt er gert á síðustu stundu
undir þeim formerkjum að „þetta
reddist“ – nokkuð sem erlendum
ferðamönnum þykir afskaplega
heillandi við Íslendinga.
VINAFÓLK mitt var til að mynda
tilneytt til að bíða í margar vikur
eftir því að það stytti upp nokkra
daga í röð svo hægt væri að skipta
um þak á heimili þeirra. Þegar

veðurspáin varð þeim loks hliðholl vann smiðurinn baki brotnu
til þess að ljúka verkinu áður en
næsti skúr skylli á. Sem betur fer
hafðist það – það reddaðist.

SVO var það lautarferðin sem
farin var síðasta sumar, það voru
gerðar tvær tillögur að henni:
Sú fyrri tók mið af þurrki, en sú
seinni gerði ráð fyrir vætu. Þegar
á hólminn var komið hékk hann
þurr – þetta reddaðist, sem betur
fer.
ÍSLENSKA veðursældin hefur
sem sagt alið af sér fólk sem vonar
það besta en er ávallt undirbúið
fyrir hið versta. Og kann svo virkilega að njóta þess þegar allt fer á
besta veg – þegar allt reddast.

HVÍLÍKT GLÆSIMENNI Tom
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Hardy var algjör
töffari í Alexander
McQueen og með
sólgleraugu.
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EMPIRE


ROLLING STONE

EMPIRE

TRYLLTUR TÖFFARI


VILLAGE VOICE
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Zoë Kravitz er algjör
töffari eins og foreldrar
sínir og var í þessum
kjól frá Vionnet.
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- Fréttablaðið

- Morgunblaðið

GLÆSILEIKI
Í CANNES
Kvikmyndahátíðin í Cannes fór fram með glæsibrag
dagana 13. til 24. maí. Stjörnurnar mættu og það er alltaf
gaman að sjá hvað verður fyrir valinu úr fataskápnum.

FRÁBÆR Í FJÓLUBLÁU

Kendall Jenner var frábær
í fjólubláum kjól frá Calvin
Klein en hún hefur getið sér
góðs orðs sem fyrirsæta.

SVARTUR
SAMFESTINGUR

Rachel Weisz
var sjúklega
flott í svörtum samfestingi frá Narciso
Rodriguez.

STUTT Í
GRÍNIÐ

John C.
Reilly
var smart
til fara á
Cannes og
stillti sér
skemmtilega
upp fyrir ljósmyndara.

4ÝOJOHBSUÎNBSÃ
F.J£JJTPHNJ£JJT
NORDICPHOTOS/GETTY
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SPORT
KR-völlur
Áhorf: 1.455
Gunnar Jarl
Jónsson (6)

1-0

Mörkin: 1-0 Óskar Örn Hauksson (79.).
KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 7 - Gonzalo
Balbi 6, Skúli Jón Friðgeirsson 7, Rasmus
Christiansen 5 (69. Grétar Sigfinnur Sigurðarson
5), *Gunnar Þór Gunnarsson 7 - Jónas Guðni
Sævarsson 5 (76. Almarr Ormarsson -), Pálmi Rafn
Pálmason 5, Jacob Schoop 7 - Óskar Örn Hauksson 5 (81. Kristinn Jóhannes Magnússon -), Sören
Fredriksen 6, Þorsteinn Már Ragnarsson 6.
ÍBV (4-4-2): Guðjón Orri Sigurjónsson 4 - Benedikt Októ Bjarnason 6, Hafsteinn Briem 6, Avni
Pepa 6, Jón Ingason 5 - Víðir Þorvarðarson 6, Ian
David Jeffs 7, Mees Junior Siers 6, Aron Bjarnason
4 (76. Sead Gavranovic -) - Bjarni Gunnarsson 3,
Gauti Þorvarðarson 4 (67. Jonathan Glenn 5)..
Skot (á mark): 10-9 (5-6)

Horn: 7-4

Varin skot: Stefán Logi 6 - Guðjón Orri 3

HETJA KR Óskar Örn Hauksson skoraði

sigurmarkið í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vodafonevöllur
Áhorf: Óuppgefið
Þorvaldur
Árnason (7)

3-3

Mörkin: 1-0 Bjarni Ólafur Eiríksson (10.), 1-1 Aron
Sigurðarson (21.), 1-2 Þórir Guðjónsson (28.), 2-2
Baldvin Sturluson (32.), 3-2 Patrick Pedersen (34.),
3-3 Emil Pálsson (43.).
VALUR (4-3-3): Anton Ari Einarsson 4 - Baldvin
Sturluson 7, Orri Sigurður Ómarsson 5, Thomas
Guldborg Christensen 4, *Bjarni Ólafur Eiríksson
8 - Einar Karl Ingvarsson 5, Kristinn Freyr
Sigurðsson 6, Andri Fannar Stefánsson 6 - Andri
Adolphsson 7 (80. Daði Bergsson-), Sigurður Egill
Lárusson 7 (76. Kristinn Ingi Halldórsson-), Patrick
Pedersen 6.
FJÖLNIR (4-4-2): Þórður Ingason 4 - Guðmundur
Böðvar Guðjónsson 5, Daniel Ivanovski 5, Bergsveinn Ólafsson 6, Viðar Ari Jónsson 6 - Guðmundur Karl Guðmundsson 6 (68. Ragnar Leósson
5), Emil Pálsson 7, Ólafur Páll Snorrason 6 (55.
Mark Charles Magee 5), Aron Sigurðarson 7 Gunnar Már Guðmundsson 6, Þórir Guðjónsson 6.
Skot (á mark): 13-8 (7-5)

Horn: 4-5

Varin skot: Ingvar 1 - Þórður 3
Nettóvöllurinn
Áhorf: 827
Ívar Orri
Kristjánsson (5)

1-3

Mörkin: 0-1 Andrés Már Jóhannesson (53.), 0-2
Albert Ingason (59.), 1-2 Magnús Sverrir Þorsteinsson (61.), 1-3 Oddur Ingi Guðmundsson (70.),
KEFLAVÍK (4-3-3): Richard Arends 5 - Kiko Insa 5
(46. Samuel Jiminez Hernandez 4), Einar Orri Einarsson 5, Haraldur Freyr Guðmundsson 4, Magnús
Þórir Matthíasson 4 - Guðjón Árni Antoníusson 4,
Hólmar Örn Rúnarsson 4, Jóhann B. Guðmundsson 3 (59. Magnús Sverrir Þorsteinsson 7) - Bojan
Stefán Ljubicic 3 (80. Páll Olgeir Þorsteinsson -),
Frans Elvarsson 5, Sigurbergur Elísson 5.
FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 6 Stefán Ragnar Guðlaugsson 6, Tonci Radovinkovic
6, Ásgeir Eyþórsson 6, Daði Ólafsson 6 - Ásgeir
Börkur Ásgeirsson 5 (25. Ásgeir Örn Arnþórsson
7), Elís Rafn Björnsson 6, Oddur Ingi Guðmundsson 6 (88. Kjartan Ágúst Breiðdal -) - Ragnar Bragi
Sveinsson 7, Andrés Már Jóhannesson 7 (57.
Ingimundur Níels Óskarsson 7), *Albert Brynjar
Ingason 8..
Skot (á mark): 7-15 (3-8)

Horn: 4-8

Varin skot: Arends 4 - Bjarni Þórður 0.

