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Kynningarblað Parket,  teppi, flísar, dúkar, dýraskinn og viðhald á gólfum.

V erslunin Álfaborg hefur þjónustað landsmenn í rúm-lega aldarfjórðung. Þar fæst mikið úrval gólfefna fyrir fyrirtæki, stofnanir og heimili og reynslu-miklir starfsmenn veita viðskipta-vinum faglega ráðgjöf. Kolbeinn Össurarson, einn af eigendum Álfa-borgar, segir að nú í upphafi vetr-ar sé verslunin að fyllast af nýjum vörum og úrvalið hafi sjaldan verið meira. „Álfaborg býður upp á allt á gólfið á einum stað, svo sem park-et, flísar, dúka og teppi. Við bjóðum upp á heildarlausnir í gólfefnum og erum með reynslumikla starfsmenn sem sinna ráðgjöf til viðskiptavina okkar. Þar er svo sannarlega valinn maður í hverju rúmi.“ Þessar vikurnar er Álfaborg að fyllast af nýjum vörum frá mörg-um þekktum framleiðendum sem verslunin hefur skipt við um ára-bil. „Við bjóðum upp á ýmsar nýj-ungar í f lísum, dúkum og harð-parketi svo dæmi séu tekin. Einn stærsti gólfefnaframleiðandi Evr-ópu, Tarkett, er til dæmis með nýja línu í linoleum-dúkum sem inni-heldur glaðlega liti og áferð. Tarkett hefur þar með skipað sér í fremstu röð og gaman að sjá hvað dúkarnir eru að koma sterkir inn aftur enda mjög nýtískulegt útlit á þeim. Einnig erum við ð

aður okkar í teppum eru stigahús í fjölbýlum. Af því tilefni má minna á átakið Allir vinna sem re

ur sem eru sterkir á heimsvísu, einsog Porcelanosa o T k

Fagmennska í aldarfjórðung 
Reynslumiklir starfsmenn og gott úrval gólfefna einkenna rekstur verslunarinnar Álfaborgar. Verslunin býður upp á heildarlausnir í 

gólfefnum í fallegu rými við Skútuvog í Reykjavík. Þessa dagana fyllist búðin af nýjum vörum. 

Sölumenn Álfaborgar eru með áratuga reynslu af ráðgjöf við val á gólfefnum. Kolbeinn Össurarson er lengst til hægri. 

ÓÓLLFFEEEFFFFNNNNNIIIIIMÁNUDAGUR  23. SEPTEMBER 2013

ppi, flísdýraskinn og viðh

ldar

SETIÐ Í KÚLU
Ball Chair kallast þessi stóll eftir finnska hönnuð-inn Eero Aarnio. Stólinn hannaði hann árið 1963 en Aarnio varð þekktur á sjöunda áratugnum fyr-ir frumleg húsgögn sem hann bjó til úr plasti og trefjagleri.

Húsgögn þarf að hreinsa vel og 
vandlega eins og annað. Smám 
saman safnast í þau óhreinindi en reynslan sýnir að það þýðir lítið að nota ryksugu eða bursta og uppþvotta-lög. Yfirleitt þarf að taka til hressilegri ráða. 

Hreinsandi sérhæfir sig í þrifum á 
húsgögnum og öðrum húsmunum. Fyr-irtækið er til húsa að Eldshöfða 1 en þar er frábær starfsaðstaða og fullkominn tækjabúnaður. Þar eru húsgögnin djúp-hreinsuð og þurrkuð, sem gerir það að verkum að hægt er að skila þeim fyrr en ella og eins hreinum og mögulegt er.

Hreinsandi ehf t f ð f

HÚSGÖGNIN 
VERÐA EINS OG NÝHREINSANDI KYNNIR   Hreinsandi hreinsar allt frá stökum húsgögnum upp í heilu búslóðirnar og beitir við það árangursríkum aðferðum. Eftir meðhöndl-un eru þau eins og ný.

þ sjöunda áratugn
ir frumleg húsgögn sem hann bjó gn sem hann bjó em hann bjó bjó til úr plastil tit
trefjagleri.trefjagleri.trefjagleri.trefjagleri.jagleri.

Húsgögn þarf að hreinsa vel og 
vandlega eins og annað. Smám 
saman safnast í þau óhreinindi en reynslan sýnir að það þýðir lítið að nota ryksugu eða bursta og uppþvotta-lög. Yfirleitt þarf að taka til hressilegri ráða. 

Hreinsandi sérhæfir sig í þrifum á 
húsgögnum og öðrum húsmunum. Fyr-irtækið er til húsa að Eldshöfða 1 en þar er frábær starfsaðstaða og fullkominn tækjabúnaður. Þar eru húsgögnin djúp-hreinsuð og þurrkuð, sem gerir það að verkum að hægt er að skila þeim fyrr en ella og eins hreinum og mögulegt er.
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Einbýli í Árbæ
* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!100% þjónusta = árangur*

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 

landmark.is

Magnús  

Einarsson
Löggiltur  

fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  

Samúelsson
Löggiltur 

 fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali

Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  

Thorarensen
Sölustjóri

Sími 770 0309

Kristberg  

Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  

Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 

Guðmundsson
Sölufulltrúi

Sími 897 5930

 Elías Þór 

Grönvold
sölumaður

Sími 823 3885

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Mánudagur
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223. tölublað 13. árgangur

Klökkur bæjarstjóri
Bæjarstjóri franska bæjarins 
Paimpol klökknaði þegar hann ók í 
átt að Grundarfirði og velti fyrir sér 
tengslum bæjanna tveggja. 2
Vísindamenn í vandræðum   Lofts-
lagsfræðingar finna ekki haldbærar 
skýringar á því hvers vegna hægt 
hefur á hlýnun jarðar að undan-
förnu. 8
Heitir hefndum   Forseti Keníu heitir 
kvalafullum hefndum fyrir hryðjuverk 
sem urðu tugum manna að bana í 
verslunarmiðstöð um helgina. 10
Niðurhal tekið vettlingatökum  
Yfirvöld aðhafast lítið vegna ólöglegs 
niðurhals, að mati framkvæmdastjóra 
Sambands flytjenda og útgefenda. 12

SKOÐUN Það er erfitt að uppnefna 
mann sem hefur uppnefnt sig sjálfur, 
skrifar Guðmundur Andri Thorsson. 17

MENNING Hrafn Jökulsson leiðir 
Lukas Moodysson um slóðir Bobby 
Fischer.  34

SPORT KR-ingar urðu í gær Íslands-
meistarar í knattspyrnu karla.  
Ótrúlegir yfirburðir í deildinni. 28

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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SNYRTITÆKI

Bolungarvík 7°  NA 7
Akureyri 7°  SSA 2
Egilsstaðir 6°  NV 2
Kirkjubæjarkl. 7°  NA 3
Reykjavík 11°  NA 2

Væta syðst     Í dag má búast við strekkingi 
eða allhvössum vindi og rigningu allra 
syðst. Hæglætisveður og úrkomulítið í 
öðrum landshlutum. 4

KJARAMÁL Forystumenn innan 
Starfsgreinasambandsins óttast að 
fyrirhugaðar skattkerfisbreyting-
ar ríkisstjórnarinnar leiði til þess 
að skattar á lágtekju- og meðal-
tekjufólk verði hækkaðir en skatt-
byrði þeirra sem hafa hærri tekjur 
minnki.
 „Ríkisstjórnin hefur rætt um að 
fækka skattþrepum og það gæti 
haft veruleg áhrif á stöðu okkar 
fólks,“ segir Sigurður Bessason, 
formaður Eflingar. Aðalsteinn 
Baldursson, formaður Verkalýð-
félags Húsavíkur, segir að menn 
hafi hlerað að í fjárlagagerð-

inni sé þetta til umræðu. Hann 
segir að ríkisstjórnin hafi afnum-
ið auðlegðarskatt, lækkað veiði-
gjöld á útgerðina og hætt við að 
skattleggja ferðaþjón-
ustuna frekar. Ein-
hvers staðar verði 
að finna peninga og 
því óttist menn að 
álögur verði auknar 
á þessa hópa. 
 - jme / sjá síðu 4

Forystumenn innan SGS lýsa óvissuástandi:

Óttast að skattar á 
lágtekjufólk hækki

LITADÝRÐ  Það er fátt sem jafnast á við litadýrðina í Sveinsgili inn af Landmannalaugum. Gilið heillar margan göngumanninn en náttúran er viðkvæm. Þess er því farið á 
leit við göngumenn að þeir hlífi  Grænahrygg svo hann haldi formi sínu og lit til langrar framíðar.    FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FERÐAÞJÓNUSTA Aðeins eitt prósent af opin-
beru rannsóknarfé atvinnuveganna rennur 
til rannsókna á sviði ferðaþjónustu. Í dag er 
rannsóknarféð sem rennur til ferðaþjónust-
unnar um 100 milljónir á ári. Til samanburð-
ar eru rannsóknir á fiskiðnaði, landbúnaði og 
orkuframleiðslu og -dreifingu styrktar um 
milljarða á ári. 

„Eitthvað í kringum 1% af öllu því fé sem 
rennur til rannsókna á atvinnuvegum fer í 
ferðamálin. Þar sem greinin er orðin okkar 
helsta leið til gjaldeyrisöflunar skýtur þetta 

skökku við,“ segir Edward H. Huijbens, for-
stöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar ferða-
mála. Upphæðin sé í raun ótrúlega lág miðað 
við það sem aðrir atvinnuvegir fái.

Gjaldeyristekjur í ferðaþjónustu hafa aukist 
mikið síðustu árin eins og kunnugt er, og voru 
árið 2012 alls 238 milljarðar. Það gerir 23,5% 
af gjaldeyristekjum þjóðarbúsins. Ferðamönn-
um hefur fjölgað umtalsvert á milli ára, eða 
um 22 prósent ef miðað er við tölur frá ágúst-
mánuði, og því má gera ráð fyrir að gjaldeyris-
tekjur aukist enn frekar.  - shá / sjá síðu 6

1% til ferðaþjónustunnar
Ferðaþjónustan á Íslandi skilar nær fjórðungi af gjaldeyristekjum þjóðarinnar en fær aðeins eitt prósent af 
opinberu rannsóknarfé. Forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála segir upphæðina ótrúlega lága.

  Þar sem greinin 
er orðin okkar helsta 
leið til gjaldeyrisöfl-

unar skýtur þetta 
skökku við. 

Edward H. Huijbens,
forstöðumaður Rannsóknarmið-

stöðvar ferðamála

SIGURÐUR 
BESSASON

ÞÝSKALAND „Þetta eru frábær 
úrslit. Við getum fagnað í kvöld því 
við höfum gert stórkostlega hluti,“ 
sagði Angela 
Merkel Þýska-
landskanslari 
eftir að fyrstu 
útgönguspár 
eftir þingkosn-
ingarnar þar 
ytra voru birtar 
í gær. Samvæmt 
þeim fengu 
Kristilegir demókratar, flokkur 
Merkel, 42 prósent atkvæða.

Útlit er fyrir að samstarfsflokk-
ur kristilegra demókrata, Frjálsir 
demókratar, nái ekki manni á þing. 
Samstarf við Jafnaðarmannaflokk-
inn er því líklegast.  - hg / sjá síðu 4

Kristilegir demókratar í sókn:

Angela Merkel 
vann stórsigur

ANGELA MERKEL
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SVEITARSTJÓRNIR „Þessi tengsl eiga 
sérstaklega djúpar rætur í hugum 
Frakkanna,“ segir Alda Hlín 
Karlsdóttir, menningarfulltrúi 
Grundarfjarðar, um nýlega heim-
sókn sendinefndar franska vina-
bæjarins Paimpol.

Grundarfjörður og Paimpol 
tóku upp vinabæjarsamband fyrir 
tíu árum en tengsl þeirra ná hins 
vegar allt aftur til átjándu aldar 
er sjómenn frá Paimpol sigldu 
til þorskveiða við Íslandsstrend-
ur. Talið er að allt að þrjú þúsund 
menn frá Paimpol hafi týnt lífi í 

þessum ábata-
sömu en áhættu-
sömu leiðöngr-
um.

„Franski bær-
inn byggist upp 
á auði héðan úr 
Grundarfirði. 
Þeir eru miklu 
meðvitaðri um 
tengsl bæjanna 
og vináttan er 

þeim afar dýrmæt. Þetta ætlum 
við að styrkja enn frekar og efla,“ 
segir Alda Hlín.

Sendinefnd úr Grundarfirði fór 
utan í mars þar sem Alda Hlín 
kveður höfðinglegar móttökur 
hafi beðið Íslendinganna. Nú um 
síðustu helgi endurguldu Frakk-
arnir heimsóknina. Auk þess sem 
formlegt vinabæjarsamband hefur 
verið með bæjunum í tíu ár, sem 
nú var haldið sérstaklega upp á, er 
sjálfstætt starfandi vinafélag milli 
íbúa í bæjunum, Grundapol.

Bæjarstjóri Paimpol, Jean-Yves 
de Chaisemartin, fór fyrir Frökk-
unum sem heimsóttu Grundar-
fjörð. Þeir hlýddu meðal annars 

á sinfóníutónleika frönsk-íslensku 
vinabæjarhljómsveitarinnar FIFO 
á sunnudag og farið var í hringferð 
um Snæfellsnes.

„Þegar við komum akandi til 
baka og sást í Grundarfjörð þá 
klökknaði franski bæjarstjórinn 
er honum varð hugsað til sögunnar 
sem tengir bæina saman. Íslands-
ferðirnar voru gríðarleg blóðtaka 
fyrir Paimpol en byggðu jafnframt 
upp bæinn á þeim tíma.“

Auk þess sem Eldfjallasafnið 
var heimsótt og bragðað á hákarli 
í Bjarnarhöfn var bæjarstjóran-
um gefin eftirmynd af franskri 
fallbyssu sem fannst við Kirkju-

fell. Síðast en ekki síst fékk gatan 
Hrannarstígur undirnafnið Rue 
de Paimpol í virðingarskyni við 
gestina. Í Paimpol er reyndar gata 
sem ber heitið Rue des Islandais 
Grundarfjörður.  gar@frettabladid.is

Bæjarstjóri klökknaði 
er sást í Grundarfjörð
Vinabæjartengsl við Grundarfjörð eru í miklum metum í franska bænum Paimpol 
sem byggðist upp á auði sem sjómenn þaðan sóttu til Íslands. Nýleg heimsókn 
franska bæjarstjórans þótti vel heppnuð. Götu í bænum var gefið franskt nafn.

ALDA HLÍN KARLSDÓTTIR  Menningarfulltrúi Grundarfjarðar við skiltið með 
franska undirnafninu á Hrannarstíg. MYND/ TÓMAS FREYR KRISTJÁNSSON

JEAN-YVES DE 
CHAISEMARTIN
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SKIPULAGSMÁL Taka á upp viðræður við 
tvö félög sem áhuga hafa á iðnaðarlóðum á 
Grundartanga. Umleitan þriðja félagsins er 
hins vegar synjað.

Stjórn Faxaflóahafna tók málin fyrir á síð-
asta fundi. Þar var hafnarstjóra falið að ræða 
við Quantum ehf. um aðstöðu á Grundartanga 
fyrir framleiðslu á viðarkubbum. Áskilið 
er að unnin verði umhverfisskýrsla sem 
nýta megi sem fyrirspurn um matsskyldu 
til Skipulagsstofnunar áður en ákvörðun er 
tekin.

Þá er hafnarstjóranum einnig falið að ræða 
við Atlantic Green Energy ehf. um úthlutun 

lóðar undir aðstöðu til framleiðslu á biodiesel.
Erindi TS Shipping um viljayfirlýsingu 

um aðstöðu til niðurrifs á skipum fékk ekki 
hljómgrunn. „Ljóst er að verkefnið kallar á 
umfangsmiklar lóðaframkvæmdir, breytingar 
á aðal- og deiliskipulagi og ekki liggur nægj-
anlega fyrir hver umhverfisáhrif af starfsem-
inni verða. Því telur hafnarstjórn ekki for-
sendu til frekari viðræðna nema að fyrir liggi 
af hálfu TS Shipping umhverfisskýrsla sem 
gefi tilefni til frekari viðræðna og geti orðið 
grundvöllur matsfyrirspurnar til Skipulags-
stofnunar og umsagnar Hvalfjarðar sveitar,“ 
segir hafnarstjórnin.  - gar

Framleiðendur biodiesel og viðarkubba í viðræður um lóðir á Grundartanga:

Umsókn um lóð undir skipaniðurrif synjað

GRUNDARTANGI   Áhugi margvíslegra iðnfyrirtækja 
beinist nú að Grundartanga. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SPURNING DAGSINS

  Þegar við komum 
akandi til baka og sást í 

Grundarfjörð þá klökkn-
aði franski bæjarstjórinn. 

Alda Hlín Karlsdóttir,
menningarfulltrúi Grundarfjarðar

FRAMKVÆMDIR „Það stenst ekkert sem þeir segja,“ segir Pálmi Berg-
mann, eigandi farahreinsunarinnar Úðafoss á Vitastíg, afar ósáttur við 
vinnubrögð Reykjavíkurborgar í kringum framkvæmdir sem nú standa 
yfir á Hverfisgötu þar sem verið er að endurnýja götuna frá grunni á 
kaflanum milli Klapparstígs og Vitastígs. Allt yfirborð götu og gang-
stétta verður endurnýjað, ásamt þeim lögnum sem komnar eru á tíma, 
hjólareinar malbikaðar, gatnamót steinlögð og snjóbræðsla sett í göngu-
leiðir. Ófyrirsjáanlegar tafir hafa orðið á frágangi og opnun Vitastígs 
sökum holræsavanda sem verið er að leysa að sögn Reykjavíkurborgar. 

„Í byrjun júlí tilkynna þeir að framkvæmdum eigi að ljúka fyrsta 
september. Það var því vitað frá upphafi að það var ekki að fara 
standast,“ segir Pálmi. „Núna síðast heyrði ég að framkvæmdum ætti að 
ljúka fyrsta október en ég sé ekki fram á að það muni standast.“  - áo

Atvinnurekandi ósáttur við framkvæmdir á Hverfisgötu:

„Það stenst ekkert sem þeir segja“

MIKLAR FRAMKVÆMDIR  Hverfisgatan er sundurgrafin um þessar mundir og 
verður á næstunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMKEPPNI Útivist er annað þemað í ljósmynda-
keppni Fréttablaðsins sem hefst í dag. Valdar verða 
bestu myndirnar frá sumrinu og haustinu í þremur 
flokkum og var náttúran þema fyrstu keppninnar, en 
úrslit úr henni voru kunngjörð í blaðinu á laugardag. 
Í verðlaun fyrir bestu myndina er glæsileg Nikon 
10,1 milljóna pixla myndavél með 10-27 mm linsu.

Þátttakendur hlaða upp myndum sínum á ljos-
myndakeppni.visir.is. Innsendar myndir birtast á 
Vísi.is og á Facebook-síðu Fréttablaðsins og lesend-
ur geta kosið bestu myndina. Niðurstaðan í kosning-
unni gildir helming á móti áliti dómnefndar blaðsins. 
Bestu myndirnar verða birtar í Fréttablaðinu.

Hver þátttakandi skal senda inn eina mynd og skal 
hún hafa verið tekin nú í sumar eða haust. Óheimilt 
er að senda inn eða eigna sér ljósmyndir sem aðrir 
en sendandi hafa tekið. Myndinni þarf að fylgja nafn 
höfundar og upplýsingar um heimilisfang, netfang 
og símanúmer.

Annar hluti keppninnar stendur frá deginum í 
dag, 23. september, fram að miðnætti miðvikudag-
inn 2. október. Tilkynnt verður um úrslit í helgar-
blaði Fréttablaðsins laugardaginn 6. október.

Allar nánari upplýsingar um keppnina er að finna 
á ljosmyndakeppni.visir.is. - kg

Útivist er þemað í annarri ljósmyndasamkeppni Fréttablaðsins:

Lesendur velja bestu myndina

ÚTIVIST  Ljósmynd Tinnu Stefánsdóttur var sigurmynd ljós-
myndasamkeppni Fréttablaðsins á síðasta ári, þar sem þemað 
var útivist. MYND/TINNA STEFÁNSDÓTTIR

Bergur, eru íbúar Norðurþings 
ekki í takt við tímann?
„Nei, við erum alltaf skrefi á 
undan.“
Bergur Elías Ágústsson, sveitarstjóri Norður-
þings, varð eins og flestir íbúar á Norðaustur-
landi var við rafmagnsbilun sem olli því 
að rafknúnar klukkur fóru að flýta sér um 
nokkrar mínútur.