PEPSI DEILDIN 2014
KR
FH
Fylkir
Stjarnan
Fjölnir
Víkingur R.
Breiðablik
Leiknir R.
Valur
ÍA
Keflavík
ÍBV

5
4
5
4
5
4
4
4
5
4
5
5

3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

1
0
2
2
2
3
3
2
2
1
1
1

1
1
1
0
1
0
0
1
2
2
4
4

9-6
9-4
9-6
6-3
6-6
8-6
5-4
6- 4
7- 9
3-6
3-10
2-9

10
9
8
8
8
6
6
5
5
4
1
1

NÆSTU LEIKIR
Í kvöld, 26. maí: 19.15 Leiknir - Víkingur, ÍA Breiðablik, 20.00 Stjarnan - FH.

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

Með HM-gull í hvorri hendi
Fanney Hauksdóttir fann leið til að gera enn betur en fyrir ári þegar hún varð heimsmeistari unglinga.
Að þessu sinni tók ekki bara heimsmeistaragullið með sér heim til Íslands heldur líka heimsmetið.
KRAFTLYFTINGAR „Ég er bara búin

að brosa síðan. Ég er ótrúlega stolt
að hafa klárað þetta,“ segir Fanney Hauksdóttir kát en hún varð
heimsmeistari annað árið í röð á
föstudaginn.
Fanney mældist bara 60,96 kíló í
opinberri vigtun fyrir mót en hún
reif engu að síður 145,5 kíló upp í
úrslitum 63 kílóa flokksins á HM
unglinga í bekkpressu í Svíþjóð.
Frammistaða þessa 22 ára Seltirnings er heldur betur komin í sögubækurnar eftir tvö HM-gull og nú
fylgdi heimsmet með í kaupbæti.
Pínu pressa á henni
„Það var pínu pressa. Ég vildi ekki
vita of mikið um hana en ég fann
alveg fyrir henni,“ segir Fanney
um þá staðreynd að þessu sinni
mætti hún til leiks sem ríkjandi
heimsmeistari.
„Það kom eiginlega ekkert
annað til greina en að setja þetta
heimsmet á mínu síðasta ári í
unglingaflokki,“ segir Fanney en
hún setti Íslandsmet í bekkpressu
árið 2013 og það var 115 kg. Hún
hefur tekið risastökk síðan þá. Í
fyrra vann hún HM-gullið á lyftu
upp á 135 kíló en nú lyfti hún tíu
kílóum meira. „Þetta er vissulega mikil bæting en ég breytti
tækninni minni á þessum tíma og
æfði miklu meira. Það þýðir ekkert
annað en að gefa í,“ segir Fanney.
Hún segist ekkert hrædd við að
bæta við lóðum á stöngina.
Á inni fyrir aukakílóunum
„Þjálfarinn myndi aldrei setja
á mig einhverja þyngd sem ég
réði ekki við. Við vinnum þetta
bara í sameiningu og ég tek bara
eitt skref í einu og fer ekki í eitthvað sem ég ræð ekki við. Ef
maður æfir vel og jafnt og þétt þá
á maður inni fyrir þessum aukakílóum sem maður setur á stöngina. Það þýðir ekkert að vera
smeykur,“ segir Fanney.
Eftir sigurinn glæsilega fyrir
ári hefur Fanney unnið einbeitt að
því að mæta enn sterkari til leiks í
titilvörninni. „Ég er eiginlega búin
að vera í æfingasalnum síðan ég
varð síðast heimsmeistari,“ segir
Fanney hlæjandi.
Keppnin í ár var þó ekki alveg
dans á rósum því fyrsta lyfta
hennar var dæmd ógild. Það mátti
því ekkert klikka í annarri lyftu

HEIMSMEISTARINN MEÐ GULLIN SÍN

Fanney Hauksdóttir með gullverðlaun
sín frá HM unglinga 2014 og HM
unglinga 2015.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

af þremur. „Þetta var náttúrulega
pínu stress af því að ég náði ekki
fyrstu lyftu. Ég fann það alveg að
ég var með þyngdina og vissi því
alveg hvað ég þyrfti að gera til að
bæta mig í annarri lyftu,“ segir
Fanney en hún gerði fjölskyldumeðlimunum kannski mestan
grikkinn með þessu.
„Það voru allir svolítið stressaðir eftir fyrstu lyftu og ég skil
það svo sem alveg. Eftir að fyrsta
lyftan klikkaði þá kom bara meiri
andi og ég bara kláraði þetta,“
segir Fanney.
Heimsmetslyfta Fanneyjar hefði
einnig dugað til sigurs í 72 kílóa
flokknum. „Þetta er rúm tvöföld
líkamsþyngd. Það er ágætt,“ segir
Fanney hógvær. Hún segist ekki
vera alveg eins viss um framhaldið og fyrir ári þegar það lá ljóst
fyrir að hún ætti inni annað ár í
unglingaflokknum.
„Það er kannski ekki eins auðvelt
að setja sér næstu markmið. Ég

klára árið í unglingaflokki og svo
tekur bara við opni flokkurinn sem
er mun sterkari. Ég sest bara niður
og finn út næstu markmið. Núna er
ég bara enn þá að lifa á föstudeginum,“ segir Fanney og það er ekkert skrítið. Fanney breytist ekki
í neitt óargadýr rétt fyrir lyftu
þrátt fyrir að hún þurfti að beisla
allan sinn kraft í rétta átt.
Er ekki í því að æsa sig upp
„Það eru margir sem reyna að
espa sjálfan sig upp fyrir lyftu en
ég er ekki þar. Ég tek ekki eftir
þeim sem eru að horfa á. Ég labba
bara inn og næ gjörsamlega að
einbeita mér að stönginni og svo
yfirdómaranum sem ég þarf að
hlusta á. Ef ég næ mér inn í þessa
einbeitingu þá gengur mér best,“
segir Fanney.
„Það er svolítið skemmtilegt,“
segir Fanney aðspurð um þá staðreynd að hún getur haldið á heimsmeistaragulli í hvorri hendinni. En

hvor sigurinn var sætari? „Sigurinn í fyrra var óvæntari. Þá kom
ég og vissi ekki hvað ég var að fara
að gera. Ég bjóst því alls ekki við
gullinu. Núna var ég að koma til að
verja heimsmeistaratitilinn og það
er öðruvísi,“ segir Fanney.
„Ég vann aftur allan unglingaflokkinn og ekki bara minn flokk.
Það var líka markmið sem ég
var ekki mikið að tala um,“ segir
Fanney en þar eru lyftur settar
í hlutfallslegan samanburð við
líkamsþyngd.
„Það er skemmtilegt að taka það
með ellefu stigum. Það er gaman
að skoða stigin og sjá hvar maður
stendur í samanburði við allar
hinar,“ segir Fanney.
Tvöfaldur heimsmeistari og
heimsmetshafi. Þessi lífsglaða og
kraftmikla íþróttakona má alveg
monta sig þessa dagana en það má
búast við því að hún láti verkin
tala eins og hingað til.
ooj@frettabladid.is

Aftur valin í landsliðið eftir átta ára fjarveru
Kristín Guðmundsdóttir fagnar 37 ára afmæli sínu í sumar sem besti leikmaður Olís-deildar kvenna.
HANDBOLTI Kristín Guðmunds-

dóttir átti frábæra viku þar sem
hún var fyrst kosin besta handboltakona Olís-deildarinnar og
svo valin aftur í A-landsliðið
eftir átta ára fjarveru. „Þetta var
rosalega gaman fyrir gamla kerlingu,“ segir Kristín í léttum tón
þegar Fréttablaðið heyrði í henni.
„Það er allt annar hugsunarháttur hjá mér í dag en fyrir tíu
árum og fyrir tuttugu árum. Það
er gaman að prófa þetta núna. Ég
er ótrúlega stolt af því að vera
valin og finnst þetta vera forréttindi. Ég hugsaði ekkert um það
þegar ég var yngri að þetta væru
forréttindi,“ segir Kristín.
„Þetta kom mér mjög á óvart.
Mér hefur samt fundist það
tvisvar til þrisvar sinnum síðustu
átta ár að ég hefði alveg mátt vera
þarna,“ segir Kristín hreinskilin.
„Það halda margir að ég sé að
spila miklu betur en áður en þetta
snýst svolítið um hlutverkið. Hlutverkið mitt í gamla daga var eins
og hlutverkið mitt í vetur. Ég átti
bara að vera í skyttu og skjóta
hundrað sinnum til að skora tíu
í hverjum leik. Þannig var hlutverkið mitt þegar ég var ung,“

segir Kristín og útskýrir frekar.
„Eftir að ég byrjaði að spila
með Hröbbu (Hrafnhildur Skúladóttir) þá var ég meira á miðjunni
með það hlutverk að stjórna leiknum, setja upp kerfi, gefa á línu og
stilla upp fyrir Hröbbu. Fólk sér
síður hvað þú gerir fyrir liðið
fyrir utan að skora mörk. Þess
vegna heldur fólk alltaf að ég sé
að spila þúsund sinnum betur en
þeir sem þekkja mig og þeir sem
eru að þjálfa mig vita alveg hvað
ég geri þótt ég sé ekki að skora
mörkin,“ segir Kristín sem skoraði 7,8 mörk í leik í vetur.
„Það er fínt að öxlin er heit. Ég
er alltaf að glíma við mikil axlarmeiðsli en þegar maður er búin
að nota hana mikið þá verður hún
betri. Ég hlýt að geta skotið eitthvað,“ segir Kristín. Leikmenn
deildarinnar völdu hana leikmann
ársins í vetur.
„Ég bjóst engan veginn við
þessu á HSÍ-hófinu og fór eiginlega bara upp á svið með tárin í
augunum. Það eru leikmennirnir í
deildinni sem velja mann og þetta
hefur því mikla þýðingu. Ég er
líka örugglega sú elsta sem hefur
verið valin og það voru ekki bara

tíu þjálfarar sem voru að velja
þetta heldur allar stelpurnar í
deildinni,“ sagði Kristín.
„Það kom mér rosalega á óvart
enda hafði ég aldrei farið upp á
svið öll þessi ár. Ég hafði aldrei
verið valin eitt eða neitt. Þetta
var svolítið extra fyrir mig.
Sumir fara þarna upp á hverju
einasta ári og finnst það ekkert
merkilegt en fyrir mig var þetta
ótrúlega gaman,“ segir Kristín.
Kristín segir að Ágúst Jóhannsson sé ekki að velja hana af því
að hún var valin besti leikmaður
mótsins. Hún sé fengin til að
hjálpa til að leysa fjarveru Karenar Knútsdóttur.
„Ég hleyp ekkert inn í byrjunarliðið enda eru þarna nokkrar sem hafa verið þarna í mörg ár.
Vonandi get ég eitthvað hjálpað til
hvort sem það er innan vallar eða
utan hans. Ég veit að ég get líka
hjálpað til á bekknum því það er
fullt sem ég get sagt við þær og
hrósað þeim fyrir þegar maður
er ekki lengur unglingur inn í
skelinni,“ segir Kristín og hún
bíður spennt eftir því að sína sig
og sanna í fyrsta landsleiknum
sínum frá árinu 2007.
- óój

41. LANDSLEIKURINN
UM NÆSTU HELGI

Kristín Guðmundsdóttir
í leik með Val í Laugardalshöllinni í vetur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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ELDGÖMLU ÍSLANDSMETIN SEM ANÍTA HINRIKSDÓTTIR HEFUR SLEGIÐ Á SÍÐUSTU ÁRUM
34 ÁR, 10 MÁNUÐIR
OG 25 DAGAR

32 ÁR, 10 MÁNUÐIR
OG 11 DAGAR

31 ÁR, 11 MÁNUÐIR
OG 26 DAGAR

28 ÁR, 10 MÁNUÐIR
OG 22 DAGAR

Met Lilju Guðmundsdóttur í
1000 metra hlaupi kvenna inni.

Met Lilju Guðmundsdóttur
í 800 metra hlaupi kvenna inni.

Met Ragnheiðar Ólafsdóttur í
1000 metra hlaupi kvenna.

Met Ragnheiðar Ólafsdóttur í
1500 metra hlaupi kvenna inni.

Met Ragnheiðar Ólafsdóttur í
800 metra hlaupi kvenna.

Aníta Hinriksdóttir sló það 15.
desember 2012 í Reykjavík.