KIRKJAN   Almenn prestkosning 
verður um embætti sóknarprests 
í Staðarprestakalli á sunnan-
verðu Snæfellsnesi í haust. Þetta 
kemur fram á vef RÚV.

Á fjórða hundrað atkvæðis-
bærra sóknarbarna er í presta-
kallinu og safnað var undirskrift-
um um prestskosningar.

Guðjón Skarphéðinsson, sókn-
arprestur á Staðastað er að láta 
af störfum fyrir aldurs sakir og 
nýr prestur tekur við 1. desemb-
er.  - jme

Breyting í Staðarprestakalli:

400 sóknarbörn 
kjósa um prest

LÖGREGLA Bifreið var ekið á ljósa-
staur á gatnamótum Frakkastígs 
og Bergþórugötu um klukkan 
hálfeitt aðfaranótt sunndags, með 
þeim afleiðingum að ljósastaur-
inn féll. Þegar lögregla kom á 
vettvang var ökumaður bifreiðar-
innar að reyna aka af vettvangi 
en bifreiðin sat föst á staurnum. 
Ökumaðurinn, kona á þrítugs-
aldri, var mjög ölvaður og var 
handtekinn. Konan reyndist einn-
ig hafa ekið á kyrrstæðan bíl og 
skemmt skömmu áður. - jme

Ölvunarakstur í Reykjavík:

Ók á ljósastaur 
og reyndi flýja



Með Afsláttarþrepum Orkunnar býðst Orkulyklahöfum stighækkandi afsláttur af eldsneyti
hjá Orkunni í takt við aukinn fjölda keyptra lítra í mánuðinum á undan hjá Orkunni og Shell.
Þín stöð bætist við Afsláttarþrep Orkunnar og verður afslátturinn þannig að hámarki 10 kr.

Skráðu þig í Afsláttarþrep Orkunnar á orkan.is og 
hámarkaðu afsláttinn þinn.

Sjá nánar á www.orkan.is

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!Símanúmer þjónustuvers: 578 8800www.orkan.is/afslattarthrep
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Afsláttarþrep Orkunnar

Þín stöð

ÞREP 1  0-50L = 5 kr. afsl.

ÞREP 2  50-150L = 7 kr. afsl.

ÞREP 3  150L+ = 10 kr. afsl.

3 kr. 2 kr. Þín stöð

5 kr. 2 kr. Þín stöð

8 kr. 2 kr. Þín stöð
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SVONA ERUM VIÐ

Mætir þörfum allra á heimilinu

SJÁ NÁNAR Á VITAMIN.IS

KJARAMÁL „Við óttumst að skattar 
verði hækkaðir á fólk með lágar 
og miðlungstekjur. Forystumenn í 
ríkisstjórn hafa boðað að það eigi 
að fara í skattkerfisbreytingar, 
það eigi að fækka skattþrepum úr 
þremur niður í eitt. Við teljum að 
það leiði til þess að skattar verði 
hækkaðir á okkar fólk. Þannig var 
það og þannig verður það aftur,“ 
segir Sigurður Bessason, formað-
ur Eflingar.
 Í sama streng tekur Aðalsteinn 
Baldursson, formaður Verkalýðs-
félags Húsavíkur. „Ríkisstjórnin 
ákvað að afnema auðlegðarskatt, 
hætta við aukna skattlagningu á 
ferðaþjónustuna og lækkaði veiði-
gjöld á útgerðina.Einhvers staðar 
verða stjórnvöld að afla tekna og 
við erum hræddir um að þau leggi 
auknar álögur á lágtekju- og milli-
tekjufólk til að reyna að reyna að 
stoppa upp í gatið,“ segir Aðal-
steinn. 

Kjarasamningar eru lausir 30. 
nóvember og menn reikna með að 
aðilar vinnumarkaðarins setjist 
að samningaborðinu fljótlega eftir 
að búið verður að leggja fjárlaga-
frumvarpið fram. Þeir sem rætt 
hefur verið við innan verkalýðs-
hreyfingarinnar segja allir að 
samið verði til skamms tíma, sex 
til tíu mánaða.

„Það er ekki hægt að semja í því 
tómarúmi sem nú er,“ segir Sig-
urður. Hann segir að ríkisstjórnin 
eigi eftir að móta efnahagsstefnu 
til lengri tíma og menn hafi ekki 
hugmynd um hvað stjórnvöld ætl-
ist fyrir. Á meðan sé tómt mál 

Óttast breytingar á 
tekjuskattskerfinu
Forystumenn Starfsgreinasambandsins óttast að skattar verði hækkaðir á fólk með 
lágar og miðlungstekjur. Þeir óttast að stjórnvöld seilist í vasa almennings til að 
bæta upp tekjutap ríkissjóðs vegna afnáms og breytinga á öðrum sköttum.

SKATTAHÆKKANIR    Forystumenn innan verkalýðshreyfingarinnar óttast að fyrir-
hugaðar skattkerfisbreytingar ríkisstjórnarinnar bitni á þeim sem hafa lágar tekjur.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

2.902 manns störfuðu í 
2.147 stöðugildum 

í íslenskum háskólum í nóvember 
2011.
Konum meðal starfsmanna háskóla 
fækkaði um 7,5% frá fyrra ári en 
körlum um 1,2%. Heimild: Hagstofa Íslands. 

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
Hvessir S- og V-til.

HÆGVIÐRI  Í dag verður strekkingur eða allhvasst við suðurströndina, annars hægari 
vindur. Á morgun verður áfram hæglætisveður en á miðvikudaginn hvessir af suðaustri 
sunnan- og suðvestanlands. Rigning syðst í dag, annars úrkomulítið næstu daga.
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Skattþrep og skattleysismörk
1. skattþrep 2. skattþrep 3. skattþrep

Staðgreiðsluprósenta

37,32%
Staðgreiðsluprósenta

40,22%
Staðgreiðsluprósenta

46,22%

Mánaðartekjur:
0-241.475 kr.

Mánaðartekjur:
241.476 - 739.509 kr

Mánaðartekjur:
yfi r 739.509 kr.

Persónuafsláttur er 48.485 krónur á mánuði. 
Skattleysismörk eru 129.917 krónur.

að tala um að gera samninga til 
lengri tíma. 

Stéttarfélög í opinbera geir-
anum eru sammála því að ekki 
verði hægt að semja til langs tíma 
vegna óvissu í efnahagsmálum. 
Þar óttast menn líka uppsagnir 
hjá ríki og sveitarfélögum vegna 

fyrirhugaðrar hagræðingar. Það 
verði því að leggja áherslu á að 
verja störf hjá hinu opinbera í 
komandi kjaraviðræðum. „Menn 
eru ekki að fara semja til þriggja 
ára við slíkar aðstæður,“ segir 
Árni Stefán Árnason, formaður 
SFR.  johanna@frettabladid
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PAKISTAN, AP Að minnsta kosti 78 féllu, þar á meðal sjö börn, og 
á annað hundrað særðust í tveimur sprengjuárásum í borginni 
Peshawar í Pakistan í gær. Tveir menn sprengdu sig í loft upp við 
sögufræga kirkju í borginni rétt eftir að guðsþjónustu lauk. Þá 
hafði mikill fjöldi fólks safnast saman fyrir utan kirkjuna. 

Herskáir talibanar í Pakistan lýstu í kjölfarið ódæðinu á hend-
ur sér. Um tvö prósent Pakistana eru kristnir og á sá hópur undir 
högg að sækja í landinu. Frans páfi sagði í ávarpi á ítölsku eyjunni 
Sardiníu í gær að þeir sem stæðu að baki árásunum hefðu „tekið 
ranga ákvörðun byggða á hatri og stríði“.  - hg

Tvær mannskæðar sprengjuárásir í Peshawar:

78 létust í árásum í Pakistan

ÖNGÞVEITI  Yfir hundrað manns særðust í árásunum.  NORDICPHOTOS/AFP

SLYS Maður féll fimm til sex 
metra niður í sprungu í sumar-
húsahverfinu Fjárhústungu rétt 
við Barnafossa í Borgarfirði síð-
degis í gær. Maðurinn var einn 
á ferð og var líklega búinn vera 
fastur í sprungunni í um tvær 
klukkustundir þegar gönguhópur 
sem átti leið um varð hans var. 

Björgunarsveitir voru kallaðar 
út um fimmleytið manninum til 
bjargar. Hann var með meðvitund 
þegar hann fannst en átti erfitt 
með að hreyfa sig vegna verkja 
í baki. Maðurinn var fluttur á 
sjúkrahús með sjúkrabíl.  - jme

Björgunarsveitir kallaðar út:

Féll í sprungu 
og slasaðist

KÖNNUN 73 prósent Reykvíkinga 
vilja hafa Reykjavíkurflugvöll 
áfram í Vatnsmýri. Um 82 pró-
sent þjóðarinnar er sömu skoð-
unar. Þetta kemur fram í nýrri 
könnun sem Gallup gerði fyrir 
RÚV nú fyrir helgi.

Í frétt RÚV um niðurstöður 
könnunarinnar segir að þeir sem 
vildu fá flugvöllinn úr Vatns-
mýrinni hafi verið spurðir hvert 
þeir vildu færa hann. Alls vildu 
65 prósent færa flugvöllinn til 
Keflavíkur, fimmtán prósent 
nefndu Hólmsheiði og álíka fjöldi 
nefndi Löngusker.  - hg

Ný könnun Gallup:

Vilja flugvöll-
inn í Vatnsmýri

ÞÝSKALAND, AP Kristilegir demó-
kratar, flokkur Angelu Merkel, 
kanslara Þýskalands, fékk sam-
kvæmt útgönguspám um 42 prósent 
greiddra atkvæða í sambandsþings-
kosningunum í Þýskalandi í gær.  

Núverandi samstarfsflokkur 
kristilegra demókrata, Frjálsir 
demókratar, náði samkvæmt sömu 
spám ekki fimm prósenta lágmark-
inu sem þarf til að koma manni á 
þing. Þar af leiðandi þarf Merkel og 
flokkur hennar að öllum líkindum 
að mynda ríkisstjórn með Jafnað-

armannaflokknum, sem var spáð 
26 prósenta fylgi. Leiðtogi þess 
flokks, Peer Steinbrück, hefur 
verið helsti keppinautur Merkel 
síðustu ár. Merkel hefur sjálf sagt 
að hún sé tilbúin til að starfa með 
Jafnaðar mannaflokknum, eins og 
hún gerði í samsteypustjórn flokk-
anna tveggja á árunum 2005-2009. 

Merkel kom í gærkvöldi við í 
höfuð stöðvum Kristilega demó-
krataflokksins þar sem hún ávarp-
aði stuðningsmenn og sagði úrslitin 
frábær. Hún sagði flokkinn ætla að 

gera næstu fjögur ár, og að öllum 
líkindum hennar þriðja kjörtímabil 
sem kanslari, að „árangursríkum 
árum fyrir Þýskaland“. Á meðan 
hún talaði var hún sífellt trufluð af 
stuðningsmönnum flokksins sem 
kölluðu nafn hennar og fögnuðu.

  - hg

Kristilegir demókratar, flokkur Angelu Merkel, vann stórsigur í þýsku þingkosningunum: 

Samstarf við jafnaðarmenn líklegast

TÓKUST Í HENDUR  Peer Steinbrück 
og Angela Merkel hittust í sjónvarpssal 
eftir að fyrstu útgönguspár voru birtar.  

 FRÉTTABLAÐIÐ/AP



Bayern-Versicherung er hluti af Versicherungskammer Bayern samstæðunni

sem hefur tryggt hagsmuni viðskiptavina sinna kynslóð fram af kynslóð.

Hvað er mikilvægt fyrir þín starfslok – við höfum réttu lausnina fyrir þig

ISO
9001:2008

Viðgætum  hagsmuna þinna 
 -eins og  þeir væru okkar
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1. Hver tók verðlaunamynd Frétta-
blaðsins, Tófan og marhnúturin n?
2. Hver leikur titilhlutverkið í Jeppa á 
Fjalli í Borgarleikhúsinu?
3. Í hversu mörgum eintökum hefur 
diskurinn My Head is an Animal með 
Of Monsters and Men selst í,í Banda-
ríkjunum?

SVÖR

1.Elma Rún Benediktsdóttir. 2.Ingvar E. 
Sigurðsson. 3. 900.000 eintökum. 

STJÓRNSÝSLA Lyfjastofnun segir 
að álit stjórnskipunar- og eftir-
litsnefndar Alþingis um skýrslur 
Ríkisendurskoðunar sem snerta 
starfsemi Lyfjastofnunar gefi 
ranga mynd af rekstri hennar. 

Staðhæft sé að reksturinn 
hafi ítrekað verið umfram fjár-
heimildir. Láðst hafi að geta þess 
að Ríkisendurskoðun komist að 
þeirri niðurstöðu að fjárhagsstað-
an skýrist stórum af því hvernig 
stofnunin er fjármögnuð og hvern-
ig tekjur og gjöld bókfærð.  - jme 

Þingnefnd gagnrýnd:

Röng mynd af 
Lyfjastofnun

- snjallar lausnir

Wise býður fjölbreyttar 
viðskiptalausnir fyrir fólk

með mismunandi hlutverk.
Gold Enterprise Resource Planning
Silver ndependent Software Vendor ( SV)

Borgartún 26, Reykjavík » Hafnarstræti 102, Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

FERÐAÞJÓNUSTA Ferðaþjónustan 
fær einn hundraðasta hluta af 
opinberu rannsóknafé atvinnu-
veganna. Árið 2007 runnu 70 millj-
ónir til rannsókna í ferðaþjónustu, 
en þær eru rétt um 100 milljónir 
í dag. 

Edward H. Huijbens, forstöðu-
maður Rannsóknarmiðstöðvar 
ferðamála, segir fjármagn sem 
rennur til rannsókna á ferðamál-
um ótrúlega lágt miðað við það 
sem rennur til rannsókna innan 
annarra atvinnugreina. „Eitthvað 
í kringum 1% af öllu því fé sem 
rennur til rannsókna á atvinnu-
vegum fer í ferðamálin. Þar sem 
greinin er orðin okkar helsta leið 
til gjaldeyrisöflunar skýtur þetta 
skökku við,“ segir Edward.

Gjaldeyristekjur í ferðaþjónustu 
hafa aukist mikið síðustu árin eins 
og kunnugt er, og voru árið 2012 
alls 238 milljarðar, samkvæmt 
Hagstofu Íslands. Það gerir 23,5% 
af gjaldeyristekjum þjóðarbúsins. 
Tölur ársins 2013 verða enn hærri 
en fjölgun ferðamanna til landsins 
var 22% í lok ágúst.

Í þingsályktunartillögu um 
stefnumörkun í ferðamálum frá 
2011 kemur fram að til rannsókna 
í iðnaði árið 2007 fóru tæp 55% 
af heildarframlögum til atvinnu-
vegarannsókna. Til rannsókna í 
fiskiðnaði og landbúnaði runnu 
34,9%. Alls voru rannsóknir í 
þessum greinum styrktar fyrir 
um 11,2 milljarða króna. Rann-
sóknir á orkuframleiðslu og dreif-
ingu fengu 1,3 milljarða, eða tæp 
10% af því rannsóknafé sem var 
í boði. Ferðaþjónustan fékk þetta 
ár um 70 milljónir en þær eru rétt 

um 100 milljónir 
í dag, að því 
er næst verð-
ur komist. Nýja 
greiningu á hlut-
föllum á milli 
atvinnuveganna 
er hins vegar 
ekki að finna.

Edward segir 
að efling fag-

mennsku og þekkingar meðal 
þeirra sem starfa í ferðaþjónustu 
sé undirstaða arðsemi í greininni. 
„Gæði þjónustu munu skera úr um 
gæði upplifunar gesta og þannig 
orðspor landsins sem ferðamanna-
lands.“ 

Árni Gunnarsson, formaður 

Samtaka ferðaþjónustunnar, hefur 
gert þetta að umtalsefni, meðal 
annars á aðalfundi samtakanna í 
fyrra. Hann sagði að lítil þekking 
á ferðaþjónustunni og fátækleg-
ar grunnrannsóknir væru grein-
inni hættulegar og í engu sam-
hengi við þá áherslu sem lögð er á 
ferðaþjónustuna sem vaxtarbrodd 
í íslensku samfélagi.

Hér má vísa til nýlegrar skýrslu 
ráðgjafafyrirtækisins Boston Con-
sulting Group, sem kynnt var í 
Hörpu fyrir fáum dögum. Í skýrsl-
unni er víða vitnað til mikilvæg-
is rannsókna, og þá sem einnar 
undir stöðu þess að greinin vaxi 
og dafni eins og vonir standa til.

 svavar@frettabladid.is

Ferðaþjónustan fær 
1% af rannsóknafénu  
Um 100 milljónir króna renna til ferðaþjónustunnar af opinberu rannsóknafé. Árið 
2012 voru gjaldeyristekjur af greininni hins vegar 236 milljarðar króna. Árið 2007 fóru 
12,7 milljarðar til rannsókna atvinnuveganna; 70 milljónir til ferðaþjónustunnar.

EDWARD H. 
HUIJBENS

LANDMANNALAUGAR  Sama er við hvern er talað, allir eru sammála um að rann-
sóknir á ferðaþjónustunni sárvanti.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRAKKLAND Stærsti eiturlyfja-
fundur í sögu Frakklands átt sér 
stað þegar upp komst um smygl á 
yfir einu tonni af kókaíni, Kóka-
ínið fannst í flugvél Air France 
á flugvellinum í París en vélin 
hafði verið að koma frá Karakas, 
höfuðborg Venesúela. Smyglar-
arnir komu efninu fyrir í þrjá-
tíu ferðatöskum og er verðgildi 
þess talið vera um 21 milljarður 
króna. 

Lögreglan í Frakk-
landi hafði unnið 
með kollegum 
sínum frá 
Spáni, 
Hol-
landi og 
Bretlandi 
vegna gruns 
um yfirvof-
andi smygl frá 
Suður-Ameríku. Rannsókn 
er hafin í Venesúela á því 
hvernig smyglurunum tókst að 
koma töskunum um borð í flugvél 
Air France.  - áo

Smygluðu tonni af kókaíni:

Stærsta smygl-
mál Frakklands

BANDARÍKIN, AP Tölvubúnaður 
bilaði í Cygnus, glænýju vöru-
flutningageimskipi, í gær. Skipið, 
sem er mannlaust, var á ferð með 
nokkur hundruð kíló af mat og 
klæðnaði innanborðs. Cygnus var 
á leið til áhafnarinnar í Alþjóð-
legu geimstöðinni, þegar það bil-
aði með þeim afleiðingum að því 
seinkar um að minnsta kosti tvo 
sólahringa. 

Geimskipið er í reynsluferð 
og því ekki um alvarlegan skaða 
að ræða. Um borð í alþjóðlegu 
geimstöðinni eru geimfarar frá 
Bandaríkjunum, Ítalíu og Rúss-
landi. Unnið er nú að því að koma 
tölvubúnaði skipsins í lag.  - áo

Bilun varð í tölvubúnaði:

Geimskipið 
Cygnus tefst 

STJÓRNMÁL Besti flokkurinn  
mælist með 35 prósenta fylgi 
samkvæmt nýrri könnun Cap-

acent Gallup 
fyrir RÚV. Sjálf-
stæðisflokk-
urinn mældist 
með 31 prósents 
fylgi. Fylgi Sam-
fylkingarinnar 
mældist 15 pró-
sent og fylgi við 
Vinstri græn 11 

prósent. Framsóknarflokkurinn 
mældist með fjögurra prósenta 
fylgi. 

Besti flokkurinn fengi sex 
borgarfulltrúa yrði þetta niður-
staða kosninganna, Sjálfstæðis-
flokkurinn fimm og Samfylk-
ing og Vinstri græn tvo. Könnun 
Gallup var gerð dagana 15. ágúst 
til 14. september.  - jme

Reykjavíkurborg:

Besti flokkur-
inn stærstur

JÓN GNARR

HEILBRIGÐISMÁL Íslendingar nota 
ekki bestu lyf sem völ er á. Lyf 
hér á landi eru flest komin af 

einkaleyfum 
og eru einhvers 
staðar á milli 
15 til 20 ára 
gömul. Þetta 
kom fram í máli 
Kára Stefáns-
sonar, forstjóra 
Íslenskrar 
erfðagreiningar, 
í útvarpsþætt-

inum Á Sprengisandi á Bylgjunni 
í gærmorgun.