Aníta Hinriksdóttir sló það 21.
janúar 2012 í Reykjavík.

Aníta Hinriksdóttir sló það 24.
maí 2015 í Hengelo í Hollandi.

Aníta Hinriksdóttir sló það 27.
janúar 2013 í Reykjavík.

Metið var 2:52,1 mínútur en
Aníta hljóp á 2:43,22 mínútum.

Metið var 2:09,72 mínútur en
Aníta hljóp á 2:05,96 mínútum.

Metið var 2:44,6 mínútur en
Aníta hljóp á 2:36,63 mínútum.

Metið var 4:21,49 mínútur en
Aníta hljóp á 4:19,57mínútum.

Aníta Hinriksdóttir sló það
24. júní 2012 í Mannheim í
Þýskalandi.

Aníta hefur bætt það einu sinni
síðan; er 4:19,31 mín. í dag.

Aníta hefur bætt það fimm
sinnum; er 2:01,56 mín. í dag.

=pi`i^\]`
ildf^
>ldle
]pi`i^\]X
pli%%%

Metið var 2:04,90 mínútur en
Aníta hljóp á 2:04,79 mínútum.
Aníta hefur bætt það fjórum
sinnum; er 2:00,49 mín. í dag.

Fimmta eldgamla Íslandsmetið
sem Aníta slær á ferlinum
Hlaupakonan Aníta Hinriksdóttir úr ÍR á nú sjö lifandi Íslandsmet fullorðinna.
FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Hlaupakonan
Aníta Hinriksdóttir hefur gert
það að vana sínum að færa gömul
Íslandsmet inn í nútímann og eitt
slíkt bættist í hópinn á afar sterku
móti í Hengelo í Hollandi um
helgina.
Aníta hljóp þá 1000 metra hlaup
á 2:36,63 mínútum og bætti tæplega 33 ára gamalt met FH-ingsins
Ragnheiðar Ólafsdóttur frá árinu
1982. Aníta endaði í fimmta sæti í
hlaupinu, sem var stjörnum hlaðið, en rétt á undan henni var hin
breska Jenny Meadows.
Aníta átti flottan endasprett í
hlaupinu og var á endanum aðeins
einni sekúndu frá því að bæta Evrópumet unglinga í greininni. Evrópumetið er 2:35,4 mínútur og í
eigu hinnar sovésku Irinu Nikitina (1979) og hinnar austurþýsku
Katrin Wühn (1984).
Aníta hefur nú bætt yfir 28 ára
gömul Íslandsmet í fimm greinum innan- og utanhúss því áður

hafði hún bætt metin í 800 metra
hlaupunum inni og úti, 1500 metra
hlaupinu inni og 1000 metra hlaupinu inni.
Umrædd Ragnheiður Ólafsdóttir
átti þrjú af þessum fimm metum
og hún á líka metið í 1500 metra
hlaupi sem gæti verið í hættu á
Smáþjóðaleikunum í næsta mánuði gangi allt upp hjá Anítu. Ragnheiður setti það Íslandsmet 24.
apríl 1987.
Hér fyrir ofan er yfirlit yfir
þessi fimm eldgömlu Íslandsmet
sem Anítu hefur slegið frá 2012.
Eins og öll þessi met þá var
Aníta að bæta líka aldursflokkametin 18-19 ára og 20-22 ára. Aníta
er fædd árið 1996 og er því enn
gjaldgeng í báða flokka.
Sunnudagurinn var svo flottur fyrir íslenskar frjálsíþróttakonur því Vigdís Jónsdóttir úr FH
bætti Íslandsmet sitt í sleggjukasti
þegar hún kastaði 58,43 metra í
Kaplakrika.
- óój

Til hvers að ﬂækja hlutina?

LIFÐU
í NÚLLINU!

365.is
Sími 1817

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

4 GSM áskriftir

60 mín. og 60 SMS*

Internet
20 GB

Heimasími
100 mín.**

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

ÖFLUG Aníta Hinriksdóttir.

MYND/EPA

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Mercedes-Benz
Ljúfir gæðabílar – en smá notaðir
A 250

B 220 4MATIC
Árgerð 2014, ekinn 8 þús. km,
sjálfskiptur, bensín, 211 hö.
ö.

Árgerð 2014, ekinn 6 þús. km,
sjálfskiptur, bensín, 184 hö.

Búnaður: AMG Exclusive pakki,
akki,
Bakkmyndavél, Bi Xenon LED
ED
dagljós, Parktronic nálgunararvarar, panoramic sólþak,
aksturstölva o.fl.

Búnaður: 16” álfelgur, bakkmyndavél, rafstýrt bílstjórasæti með minnisstillingum,
krómpakki að utan o.fl.

Verð 5.990.000 kr.

Verð 7.290.000 kr.
r.

E 300 CDI HYBRID

A 220 CDI
Árgerð 2013, ekinn 13 þús. km,
sjálfskiptur, dísil/rafmagn, 205 hö.

Árgerð 2014,
20
ekinn 5 þús. km,
sjálfskipt
sjálfskiptur, dísil, 170 hö.

Búnaður: Leðuráklæði, sóllúga,
óllúga,
nálgunarvarar,17” álfelgur,
ur,
hiti í framsætum, Avantgarde
garde
pakki o.fl.

Búnaður: Bakkmyndavél,
rafstýrt bílstjórasæti
b
með
minni, Panorama
Pa
glerþak,
Xenon aðalljós
að
með led,
Urban pakki,
pa
18“ álfelgur o.fl.

Verð 8.790.000 kr.

Bílaármögnun Landsbankans

Kletthálsi 2 • 110 Reykjavík • Sími 590 2160 • www.notadir.is
Opið virka daga kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

Verð 6
6.390.000 kr.

ZZZYHUVGDJVLQVLV

34 ÁR, 10 MÁNUÐIR
OG 29 DAGAR
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➜ Stjarnan - FH í kvöld: Líkleg byrjunarlið
Tvö efstu liðin í Pepsi-deild karla í fótbolta, bæði í dag og á síðasta
tímabili, mætast á Samsung-vellinum í Garðabæ klukkan 20.00 í kvöld
og í boði er toppsætið í deildinni alveg eins og síðasta haust.

1
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9

2

14

Heiðar
Ægisson

Daníel
Laxdal

Brynjar Gauti
Guðjónsson

Hörður
Árnason

6

liða í fyrra fara í sögubækurnar.
Atvik sem lítið var talað um í
fyrri leiknum var mark Stjörnunnar sem var dæmt inni. Ég er
ekki enn þá sannfærður um að sá
bolti hafi verið inni. Svo er þessi
lygilegi fótboltaleikur 4. október þegar úrslitin réðust,“ segir
Hjörvar Hafliðason, sérfræðingur Pepsi-markanna, um leikinn í
kvöld þegar Stjarnan og FH mætast að nýju.
Stjarnan tók Íslandsmeistaratitilinn fyrir framan nefið á FHingum á þeirra eigin heimavelli og
sá leikur hafði mikil eftirmál. FHingar fóru ekki vel út úr því hvað
varðar sektir, leikbönn og annað
en núna er komið að hefndarstund.
„Það eykur líka á dramatíkina
og spennuna í kringum þennan
leik að Doumbia er að fara að spila
sinn fyrsta leik og það á eitthvað
eftir að gerast í kringum Doumbia
í þessum leik,“ segir Hjörvar en
hann spáir því að Doumbia komi
inn eftir fjögurra leikja bann.
„Ef við skoðum leikjadagskrána
þá er þetta fyrsta stóra prófið
fyrir Stjörnuliðið,“ segir Hjörvar.
Eftir tvo jafnteflisleiki í röð
býst Hjörvar við því að Veigar
Páll Gunnarsson komi inn í byrjunarliðið á kostnað Arnars Más
Björgvinsson og að Halldór Orri
Björnsson fari fyrir vikið framar á völlinn. „Halldór Orri þarf
að spila ofar á vellinum að mínu
mati. Mér finnst Pablo Punyed
vera algjör lykilmaður í þessu liði
og myndi alltaf vilja hafa hann í
liðinu,“ segir Hjörvar.

8
Pablo Oshan
Punyed

10

Veigar Páll
Gunnarsson

23
Halldór Orri
Björnsson

17
Ólafur Karl
Finsen

19

Atli
Guðnason

7

17

Steven
Lennon

Atli Viðar
Björnsson

10

13

Davíð Þór
Viðarsson

Bjarni Þór
Viðarsson

➜

➜

Jeppe Hansen

11

Fréttablaðið fékk Hjörvar Haﬂiðason úr Pepsi-mörkunum til að velta fyrir sér
stórleik kvöldsins þegar FH-ingar heimsækja Íslandsmeistara Stjörnunnar.
FÓTBOLTI „Leikir þessara tveggja

Gunnar
Nielsen

Þorri Geir
Rúnarsson

Dagur fyrir Doumbia

6
Sam
Hewson

21

20

5

16

Böðvar
Böðvarsson

Kassim
Doumbia

Pétur
Viðarsson

Jón Ragnar
Jónsson

1
Róbert Örn
Óskarsson

TVEIR ÖFLUGIR LEIKMENN Hjörvar býst við miklu af þeim Ólafi Karli Finsen hjá
Stjörnunni og Kassim Doumbia hjá FH í leiknum í kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

„Ég held að FH-liðið hafi fundið
taktinn í síðasta leik og það sem
sameinaði þá var einhver smáfrétt
um Bjarna Þór Viðarsson. Það var
mikill samhugur í FH-liðinu og
FH-ingar hefðu alveg eins getað
unnið Skagamenn 7-1 eins og 4-1,“
segir Hjörvar.
„Það er bara tímaspursmál hvenær kviknar á leikmanni eins
og Steven Lennon. Þeir bræður,
Davíð Þór og Bjarni Þór Viðarssynir, mynda líka óheyrilega öflugt tvíeyki á miðsvæðinu. Ég held
að Heimir hafi fundið liðið sitt í
síðasta leik og að hann sé sáttur
við það,“ segir Hjörvar.
„Stjarnan hefur ekki tapað fótboltaleik á Íslandsmóti síðan 2013
og það er erfitt að spá þeim tapi.
Maður heldur alltaf að þeir séu að
fara að tapa en alltaf lengist biðin.
Ef eitthvað lið er að fara að vinna

þá þá eru það Hafnfirðingarnir,“
segir Hjörvar.
„Það eru svo margir leikmenn
í þessum báðum liðum sem geta
gert út um leikinn. Í Stjörnunni
eru það Ólafur Karl, Veigar Páll,
Jeppe og Halldór Orri en hjá FH
ertu með Atla Viðar Björnsson,
Atla Guðnason og Steven Lennon,“
segir Hjörvar.
„Þrátt fyrir alla snillingana
þá er eitthvað sem segir mér að
Doumbia verði í aðalhlutverki.
Doumbia er búinn að bíða eftir
þessum degi síðan 4. október.
Hann á eftir að skora sigurmarkið
eða fá rautt spjald því þetta verður aldrei einhver meðalleikur hjá
honum. Hann verður annaðhvort
stórkostlegur eða slakur og mun
hafa afgerandi áhrif á útkomuna,“
segir Hjörvar að lokum.

UPP MEÐ
SOKKANA

FÓTBOLTASUMARIÐ

ER HAFIÐ Í INTERSPORT!

ALLT FYRIR

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

SPORTIÐ!

11.990
10.990

NIKE MERCURIAL VICTORY CR7
Góðir fótboltaskór. Litur: Silfur. Barnastærðir.

9.990

ADIDAS MESSI 10.3 FG
Góðir fótboltaskór. Litur: Appelsínugulir með grænu munstri. Barnastærðir.

PUMA EVOSPEED4.3 GRAPHIC FG
Góðir fótboltaskór. Litur: Hvítir með drekamunstri.
Barnastærðir.

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

ooj@frettabladid.is
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DAGSKRÁ
STÖÐ 2

| 22:30
MURDER IN THE FIRST
Nýir og hörkuspennandi þættir þar sem
m eitt stórt og
ﬂókið sakamál er til umfjöllunar frá upphaﬁ til enda út
þáttaröðina. Listi hinna grunuðu virðist endalaus og erﬁtt
að ﬁnna ástæðu fyrir hrottalegu morði á ungri konu.