Kári telur að stjórnvöld hafi 
sofið á verðinum þegar kom að 
heilbrigðiskerfinu. „Við vorum 
búin að sofa á verðinum í að 
minnsta kosti áratug áður en 
hrunið átti sér stað,“ segir hann. 

Heilbrigðiskerfið langt á eftir:

Erum ekki að 
nota bestu lyfin

KÁRI 
STEFÁNSSON

ALÞINGI Skilin á skýrslu rannsókn-
arnefndar Alþingis um sparisjóðina 
hafa aldrei verið tímasett og því er 
villandi að tala um að þeim hafi 
verið frestað á fundi með forsætis-
nefnd Alþingis í þarsíðustu viku. 
Þetta segir Hrannar Már S. Haf-
berg, formaður nefndarinnar.

Á fundinum kom fram að nefndin 
hygðist skila skýrslu sinni í kring-
um mánaðamótin nóvember-des-
ember. Í frétt Fréttablaðsins af 
málinu í síðustu viku kom fram að 
skilunum hefði ítrekað verið frestað, 

og bent á að upphaflega hafi nefnd-
inni verið markaðir níu mánuðir til 
verksins. Í nóvemberlok muni hún 

hins vegar hafa starfað í 27 mánuði.
Hrannar áréttar það sem fram 

kom hjá þingforsetanum Einari 
K. Guðfinnssyni að verkefnið hafi 
undið mjög upp á sig og reynst mun 
viðameira en að var stefnt í upphafi. 
Þá hafði það einnig áhrif að skipt 
var um formann í nefndinni í miðju 
kafi fyrir réttu ári.

Hrannar segir rannsóknarvinn-
una sjálfa meira og minna búna og 
því hafi nefndin treyst sér til að 
segja nokkurn veginn til um hve-
nær skýrsluskrifum gæti lokið. - sh

Formaður rannsóknarnefndar um sparisjóðina segir vinnuna langt komna:

Skýrsluskilin aldrei tímasett

STÓR SKÝRSLA  Skýrslan verður svipuð 
að vöxtum og skýrsla rannsóknarnefnd-
ar Alþingis um stóru bankana þrjá.

VEISTU SVARIÐ?
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Enn meira gagnamagn

Við höfum aukið gagnamagnið í leiðum 2, 3 og 4.  Með 

Ljósnetinu er heimilið því enn betur í stakk búið að njóta 

spennandi nýjunga í sjónvarpsþjónustu og netsamskiptum. 

Hringdu í 800 7000 og tryggðu þér hratt og öruggt net  

og Sjónvarp Símans.

Sláðu inn heimilisfangið á siminn.is og sjáðu hvort þú 

getur tengst strax í dag.

Vertu í sterkara sambandi við framtíðina

Sjáðu 

Halla

segja frá

Í haust er væntanlegt app fyrir iOS og Android sem færir 

þér Sjónvarp Símans í snjalltækin.

Ég bjó einu sinni í útlöndum með hljómsveitinni minni og var boðið að fara í

aðra hljómsveit sem var þá á barmi heimsfrægðar. Eðlilega spái ég stundum í

því hvað hefði orðið ef ég hefði þegið tilboðið. Þetta var semsagt hljómsveitin

Coldplay. En mig langaði bara miklu frekar að vera með ykkur á leikskólanum.

London 1999, Haraldur Gíslason segir frá

Búðu þig undir framtíðina

með Ljósnetinu og

Sjónvarpi Símans

KRAFTMEIRI TENGING FYRIR ÍSLENSK HEIMILI

Mánaðarverð

4.890 kr.
Mánaðarverð

5.890 kr.
Mánaðarverð

6.990 kr.

Ljósnet 1 
10GB

Ljósnet 2 
50GB

Ljósnet 3 
100GB

Ljósnet 4 
200GB

Mánaðarverð

8.290 kr.

Vinsælasta leiðin

12Mb • 10GB50Mb • 10GB 12M b • 40GB50M b • 50GB 12Mb • 80GB50Mb • 100GB 12Mb • 140GB50Mb • 200GB
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BANNER
STARTGEYMAR
Í FLESTAR GERÐIR FARARTÆKJA
Banner startgeymar í allar stærðir ökutækja 
t.d. mótorhjól, fjórhjól, vélsleða, dráttarvélar, 
vörubíla, vinnuvélar, jeppa og fólksbíla. 

Eigum einnig til start- og neyslugeyma fyrir
báta, fellihýsi og hjólhýsi.

Banner geymar eru framleiddir í evrópu.

LOFTSLAGSMÁL Í dag hefst í Stokk-
hólmi fundur loftslagsfræðinga, 
sem næstu dagana fara yfir drög 
að hluta næstu áfangaskýrslu 
loftslagsráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna.

Þeim er nokkur vandi á hönd-
um, því undanfarin fimmtán 
ár hefur hægt nokkuð á hlýnun 
loftslags á jörðinni. Þetta stingur 
í stúf við meginniðurstöður lofts-
lagsfræðinnar, sem eru að lofts-
lag fari jafnt og þétt hlýnandi og 
ástæðuna megi að verulegu leyti 
rekja til mannlegra athafna.

Samkvæmt drögum sem lekið 
hefur verið til fjölmiðla viður-
kenna höfundar skýrslunnar að 
ekki hafi tekist að skýra þetta 
frávik síðustu ára. 

Þeir hafa fundið fyrir vax-
andi þrýstingi frá stjórnvöld-
um, meðal annars í Bandaríkj-
unum, Þýskalandi og Belgíu, um 
að í skýrslunni verði þetta mál 
afgreitt með sannfærandi hætti, 
enda styrki frávikið raddir efa-
semdarmanna sem telja óþarfa 
að verja fjármunum til þess að 
vinna gegn hlýnun jarðar. 

Efasemdarmenn hafa haldið 
því fram að hún sé aðeins tíma-
bundin og stafi jafnvel ekkert 
sérstaklega af útblæstri gróður-
húsalofttegunda.

„Ég tel að ef ekki er tekið á 
þessu muni það skapa vanda 
því þá er í raun verið að fá 
afneitunar sinna til að segja: Sjáið 
bara, loftslagsnefnd Sameinuðu 
þjóðanna þegir um þetta mál,“ 

segir Alden Mayer frá Samtökum 
uggandi vísindamanna (Union of 
Concerned Scientists), sem hafa 
aðsetur í Washington.

Í skýrsludrögunum er engu 
að síður að finna afdráttarlaus-
ar yfirlýsingar um að hlýnunin 
haldi áfram þrátt fyrir frávik 
síðustu ára.

Þá er nú fullyrt að „ákaflega 
miklar líkur“ séu til þess að 
hlýnunin sé af mannavöldum, en 
í síðustu áfangaskýrslu frá árinu 
2007 var látið nægja að segja að 
líkurnar væru „mjög miklar“.

Nefndin, sem fundar í Stokk-
hólmi nú í vikunni, fer aðeins 
yfir einn af þremur hlutum 
næstu áfangaskýrslu, sem á að 
liggja fyrir í heild á næsta ári.

Hún verður svo lögð til grund-
vallar ákvörðunum stjórnmála-
manna, sem árið 2015 þurfa að ná 
samkomulagi um næstu aðgerðir 
til að draga úr losun svonefndra 
gróðurhúsalofttegunda.

 gudsteinn@frettabladid.is

Geta erfiðlega 
skýrt hægari 
hlýnun jarðar
Loftslagsfræðingar eiga í vandræðum með að útskýra 
af hverju hægt hefur á hlýnun jarðar. Efasemdarmenn 
telja sig geta hrósað sigri þótt hlýnunin haldi áfram. 
Æ betur kemur í ljós að hún er mönnum að kenna.

LOFTSLAGSBREYTINGAR HALDA ÁFRAM  Vaxandi þrýstingur er á loftslagsfræð-
inga að finna góðar skýringar á því hvers vegna hægt hefur á hlýnuninni síðustu ár.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Save the Children á Íslandi

KÍNA, AP Bo Xilai, fyrrverandi viðskiptaráð-
herra Kína, var á sunnudag dæmdur í lífs-
tíðarfangelsi fyrir mútuþægni, fjárdrátt og 
misnotkun valds. 

Dómstóll í kínversku borginni Jinan dæmdi 
Bo einnig í ævilangt bann frá þátttöku í 
stjórnmálum og svipti hann eigum sínum. 

Dóminn má rekja til rannsóknar sem 
hófst vorið 2012 þegar Bo var sakaður um 
að hindra rannsókn kínverskra yfirvalda á 
glæpum eiginkonu hans, Gu Kailai. Hún var 
fyrr á árinu dæmd fyrir að myrða breskan 
kaupsýslumann. Við rannsókn á málum eigin-
konunnar kom í ljós að Bo hafði meðal annars 

þegið um 3,3 milljónir dala í mútur.  
Bo var eitt sinn talinn ein skærasta 

stjarnan í kínverskum stjórnmálum og hafa 
réttarhöldin yfir honum vakið mikla athygli í 
landinu. Til marks um það má nefna að dóm-
stóllinn í Jinan birti reglulega upplýsingar um 
framvindu málsins á kínverska samfélags-
miðlinum Sina Weibo. 

Lögfræðingur, sem sagður er tengjast mál-
inu, hafði eftir Bo að að hann ætli að áfrýja 
dóminum. Bo hefur tíu daga til að áfrýja.  - hg

Fyrrverandi viðskiptaráðherra Kína, Bo Xilai, sagður ætla að áfrýja lífstíðardómi:

Dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir spillingu

Í JÁRNUM  Bo Xilai við dómsupp-
kvaðninguna í Jinan.  NORDICPHOTOS/AFP. 

MATVÆLI Matvælastofnun hefur 
í samráði við Matfugl innkallað 
Ali-kjúklingalasagna frá fyrir-
tækinu. Ástæðan er að innihalds-
lýsing vörunnar er ekki rétt. Í 
réttinn er notuð mjólk en þess er 
ekki getið í innihaldslýsingu. 

Mjólk getur valdið þeim sem 
hafa óþol eða ofnæmi fyrir henni 
veikindum. Ali-lasagna er hins 
vegar hættulaust fyrir aðra. 
Lasagnað hefur verið selt í versl-
unum Bónuss, Kosti og Fjarðar-
kaupum.                                       - jme                     

Kjúklingalasagna innkallað:

Mjólkur ekki 
getið í lýsingu

    Ég tel að ef ekki er 
tekið á þessu muni það 
skapa vanda því þá er í 

raun verið að fá afneitun-
arsinna til að segja: Sjáið 

bara, loftslagsnefnd 
Sameinuðu þjóðanna 

þegir um þetta mál. 
Alden Mayer

frá Samtökum uggandi vísindamanna
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Johan Rönning 80 ára

Afmælisvika

Johan Rönning býður rafverktökum, 
hönnuðum, arkitektum og fagaðilum 
til áhugaverðra og faglegra fyrirlestra 
dagana 23.–27. september. 
Nánari upplýsingar á ronning.is.
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Niðurföll og rennur 
í baðherbergi

Mikið úrval 
– margar stærðir–

COMPACT VERA 30cm

. 90,-
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Reykjavík
Reykjanesbæ
Akureyri 
Vestmannaeyjum

Mikið ú l

PROLINE NOVA  60 cm

23.990,-
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LÖGREGLUMÁL Tilkynnt var um 
336 þjófnaði í ágúst sem er fjölg-
un á milli mánaða samkvæmt 
afbrotatíðindum lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu. Á sama 
tíma á síðasta ári voru brotin 432. 
Tilkynningum um hnuplmál og 
þjófnað á farsímum fjölgaði mest 
á milli mánaða og svo fjölgaði inn-
brotum. Fjöldi reiðhjólaþjófnaða 
og þjófnaða á skráningarmerkjum 
stóð í stað, en fækkun varð á elds-
neytisþjófnaði og ökutækjastuldi. 

Umferðarslysum fjölgaði um 

8% á milli ára. Fjöldi umferðar-
slysa er 258 það sem af er ári. 

Tilkynningum um eignaspjöll 
fjölgaði verulega á milli mánaða 
og voru 118 talsins í ágúst, sem 
er með því mesta í einum mán-
uði það sem af er ári. Þetta eru 
jafnframt fleiri tilkynningar en 
á sama tíma á síðasta ári. Til-
kynningum um rúðubrot fjölgaði 
verulega á milli mánaða, tilkynn-
ingum um veggjakrot fjölgaði 
lítil lega sem og öðrum tegundum 
eignaspjalla.  - vg

Þjófnaðarbrotum og eignaspjöllum fjölgar:

Farsímaþjófnaður 
færist í aukana

FARSÍMI  Mikið hefur verið um farsímaþjófnað undanfarið.

KENÍA, AP Kenísk yfirvöld stað-
festu í gær að 59 hefðu látist og 
175 særst í hryðjuverkaárásinni 
í Westgate-verslunarmiðstöðinni 
í Naíróbí, höfuðborg Kenía, um 
helgina. 

Um fimmtán liðsmenn sómölsku 
hryðjuverkasamtakanna Al-Sha-
bab, sem lýstu árásinni á hendur 
sér með færslu á samskiptavefnum 
Twitter, voru þá enn inni í versl-
unarmiðstöðinni með ótilgreindan 
fjölda gísla í haldi. 

Kenísk yfirvöld notuðu einnig 
Twitter til að koma skilaboðum 
áleiðis á sunnudagskvöld. Þá sögðu 
þau að her landsins ætti eftir að 
ná yfirráðum yfir byggingunni 
áður en nóttin væri á enda, en her-
inn var með mikinn viðbúnað við 
verslunarmiðstöðina. 

Árásin hófst um hádegi á laugar-
dag að staðartíma þegar grímu-
klæddir liðsmenn Al-Shabab 
ruddust inn í verslunarmiðstöð-
ina vopnaðir sjálfvirkum riffl-
um og hófu skothríð og köstuðu 
handsprengjum. Að sögn sjónar-
votta leyfðu hryðjuverkamenn-
irnir öllum múslimum að yfirgefa 

bygginguna en skutu alla aðra. 
Yfir þúsund manns náðu að flýja 
á meðan á árásinni stóð. 

Westgate-verslunarmiðstöðin er 
um þrjá kílómetra norðvestur af 
miðbæ Naíróbí og er mikið sótt af 
efnuðum Keníabúum af mismun-
andi þjóðernum. 

Al-Shabab samtökin höfðu áður 
hótað að hefna fyrir þátttöku ken-
íska hersins í aðgerðum stjórnar-
hersins í Sómalíu gegn samtökun-
um. Al-Shabab eru talin tengjast 
Al-Kaída hryðjuverkanetinu. 

Uhuru Kenyatta, forseti Kenía, 
hét hefndum í kjölfar árásanna. 
„Þeir munu ekki komast upp með 
þessar fyrirlitlegu og villimanns-
legu gjörðir. Alveg eins og gild-
ir um hugleysingjana, sem eru 
nú króaðir af inni í byggingunni, 
munum við refsa skipuleggjend-
unum hratt og örugglega og með 
mjög kvalafullum hætti,“ sagði 
Kenyatta. 

Ban Ki-moon, framkvæmda-
stjóri Sameinuðu þjóðanna, for-
dæmdi árásirnar í yfirlýsingu þar 
sem hann sagði verknaðinn víta-
verðan. David Cameron, forsætis-

ráðherra Bretlands, tók í sama 
streng og sagði árásirnar vera 
„sjúklegar og fyrirlitlegar“.

Fyrir utan þá fjölmörgu Kenía-
búa sem létust í árásunum voru 
einnig fórnarlömb frá fleiri lönd-
um. Á meðal þeirra voru þrír 
breskir ríkisborgarar, tveir 
Kanada búar og ríkisborgarar frá 
Indlandi, Suður-Kóreu og Suður-
Afríku. 

Árásin er sú mannskæðasta 
í Kenía frá árinu 1998 þegar 
sprengjuárás var gerð á banda-
ríska sendiráðið og 128 létust. 

 haraldur@frettabladid.is

Heitir hefndum fyrir 
voðaverkið í Naíróbí
Yfir fimmtíu manns létust um helgina í mannskæðustu hryðjuverkaárás í Kenía 
frá árinu 1998. Hryðjuverkasamtökin Al-Shabab lýstu árásinni á hendur sér. Forseti 
Kenía sagði að liðsmönnum samtakanna yrði refsað „með mjög kvalafullum hætti“.

Á VETTVANGI  Mikið öngþveiti myndaðist yfir utan verslunarmiðstöðina.  NORDICPHOTOS/AFP

    Alveg eins og gildir 
um hugleysingjana, sem 

eru nú króaðir af inni í 
byggingunni, munum við 
refsa skipuleggjendunum 

hratt og örugglega og með 
mjög kvalafullum hætti 

Uhuru Kenyatta
forseti Kenía
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Kia cee’d Sportswagon EX 1,6
Árg. 2012, ekinn 19 þús. km,
dísil, 128 hö., 6 gíra,
eyðsla 4,3 l/100 km*.
Verð 3.890.000 kr.

Kia Sorento EX Luxury 4wd
Árg. 2011, ekinn 30 þús. km, 198 hö.,  
dísil, sjálfskiptur, eyðsla 7,4 l/100 km*.
Verð: 6.690.000 kr.
Tilboðsverð: 6.390.000 kr.

Kia Sportage EX 4wd
Árg. 2011, ekinn 42 þús. km,
dísil, 136 hö., sjálfskiptur, 
eyðsla 6,9 l/100 km*.
Verð: 5.390.000 kr. 

Kia cee’d Sportswagon EX 1,6
Árg. 2012, ekinn 30 þús. km,
dísil, 116 hö., 6 gíra,
eyðsla 5,6 l/100 km*.
Verð 3.190.000 kr.

Kia cee‘d LX 1,6
Árg. 2012, ekinn 41 þús. km,
dísil, 116 hö., sjálfskiptur,
eyðsla 5,6 l/100 km*.
Verð 2.850.000 kr.

Opið virka daga kl. 10-18
og laugardaga kl. 12-16

Kia cee’d EX 1,6
Árg. 2012, ekinn 4 þús. km,
dísil, 128 hö., sjálfskiptur, 
eyðsla 5,5 l/100 km*.
Verð: 3.890.0 00 kr.

  * Skv. uppgefnum meðaleyðslutölum frá framleiðanda.
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Veldu notaðan Kia 
með lengri ábyrgð

Kia Rio EX 1,4
Árg. 2011, ekinn 24 þús. km, 
bensín, 90 hö., sjálfskiptur,
eyðsla 6,4 l/100 km*.
Verð: 2.790.000 kr.

Greiðsla á mánuði 

26.690 kr.
  M.v. 50% innborgun og 72 mán. óverðtryggt 
  lán á 9,7% vöxtum. Árleg hlutfallstala   
  kostnaðar: 11,37%.

5 ár
eftir af
ábyrgð

SAMFÉLAGSMÁL „Við höldum að 
tjónið sé á bilinu fimm hundruð 
milljónir upp í milljarð árlega,“ 
segir Gunnar Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Sambands flytjenda 
og hljómplötuframleiðenda (SFH). 
Norræn ráðstefna á vegum Nordic 
Anti Piracy Operation (NAPO) var 
haldin á Nordica-hótelinu á föstu-
daginn en hún fjallaði um ólöglegt 
niðurhal og áhrif þess á íslenskan 
afþreyingariðnað.

Það eru Samtök íslenskra kvik-
myndaframleiðenda (SÍK), SMÁÍS, 
Stef og Samband flytjenda og 
hljómplötuframleiðenda sem standa 
að ráðstefnunni.

Þar koma saman lögreglumenn 
frá Norðurlöndunum, starfsmenn 
ráðuneyta og rétthafasamtök á 
Norðurlöndum og ræða þetta sívax-
andi vandamál sem hefur herjað 
á afþreyingariðnaðinn. Þá voru 
einnig fulltrúar embættis sérstaks 
saksóknara á ráðstefnunni.

Gunnar segir að hér á landi séu 
lög til staðar til þess að koma í veg 
fyrir ólöglegt niðurhal. Meðal ann-
ars hafi sambandið kært forsvars-
menn heimasíðunnar deildu.net til 
lögreglu á síðasta ári en Gunnar 
segir að þar séu 50 þúsund notend-
ur. Ekkert hefur verið aðhafst í mál-
inu síðan það var kært, og það gagn-
rýnir Gunnar.

„Það sem skilur okkur frá hinum 
Norðurlöndunum er að í Svíþjóð 
og í Danmörku eru sérstakar mið-
lægar deildir hjá lögreglu sem taka 
almennilega á svona málum,“ segir 
Gunnar sem finnst framkvæmda-
valdið bregðast framleiðendum tón-
listar og kvikmynda.