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

18.30 Silicon Valley

16.10 Downton Abbey

07.45 Teen Titans Go

19.00 The World‘s Strictest Parents

17.20 Dótalæknir

08.05 The Middle

20.00 Traffic Lights

17.43 Robbi og skrímsli

08.30 Restaurant Startup

20.20 10 Items or Less

18.06 Millý spyr

09.15 Bold and the Beautiful

20.45 One Born Every Minute UK

18.15 Táknmálsfréttir

09.35 The Doctors

21.35 Mental

18.25 Melissa og Joey

10.15 Are You There, Chelsea?

22.20 Flash

18.50 Öldin hennar

10.40 Suits

23.00 Arrow

19.00 Fréttir

11.25 Friends With Better Lives

23.45 The 100

19.25 Íþróttir

11.50 The Face

00.30 Mental

19.30 Veðurfréttir

12.35 Nágrannar

01.10 The World‘s Strictest Parents

19.35 Kastljós

13.00 X-factor UK

02.10 Traffic Lights

19.55 Besta mataræði heims Breskur

13.55 X-factor UK

02.30 10 Items or Less

14.45 Time of Our Lives

02.55 One Born Every Minute UK

15.40 Survivors: Nature‘s Indestruc-

03.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

tible Creatures (1:3)

16.30 Teen Titans Go

21.30 Maðurinn og umhverfið

17.20 Bold and the Beautiful

22.00 Tíufréttir

18.05 Simpson-fjölskyldan Tuttugasta
og fjórða þáttaröðin í þessum langlífasta gamanþætti bandarískrar sjónvarpssögu. Simpson-fjölskyldan er söm við sig
og hefur ef eitthvað er aldrei verið uppátektarsamari.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag
19.40 Sælkeraheimsreisa um Reykjavík

Fáðu þér áskrift á 365.is

| 19:40
SÆLKERAHEIMSREISA
UM REYKJAVÍK
Að þessu sinni fræðist Vala
Matt um ýmislegt sem viðkemur suður amerískum
hráefnum og matargerð.

20.05 Modern Family
20.30 White Collar Fimmta þáttaröðin um sjarmörinn og svikahrappinn Neil
Caffrey. Hann er svokallaður góðkunningi lögreglunnar og þegar hann er gómaður í enn eitt skiptið sér hann sér leik
á borði og býður lögreglunni þjónustu
sína við að hafa hendur í hári annarra
svikahrappa og hvítflibbakrimma gegn
því að komast hjá fangelsisvist.
21.15 Veep

22.15 Veðurfréttir
22.20 Gárur á vatninu
07.00 Dóra könnuður 07.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 07.45 Doddi litli og Eyrnastór 07.55
Sumardalsmyllan 08.00 Áfram Diego, áfram!
08.24 Svampur Sveinsson 08.49 Tommi og Jenni
08.55 UKI 09.00 Lína langsokkur 09.22 Kalli á
þakinu 09.47 Ævintýraferðin 10.00 Strumparnir
10.25 Latibær 10.47 Skoppa og Skrítla
11.00 Dóra könnuður 11.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 11.45 Doddi litli og Eyrnastór 11.55
Sumardalsmyllan 12.00 Áfram Diego, áfram!
12.24 Svampur Sveinsso 12.49 Tommi og Jenni
12.55 UKI 13.00 Lína langsokkur 13.22 Kalli á
þakinu 13.47 Ævintýraferðin 14.00 Strumparnir
14.25 Latibær 14.47 Skoppa og Skrítla 15.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 15.45 Doddi litli og
Eyrnastór 15.55 Sumardalsmyllan 16.00 Áfram
Diego, áfram! 16.24 Svampur Sveinsson 16.49
Tommi og Jenni 16.55 UKI 17.00 Lína langsokkur 17.22 Kalli á þakinu 17.47 Ævintýraferðin
18.00 Strumparnir 18.25 Latibær 18.47 Skoppa
og Skrítla 19.00 Stuart Little 2

Bráðfyndnir gamanþættir þar
sem Julia Louis-Dreyfus er í
hlutverki þingmanns sem
ratar í starf varaforseta
Bandaríkjanna.

| 21:40
A.D.: KINGDOM AND EMPIRE

Þættirnir gerast eftir
krossfestingu Jesú og fjalla
um líf lærisveina frelsarans.

| 20:25

00.50 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

17.10 Black-ish
17.30 The Odd Couple

00.20 Outlander

17.50 Dr. Phil

01.15 Stalker

18.30 The Talk

02.00 Weeds

17.50 Friends

02.25 Hot Shots!

19.10 Design Star

18.15 Modern Family

03.50 The Winning Season

19.55 Kirstie

18.40 Mike & Molly

05.30 Fréttir og Ísland í dag

20.15 Jane the Virgin

19.00 The Big Bang Theory

21.00 The Good Wife

19.25 Sjálfstætt fólk

21.45 Elementary Sherlock Holmes og

20.00 Eldsnöggt með Jóa Fel
20.35 The Newsroom

dr. Watson leysa flókin sakamál í New
York-borg nútímans.

21.35 Sisters

22.30 Sex & the City

22.20 Curb Your Enthusiasm

22.55 Nurse Jackie

22.50 Grimm

23.20 Madam Secretary

23.35 Sjálfstætt fólk

00.05 Blue Bloods

Steinsson

00.05 Eldsnöggt með Jóa Fel

00.50 The Good Wife

15.00 Real Madrid - Getafe

00.40 The Newsroom

01.35 Elementary

16.40 Spænsku mörkin 14/15

01.35 Sisters

02.20 Sex & the City

17.10 Houston - Golden State

02.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

02.45 Pepsi MAX tónlist

09.55 The Armstrong Lie

08.35 PGA Tour 2015 11.35 Golfing World 2015
12.25 PGA Tour 2015 - Highlights 13.20 Golfing
World 2015 14.10 Inside The PGA Tour 2015
14.35 PGA Tour 2015 17.35 PGA Special. Tour
Life 18.00 Golfing World 2015 18.50 European
Tour 2015 23.50 Dagskrárlok

07.00 Houston - Golden State
12.15 Dnipro - Napolí
13.55 Meistaradeild Evrópu - frétta-

þáttur
14.25 Goðsagnir - Guðmundur

19.00 Þýsku mörkin.

Dr. Evil ferðast með tímavél til
ársins 1969 og hyggst stöðva
Austin Powers í eitt skipti fyrir
öll með því að stela kynorku
hans.

22.00 Pepsímörkin 2015
23.20 Goðsagnir - Guðmundur

Steinsson
23.55 Spænsku mörkin 14/15
00.30 Cleveland - Atlanta. Leikur 4

Bein útsending

12.00 Cast Away

| 20:50

14.20 Austin Powers: The Spy Who

Shagged Me
11.30 Messan

15.55 The Armstrong Lie

12.45 Stoke - Liverpool

18.00 Cast Away Robert Zemeckis,

14.25 Chelsea - Sunderland
16.05 Messan
17.20 Middlesbrough - Norwich
19.00 Football League Show
19.30 Stjarnan - FH. Bein útsending

| 19:00
STÚART LITLI 2

22.00 Pepsímörkin 2015

Stórskemmtileg gamanmynd
um músina Stúart sem
Little-fjölskyldan tekur í
fóstur.