Aðspurður hvort tónlistariðnað-
urinn hafi ekki brugðist of seint 
við þróun tónlistar á netinu svarar 
Gunnar því til að það sé vissulega 
rétt en nú sé auðvelt að nálgast tón-
list á löglegan hátt á netinu. Hann 
bendir til að mynda á Tónlist.is og 
Spotify. Þessar tvær tónlistarveit-
ur hafa til að mynda stóraukið fjár-
streymi inn í íslenskan tónlistariðn-
að að sögn Gunnars.

Það er þó ljóst að fjölmargir 
hlaða tónlist ólöglega niður. Ein vin-
sælasta heimasíðan þar sem niður-
hal er stundað er The Piratebay. 
Aðspurður hvernig samtökin bregð-
ist við því, svarar Gunnar: „Það er 
hægt að fara fram á lögbann gegn 
fjarskiptasíðum og þannig loka á 
aðgengi almennings að síðunni.“

Spurður hvort það komi til greina 
að sækja til saka einstaklinga sem 
hlaða niður efni svarar Gunnar 
neitandi. Hann segir bestu leiðina 
að vekja fólk til umhugsunar um 
ólöglegt niðurhal. „Við höfum frek-
ar reynt að koma á viðhorfsbreyt-
ingu með jákvæðari hætti,“ bætir 
hann við.  
 valur@frettabladid.is

Lítið aðhafst vegna 
ólöglegs niðurhals
Framkvæmdastjóri Sambands flytjenda og hljómplötuframleiðenda segir tón-
listarmenn tapa hátt í milljarði á ári hverju vegna ólöglegs niðurhals. Hann segir 
lagarammann skýran en svo virðist sem lögreglan fylgi slíkum málum illa eftir.

50 ÞÚSUND 
 Tugir þúsunda 
Íslendinga 
nýta sér 
Deildu.net, 
þar sem 
meðal annars 
er hægt að 
sækja sér 
íslenskt efni 
ókeypis.

Hillary Clinton íhugar framboð

1 BANDARÍKIN Hillary Roadman Clinton íhugar að bjóða sig fram í 
forsetakosningunum árið 2016 í Bandaríkjunum. Í viðtalið við dagblaðið 

New York Magazine segir hún að engin endanleg ákvörðun hafi verið tekin 
í málinu. Bjóði hún sig fram segist hún hafa sterkar skoðanir á þeim gildum 
sem hún vill berjast fyrir og telji vera rétt fyrir amerísku þjóðina. Hún sagðist 
jafnframt gera sér fulla grein fyrir þeim áskorunum sem verða á vegi hennar 
hvað varðar aðra frambjóðendur og að hún sé að vega og meta stöðu mála að 
svo stöddu. 

Gúmmíkúlnahríð í Bangladess

2 BANGLADESS Lögreglan í Dakka, höfuðborg 
Bangladess skaut gúmmíkúlum og notaði táragas 

til þess stöðva mótmæli í borginni. Þúsundir verka-
manna sem starfa í fataverksmiðjum mótmæltu 
bágum launakjörum og heimtuðu að lágmarks-
mánaðarlaun þeirra yrðu hækkuð. Að minnsta kosti 
fimmtíu manns eru særðir. Mótmælendur krefjast 
þess að mánaðarlaunin hækki úr 4.500 krónum í 
rúmlega 12.000 íslenskar krónur. Landið er mjög háð 
framleiðslu fatnaðar en talið er að árlegar tekjur þess 
séu í kringum 167 milljarðar íslenskra króna.

Ekki tekið vel í tillögu um afnám herskyldu

3 SVISS Þjóðaratkvæðagreiðsla gegn lögskilinni herþjónustu fór fram 
í þriðja sinn á sunnudaginn, á vegum friðarsinna og flokka á vinstri 

vængnum í Bern í Sviss. Atkvæðagreiðslan fór fyrst fram árið 1989 þar sem 
krafist var að Sviss yrði án herskyldu. Tillagan hlaut atkvæði frá þriðjungi 
kjósenda sem olli miklu uppnámi. Aðrar kosningar fóru fram árið 2001, en 
þá fékk tillagan einungis 22% atkvæða. Svissneska þjóðin er almennt mjög 
hlynnt herskyldu og í yfirlýsingu frá almannatengli hins opinbera, þykir líklegt 
að tillagan fái minnihluta atkvæða, líkt og í fyrri kosningum.

HEIMURINN

1
2

3



HTH er metnaðarfullt danskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu 
á innréttingum í eldhús og baðherbergi – auk fataskápa.

HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í Evrópu, enda er dönsk 
hönnun og danskt handverk eftirsótt og mikils metið um heim allan.

Komdu og upplifðu af eigin raun þá snilld, þegar saman fer listræn 
sýn hönnuða, nákvæmar og framúrstefnulegar lausnir, framleiðsla 
sem stenst fyllilega allan samanburð og uppfyllir ströngustu gæða- 
og umhverfisstaðla.

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8 og kynnist því nýjasta og 
flottasta í eldhúsinnréttingum frá HTH – og því heitasta í AEG 
eldhústækjum. Við hönnum án skuldbindinga fyrir þig tillögur að 
nýja draumaeldhúsinu þínu og gerum þér  frábært verðtilboð.

ELDHÚSIÐ ER HJARTA HEIMILISINS

ELDHÚSDAGAR

af öllum HTH innréttingum
í september!

*með kaupum á HTH eldhúsinnréttingum

Opið:
Mánudaga–föstudaga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 11-15

AKUREYRI /  Furuvöllum 5 · Sími 461-5000

LÁGMÚLA 8 ·  REYK JAVÍK ·  2.  HÆÐ · SÍMI: 530-2819 & 530-2821

HÚSHÚSHÚSHÚSSDAGARSDAGARSDAGARSDAGAR

20%
afsláttur af

hágæða 
eldhústækjum*

20%
afsláttur

Opnum nýjan
og stærri

sýningarsal um
miðjan október



SIMPLY CLEVER

ŠKODA Octavia kostar frá kr. 3.790.000,-

ŠKODA Octavia er nýr og glæsilega endurhannaður fjölskyldubíll frá ŠKODA sem nú er enn betur búinn staðalbúnaði. Má þar 
helst nefna nálgunarvara að aftan, 16” álfelgur, fjarstýringar í stýri fyrir útvarp og síma og Bluetooth búnað fyrir síma og tónlist, 
sem er allt staðalbúnaður í grunngerðinni, Ambition. Komdu í reynsluakstur hjá HEKLU og upplifðu nýjan ŠKODA Octavia.

Nýr ŠKODA Octavia. 
Bíll ársins á Íslandi 2014. 

5 stjörnur í árekstrar-
prófunum EuroNcap

Eyðsla frá 3,8 l/100 km CO2 frá 99g/km



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

Nýkrýndur Íslandsmeistari
Nýverið valdi Bandalag íslenskra bílablaðamanna (BÍBB) ŠKODA Octavia bíl ársins á Íslandi 2014. 

ŠKODA Octavia hæstu einkunn af þeim 
níu bílum sem öttu kappi í lokaúrslitunum. Þessi úrslit ættu ekki að koma Octavia-eigendum 
á óvart, enda hefur það sýnt sig að ŠKODA Octavia er með allra hagkvæmustu, öruggustu, 

ŠKODA Octavia 
hefur fyrir löngu fest sig í sessi sem einn vinsælasti fjölskyldubíllinn á Íslandi.
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Auðlindasjóður Alaska
Fyrir rúmlega 30 árum breyttu íbúar 
Alaska stjórnarskrá sinni, stofnuðu auð-
lindasjóð og skilgreindu allt óbyggt land 
sem sameign allra íbúa ríkisins. Eftir 
það fór arður af nýtingu auðlinda á hinu 
óbyggða landi í sjóðinn en úr sjóðnum 
fær svo hver íbúi ríkisins árlega 
greiðslu. Jafngildir sú greiðsla því að 
hver fjögurra manna fjölskylda fái í 
hverjum mánuði um 40 þúsund krónur 
og hefði frá stofnun sjóðsins fengið 16 
milljónir króna. Sjóðurinn er gífurlega 
vinsæll í Alaska og fyrir rúmum áratug, 
þegar stjórnmálamenn vildu fá heimild 
til að eyða fjármunum úr honum, voru 
84% kjósenda því mótfallin.

Sjóðurinn hefur minnkað ójöfnuð í 
Alaska mikið. Þrátt fyrir að meðaltekjur 
þar séu rétt í meðallagi meðal hinna 
fimmtíu ríkja Bandaríkjanna er fátækt 
þar næstminnst af öllum ríkjunum og er 
það rakið til greiðslna úr sjóðnum sem 
allir íbúar njóta til jafns. Það kemur því 
á óvart að repúblikanar, systurflokkur 
Repúblikanaflokksins í Bandaríkjunum, 
hafi stýrt ríkinu frá því að auðlinda-
sjóðurinn var stofnaður.

Þrátt fyrir að yfir 80% Íslendinga vilji 
tryggja þjóðareign á náttúruauðlindum 

á sambærilegan hátt og íbúar Alaska 
hafa þeir flokkar sem fylgt hafa þeirri 
stefnu notið dræms fylgis. Líklegast má 
rekja það til þess að þeir vildu taka auð-
lindaarðinn beint eða óbeint í ríkissjóð. 
Íslendingar hafa slæma reynslu af opin-
berum sjóðum. Þeir hafa átt það til að 
tapa eigum sínum eins og t.d. Íbúðalána-
sjóður, eða bestu eigur þeirra hafa farið 
í vasa stjórnenda þeirra, eins og þegar 
forstjóri Þróunarfélagsins „seldi“ sjálf-
um sér Kögun. Það er því ekki að undra 
að landsmenn sjái lítinn mun á því hvort 
arðurinn rennur til einhverrar forrétt-
indastéttar eða sé misnotaður af stjórn-
málamönnum.

FJÁRMÁL

Guðmundur Örn 
Jónsson
verkfræðingur

➜ Sjóðurinn hefur minnkað 
ójöfnuð í Alaska mikið. Þrátt fyrir 
að meðaltekjur þar séu rétt í meðal-
lagi meðal hinna fi mmtíu ríkja 
Bandaríkjanna er fátækt þar næst 
minnst af öllum ríkjunum og er það 
rakið til greiðslna úr sjóðnum sem 
allir íbúar njóta til jafns. 

Á
ratugum saman hefur ríkt nánast þverpólitísk sam-
staða á Íslandi um handónýtt landbúnaðarkerfi. Þrátt 
fyrir að alþjóðastofnanir (útlendar skammstafanir 
eins og forsætisráðherrann kallar það) á borð við 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Efnahags- og framfara-

stofnunina (OECD) hafi bent á að kerfið sé óskilvirkt og alltof 
dýrt hafa engar grundvallarbreytingar verið gerðar. 

Innlend samkeppnisyfirvöld hafa sömuleiðis margoft hvatt 
til þess að markaðsöflin verði 
virkjuð í landbúnaðinum eins 
og öðrum atvinnugreinum. Þau 
tala alltaf fyrir daufum eyrum 
og stærstur hluti landbúnaðarins 
heldur undanþágu sinni frá 
samkeppnislögum.

Gríðarlegir fjármunir fara til 
að styrkja þessa einu atvinnu-

grein. Framlag skattgreiðenda til landbúnaðarins nemur um 
ellefu milljörðum króna á ári. Viðbótarstuðningur í formi toll-
verndar er talinn nema um sex milljörðum króna; landbúnaður-
inn nýtur verndar fyrir erlendri samkeppni og vörurnar eru 
neytendum dýrari sem því nemur. 

Eins og við sögðum frá í fréttum okkar á Stöð 2 á föstudaginn 
nema landbúnaðarstyrkir tæplega helmingi af tekjum bænda hér 
á landi. Það er um helmingi hærra hlutfall en í OECD-ríkjunum 
að meðaltali. Aðeins í fjórum ríkjum OECD leggja skattgreið-
endur hlutfallslega meira til landbúnaðarins en á Íslandi.

Það má heita furðulegt að síðasta ríkisstjórn, undir forystu 
eina flokksins sem þá hafði róttæka uppstokkun landbúnaðar-
ins á stefnuskrá sinni, skyldi ekki hreyfa við styrkjakerfinu. 
Skýringin er væntanlega ítök bænda í Vinstri grænum, sem þrátt 
fyrir að þykjast róttækur flokkur er íhaldið uppmálað þegar 
kemur að landbúnaðinum.

Alla jafna ætti fólk ekki að búast við miklum breytingum á 
landbúnaðarkerfinu þegar ríkisstjórn Sjálfstæðis- og Fram-
sóknarflokks tekur við völdum. Landbúnaðaríhaldið ræður svo 
miklu í þeim báðum. Nú getur þó verið að hilli undir breytingar, 
einfaldlega vegna þess að rekstur ríkissjóðs er í kalda koli og 
róttækra aðgerða þörf. Líklega er það skýringin á ummælum 
Ásmundar Einars Daðasonar, formanns hagræðingarhóps ríkis-
stjórnarinnar, í Fréttablaðinu um helgina, um að landbúnaðurinn 
sé ekki undanskilinn í hagræðingarvinnunni, fremur en að 
þingmaðurinn hafi orðið fyrir einhvers konar yfirnáttúrulegri 
reynslu.

Ríkisstjórnin hefur sagzt vilja nýta ríkisútgjöldin með skil-
virkari hætti og leitar nú leiða til að stokka upp meðal annars í 
mennta- og heilbrigðiskerfinu í því skyni. Ef hún skoðar landbún-
aðarkerfið, liggur fyrir að þar borga skattgreiðendur einhverja 
hæstu landbúnaðarstyrki í heimi, bændur hafa það fremur skítt 
og neytendur borga eitthvert hæsta búvöruverð á byggðu bóli. 
Allir tapa með öðrum orðum. Er þá ekki alveg örugglega verið að 
gera eitthvað vitlaust? Og róttækra breytinga þörf?

Svo gæti farið að hin pólitíska samstaða um að breyta engu 
rofnaði – og að flokkar landbúnaðaríhaldsins verði á næstunni 
knúnir til að skera upp kerfið, út úr hreinni neyð.

Við höfum ekki efni á landbúnaðarkerfinu lengur:

Brotnar samstaðan 
um ónýtt kerfi?

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Óásættanlegt með öllu
Byggðaráð Skagafjarðar óttast 
afleiðingar þess að ríkið hætti að 
styrkja áætlunarflug til og frá Sauðár-
króki. Norðanmenn telja að það gæti 
jafnvel þýtt að flugleiðin legðist 
hreinlega af, sem væri „óásættanlegt 
með öllu“ og mundi skerða sam-
keppnishæfni svæðisins til muna. 
Þar með yrði Norður-
land vestra auk þess 
eini landshlutinn 
„utan áhrifasvæðis 
höfuðborgarinnar“ 
sem ekki nyti flug-
samgangna. Það er 
ekki nema von að menn 
þarna séu grautfúlir–  
heill fluglaus lands-
hluti er ekkert 
grín.

Hátt fall
Og fallið er hátt fyrir Sauðkrækinga, 
því að það er ekki nema um hálft ár 
síðan sex þingmenn Norðvesturkjör-
dæmis, með Gunnar Braga Sveins-
son, fulltrúa Sauðárkróks á þingi og 
núverandi utanríkisráðherra, í broddi 
fylkingar, lögðu til að Alexandersflug-
völlur á Sauðárkróki yrði varaflug-
völlur fyrir Keflavíkurflugvöll, 
Reykjavíkurflugvöll og 
Akureyrarflugvöll. Það er 
skemmst frá því að segja að 
ekkert varð úr því.

Enn meira einelti
Ekki er langt 

síðan Jón 
Gnarr 
sætti 
gagn-

rýni fyrir að fara frjálslega með 
eineltishugtakið. Það var eftir opinn 
fund með Grafarvogsbúum, þar sem 
búrar úr liði sjálfstæðismanna höfðu 
gert hróp að honum. Flestir voru 
sammála um að gagnrýnin hefði 
verið frekar bjánalega framsett en 
fannst samt vel í lagt hjá borgarstjór-
anum að kalla það einelti. Nú hefur 
Jón endurtekið leikinn og sakar 

valdaklíku í Sjálfstæðisflokknum 
um einelti–  reyndar fyrst og fremst 
í garð föður hans, en þó í gegnum 
hann sjálfan. Líklega er rétt hjá 
Jóni að háttalagið sem hann 

kvartar undan er hallærislegt og 
meiðandi, en í ljósi for-
sögunnar ætti hann að 
fara varlega í að veifa 
eineltisspilinu.

 stigur@frettabladid.is
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Erlendur bakrauf, Jósteinn 
glenna, Ásmundur kastanrassi. 
Þorsteinn göltur, Jón fjósi, Pétur 
glyfsa. Þorbjörn meri, Guðmund-
ur kvíagimbill, Böðvar lítilskeita. 
Óhæfu-Geir, Þorbjörn skakkur, 
Þorkell rostungur. Skratta-Björn, 
Koðrán skrökkur, Sighvatur 
slappi, Ögmundur vandræðamág-
ur, Hámundur vorbelgur, Ólafur 
tottur … 

Íslensk þjóðmenning
Þetta er arfurinn. Nokkur viður-
nefni tekin af handahófi úr Sturl-
ungu – þessu hreyttu þeir hver 
framan í annan milli þess sem 
þeir köstuðu grjóti hver í annan 
og reyndu að sarga hausinn hver 
af öðrum með bitlausum vopnum. 
En orðin voru ekki bitlaus. Og 
svona hafa Íslendingar löngum 
talað saman – þetta er arfurinn – 
uppnefni og gagnkvæmur skæt-
ingur. Yfirleitt er uppnefnið tengt 
meintu útlitslýti eða einhverri 

sögu um viðkomandi einstak-
ling, gjarnan af neyðarlegu atviki 
sem hamrað er á til að viðkom-
andi gleymi aldrei sínum verstu 
stundum; haldi ekki að hann/hún 
sé eitthvað. Þetta er einkenni á 
kúltur þar sem fólk vill helst búa 
afskekkt og í friði fyrir öðrum, 
en neyðist til að búa í návígi – 
og kann alls ekki vel hvert við 
annað.

Svona ertni í nafngiftum getur 
birst á margs konar hátt. Hún 
getur líka snúist um að snúa nafni 
viðkomandi einstaklings þannig 
að honum sé skapraun að og þrá-
stagast síðan á þeim útúrsnúningi 
í þeirri viðleitni að valda viðkom-
andi vanlíðan. Flest erum við ein-
kennilega viðkvæm fyrir nafninu 
okkar: höfum allt að því smá-
smugulegar skoðanir á því hvern-
ig það skuli haft; kona sem héti 
til dæmis Vilborg gæti unað því 
vel að vera kölluð Villa en brugð-
ist ókvæða við því að vera nefnd 
Bogga. Af hverju? Af því að í 
nafninu birtist kjarni okkar. Þess 
vegna er það alveg sérstök tegund 
af óvirðingu hjá Davíð Oddssyni 
að neita markvisst að kalla eftir-
mann sinn í stóli borgarstjóra því 
nafni sem hann heitir, Jón Gnarr, 
en kenna hann þess í stað ævin-
lega við föður sinn, Jón G. Krist-
insson, Jón Gunnar Kristinsson. 
Með því neitar hann Jóni um þau 

sjálfsögðu réttindi hvers og eins 
að skilgreina sig sjálfur. Þetta 
er raunar rauður þráður í sam-
skiptum Davíðs við aðra en við-
hlæjendur sína: sífelld viðleitni að 
skilgreina aðra sem eitthvað sem 
þeir eru ekki og vilja ekki vera. 

Kannski er skríkjandi hirð 
kringum ritstjórann, en almennt 
held ég að flest fólk standi hjá og 
sé hálf hvumsa yfir þeim van-
þroska sem svona athæfi sýnir. 
Af hverju lætur maðurinn svona? 
Það er af því að hann telur að 
þetta sé veikasti bletturinn á Jóni 
Gnarr. 

Hin ágæta bók Jóns, Sjóræning-
inn, fjallar öðrum þræði um erfitt 
samband Jóns við föður sinn og er 
með bestu lýsingum á sambandi 
sonar og föður sem ég man eftir í 
bókmenntum okkar, sár og fynd-
in, mótsagnakennd, full af tilfinn-
ingum. Davíð Oddsson stendur 
greinilega í þeirri trú að Jóni sé 
skapraun að því að vera kenndur 
við föður sinn, en eins og bókin 
leiðir í ljós er samband þeirra 
flóknara en svo.

Jón Gnarr er áreiðanlega mjög 
erfiður pólitískur andstæðingur. 
Það er erfitt að uppnefna mann 
sem búinn er að uppnefna sig 
sjálfur. Það er erfitt að gera grín 
að manni sem sjálfur gerir grín 
að sjálfum sér. Það er erfitt að 
sýna fram á vanþekkingu manns 

sem aldrei hefur þóst hafa öll 
svör á reiðum höndum og hugsar 
stundum upphátt í viðtölum án 
þess að komast að niðurstöðu. 

Samtök um hjóllausan lífsstíl
Því meðal þess sem hrifið hefur 
margt fólk við Jón Gnarr í starfi 
borgarstjóra er sjálfur ófull-
komleiki hans í starfi, einlægni 
hans, glíma hans við að ná tökum 
á þessu einkennilega hlutverki 
sem borgarbúar hafa lyft honum 
upp í – og augljós löngun hans til 
að láta gott af sér leiða. Og þótt 
hann kunni stundum að virðast 
úti á þekju í einstökum málum er 
stefnan sem mörkuð hefur verið 
í núverandi borgarstjórn samt 
býsna skýr í ótal málum og þar 
hafa borgarfulltrúar unnið vel 
saman þvert á flokkslínur; þarna 
er ungt fólk sem alið er upp í 
borginni og ann henni, hefur þá 
sjálfsmynd að vera borgarbúar 
frekar en aðkomumenn, og hefur 
býsna skýrar hugmyndir um það 
hvernig borgin eigi að þróast 
áfram. Hlutirnir takast vissulega 
misvel en borgarbúar hafa þá 
mynd af núverandi borgarstjórn 
– fulltrúum allra flokka – að þar 
vilji fólk starfa almenningi til 
heilla og dregið hafi úr því verk-
takaræði með tilheyrandi turna-
fári sem við þekkjum svo átakan-
lega vel hér á landi.

Sjálfstæðisflokkurinn þarf nú 
að gera upp við sig hvort hann 
ætlar að daga uppi sem nokkurs 
konar stjórnmálaarmur Samtaka 
um hjóllausan lífsstíl. Miklir bíl-
réttindafrömuðir hafa stigið fram 
og kvartað hástöfum yfir því að 
hagsmunir fólks skuli teknir fram 
yfir hagsmuni bíla. Þannig hugsa 
ekki hinir yngri borgarfulltrúar 
Sjálfstæðismanna; þau starfa af 
heilindum og eru málefnaleg. Nú 
þurfa þau að verjast atlögum úr 
Hádegismóum, þar sem reynt er 
að gera staðsetningu flugvallar að 
svipuðu æsingaefni og Davíð þyrl-
aði upp á sínum tíma þegar hann 
hamaðist gegn byggð við Rauða-
vatn, þar sem hann situr nú dag-
lega við þá iðju að uppnefna Jón 
Gnarr og átelja Obama fyrir að 
hafa ekki ráðist inn í Sýrland til 
að fá stjórnina þar til að afhenda 
vopnin sem þau eru einmitt að 
afhenda núna.

Arfurinn
Jón Gnarr er áreið-
anlega mjög erfiður 

pólitískur andstæðingur. 
Það er erfitt að uppnefna 
mann sem búinn er að 
uppnefna sig sjálfur.

Ég elska þig stormur!

Vísindakaffi 

Prófaðu Sensodyne vörurnar og finndu muninn. 

Sensodyne fyrir viðkvæmar tennur 
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Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, langafi og langalangafi,

HERBERT JÓHANNES  
GUÐBRANDSSON

frá Lækjarbakka,Tálknafirði,

verður jarðsunginn frá Áskirkju, þriðjudaginn 
24. september kl. 15.00. Blóm og kransar afþakkaðir,  
en þeim sem vilja minnast hans er bent á Líknarsjóð Hrafnistu. 

Olga Herbertsdóttir Ásgeir Kristinsson
Jón Herbertsson
Sævar Herbertsson Dagný Bjarkadóttir
Einar Herbertsson Freyja Benediktsdóttir
Ómar Herbertsson Margrét Hermannsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

„Þetta varðar okkur öll því við búum 
öll í þessu hagkerfi. Við lærum ein-
hver ljóð og efnaformúlur sem við 
kannski notum ekki en þetta er eitt-
hvað sem við þurfum öll að takast á 
við einhvern tímann á lífsleiðinni,“ 
segir Inga Lára Gylfadóttir, höfund-
ur bókarinnar Auður – hagfræði fyrir 
íslenska þjóð. 

Inga Lára segist hafa fengið hug-
ljómun í tíma hjá Þorvaldi Gylfasyni 
þegar hún var að læra hagfræði í HÍ 
samhliða starfi sínu sem flugmaður. 
Hún segir Þorvald hafa verið að ræða 
um hversu stórt hlutfall af útskrifuð-
um nemendum í Bandaríkjunum hafi 
lært eitthvað um hagkerfið sem þeir 
bjuggu í. 

„Það voru nær allir sem útskrifuð-
ust á ákveðnu stigi í Bandaríkjunum 
sem höfðu fengið einhverja grunn-
þekkingu um verðbólgu og vísitölu 
en á Íslandi eru það í raun eingöngu 
þeir sem leggja fyrir sig viðskipta-
hagfræði sem öðlast þessa þekkingu.“ 

Inga Lára segir þessar upplýs-
ingar hafa slegið sig og þá hafi hug-
myndin að bókinni sprottið upp á yfir-
borðið. Hún áttaði sig á því hversu 
litla þekkingu hún hafði í raun til 
að taka mikil vægar ákvarðanir um 
íbúðakaup, fjárfestingar, sparnað og 
fleira. Hornsteinn lýðræðisins er að 
geta tekið þátt í þjóðfélagsumræð-
unni með gagnrýnum hætti og því 
taldi Inga Lára brýna þörf á að bjóða 
ungum nemendum upp á fræðsluefni 
um hagfræði á mannamáli. 

Útskriftarverkefni hennar í BA-
náminu í hagfræði var handritið að 
bókinni sem nú hefur orðið að veru-
leika. „Þetta er búið að vera skemmti-
legt og mikið ævintýri en bókin verð-
ur notuð sem kennsluefni í nokkrum 
menntaskólum núna á næstunni.“ 
segir Inga Lára að lokum.  - mmm

Hagfræðin á mannamáli
Inga Lára Gylfadóttir fl ugmaður skrifaði bók um efnahagsumhverfi ð.

HAGFRÆÐINGURINN    Inga Lára Gylfadóttir telur brýna þörf á að bjóða ungum nemendum 
upp á fræðsluefni um hagfræði á mannamáli.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Elsa alvitra er tónleikverk í þremur 
þáttum eftir Þórunni Grétu Sigurð-
ardóttur, mastersnema í tónsmíðum. 
Það verður frumflutt í Listasafni 
Reykjavíkur, Hafnarhúsi 24. sept-
ember klukkan 20 í tónleikaröðinni 
Jaðarber. Efniviðurinn er sóttur í lítt 
þekkt, samnefnt ævintýri úr safni 
Grimmsbræðra. 

Heiða Árnadóttir, sópran er í hlut-
verki Elsu og Gísli Magnason tenór 
er í hlutverki Hans. Auk þeirra taka 
Melkorka Ólafsdóttir flautuleikari, 
Kristine Tjøgersen klarínettuleik-
ari, Ane Marthe Sørlien Holen slag-
verksleikari og Tinna Þorsteinsdóttir 
píanóleikari þátt í flutningnum. 

Meðlimir Ensemble neoN frá Nor-
egi koma líka fram og frumflytja 
verk eftir Þorkel Nordal, Gísla Magn-
ússon, Báru Gísladóttur og Örnólf 
Eldon. 

Aðeins verður þessi eini flutn-
ingur á Elsu alvitru og aðgangur er 
ókeypis. - gun

Sótti í sjóð Grimmsbræðra
Elsa alvitra er nýtt tónleikhúsverk sem fl utt verður í fyrsta og eina skiptið í Listasafni 
Reykjavíkur, Hafnarhúsi annað kvöld klukkan 20. Aðgangur er ókeypis. 

ÞÓRUNN GRÉTA  Tónleikverkið er afrakstur tvíþættrar rannsóknar hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Á þessum degi árið 1980 söng reggí-
tónlistarmaðurinn Bob Marley á sínum 
síðustu tónleikum, í Stanley-leikhúsinu 
í Pittsburgh í Pennsylvaníu. Við það 
tækifæri var lagið Redemption Song tekið 
upp og var síðar gefið út á plötunni Songs 
of Freedom að honum látnum.
Bob Marley var fæddur og uppalinn á 
Jamaíku og er þekktasti og vinsælasti 
reggítónlistarmaður heims. Af þekktustu 
lögum hans má nefna No Woman, No Cry, 
Could You Be Loved og I Shot the Sheriff. 

Síðasta plata Bobs Marley, sem tekin var 
upp í stúdíói, heitir Uprising og kom út 
árið 1980 en hann var í tónleikaferð til að 
fylgja plötunni eftir þegar hann varð svo 
veikur að aflýsa þurfti ferðinni eftir tón-
leikana í Pittsburgh. 
Marley greindist með krabbamein í 
stórutá árið 1977 en neitaði öllum með-
ferðum við því og meinið breiddist út um 
líkamann næstu árin. Það var síðan hinn 
11. maí árið 1981 sem krabbameinið dró 
hann til dauða aðeins 36 ára að aldri.

ÞETTA GERÐIST 23. SEPTEMBER 1980

Síðustu tónleikar Bobs Marley

Suðrænni salsaveislu verð-
ur slegið upp í Naustinu í 
Viðey annað kvöld. Allir eru 
velkomnir og það er ekki 
nauðsynlegt að taka með 
sér dansfélaga. „Þeir sem 
eru með tvo vinstri fætur 
þurfa ekki að örvænta því 
við fáum til okkar þau Eddu 
Blöndal og Pál Sigurðsson, 
sem eru þaulreyndir salsa-
kennarar frá SalsaIceland,“ 
segir Ágústa Rós Árnadótt-
ir, verkefnastjóri í Viðey.
SalsaIceland er félag áhuga-
fólks um salsa og salsadans-
skóli. Kennararnir þeirra 
eru miklir snillingar í að 
hrífa fólk með sér í hinn 
ástríðufulla heim salsa-
dansins, að sögn Ágústu. 
„Þau ætla að bjóða okkur 

upp á prufutíma fyrir byrj-
endur kl. 20 og kenna okkur 
salsasporin í um klukku-
stund. Eftir það ættu allir 
að vera tilbúnir til þess að 
taka smá snúning á dans-
gólfinu.“ Hægt verður að 
setjast niður og fá sér tapas 
og drykki sem verða til sölu 
í Naustinu, sem verður ljós-
um skreytt og hátíðlegt. 
Edda og Páll munu auk þess 
sýna salsa og kenna þátttak-
endum rueda de casino, sem 
er hringdans frá Kúbu.
Ekkert kostar inn á kvöldið 
en ferjutollurinn yfir Sund-
ið er 1.100 krónur fyrir sigl-
inguna fram og til baka. 
Siglt verður frá Skarfa-
bakka klukkan 19.15 og til 
baka um 22.

Suðrænt 
salsa í Viðey
Salsaveisla verður haldin í Naustinu í Viðey 
annað kvöld. Ekki er nauðsynlegt að taka 
með sér dansfélaga.

SALSA  Enginn þarf að óttast það að geta ekki dansað salsa. 
SalsaIceland útvegar kennarana.

MERKISATBURÐIR 
1241 Snorri Sturluson, skáld, rithöfundur, goðorðsmaður og 
lögsögumaður, er veginn í Reykholti í Borgarfirði.
1906 Hornsteinn er lagður að húsi Landsbókasafnsins á Arnar-
hólstúni í Reykjavík.
1906 Ó. Johnson og Kaaber, elsta heild-
verslun Íslands, tekur til starfa.
1981 Hornsteinn er lagður að Þjóðarbók-
hlöðunni í Reykjavík.
1993 Nýr flugvöllur er tekinn í notkun á Egils-
stöðum.
1994 Minnismerki er afhjúpað á Öxnadals-
heiði í tilefni af því að bundið slitlag er 
komið á allan þjóðveginn á milli Reykjavíkur 
og Akureyrar.



SETIÐ Í KÚLU
Ball Chair kallast þessi stóll eftir finnska hönnuð-
inn Eero Aarnio. Stólinn hannaði hann árið 1963 
en Aarnio varð þekktur á sjöunda áratugnum fyr-
ir frumleg húsgögn sem hann bjó til úr plasti og 
trefjagleri.

Húsgögn þarf að hreinsa vel og 
vandlega eins og annað. Smám 
saman safnast í þau óhreinindi 

en reynslan sýnir að það þýðir lítið að 
nota ryksugu eða bursta og uppþvotta-
lög. Yfirleitt þarf að taka til hressilegri 
ráða. 

Hreinsandi sérhæfir sig í þrifum á 
húsgögnum og öðrum húsmunum. Fyr-
irtækið er til húsa að Eldshöfða 1 en þar 
er frábær starfsaðstaða og fullkominn 
tækjabúnaður. Þar eru húsgögnin djúp-
hreinsuð og þurrkuð, sem gerir það að 
verkum að hægt er að skila þeim fyrr en 
ella og eins hreinum og mögulegt er.

Hreinsandi ehf. var stofnað fyrir 
síðustu aldamót, hét þá Frumkönnun 
en fékk í maí síðastliðnum nýtt nafn 
sem hæfir starfseminni betur. Þar eru 
hreinsuð húsgögn fyrir heimili, fyrirtæki 
og stofnanir. Að auki taka starfsmenn 
fyrirtækisins að sér lyktareyðingu, sótt-
hreinsun og eyðingu myglusvepps í 
húsmunum.

En af hverju dugar ekki að nota 
ryksuguna við að hreinsa húsgögn? 
Ástæðan er einföld; hún tekur aðeins 
rykið en vinnur ekkert á blettunum 
sem binda sig inn í áklæði og skiptir þá 
engu hvort um er að ræða leður eða 
annað. Margir reyna að nota svamp og 
sápu á bletti. Húsgagnið lítur oft vel út 
á meðan áklæðið er rakt en um leið og 
það þornar koma dökkir taumar oftar 
en ekki í ljós.

En hvers konar óhreinindi safnast í 
húsgögnin? Ryk, matarleifar, drykkir, 
dýrahár, húðfita, sviti, blóð og margt 
fleira. Þetta á jafnt við um leðurhúsgögn 
sem önnur. Einu húsgögnin sem ekki 
óhreinkast eru líklegast þau sem enginn 
notar og eru geymd undir plasti.

En hvernig skyldu húsgögnin vera 
hreinsuð? Þau eru flutt að Eldshöfða en 
þar er vinnuaðstaðan til fyrirmyndar 

og öll tæki og efni handbær. Byrjað 
er á því að þurrhreinsa húsgögnin. Þá 
tekur djúphreinsun við. Ef blettir hafa 
setið lengi þarf svo að beita sérstökum 
aðferðum en til þess eru notuð ýmiss 
konar efni. Þau þarf engu að síður að 
nota með varúð til að áklæði og litur 
skemmist ekki. Efnameðferð byggist því 
á reynslu og þekkingu og yfir henni búa 
starfsmenn Hreinsanda. Það er síðan 
ekki fyrr en eftir að húsgögnin hafa ver-
ið þurrkuð að árangur hreinsunarinnar 
sést. Þá getur komið í ljós að endurtaka 
þurfi hana til að fá bestu útkomu sem 
hugsast getur. 

Hreinsandi hreinsar öll húsgögn; 
borðstofustóla, hægindastóla, eldhús-
stóla, dýrahúsgögn, sófa, rúm, rúm-
dýnur, laus gólfteppi, gardínur, sessur 
og margt fleira. Einnig leðurhúsgögn en 
á þeim myndast oft skán svita, óhrein-
inda og líkamsfitu og sést mikill munur 
þegar þau hafa verið hreinsuð. Þá tekur 
fyrirtækið að sér að hreinsa búslóðir 
sem hafa orðið fyrir tjóni vegna myglu, 
bruna, reyks eða vatns. 

HÚSGÖGNIN 
VERÐA EINS OG NÝ
HREINSANDI KYNNIR   Hreinsandi hreinsar allt frá stökum húsgögnum upp í 
heilu búslóðirnar og beitir við það árangursríkum aðferðum. Eftir meðhöndl-
un eru þau eins og ný.

HREINSAR HVERS 
KYNS ÓHREININDI
Hreinsandi hreinsar 
meðal annars hæginda-
stóla, eldhússtóla, sófa, 
rúm og rúmdýnur. 
MYND/PJETUR

NÁNAR
Hreinsandi ehf. 
Eldshöfða 1
110 Reykjavík
s. 577-5000
www.hreinsandi.is

UPPLÝSINGAR O

Nýtt námskeið 
hefst 31. ágúst 
Nýtt námskeið 
hefst 30. ágúst 27. september
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FÓLK|HANNYRÐIR

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn 
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Kvenfélag íslands og Leiðbeiningastöð 
heimilanna efna til námskeiðs í slátur-
gerð. 

„Það er lítið mál að taka slátur í dag 
því nú má fá gervivambir sem er búið 
að sauma. Mestur tíminn hér áður fyrr 
fór í að þrífa og sauma vambirnar,“ seg-
ir Eydís Rósa Eiðsdóttir, forstöðukona 
Leiðbeiningastöðvarinnar. Hún bendir 
jafnframt á að einnig megi fá brytjaðan 
mör. „Nú snýst þetta aðallega um að 
hakka lifrina og nýrun ef þau eru í upp-
skriftinni, hræra hráefnin saman, setja 
í vambirnar og sauma fyrir,“ lýsir hún. 
Eydís segir hægt að gera slátur í hvaða 
eldhúsi sem er. Eina sem þurfi sé stórt 
ílát til að blanda hráefnin, matvinnslu-
vél til að hakka lifrina auk sláturnálar 
og tvinna. Hún bendir á góða leið til 
að gera sláturgerðina snyrtilegri. „Með 

því að nota einnota sprautu-
poka er auðveldara að koma 
blöndunni ofan í vambirnar 
enda er gatið á þeim fremur 
smátt,“ segir hún.

Leiðbeiningastöðin hefur ekki 
haldið sláturgerðarnámskeið í mörg 
ár en Eydís bendir á að kvenfélög 
landsins hafi gert slíkt í fjölda ára. „Við 
fengum fyrirspurn um að halda nám-
skeið í haust og ákváðum því að bjóða 
upp á það núna,“ segir hún en nám-
skeiðið er haldið í samstarfi við Kvenfé-
lag Íslands. Það verður haldið þann 1. 
október næstkomandi frá klukkan 17 til 
19.30 að Túngötu 14, Hallveigarstöðum 
í Reykjavík. Þar læra þátttakendur að 
búa til blóðmör og lifrarpylsu sem þeir 
fá síðan að taka með sér heim auk þess 
sem boðið er upp á kvöldmat. 

KENNA SLÁTURGERÐ

Aldrei hafa fleiri nemendur 
stundað nám í húsgagnasmíði 
við Verkmenntaskólann á Akur-

eyri (VMA). Í haust hófu tólf annars árs 
nemar við byggingadeild skólans nám 
í húsgagnasmíði og segir Halldór Torfi 
Torfason, brautarstjóri byggingagreina 
hjá VMA, að þeir hafi aldrei verið fleiri 
í tæplega þrjátíu ára sögu skólans. „Við 
urðum strax vör við aukinn áhuga á 
húsgagnasmíði og húsgagnaviðgerðum 
eftir hrun. Hugsunarhátturinn breytt-
ist hjá mörgum og þeir fóru að horfa 
til baka. Húsgagnasmíði var reyndar 
nokkuð öflug iðngrein hér á Akureyri 
áður fyrr en með auknum innflutningi á 
húsgögnum lognaðist hún nánast út af.“

Að sögn Halldórs er markmið nem-
enda ólíkt með náminu. „Sumir nem-
enda eru komnir hingað til að læra að 
smíða innréttingar og húsgögn, aðrir 
vilja gera upp gömul húsgögn og svo 
eru einhverjir í hópnum á leið í áfram-
haldandi nám og jafnvel í hönnunar-
nám. Helmingur nemenda í húsgagna-
smíði er á aldursbilinu 30-50 ára og 
kynjahlutfallið er næstum því jafnt.“

Nám í húsgagnasmíði tekur fjögur 
ár, þar af fimm annir á skólabekk og 18 

mánuði í atvinnulífinu. „Þrjár annir af 
fimm eru sameiginlegar með nemend-
um í húsasmíði. Í vetur taka nemendur 
meðal annars áfanga sem nefnist plötu- 
og grindarhúsgögn. Þar er unnið með 
spónlagðar plötur og gegnheilar grind-
ur í burðarvirki, til dæmis í sófaborð-
um. Annar áfangi heitir sethúsgögn, 
þar sem stólar eru smíðaðir og einnig 
stólgrindur til bólstrunar. 
Einnig má nefna áfang-
ann húsgagnaviðgerðir, 
þar sem nemendur læra 
að gera við húsgögn 
eins og nafnið gefur til 
kynna.“

Þrátt fyrir stigvaxandi 
fjölgun nemenda síðustu 
árin segir Halldór erfitt 
að spá fyrir um frekari 
fjölgun á næstunni. „Við 
erum öll af vilja gerð en 
erum alltaf bundin af 
gamla meistarakerfinu 
þar sem nemendur þurfa 
alltaf að komast á samning 
hjá iðnmeistara og vinna 
í 18 mánuði. Þetta er mikill 
flöskuháls og handónýtt kerfi.“

AUKIN AÐSÓKN Í 
HÚSGAGNASMÍÐI 
VINSÆLT NÁM  Metfjöldi nemenda stundar nú nám í húsgagnasmíði á 
Akureyri. Námið tekur fjögur ár og kynjahlutfallið er nær jafnt.