00.10 Leicester - QPR

23.15 Premier League Review

2014/2015

leikstjóri Forrest Gump, og Tom Hanks
leiða saman hesta sína á ný í þessari dramatísku ævintýramynd. Myndin
fjallar um metnaðarfullan vinnuþjark
sem kemst einn af úr flugslysi og skolar upp að ströndum eyðieyju. Möguleikarnir á að komast aftur í siðmenninguna
eru litlir og verður hann að bjarga sér
á brjóstvitinu. Fjórum árum síðar hefur
honum tekist að setja saman fleka með
segli og freistar þess að komast heim á
ný í faðm stúlkunnar sem hann ætlaði
sér að eyða ævinni með.
20.25 Austin Powers: The Spy Who

Shagged Me
20.00 Hrafnaþing 21.00 433 21.30
Gönguferðir

23.30 Kill The Irishman
01.15 Killer Elite

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.

00.35 Fréttir

16.20 Eureka

23.35 Grey‘s Anatomy

19.30 Stjarnan - FH Bein útsending

Vandaðir og áhugaverðir
þættir þar sem við fylgjumst
með komu nýrra einstaklinga
í heiminn.

00.10 Kastljós

15.35 My Kitchen Rules

22.30 Murder in the First

THE SPY WHO SHAGGED ME

ONE BORN EVERY MINUTE US

23.10 Spilaborg

15.10 Cheers

21.40 A.D.: Kingdom and Empire
23.10 Louie

| 21:15
VEEP

heimildarþáttur í tveimur hlutum um
hóp næringarfræðinga sem ferðast
heimshorna á milli í leit að hinu fullkomna mataræði. Skoðað er hvernig það
hefur breyst í tímans rás og hvaða áhrif
það hefur á heilsu fólks.
20.45 Hefnd

16.55 Ground Floor
17.40 Nágrannar

FRÁBÆR
ÞRIÐJUDAGUR

26. maí 2015 ÞRIÐJUDAGUR

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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

HRINGBRAUT
10.00 Á faraldsfæti með Ferðafélagi Íslands
11.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 12.00
Á faraldsfæti með Ferðafélagi Íslands 13.00
Úr smiðju Páls Steingrímssonar 14.00 Á faraldsfæti með Ferðafélagi Íslands 15.00 Úr
smiðju Páls Steingrímssonar 16.00 Á faraldsfæti með Ferðafélagi Íslands 17.00 Úr smiðju
Páls Steingrímssonar 18.00 Á faraldsfæti
með Ferðafélagi Íslands 19.00 Úr smiðju Páls
Steingrímssonar 20.00 Fólk með Sirrý 21.00
Atvinnulífið 21.30 Ritstjórarnir 22.00 Fólk með
Sirrý 23.00 Atvinnulífið 23.30 Ritstjórarnir

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
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Ekki efni í neina bakpokapeysu

BESTI BITINN

Kristín Gunnarsdóttir setti íslenska ull á nýtt plan og blandaði við taílenskt silki.

„Ekki spurning, það er Osushi–the
train. Þar er búið að eyða ansi
miklum peningum, get ég sagt þér.
Fjölbreytnin er alveg til fyrirmyndar
þar og rúllurnar góðar.“
Pálína Gunnlaugsdóttir, landsliðskona í körfuknattleik.

„Vinkona mín er með gullsmíðaverkstæðið sitt í Taílandi, en þar
er mikil silkiframleiðsla. Hún
spurði mig einn daginn hvort
það væri ekki hægt að gera eitthvað úr öllu þessu silki og þannig
kviknaði þessi hugmynd,“ segir
Kristín Gunnarsdóttir arkitekt,
sem þróaði garnið Einrúm.
„Þetta er blanda af íslenskri
ull og taílensku silki og kemur í
tveimur stærðum. Fínna bandið
er sambærilegt einbandi og það
grófara minnir á íslenska lop-

Quatro

ítalskir svefnsófar

AFSLÁTTUR

20%

QUATRO

ann.“ Kristín segist lengi hafa
viljað taka íslenska lopann út
fyrir rammann og viljað finna
leið til þess að mýkja hann. „Einrúm er meira stílað inn á praktískan fatnað og þetta er meira
fágað en lopinn sem við þekkjum.
Ég myndi ekki segja að það væri
útilegubragur á þessu.“ Garnið
er gert í Ístex en Kristín sér um
alla vöruþróun og er framleiðandi. Með garninu fylgja uppskriftir sem styðja við bandið.
„Ég vildi gera íslensku ullina

Ég vildi gera íslensku ullina fágaðri og
hef stílað uppskriftirnar
inn á það.
Kristín Gunnarsdóttir

fágaðri og hef stílað uppskriftirnar inn á það. Einn viðskiptavinur minn sem prjónaði sér
peysu úr garninu sagði að þetta
væri sko engin bakpokapeysa,“
segir Kristín og hlær.
- asi

VANDAÐ EFNI Kristín hefur prjónað
frá því hún var lítil stelpa í eldhúsinu
hjá ömmu sinni og þekkir því íslensku
ullina vel.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Herra Hnetusmjör ein
af vonarstjörnunum
Rapparinn Herra Hnetusmjör hefur fangað athygli margra. Reynsluboltarnir í
rappinu eru þess fullvissir að þessi átján ára Kópavogsbúi geti náð langt í faginu.
Rapparinn Árni Páll Árnason,
sem gengur undir nafninu Herra
Hnetusmjör, hefur fangað athygli
margra með frambærilegum
lögum og skemmtilegu flæði.
Fyrir helgina setti hann nýtt lag
á vefinn Youtube, sem ber titilinn
Hvítur bolur, gullkeðja. Nú þegar
hefur lagið verið leikið í um fimm
þúsund skipti af vefnum. „Viðtökurnar hafa verið alveg klikkaðar.
Lagið var tekið upp í janúar og ég
vann það með vini mínum Jóhanni
Karlssyni, sem er betur þekktur
sem Joe Frazier. Við ákváðum að
gefa lagið út núna, við ætluðum að
gera myndband við það en vorum
orðnir óþreyjufullir og vildum
leyfa fólki að heyra.“
Rapparinn sjálfur er aðeins átján
ára gamall og hefur stjarna hans
skinið sífellt skærar undanfarið ár.
„Ég er búinn að klifra mjög mikið.
Ég finn alveg fyrir því að mörgum
líkar vel við það sem ég er að gera.“
Mörgum þykir rapparinn ungi
vera ein af framtíðarstjörnum
íslenskrar rapptónlistar. Eins og sjá
má hér að neðan eru reynsluboltarnir í íslenska rappinu ákaflega
hrifnir af Herra Hnetusmjöri. „Ég
er þakklátur fyrir þann stuðning
sem ég hef fengið. En ég finn samt
ekki fyrir neinni pressu eða neitt
svoleiðis. Ég geri bara mitt.“
Herra Hnetusmjör kemur frá
Kópavogi og tilheyrir hópnum
Kópboisentertainment, sem er
skammstafað KBE. Rapparinn
er með skammstöfunina flúraða á handlegginn undir mynd af
hnetusmjörskrukku. Þegar hann
er spurður hvaðan nafnið kemur
er svarið einfalt. „Hnetusmjör er
best og ég er bestur,“ segir hann
og hlær.