METFJÖLDI
Húsgagnasmíði nýtur 
sívaxandi vinsælda á 
Akureyri. Halldór Torfi 
Torfason, brautarstjóri 
byggingagreina hjá 
VMA, ásamt nokkrum 
nemendum.
MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Nánari 
upplýsingar eru á 
www.leidbeiningastod.is

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is

Öll kínvesk 
leikfimi
• Heilsu Qi Gong 5000 ára tækni
• Heilsubætandi Tai chi
• Kung Fu fyrir 4 ára og eldri
• Hugræn teigjuleikfimi

Í samstafi við Kínveskan 
íþrótta háskóla

Einkatímar
og  

hópatímar

SÍ samstafi við Kínveskan 
íþrótta háskóla

Fyrir alla 
aldurshópa

handhægi 
D-vítamín 
úðinn, 
hámarksnýting

Fæst í apótekum, heilsubúðum 
og stórmörkuðum.

Eru ekki allir 
örugglega 
að fá sér 
D vítamín 
núna? 

3
   mánaða
skammtur

www.gengurvel.is
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Hausverkur Ekki þjást MigreLief

Mígreni.is
MigreLief fyrirbyggjandi fæðubótarefni fyrir fullorðna og börn

Save the Children á Íslandi
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Valhöll og Sigþór Bragason 
lögg.fasteignasli sími 899-9787 
kynna: Stórglæsilegt og mikið 
endurnýjað 282,6 fm einbýlishús 
á góðum stað í Árbænum.

L ýsing á eign: Á neðri hæð er 
forstofa og hol með nýjum 
Mustang-flísum og hita í 

gólfi og nýjum skápum. Mjög stórt 
herbergi er á þessari hæð með 
fataskápum. Á neðri hæðinni er 
rými sem var notað sem aukaíbúð 
og skiptist það í tvö herbergi, 
snyrtingu og geymslu (innréttað 
sem saunaklefi). Mjög auðvelt er 
að breyta aftur í aukaíbúð ef vill.

Efri hæð: Stór stofa með parketi 
á gólfi og mikilli lofthæð. Eldhús 
er við hlið stofunnar og er það með 
nýrri eikarinnréttingu með eyju 
og helluborði. Fallegar steinflísar 
eru á eldhúsgólfi, eldhúsið var 
endur ýjað 2008. Gengt er út á sval-
ir úr eldhúsi og er mikið útsýni 
yfir borgina frá svölum og stofu. 
Við herbergjagang eru þrjú her-
bergi; gott hjónaherbergi og tvö 
barnaherbergi, öll parketlögð og 
með nýjum fataskápum. Baðher-

bergi er við ganginn og er það 
bæði með sturtuklefa og baðkari, 
flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús 
með nýlegum innréttingum þar 
sem tækin eru í vinnuhæð, opnan-
legur gluggi er í þvottahúsi. Við 
enda herbergjagangs er gengið út 
á suðaustursvalir en þaðan er 
gengið niður á stóra skjólsæla ver-
önd. Nýlega var byggð geymsla við 
húsið í bakgarðinum og eru sval-
irnar ofan á henni.

Útsýni er yfir borgina. Þakkant-
ur var endurnýjaður 2008 og þak 

málað. Einnig var garðurinn allur 
endurnýjaður, skipt um jarðveg og 
settar steinhleðslur, nýtt gras, 
plöntur o.fl. Ný falleg hellulögn 
meðfram húsinu með hitalögnum 
undir. Pallurinn var gerður 2011 
og er gert ráð fyrir að setja þar 
heitan pott. Nýir skjólveggir við 
sólpall. Mjög falleg og mikið end-
urnýjuð eign sem hefur verið vel 
við haldið og ekkert til sparað.

Nánari upplýsingar og bókun á 
skoðun hjá Sigþóri Bragasyni sími 
899 9787 sb@valholl.is

Einbýli í Árbæ

Húsið hefur verið mikið endurnýjað, meðal annars er eldhúsið nýtt.

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

100% þjónusta = árangur*
Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

 Elías Þór 
Grönvold
sölumaður

Sími 823 3885

Brúnastaðir - einbýli 
Mjög gott  220 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 
innbyggðum bílskúr á einstökum stað innst í botn-
langa við golfvöllinn á Korpúlfsstöðum.  5 svefnher-
bergi og tvær stofur Stór lóð í góðri rækt. Verönd og 
hiti í stéttum.  Góðar gönguleiðir með ströndinni og 
gott útivistarsvæði.  Einstakt útsýni.  V. 79,0 m. 

Sogavegur - Aukaíbúð 
Falleg mikið endurbætt 190 fm sérhæð með bílskúr  
og 30 fm aukaíbúðarrými.   Þrjú góð svefnherbergi 
og góðar stofu.  Allt endurbætt.   Gott skipulag, 
vandaðar innréttingar og gólfefni.  Glæsilegur 
afgirtur garður með góðri útiaðstöðu og svalir með 
útsýni.  V. 49,5 m. 

Bakkastaðir, einbýli á einni hæð
Mjög gott einbýlishús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr, samtals 250 fm. Fimm svefn-
herbergi og stórar stofur. Parket og flísar á gólfum. 
Glæsilegur garður í góðri rækt með sólpalli og 
heitum potti. Verð 69,9 millj.

Lómasalir, parhús
Glæsilegt, fullbúið parhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr, samtals 204.3 fm. Parket og 
flísar á gólfum. Fjögur herbergi ásamt stofu og 
borðstofu. Svalir og sólpallur. Stór garður í góðri 
rækt. Skipti á minni eign í sama hverfi kemur vel til 
greina. Verð 54 millj.

Spítalastígur - sérbýli.
Á frábærum stað í Þingholtunum sérlega sjarmer-
andi og vel skipulagt sérbýli á tveim hæðum. Á 
neðri hæð er eldhús, baðherbergi og stofa. Á efri 
hæð tvö svefnherbergi. Húsið hefur verið töluvert 
endurnýjað að utan og innan og er í góðu ástandi.

Ásakór - 4ra + bílskúr
Rúmgóð vönduð 160 fm endaíbúð á 2. hæð með 
sér bílskúr.   Þrjú stór svefnherbergi með góðum 
fataskápum.  Stór björt stofa með tvennum svölum.  
Vandaðar innrétingar og gólfefni.    
Laus til afhendingar. V. 38,5 m.   

Ljósalind - 3ja herb. 
Falleg og vel umgengin 97,7 fm 3ja herbergja 
íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli. Parket og flísar 
á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Suður svalir, 
útsýni. V. 29,9 m.

Lágmúli - heil skrifstofuhæð.
Nýlega innréttuð um 370 fm skrifstofuhæð við 
Lágmúla. Léttar einingar veita marga möguleika í 
innra skipulagi. Góð staðsetning og frábært úsýni. 
Hús nýklætt að utan og gott ástand. V. 69 m.

Síðumúli - Atvinnuhúsnæði 
Til sölu gott 630 fm atvinnuhúsnæði miðsvæðis í 
borginni.  Eignin er skráð samtals 630 fm. Henni  er 
nú skipt upp í tvö hluta.  Stærra bilið ca 570 fm á 
tveimur hæðum og ca 60 fm bil í bakhúsinu með 
sér innkeyrsludyr.    V. 65,0 m. 

Dragháls lager- og skrifstofuhúsnæði. LAUST
Til sölu eða leigu, 721 fm atvinnuhúsnæði. Eignin 
skiptist í 520 fm. lager og iðnaðarhúsnæði. Tvennar 
innkeyrsludyr. Lofthæð um 4 - 5 m. Um 200 fm. 
skrifstofurými á 2.hæð. Rúmgott athafnasvæði er 
framan við húsnæðið með góðu gámaplássi.  

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

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur

Finndu okkur á Facebook

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ
Vegna mikillar sölu vantar okkur allar stærðir og gerðir eigna á skrá.  

Höfum kaupendur á skrá sem bíða eftir réttu eigninni.  
Traust hefur verið okkar lykilorð s.l. 30 ár.

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali
Þór Þorgeirsson lögg. fasteignasali



Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Guðmundur H.  
Steinþórsson
Lögg. fasteignasali
gs@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

ESPILUNDUR- GARÐABÆ.
- Mjög fallegt 138,8 fm. einbýlishús auk 43,7 fm. bílskúrs.
- Samliggjandi rúmgóðar stofur. Fjögur herbergi.
- Húsið er endurnýjað að hluta og fengið gott viðhald. 
- 972,0 fm. ræktuð lóð. Hellulögð verönd 

til suðurs. 

SUMARHÚS Á ÞINGVÖLLUM
Glæsilega staðsett 60,1 fm. sumarhús í Grafningi, við 
Hestvíkina, auk tveggja geymslna, 3,8 og 3,9 fermetra og 
18,4 fermetra bátaskýlis niður við vatnið, neðst í lóðinni. 
Sumarhúsið stendur 6.400 fm. útsýnislóð á 
frábærum stað við vatnið. Bátur fylgir. 

SUMARHÚS Á ÞINGVÖLLUM.
Sumarbústaður innan þjóðgarðsins, í landi Kárastaða á 
Þingvöllum með stórkostlegu útsýni yfir vatnið og fjalla-
hringinn. Landið er leiguland 10.000 fm. að stærð, allt girt og 
með læstu hliði. Góð lofthæð í bústaðnum. 
Timburverönd á þrjá vegu. Heitur pottur.

BIRKIÁS – GARÐABÆ.
- Vandað 141,4 fm. raðhús á þremur pöllum 
- Innréttingar úr ljósum viði og eikarparket á gólfum. 
- Mikil lofthæð í stofu. Þrjú svefnherbergi. 
- Skjólgóð verönd til suðurs. Hellulögð 

innkeyrsla. 23,5 fm. innb. bílskúr.

SIGURHÆÐ- GARÐABÆ.
- Fallegt 292,0 fm einbýli að meðt. 44,0 fm. bílskúr.
- 840 fm. skjólgóð lóð með afgirtri verönd og heitum potti. 
- Endurnýjað eldhús og baðh. Arinn í stofum. 5 herbergi. 
- Frábær staðsetning í góðu göngufæri við 

skóla.

REYKJAVÍKURVEGUR- HAFNARFIRÐI
- Virðulegt og fallegt 275,7 fm. einbýlishús, hæð og kjallari.
- Lofthæð efri hæðar tæplega 3 metrar. Arinn í stofum.
- Mjög stór og gróin með steinsteyptum veggjum á allar 

hliðar. 16,5 fm. bílskúr.
- Ekið er að húsinu frá Norðurbraut.

SKÚLAGATA, REYKJAVÍK. 4RA HERB. 
- Glæsileg 139,9 fermetra íbúð á efstu hæð, mikil lofthæð.
- Innangengt í lyftu frá sér bílastæði í bílageymslu. 
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. 2 herbergi.
- Austursvalir. Húsið er allt nýendurnýjað að 

utan.

ÁLFTAHÓLAR – RVK. 4RA HERBERGJA.
- Góð 108,6 fm. íbúð á 4. hæð að meðt. geymslu í kjallara.
- Rúmgóð stofa með útgangi ásuðursvalir. 
- Þrjú herbergi. Lyfta.
- Íbúðinni fylgir 29,6 fermetra bílskúr.

ÖLDUGATA- REYKJAVÍK
- Falleg og  vönduð 70,0 fm. íbúð á 1. hæð við Öldugötu.
- Íbúðin er í góðu ástandi, þó nokkuð endurnýjuð hið innra
- Auðvelt að breyta borðstofu í svefnherbergi.
- Útgengi á baklóð til suðurs úr stofum.

FELLAHVARF – KÓPAVOGI. EFRI SÉRH.
- Mjög vönduð vel skipulögð 119,6 fm. 3ja - 4ra herb. 
- Íbúð sem er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt.
- 2 herbergi í dag en auðvelt að bæta 3ja herberginu við. 
- Frábær útsýnisstaður við Elliðavatn. 

HLÍÐARHJALLI – KÓPAVOGI.
- Mjög falleg og björt 83,3 fm. endaíbúð á efstu hæð.
- Rúmgóð stofa og tvö rúmgóð herbergi. 
- Rúmgóðar svalir til suðvesturs. Fallegt útsýni.
- Góð staðsetning. Stutt í skóla, leikskóla 

og þjónustu.

FUNALIND- KÓPAVOGI.
- Falleg 115,4 fm. íbúð á efstu hæð.
- Verulega aukin lofthæð og skjólsælar suðursvalir.
- Stórir gluggar til vesturs í stofu. 2 herbergi.
- Húsið í góðu ástandi. 
- Sameign til fyrirmyndar.

LANGALÍNA 33-35 – GARÐABÆ.
- Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
- Íbúðirnar eru frá 109 fm. upp í 151 fm.
- Eikarinnréttingar í eldhúsi og vönduð tæki. 
- Stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu.

NÝBYGGING 3JA HERBERGJA SUMARHÚS SÉRBÝLI

56,9 milllj.

55,0 millj.  49,5 millj.

84,9 millj.44,5 millj. 

25,9 millj. 49,9 millj.

24,9 millj.

39,9 millj.

24,9 millj.

33,9 millj.

RJÚPNAHÆÐ VÍÐIGRUND

Rjúpnahæð-Garðabæ
Glæsilegt 233,9 fm. einbýlishús á pöllum á mjög fallegum og grónum útsýnisstað. Húsið hefur verið mikið endurnýjað. Rúmgóð 
og björt setustofa með mikill lofthæði. Eldhús og borðstofa í einu stóru opnu rými. Fjögur herbergi. Innfelld lýsing er í stórum 
hluta lofta hússins. Svalir út af hjónaherbergi til suðvesturs með fallegu útsýni. Ræktuð lóð með stórri hellulagðri innkeyrslu á 
framlóð og hellulagðri verönd og stéttum á baklóð.  Hiti er undir nánast allri hellulögn á lóð hússins. Verð 78,0 millj.

Víðigrund 49- Kópavogi
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 
Mjög glæsilegt, vel skipulagt og nánast algjörlega endurnýjað 126,2 fm. einbýlishús á frábærum stað við Víðigrund. Gólfefni, 
innihurðir, fataskápar, baðherbergi, eldhúsinnrétting og tæki, gler, ofnar og raflagnir mikið endurnýjaðar auk þess voru loft klædd 
með gifsi og sett innfelld lýsing í loft. Verð 47,9 millj. Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

30,0 millj.

NÝBYGGING

OPIÐ HÚS

2JA HERBERGJA 
ÍBÚÐ

ÓSKAST TIL LEIGU 
FRÁ OG MEÐ 

1. DESEMBER NK. 
FYRIR TRAUSTAN 

AÐILA

VERSLUNARHÚSNÆÐI 
ÓSKAST

Óskum eftir 600-800 
fermetra verslunar- 
húsnæði til kaups á 

áberandi verslunarstað  
í Reykjavík fyrir  

traustan kaupanda.  
Góð bílastæði skilyrði.

ÍBÚÐ ÓSKAST Á 
SLÉTTUVEGI

3JA TIL 4RA  
HERBERGJA FYRIR 
TRAUSTAN AÐILA.

4RA- 6 HERBERGJA



NJÁLSGATA- REYKJAVÍK.
Stórglæsilegt u.þ.b. 300 fm. einbýlishús á þremur hæðum, að meðtöldum 31,5 fm. 
bílskúr, á stórri og fallegri lóð með miklum veröndum og skjólveggjum á frábærum 
stað í miðborginni.  Um er að ræða eldra hús, ca. 80 fm., sem var endurbyggt frá 
a-ö á sama tíma og byggðir voru ca, 185,5 fm. við húsið á árunum 2004 - 2005.  

BÆJARGIL – GARÐABÆ.
Fallegt og afar vel skipulagt 128,6 fm. einbýlishús auk 34,4 fm. bílskúrs á mjög 
góðum stað og í grónu hverfi í Garðabænum. Húsið hefur verið þó nokkuð endur-
nýjað hið innra, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, gestabaðherbergi, þvottaherbergi, 
gólfefni að hluta, fataskápar o.fl.  Bjartar og rúmgóðar stofur. 

BRÆÐRATUNGA- KÓPAVOGI.
Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,9 fm endaraðhús á þremur hæðum auk 28,0 
fm. bílskúrs á frábærum stað í suðurhlíðum Kópavogs.  Samliggjandi rúmgóðar 
stofur. Sjónvarpsstofa með útgengi á hellulagða afgirta verönd til suðurs. 5 herbergi. 
Útgengi á svalir til suðurs úr hjónaherbergi og mjög fallegt útsýni að Reykjanesi, 
Bláfjöllum og út á sjóinn. Gufubað. Gróðurhús á baklóð. 

GRUNDARSMÁRI-KÓPAVOGI.
Glæsilegt 287,5 fm. tvílyft einbýlishús að meðt. 66,0 fm. bílskúr. Eignin er vel inn-
réttuð með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Stofur með arni auk sólstofu. 
Fjögur herbergi. Ræktuð lóð með góðri timburverönd og svölum til suðurs og 
norðurs. Af verönd er gengið í suðurgarð. Glæsilegt útsýni er til norðurs. Mikil 
hellulögn er fyrir framan hús og eru 5-6 bílastæði á lóð. 

STRANDVEGUR- SJÁLANDI GARÐABÆ.
- Vönduð 5 herb. endaíbúð með gluggum í þrjár áttir á efstu hæð.
- Aukin lofthæð í íbúð. Sér stæði í bílageymslu í kjallara.
- Rými framan íbúðar er í séreign íbúðar og hægt að sameina það íbúðinni.
- Útbyggður gluggi í stofum. Svalir til suðvesturs.

41,9 millj.

HÖRGSHLÍÐ – REYKJAVÍK. EFRI SÉRHÆÐ.
- Virkilega falleg sérhæð í tvíbýlishúsi á frábærum stað.
- Stofur með aukinni lofthæð. 4 herbergi.
- Stórar svalir til suðvesturs. Bílskúrsréttur.
- Stór lóð við opið svæði. Stutt í alla þjónustu og skóla.

MELGERÐI-KÓPAVOGI.
Mikið endurnýjað 148,7 fm. tvílyft einbýlishús að meðt. 30,5 fm. bílskúr. Húsið hefur 
að mestu verið endurbyggt á sl. 20 árum.  Glæsileg og ræktuð 816,0 fm. lóð með 
veröndum, skjólveggjum og heitum potti.
Góð staðsetning í sunnanverðum vesturbæ Kópavogs.

VIÐARÁS- REYKJAVÍK.
- Vandað 192,8 fm. tvílyft raðhús með 23,6 fm. innb. bílskúr.   
- Björt stofa með góðri lofthæð. Þrjú svefnherbergi.
- Falleg ræktuð lóð með timburverönd.
- Frábær staðsetning í Selásnum.

RAUÐHAMRAR- REYKJAVÍK.
- 4ra herbergja 113,4 fm. íbúð á 1. hæð auk 9,9 fm. geymslu.
- Þrjú svefnherbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar.
- Útgangur á flísalagðar suðursvalir bæði úr eldhúsi og stofu.
- 20,9 fermetra bílskúr fylgir íbúðinni.

ÁLFASKEIÐ – HAFNARFIRÐI. 5 HERBERGJA.
- Falleg og björt 117,4 fm. nokkuð endurnýjuð endaíbúð á jarðhæð.
- Gluggar í þrjár áttir og útgengi á verönd til suðurs.
- Baðherbergi endurnýjað. Auðvelt að breyta borðstofu í  fjórða herbergið.
- 23,7 fm bílskúr. Hús í góðu ástandi að utan. 

GRJÓTAGATA- REYKJAVÍK.
- Stórglæsilegt og algjörlega endurbyggt einbýlishús í Grjótaþorpinu.
- Í húsinu er þegar leyfi fyrir gistiheimilisrekstri.
- Allt innbú til rekstarins fylgir. 
- Húsið var allt endurbyggt í upprunalegum stíl árið 1999.

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI 2JA- 3JA HERBERGJA

47,5 millj.

34,9 millj.

25,9 millj. 69,9 millj.

89,0 millj.

47,9 millj. 49,9 millj.

48,5 millj.

73,9 millj.

Draumahæð 4 – Garðabæ.
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG FRÁ KL. 17.30-18.00 
Glæsilegt 159,1 fm. 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum á frábærum stað í grónu hverfi í Garðabæ.  Stofa með stórum út-
byggðum gluggum. Rúmgóð sjónvarpsstofa sem auðvelt er að breyta í svefnherbergi. Frábært útsýni til sjávar og að Heiðmörk 
er af stórum suðursvölum á efri hæð hússins og skjólgóð verönd til suðurs er á framlóðinni. Frábær staðsetning þaðan sem 
stutt er í Hofsstaðaskóla, Fjölbrautarskóla Garðabæjar og þjónustu í bæjarfélaginu. Verð 57,9 millj. 
Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

Reynimelur 64- Reykjavík. Neðri sérhæð
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 
6 herbergja 140,9 fm. neðri sérhæð í fallegu steinhúsi á frábærum stað í lokaðri botngötu við Reynimel auk 17,1 fm. bílskúrs, 
sem er með stórri innkeyrslu fyrir framan. Stórar samliggjandi stofur með útgengi á stórar og skjólgóðar svalir til suðurs. Þrjú 
svefnherbergi auk fataherbergis. Sjónvarpsstofa sem auðvelt er að breyta í svefnherbergi.Húsið stendur á fallegri og gróinni 
eignarlóð með hellulagðri stórri innkeyrslu með hitalögnum. Hús nýlega málað og viðgert að utan. Verð 59,0 millj. 
Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

REYNIMELUR DRAUMAHÆÐ

17. JÚNÍTORG - 2JA – 3JA HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐ
- Glæsileg 119,8 fm. útsýnisíbúð á efstu hæð.
- Rúmgóðar og bjartar stofur. Gríðarlegt útsýni.
- Auðvelt að gera auka svefnherbergi í íbúðinni. 
- Íbúð sem vert er að skoða.

45,0 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

43,9 millj.

SÉRBÝLI



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

FELLASMÁRI 1
- PARHÚS Á 2.HÆÐUM 

Mjög vel staðsett fallegt parhús á tveimur hæðum m. innb. bílskúr. Samt 193,9 
fm. Vandaðar eikarinnréttingar. 3 svefnherb. í dag en lítið mál að hafa þau 
fjögur. Stórar svalir til suðurs og stór afgirt timburverönd. Einstaklega glæ-
silegt útsýni. Örstutt í mjög góða þjónustu.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
23.september milli kl. 17:00 og kl. 18:00.  V. 56,9 m. 3178

BÚÐAVAÐ 12   
- GLÆSILEGT PARHÚS

Mjög fallegt og nýlegt parhús á tveimur hæðum með glæsilegu útsýni. Á neðri 
hæðinni er forstofa, innbyggður bílskúr, stigahol, þvottaherbergi, baðherbergi 
og þrjú herbergi. Á efri hæðinni er stofa, opið eldhús, tvö herbergi og baðher-
bergi. Vandaðar innréttingar og gólfhiti. Góð staðsetning.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 23.september milli kl. 17:30 og kl. 18:00.V. 57,5 millj. 

 FRAMNESVEGUR 23 
- NÝLEGT HÚS. 

Glæsileg nýleg 127,5 fm 4ra herbergja hæð í þríbýlishúsi . Húsið var byggt 
2003. Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi og tvær stofur en auðvelt að hafa 
herbergin þrjú. Vandaðar innréttingar. Stórar svalir. Sér þvottahús. Góð 
staðsetning. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 24.september milli kl. 17:30 og 
kl. 18:00.  V.40,9 millj. 3163

KRISTNIBRAUT 97 
-ÍBÚÐ 0401 

Mjög falleg 93,7 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð (efstu) í fallegu lyftuhúsi 
við Kristnibraut í Reykjavík. Eigninni fylgir opið stæði í bílskýli. Fallegar og 
samstæðar innréttingar. Sér inngangur er af svölu.  Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 24.september milli kl. 17:30 og kl. 18:00.   3133

 ESPIGERÐI 20 
- 3.HÆÐ

Vel skipulögð 4ra herbergja 92,4 fm íbúð á 3. hæð. Eignin skiptist í forstofu/
hol, eldhús, þvottahús, hjónaherbergi, baðherbergi tvö barnaherbergi og sjón-
varpshol.  Gott útsýni og stórar suður svalir. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
24.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 25,9 m. 3129 

 NÆFURÁS 10 -  ÍB.0202 
- GLÆSILEGT ÚTSÝNI 

Mjög björt og rúmgóð 119,9 fm 3-4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð við Næ-
furás í Reykjavík. Stórkostlegt útsýni er úr íbúðinni og tvennar svalir. Sameign 
er snyrtileg. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 24.september milli kl. 17:30 og 
kl. 18:00.  V. 25,9 m. 3078

HELLULAND 19
 – FOSSVOGUR

Vel skipulagt 147 fm endaraðhús á einni hæð, ásamt 21 fm bílskúr. Húsið 
er á rólegum stað innst í botnlanga og örstutt er í skóla og leikskóla.  Góð 
bílastæði eru við húsið.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 24.september milli 
kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 55,9 m. 3041

VEGHÚS 31 
– LAUS FLJÓTLEGA.

Falleg mjög vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi (tvær 
lyftur). Snyrtileg sameign. Tvö góð herbergi. Flísalagt baðherb. Rúmgott 
eldhús og sérþvottahús. Íbúðin getur verið laus mjög fljótlega.  
Eignin verður sýnd miðvikudag 25 sept. frá kl. 17:30 - 18:00. V. 22,5 millj. 3056

 HRÓLFSSKÁLAVÖR 
- SJÁVARLÓÐ

Glæsilegt og frábærlega staðsett 317 fm einbýlishús á tveimur hæðum með in-
nbyggðum tvöföldum bílskúr. Á neðri hæð er 3ja herbergja aukaíbúð með sér 
inngangi. Húsið stendur á fallegri sjávarlóð og er garður í rækt með verönd og 
stórkostlegu sjávarústýni.  3154 

 HRAUNPRÝÐI 6  OG 12  GARÐABÆ.   
- FULLBÚIN ENDARAÐHÚS

Glæsileg ný fjölskylduvæn raðhús á einni hæð ásamt opnu bílskýli. Húsin 
afhendast fullfrágengin með vönduðum innréttingum og fataskápum frá HTH. 
Gólfefni eru flísar og parket frá Byko ásamt hreinlætis og blöndunartækjum. 
Einstaklega vel skipulögð hús á einni hæð Stærðir húsa er frá 157-182 fm. 
Verð húsa nr. 6-12 er 59,9 millj.   2875

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

miðvikudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

Nýjar glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í lyftuhúsi á mjög góðum stað í Norðlingaholti. Í húsinu eru 34 íbúðir en þegar er búið að selja meginþorra þeirra. 
Eigum eftir tvær 3ja herb. ca 80 fm íbúðir og níu 4ra herb ca 105  fm íbúðir. Einstaklega gott verð. Afhending í mars 2014 .  
Íbúðirnar verða til sýnis mánudaginn 23.sept. frá kl. 17:00 - 18:00. Verð 3ja herbergja íbúða frá 24,8 millj og 4ra herbergja frá 29,9 millj.   2326

 FERJUVAÐ 1 -3 - NÝJAR ÍBÚÐIR Á FÍNU VERÐI.

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag



 EINBÝLI

Þingvað 7 – húsið er laust strax: 
Fallegt 252 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr á ágætum stað í Norðlingaholti. Vandaðar in-
nréttingar, mikil lofthæð og góð lýsing. Fjögur svefnher-
bergi í húsinu og gólfhiti.  Laust strax, sölumenn sýna. 
Húsið hefur ekki fengið lokaúttekt. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 23.sept. frá kl. 12:30 – 13:00 V. 64,0 millj.

Einstök eign í Þingholtunum. 
Um að ræða stórglæsilegt og vel skipulagt einbýlishús 
sem hefur allt nýlega verið endurnýjað að utan jafnt 
sem innan. Húsið skiptist í tvær hæðir, kjallara og risloft 
ásamt bílskúr. Húsið var teiknað af Sigurði Guðmundssyni 
árið 1927. Húsið er nýuppgert bæði að innan og utan á 
afar smekklegan hátt.   Allar innréttingar og gólfefni eru 
sérsniðin að húsinu en Hallgrímur Friðgeirsson, innan-
húsarkitekt, sá um alla innri hönnun þess.   3106

Votakur - Einbýli í sérflokki.
Glæsilegt og vandað einbýlishús þar sem ekkert hefur 
verið til sparað í innréttingum og tækjum. Allar innrét-
tingar og hurðir eru sérsmíðaðar af Trésmiðjunni Borg. 
Húsið er vel staðsett neðst í Akrahverfinu við lækinn. 
Stutt í skóla og framhaldsskóla. Arkitektar eru Guðbjörg 
Magnúsdóttir innanhúsarkitekt minimum og Sigurður 
Hallgrímsson Arkþing. Inni og úti lýsing hönnuð af Helga 
í Lumex. Húsið er skráð 388,1 fm en er um 500 fm sam-
kvæmt teikningum.   2090 

Rituhólar - glæsilegt útsýni. 
Fallegt og vel viðhaldið 334,7 fm einbýli á einstökum útsý-
nisstað við Eliðarárdalinn. Garðurinn er mjög gróin með 
stígum og skjólgóðum veröndum. V. 63,9 m. 2962 

Heiðargerði - einbýli.
Einbýlishús hæð og ris ásamt bílskúr samtals 194 fm 
með 42 fm bílskúr. Húsið er staðsett efst í botnlanga. 
Stór garður. Frábær staðsetning. Húsið er laust lyklar á 
skrifstofu.   V. 53,9 m. 3092

Glitvellir 19 - einbýlishús. 
Vel skipulagt 228 fm einbýlishús, með innbyggðum 
tvöföldum bílskúr, við Glitvelli í Hafnarfirði. Húsið er á 
einni hæð með rúmgóðum vistarverum og rúmgóðri stofu 
og borðstofu með fallegri gluggasetningu og útgangi út í 
garð. Gólfefni vantar að undanskildu baðherberginu.  
V. 43,5 m. 3128 

Lindarbraut - einbýlishús
Fallegt 210,6 fm einbýlishús við Lindarbraut 26, Seltjar-
narnesi ásamt 23,1 fm bílskúr.  Húsið er því samtals 233,7 
fm.  Húsið er teiknað af Gunnari Hanssyni. Húsið er á 
tvílyft en á efri hæðinni er stór stofa með arni og gluggum 
til allra átta. Glæsilegt útsýni.    3101

Hörpugata- einbýli 
Einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað í litla 
skerjafirðinum. Húsið er 154,6 fm auk vinnustofu á lóð 60 
fm. Húsið stendur á 480 fm eignarlóð. Möguleiki er á að 
breyta vinnustofu í sér íbúð.  Gróin tyrft lóð. V. 57 m. 3103 

Sogavegur -  endurnýjað
Mjög gott og mikið endurnýjað 128,6 fm hús á góðum stað 
við Sogaveginn. Húsið að utan er ný málað og múrað, 
nýlegir gluggar og gler og góðir sólpallar í lóð. Húsið 
skiptist í forstofu, eldhús, þvottahús, tvær stofur, gesta 
salerni, þrjú herbergi og  baðherbergi.     V. 44 m. 2899

Brekkugerði - glæsilegt einbýlishús
Fallegt og vel hannað 231,8 fm einbýli á einni hæð með 
góðum garði til suðurs. Húsið er teiknað af Sigvalda 
Thordarsyni arkitekt. Húsið hefur mikið verið endurnýjað 
m.a. gólfefni, innréttingar, eldhús, baðherbergi, lagnir, 
rafmagn og fl. V. 79,0 m. 2592 

Silungakvísl - einstök staðsetning. 
 Gott tvílyft einbýlishús á frábærum útsýnisstað - í útjaðri 
byggðar í Ártúnsholtinu. Húsið er 278 fm auk 31,5 fm bíl-
skúrs.  Í dag er húsið notað sem tvíbýlishús en auðvelt að 
breyta aftur í einbýli. Gott fjölskylduhús.   V. 59,0 m. 1346

 PARHÚS/RAÐHÚS

Kvistavellir – nýlegt endaraðhús. 
Gott, rúmgott og bjart endaraðhús. Húsið er 
187 fm. Hátt til lofts, fjögur rúmgóð herbergi öll 
með skápum, góð innrétting í eldhúsi og stór 
stofa. Parket og flísar á gólfum. V. 35,9 millj.

Rjúpnahæð Garðabæ - Fokhelt einbýli
Glæsilegt útsýni og frábær staðsetning. Húsið er 259,5 
fm að stærð. Þar af er íbúðin 227 fm og bílskúrinn 
32,5 fm  Húsið er  á tveimur hæðum.  Húseiningin er 
sjálfstæð með sér lóð.. Á  lóðinni  eru tvö bílastæði og 
sorpgeymsla.   2741 

Beykihlíð - tvær eignir
Tvær eignir seljast saman. Vel skipulagt 200 fm parhús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr ásamt sérstæðu 
82 fm einbýlishúsi á sömu lóð. Húsin eru laus strax. Góð 
bílastæði á lóð  V. 64,9 m. 3125

 HÆÐIR

ALVÖRU PENTHOUSE - LINDARGATA 27
Þakíbúðin er skráð 222 fm með bílskúr. Eignin er með 
tveimur svölum og einstöku útsýni til sjávar og yfir 
Reykjavík, þar sem sjá má meðal annars Þjóðleikhúsið, 
Hörpuna, Hallgrímskirkju, Esjuna og Snæfellsjökul. Íbúðin 
er stórglæsileg, innréttingar og tæki eru sérstaklega 
vönduð. Lyftan opnast beint inn í íbúðina og er húsið er 
byggt árið 2006.  V. 130 m. 3002

 4RA-6 HERBERGJA

Laugavegur 82 - Góð 4ra herbergja íbúð
Vönduð 106 fm 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð.  Sameign 
er mjög snyrtileg. Gengið er inn Barónsstígs megin.   
V. 36,5 m. 2870 

Efstaleiti 14 - Vönduð íbúð með útsýni.
Einstaklega falleg og vönduð fjögurra herbergja 157 
fm íbúð á þriðju hæð ásamt stæði lokaðri bílageymslu 
í Breiðablikshúsinu sem er trúlega glæsilegasta hús 
sinnar tegundar í Reykjavík. Tvennar svalir eru á íbúðinni. 
Mjög mikil og vönduð sameign, setustofur, samkomusalur 
m/eldhúsi fyrir allt að 60 manns, billiardstofa, líkamsrækt, 
gufubað, heitir pottar, sundlaug, sameiginleg geymsla og 
þvottaaðstaða. Húsvörður er með íbúð í húsinu og sér um 
daglegan rekstur sameignar og viðhald.  V. 49 m. 3107 

Fálkagata 17, 107 Reykjavík, -  4ra herb. 
 - frábær .staðsetning.
Falleg 103,4 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð á góðum stað 
í vesturbænum rétt við Háskóla Íslands.  Ástand á húsi 
og sameign er gott og hefur húsið nýlega verið viðgert að 
utan. V. 32,4 m. 3114

Strandasel - 4ra herb. endi á jarðhæð.
Vel skipulögð 4ra herbergja enda íbúð á jarðhæð með 
sérafnotareit fyrir framan. Íbúðinni fylgir stór ca 10 fm 
sérgeymsla í kjallara sem er ekki tekin fram í skráðum fm 
hjá Þjóðskrá. Laus við kaupsamning. V. 21,9 m. 3179 

Tröllakór 6 íbúð merkt 02.09 - lyfta og bílskýli
Glæsileg og fallega innréttuð 4ra herbergja 105,4 fm 
enda íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði 
í bílgeymslu.  Þrjú svefnherbergi og baðherbergi með 
baðkari, sturtu og glugga. Þvottahús innan íbúðar og 
rúmgóðar svalir. Samstæðar innréttingar og parket og 
flísar á gólfum. V. 32,9 m. 3136 

Barmahlíð 37 - Laus
Vel skipulögð og björt 4ra herbergja neðri sérhæð. Eignin 
skiptist í forstofu, rúmgott hol, tvær samliggjandi stofur, 
eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Auðvelt að 
aukastofuna sem þriðja svefnherbergið. Íbúðin er laus til 
afhendingar.  V. 31,9 m. 3151

Neshagi 7 - 0201 með aukaherbergi í risi
 Frábærlega staðsett 3-4ra herbergja 97,5 fm íbúð á 2. 
hæð í fallegu fjölbýli í Vesturbæ Rvk. Í risi er aukaher-
bergi sem fylgir og er það með aðgang að baðherb. og 
eldhúsi. Íbúðin sjálf er m.a. með tveimur svefnherb. og 
stofu. Suður svalir.   V. 31,5 m. 3152

Kórsalir 3 - glæsileg útsýnisíbúð. 
Glæsileg mjög vel skipulögð 4ra - 5 herbergja 125,7 fm 
íbúð á 4.hæð í vönduðu lyftuhúsi. Suðvestursvalir og 
glæsilegt útsýni. Þrjú herbergi og tvær stofur. Parket og 
flísar. Mjög góð sameign og innangengt í bílskýli. Góðir 
skólar, íþróttaaðstaða og sundlaug í nágrenninu.   
V. 33,9 m. 3111 

Stekkjarberg – laus strax. 
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja 98,6 fm íbúð á 3. hæð. 
Tvö rúmgóð barnaherbergi, þvottahús innan íbúðar og 
baðherbergi með glugga. V. 22,9 millj.  

 3JA HERBERGJA

Ljósakur  Glæslileg endaíbúð.
Stórglæsileg og vel hönnuð 3ja herbergja 116,5 fm 
endaíbúð á fyrstu hæð í nýju húsi á frábærum útsýnisstað 
á Arnarneshæðinni. Hátt er til lofts og gluggar stórir. 
Veglegar svalir með fallegu útsýni suður yfir Garðabæ.   
V. 38,9 m. 2314

Rauðarárstígur - laus strax.
Góð vel skipulögð 3ja herbergja 55,3 fm íbúð á 1.hæð 
(einn stigi upp) í fjölbýli í miðbænum. Linoleum dúkar á 
öllum gólfum. Tvö svefnherb. stofa, eldhús og bað. Íbúðin 
er laus strax.  V. 16,9 m. 3181 

Norðurbakki 13 B - Nýleg 3ja á 2. hæð
Glæsileg fullbúin og vel innréttuð 93 fm 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi á Norðurbakkanum.  Mikil in-
nfelld lýsing í loftum og hiti í gólfum. Stæði í bílageymslu 
fylgir. Sér þvottaherbergi er innan íbúðar. Laus strax.   
V. 29,4 m. 3137 

Norðurbakki 5A - 0302 glæsileg endaíbúð.
Glæsileg fullbúin 3ja herbergja 113,9 fm endaíbúð í 
austurenda hússins ásamt stæði í bílageymslu. Álklætt 
lyftuhús. Mjög góð sameign. Innangengt í stæði í 
bílageymslu. Vandaðar hvíttsprautaðar innréttingar. 
Tvennar svalir. Sérþvottahús. Stórar sameiginlegar þaks-
valir. Laus strax, sölumenn sýna.    V. 30,5 m. 3071

 2JA HERBERGJA

Vesturgata 7 - fyrir eldri borgara
Falleg 2ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi fyrir el-
dri borgara í góðum þjónustukjarna í Vesturbænum. Mikil 
og góð þjónusta m.a. hægt að kaupa mat, hárgreiðsla, 
heilsugæsla, samkomusalur og fl.  V. 24,9 m. 3158 

OPIÐ HÚS 

mánudag
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Fasteingasali Sölustjóri Fasteingasali Sölufulltrúi Fasteingasali FasteingasaliSölufulltrúi SölufulltrúiSölufulltrúiSölufulltrúiSölufulltrúi FasteingasaliSölufulltrúi Sölufulltrúi Sölufulltrúi FasteingasaliFasteingasali Sölufulltrúi

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499
oskar@fasttorg.is

Þóra
Fasteignasali
822 2225
thora@fasttorg.is

Bjartar,  vandaðar og ve l  sk ipulagðar 3-4 herbergja  íbúði r  á  frábærum stað í  
Kópavogi .  Húsið stendur á  fa l legum stað fyr i r  ofan gol fvöl l inn við Ví fi l sstaði .   
G læsi legt  útsýni .   Vandaðar innrét t ingar frá  INNX,  parket  á  gól fum,  innihurði r  e ru 
spónlagðar úr e ik  og yfi r fe l ldar.  Forstofa ,  baðherbergi  og þvot tahús fl í sa lögð.  
Góðar sva l i r,  l yfta  og bí lgeymsla .   Stut t  e r í  verslani r,  skóla ,  sund,  fimle ikahús og 
tvo gol fve l l i .  Íbúði rnar a fhendast  fu l lbúnar í  des 2013.  