FRAMTÍÐIN Herra Hnetusmjör er ein af framtíðarstjörnum íslenska rappsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Árni Páll hefur lagt rappið fyrir
sig að fullu og er það hans eina
starf um þessar mundir. Hann
hefur verið duglegur að leika víða
um land og hefur troðið upp með
öðrum rappara úr Kópavogi, Erpi
Eyvindarsyni. Þeir félagar hafa
leikið á fjölda staða á höfuðborgarsvæðinu, farið nokkrum sinnum á
Selfoss auk þess sem þeir fóru í
svaðilför til Hafnar á Hornafirði
í vetur. „Við vorum veðurtepptir í
fimm daga. Þetta var algjört þrot.
En við gerðum það besta úr þessu;
vorum bara í dagdrykkju og borðuðum humar á meðan.“
Nóg verður að gera hjá rapparanum í sumar. „Ég mun spila á
Secret Solstice, hita upp fyrir Rae

Ég er búinn að
klifra mjög mikið. Ég
finn alveg fyrir því að
mörgum líkar vel við
það sem ég er að gera.
Sremmurd og kem fram með Erpi
sem hitar upp fyrir Snoop Dogg.“
Fleiri lög eru líka á döfinni frá
Herra Hnetusmjöri. „Við Joe Frazier munum gefa út lög saman í
sumar. Erpur er núna úti á Kúbu
og þegar hann kemur heim munum
við gefa út sumarlagið í ár. Síðan
kemur annað lag frá okkur undir
titlinum Þori að veðja.“
kjartanatli@frettabladid.is

HVAÐ SEGJA REYNSLUBOLTARNIR?
Fréttablaðið setti sig í samband við nokkra af reynsluboltum íslensks rapps og bað þá að segja álit sitt á Herra Hnetusmjöri.

Fást í þremur litum
með slitsterku áklæði.
Vönduð dýna, stærð: 140x200 cm.
Fullt verð: 289.900 kr.

Tilboðsverð 231.920 kr.

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

Eyjólfur Eyvindarson

Daníel Ólafsson,

Gauti Þeyr Máson,

Erpur Eyvindarson,

Sesar A
Hnetusmjörið er æska
rappsins. Hann er sverð
og skjöldur Kópavogs.
Mér finnst hann mjög
efnilegur, sérstaklega
miðað hvað hann er
ungur. Hann er með
mjög sveigjanlegt flæði,
getur farið hratt og hægt
sig niður. Svo má ekki
gleyma félaga hans Joe
Frazier. Saman eru þeir
eitraðir. Þeir eiga framtíðina fyrir sér.

Danni Deluxx
Ég myndi segja að hann
sé með þetta. Hann er
„hrár spittari“, eins og
við segjum. Það verður
gaman að fylgjast með
því hvert hann fer með
þetta. Hann er með
ákveðna eiginleika sem
eru mjög ákjósanlegir
og eiginlega fullkomin
blanda af nýjum og
gömlum stíl. Ýmislegt
við hann minnir mann
á Dóra DNA þegar hann
var yngri.

Emmsjé Gauti
Hann er ungur, graður og
ferskur. Hann er að fara
rétt að þessu, er að nálgast
þetta á réttan hátt. Hann
situr ekki heima hjá sér og
grætur yfir því ef einhverjir
fáir fíla hann ekki. Hann
heldur frekar bara áfram.
Hann er orðinn sýnilegur og
verður enn sýnilegri á næstu
misserum. Ég spái því að við
eigum eftir að sjá mikið af
honum. Svo má ekki gleyma
Joe Frazier sem er með
honum. Þeir eru flottir.

Blazroca
Hann er skemmtilegur,
ferskur og ákaflega
aktífur. Hann er fyndinn
og beittur. Hann er mjög
hungraður, sem er mikill
kostur. Hann er með gott
flæði. Hann er nýjungagjarn en að sama skapi
er hann líka í klassíkinni.
Hann er með þetta.

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
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DOMINO’S

Miðstærð af pizzu með 3 áleggstegundum að eigin vali. Ef þú sækir.
Gildir fyrir klassískan, ítalskan og lauﬂéttan botn.
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SÍMI 58 12345

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Manúela meðal
annars í Disney
Tískudrottningin Manúela Ósk
Harðardóttir er stödd í París þessa
dagana og er hún dugleg að deila
upplifun sinni með þeim sem fylgja
henni í gegnum samskiptaforritið
Snapchat. Manúela hefur ýmislegt
brallað í borg elskendanna, meðal
annars hefur hún heimsótt Disneygarðinn sem er í útjaðri borgarinnar.
Hún hefur einnig sinnt starfi sínu
þarna úti, en Manúela
er í aukastarfi hjá
hönnuðinum Sonia
Rykiel. Manúela
hefur verið dugleg
að ferðast það sem
af er árinu og
var meðal
annars stödd
á Coachella-hátíðinni í
Kaliforníu
í
síðasta
mánuði.
-kak

Isabella og Hrútarnir
Grímar Jónsson, framleiðandi kvikmyndarinnar Hrútar, birti mynd af
sér og Grími Hákonarsyni leikstjóra
ásamt leikkonunni góðkunnu Isabellu
Rossellini. Eins og kunnugt er hlaut
kvikmyndin hin eftirsóknarverðu
verðlaun Un Certain Regard á Canneskvikmyndahátíðinni um helgina. Rossellini var forseti dómnefndar og segir
Grímar á Facebook
að hún hafi tjáð
þeim Grími að
kvikmyndin hafi
hlotið einróma
kosningu
dómnefndar.
Þetta var í fyrsta
sinn í 68 ára sögu
keppninnar sem
íslensk
kvikmynd
hlýtur
verðlaunin.
- kak

Mest lesið
1 VR frestar verkföllum
2 Iðnaðarmenn kjósa um verkfallsboðun
3 Fyrrverandi forsætisráðherra Ísraels
hlýtur annan fangelsisdóm
4 „Við Gísli vorum alltaf til í að taka að
okkur barn“
5 Graﬁr rúmlega hundrað ﬂóttamanna
ﬁnnast í Malasíu

63,3%

MBL

FBL

28,5%

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir
Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á
tölublað 12–80 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, jan.– mar. 2015
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