Þorrasalir 5-7 
201 KÓPAVOGUR
Hringið og leitið upplýsinga

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Verð:  27,5- 39,5m

Fjölbýlishús 

Stærðir  95 - 119 fm

Lyfta

Bílageymsla

Íbúð fm herb Verð Staða
101 116,2 4 34.300.000      Seld
102 93,5 3 27.500.000      Laus
201 115,4 4 34.600.000      Laus
202 93,5 3 28.000.000      Seld
203 94,4 3 28.000.000      Seld
204 94,9 3 28.000.000      Laus
205 117 4 36.200.000      Seld
206 95,5 3 28.000.000      Laus
207 118,5 4 34.300.000      Laus
301 115,6 4 35.800.000      Seld
302 93,9 3 28.200.000      Seld
303 94,7 3 28.200.000      Seld
304 94,9 3 28.200.000      Laus
305 117 4 36.500.000      Laus
306 95,5 3 28.000.000      Laus
307 118,7 4 34.300.000      Laus
401 115,5 4 36.200.000      Seld
402 94,1 3 28.600.000      Seld
403 94,5 3 28.600.000      Seld
404 94,9 3 28.600.000      Laus
405 117 4 36.600.000      Laus
406 95,5 3 28.000.000      Laus
407 119,2 4 34.600.000      Laus
501 115,5 4 36.800.000      Seld
502 94,2 3 28.900.000      Seld
503 94,6 3 28.900.000      Laus
504 94,9 3 28.900.000      Laus
505 117 4 36.800.000      Seld
506 95,5 3 28.400.000      Laus
507 119,3 4 38.400.000      Seld
601 116,9 4 36.800.000      Seld
602 93,9 3 30.800.000      Seld
603 94,6 3 30.800.000      Laus
604 94,9 3 30.800.000      Seld
605 118 4 39.500.000      Seld
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Fallegt einbýli á tveimur hæðum

Íbúðin 171,8 fm, bílskúr 45 fm

Stúdíóíbúð 45 fm

Mikið endurnýjað hús

Langabrekka
200 Kópavogi

Verð  55,0 millj.

1/2 569 7000

MIKLABORG 569 7000

Falleg 3ja herbergja íbúð

Lítið fjölbýli 2 íbúðir á hæð

Mikið útsýni

Bílskýli

Logafold
112 Reykjavík

Verð  28,9 millj.

Glæsilegt einbýli

Stærð 249 fm

5 svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

Útsýnisstaður

Vesturfold
112 Reykjavík

Verð  69,5 millj.

Fallegt og vel staðsett einbýli á einni hæð
Frábært skipulag s.s gott eldhús
Stofa með útgengi á verönd með potti
Tv-hol, fjögur svefnherbergi
Tvö baðherbergi og stór bílskúr
Göngufæri í skóla og íþróttasvæði

Vesturtún
225 Álftanes ( Garðabær )

Verð  45,9 millj.

Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 899 2907

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 661 2100

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 892 3342

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalarwww.miklaborg.is  

Lára Björg Björnsdóttir 
sölufulltrúi
Sími: 841 2333

Einstaklega glæsilegar 4-5 herbergja íbúðir

Öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu

Sérsmíðaðar innréttingar og innihurðir í öllu

Niðurlímt plankaparket og fallegar flísar 

Friggjarbrunnur
112 Reykjavík

Verð frá: 39,5 millj.

Reisulegt og fallegt einbýlishús

Gott skipulag, rúmgóð stofa með arni

Alls 202 fm að meðtöldum bílskúr

3-4 svefnherbergi 

Eftirsóttur staður, frábært útsýni

Þinghólsbraut
200 Kópavogur

Verð  54,9 millj.

Falleg 120,5 fm sérhæð

Tvíbýlishús

Frábær staðsetning

Gott skipulag

Brekkubær
110 Reykjavík

Verð  27,5 millj.

Falleg 125 fm neðri sérhæð auk 30 fm skúr

Mikið endurnýjuð 

Nýtt skólp og nýtt dren

Getur verið laus fljótlega

Öll rými mjög  rúmgóð

Rauðalækur
105 Reykjavík

Verð  42,9 millj.

Tvílyft einbýlishús á Arnarnesi
Sjarmerandi hús á góðri lóð
Fallegt útsýni m.a til sjávar
Sex svefnherbergi, þrjú baðherbergi
Sér íbúð í útleigu, eignin er alls 328 fm
Rúmgóður tvöfaldur bílskúr

Kríunes
210 Garðabær

Verð  79,9 millj.

Gott raðhús á einni hæð um 80 fm 

Húsið er 2ja herbergja með góðum garði

Eignin er fyrir 60 ára og eldri

Frábær staðsetning og stutt í alla þjónustu

Vogatunga
200 Kópavogur

Verð  25,5 millj.

60 ára og eldri 

Snyrtileg 2ja herbergja

56 fm íbúð á jarðhæð

Góð staðsetning í Fossvogi

Sér suðurgarður

Markland
108 Reykjavík

Verð  18,7 millj.

Einbýlishús á tveimur hæðum

Efri hæðin 141,7 fm, neðri hæðin 79,7 fm

Bílskúr 38,3 fm Samtals 259,7 fm

Gróin lóð

Traðarland, Fossvogur
108 Reykjavík

Verð frá: 78,0 millj.

Til sölu vel sipulagt raðhús samtals um 280 fm  

Nánast algjörlega endurnýjað

Rúmgóð aukaíbúð á jarðhæð

Brekkubær
110 Reykjavík

Verð  64,8 millj.

Glæsilegt einbýli

Íbúð 149,9 fm, 31,2 fm bílskúr

Mikið endurnýjað hús         

Fallegur garður

Glæsibær
110 Reykjavík

Verð  56,9 millj.

Mjög góð 4ra - 5 herbergja
Endaíbúð  á 7. hæð í klæddu lyftuhúsi
Frábært útsýni yfirbyggðar svalir
26 fm bílskúr. Íbúðin er 116,6 fm 
Stutt í alla þjónustu
Laus fljótlega

Krummahólar
111 Reykjavík

Verð  28,5 millj.

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð

94,4 fm. hellulögð verönd

Fallegar innréttingar

Yfirtaka auk sölulauna

Fljótsmörk
810 Hveragerði

Verð frá: 18,5 millj.



GÓLFEFNI
MÁNUDAGUR  23. SEPTEMBER 2013

Kynningarblað 
Parket,  teppi, flísar, dúkar, 
dýraskinn og viðhald á gólfum.

Verslunin Álfaborg hefur 
þjónustað landsmenn í rúm-
lega aldarfjórðung. Þar fæst 

mikið úrval gólfefna fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili og reynslu-
miklir starfsmenn veita viðskipta-
vinum faglega ráðgjöf. Kolbeinn 
Össurarson, einn af eigendum Álfa-
borgar, segir að nú í upphafi vetr-
ar sé verslunin að fyllast af nýjum 
vörum og úrvalið hafi sjaldan verið 
meira. „Álfaborg býður upp á allt á 
gólfið á einum stað, svo sem park-
et, flísar, dúka og teppi. Við bjóðum 
upp á heildarlausnir í gólfefnum og 
erum með reynslumikla starfsmenn 
sem sinna ráðgjöf til viðskiptavina 
okkar. Þar er svo sannarlega valinn 
maður í hverju rúmi.“ 

Þessar vikurnar er Álfaborg að 
fyllast af nýjum vörum frá mörg-
um þekktum framleiðendum sem 
verslunin hefur skipt við um ára-
bil. „Við bjóðum upp á ýmsar nýj-
ungar í f lísum, dúkum og harð-
parketi svo dæmi séu tekin. Einn 
stærsti gólfefnaframleiðandi Evr-
ópu, Tarkett, er til dæmis með nýja 
línu í linoleum-dúkum sem inni-
heldur glaðlega liti og áferð. Tarkett 
hefur þar með skipað sér í fremstu 
röð og gaman að sjá hvað dúkarnir 
eru að koma sterkir inn aftur enda 
mjög nýtískulegt útlit á þeim. Einn-
ig erum við með nýjar línur í harð-
parketi en þær hafa grófara útlit en 
þær eldri. Við höfum skipt við flesta 
birgja okkur í langan tíma og höfum 
því mjög góða reynslu af þeim. 
Þannig getum við boðið viðskipta-
vinum okkar upp á góða vöru sem 
samt er á  samkeppnishæfu verði.“

Teppin enn vinsæl
Þótt parket og önnur gólfefni hafi 
að miklu leyti komið í stað gömlu 
teppanna eru þau fjarri því að vera 
úrelt segir Kolbeinn. „Stærsti mark-

aður okkar í teppum eru stigahús í 
fjölbýlum. Af því tilefni má minna 
á átakið Allir vinna sem rennur út 
um næstu áramót. Það er því kjör-
ið tækifæri fyrir húsfélög að slá til 
núna og skipta um teppi enda fæst 
þá virðisaukaskattur af vinnu end-
urgreiddur. Við bjóðum húsfélög-
um upp á þá þjónustu að senda 
mann á staðinn og mæla stigagang-
inn og gera þeim tilboð á staðnum.“

Það eru tískusveiflur í gólfefnum 
að sögn Kolbeins eins og svo mörgu 
öðru í kringum okkur. „Reynd-
ar höfum við séð minni breyting-
ar undanfarin ár sem ræðst vænt-
anlega af efnahagsástandinu. Þá 
er mikilsvert að hafa framleiðend-

ur sem eru sterkir á heimsvísu, eins 
og Porcelanosa og Tarkett, sem stöð-
ugt eru að koma fram með nýjar og 
spennandi nýjungar. Porcelanosa 
ryður brautina með stórum, mál-
teknum f lísum jafnt á gólf sem 
veggi.“ Hann segir að þegar kemur 
að parketi sé eikin, sem fáist í mis-
munandi gerðum, enn gríðarlega 
vinsæl. „Þar er lítið um breytingar. 
Þegar kemur að flísunum eru jarð-
litir og hlýrri litir aðeins að koma 
aftur í stað svarta litarins og ann-
arra dekkri lita þótt vissulega séu 
þeir litir alltaf eftirsóttir.“

Allar nánari upplýsingar um 
vörur og þjónustu Álfaborgar má 
finna á www.alfaborg.is.

Fagmennska í aldarfjórðung 
Reynslumiklir starfsmenn og gott úrval gólfefna einkenna rekstur verslunarinnar Álfaborgar. Verslunin býður upp á heildarlausnir í 
gólfefnum í fallegu rými við Skútuvog í Reykjavík. Þessa dagana fyllist búðin af nýjum vörum. 

Nýjar gerðir af Tarkett-harðparketi með grófu plankaútliti.  MYND/GVA

Sölumenn Álfaborgar eru með áratuga reynslu af ráðgjöf við val á gólfefnum. Kolbeinn Össurarson er lengst til hægri. MYND/GVA
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„Við setjum þarfir viðskiptavinarins í fyrsta sæti,“ segir Egill hjá Birgisson ehf. „Við 
leggjum áherslu á að bjóða úrvals vörur frá þekktum og virtum framleiðendum, 
vörur sem hafa reynst vel við íslenskar aðstæður.“ 

Þekking og reynsla
„Áratuga reynsla fjölskyldunnar og starfsfólks okkar í sölu gólfefna og hurða, 
traust og góð viðskiptasambönd þar sem vinátta, virðing og gagnkvæmt traust 
ríkir, er undir staðan að fyrirtæki okkar. Allt eru þetta viðskiptasambönd og umboð 
sem fjölskyldan hefur haft í yfir 20 ár.“

Þjónustan er ástríða
„Við feðgarnir rekum fyrirtækið með ódrepandi áhuga og af ástríðu. Við fylgjumst 
vel með nýjungum, bæði hvað varðar hönnun og gæði. Við kynnum allar 
áhugaverðar nýjungar fyrir viðskiptavinum, arkitektum, fagmönnum og starfsmönn-
um og fáum álit þeirra,“ segir Egill.

Yfir150 tegundir 
af parketi
og mikið úrval af flísum og innihurðum

PARKET 
FLÍSAR  
HURÐIR
Vandaðu valið þegar þú 
innréttar heimilið

Birgisson Ármúla 8

Birgisson nýtur þeirrar gæfu að hafa gott starfsfólk sem flest hefur starfað hjá 
fjölskyldunni í mörg ár. Þar er til staðar mikil reynsla og fagþekking. 

„Við bjóðum viðskiptavini velkomna í sýningarsalinn í Ármúla 8. Við kapp kostum 
að aðstoða og leiðbeina viðskiptavinum af fremsta megni. Allar vörurnar sem við 
bjóðum eru í hæsta gæðaflokki og á samkeppnishæfu verði. Starfsmenn okkar 
eru til þjónustu reiðubúnir,“ segir Egill hjá Birgisson ehf.

Egill Arnar Birgisson, 
framkvæmdastjóri 

Flísar Nera Warm Grey 120 x120 cm

Ringo innihurð, eik

Mammut Everest eik D3081 



Ármúli 8   I   108 Reykjavík  
Sími 516 0600   I   www.birgisson.is
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Parketmeistarinn er fyrir-
tæki sem byggir á göml-
um og traustum grunni en 

stofnandi þess og framkvæmda-
stjóri, Friðrik Már Bergsveins-
son, hefur unnið við greinina í 
25 ár. Fyrirtækið er talið vera eitt 
það vandaðasta á sínu sviði hér-
lendis. „Sérhæfing fyrirtækisins 
felst í yfirborðsmeðhöndlun gólfa. 
Við notum eingöngu hágæða-
efni og fyrsta flokks tækjakost við 
vinnu okkar, hvort sem um er að 
ræða parketlögn, slípun eða yfir-
borðsmeðhöndlun.“ Parketmeist-
arinn tók við Eukula-umboðinu 
frá þýska framleiðandanum Frei-
lacke/Eukula árið 2009. „Þetta 
gæðalakk hefur verið á markaðn-
um hér síðan árið 1985. Það er mjög 
endingargott og hefur staðið fyrir 
sínu öll þessi ár. Lakkið hefur það 
fram yfir önnur slík að þurrefnis-
innihaldið í því er mjög hátt þann-
ig að þegar uppleysiefnið gufar upp 
situr sterk filma eftir á gólfinu, sem 
skiptir mjög miklu máli.“

Aðeins gæðavörur
Fyrirtækið selur einnig parket í 
samvinnu við Húsasmiðjuna. Um 
er að ræða parket frá pólska fram-
leiðandanum Barlinek, sem er einn 
sá stærsti í heimi, og harðplast-
parket frá þýska framleiðandan-
um HDM. „Síðan sjáum við um 
að sérpanta parket að utan en sú 
þjónusta er stór þáttur í starfsemi 

okkar. Við sérpöntum frá mörg-
um framleiðendum en þó mest 
frá Bandaríkjunum, Hollandi og 
Þýskalandi.“

Fyrirtækið hefur um nokkurt 
skeið verið einkaumboðsaðili fyrir 
Lägler-parketslípivélarnar, sem að 
sögn Friðriks eru nokkurs konar 
Rolls-Royce parketslípivéla. Lägler 
hefur verið leiðandi á sínu sviði í yfir 
50 ár og er stærsti parketslípivéla-
framleiðandi heims og gæðin eftir 
því. „Segja má að flestir verktakar 
í þessum bransa eigi Lägler-vél. Sú 
elsta sem ég veit um í fullum rekstri 
er frá árinu 1985 en það er einmitt 
það ár sem byrjað var að flytja þær 
inn að einhverju ráði,“ segir Friðrik.

Önnur vinsæl vara hjá Parket-
meistaranum er undirlag frá Floor-
Muffler. „Um er að ræða hljóð-
dempandi undirdúk fyrir park-
et frá Bandaríkjunum sem hefur 
farið sigurför um allan heim. Með 
því fær maður mestu hljóðdempun 
upp í rýmið af þeim efnum sem eru 
á markaðnum.“

Eukula-lökkin og -olíurnar, 
Lägler-slípivélarnar og Starcke-
sandpappír, sem fyrirtækið er einn-
ig einkaumboðsaðili fyrir á Íslandi, 
verða að teljast þær sterku undir-
stöður sem fyrirtækið byggir á að 
sögn Friðriks. „Það er sama hversu 
góðir menn eru. Það er mjög mikil-
vægt að hafa réttu efnin, tækin og 
tólin við höndina þegar á að skila af 
sér fallegu gólfi.“  

Reynslumiklir starfsmenn
Gríðarleg reynsla liggur í starfs-
mönnum fyrirtækisins. Það er ekki 
bara Friðrik sem hefur starfað lengi 
í greininni heldur eru aðrir starfs-
menn fyrirtækisins mjög reynslu-
miklir og sérhæfðir. „Það skiptir 
auðvitað miklu máli í svona fagi. 
Við búum auk þess yfir tveimur 
bílum og sex tækjasettum þann-

ig að við getum verið mjög öflugir 
í stórum verkum. Við vinnum jöfn-
um höndum fyrir fyrirtæki, stofn-
anir og einstaklinga. Við höfum til 
dæmis margar ríkisstofnanir meðal 
fastra viðskiptavina okkar. Enda er 
slagorð okkar „þinn hagur okkar 
stolt“ og það skiptir okkur miklu 
máli að vera traustsins verðir.“

Parketmeistarinn er meðlim-

ur í FÍP (Félagi íslenskra parket-
manna) og NWFA (National Wood 
Flooring Association), sem eru ein 
stærstu parketsamtök í heiminum. 
„Ég kom sjálfur að stofnun FÍP á 
sínum tíma og er það mikill gæða-
stimpill að tengjast báðum þessum 
samtökum.“ 

Allar nánari upplýsingar má 
finna á www.pm.is.

Fagmennska og gæði í 25 ár 
Mikil reynsla, gæðaefni og fyrsta flokks tækjakostur einkennir starfsemi Parketmeistarans. Sérhæfing fyrirtækisins liggur í 
yfirborðsmeðhöndlun gólfa og það sinnir jöfnum höndum fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum. 

Friðrik Már Bergsveinsson, framkvæmdastjóri Parketmeistarans, annar frá hægri ásamt starfsmönnum.  MYND/VILHELM

Mörgum finnst dýraskinn setja hlýlegan svip á 
heimilið. Hadda Gestsdóttir hjá Hvítlist segir 
að dýraskinn séu mjög eftirsótt um þess-

ar mundir. „Alls kyns skinn eru vinsæl hjá okkur, dá-
dýraskinn, kálfaskinn, nautshúðir og eiginlega allar 
gerðir skinna. Það er misjafnt eftir hverju fólk er að 
leita og hvar það ætlar að hafa skinnið. Sumir kaupa 
skinn í sumarbústaðinn en aðrir fyrir stofuna eða 
sjónvarpsrýmið. Það er mjög einstaklingsbundið 
hvað fólk vill,“ segir Hadda. Hvítlist selur einnig ekta 
sebraskinn. „Það er mjög algengt að fólk kaupi skinn 
í bústaðinn, enda passar það vel í slíku umhverfi. Ís-
lenska gæran er einnig mjög vinsæl og við seljum mest 
af henni. Bæði Íslendingar og útlendingar kaupa gær-
una,“ segir Hadda en íslenska gæran er seld um allan 
heim. „Gæran hefur verið vinsæl tækifærisgjöf.“

Ekki allir hrifnir
Þótt dýraskinn hafi verið mikið í tísku um allan heim 
eru ekki allir sáttir við að þau séu notuð á þennan 
hátt. Það vakti til dæmis mikla athygli þegar einka-
safn auðkýfings var selt á uppboði í Melbourne í Ástr-
alíu fyrr á þessu ári. Meðal dýrgripa sem þar var að 
finna var safn dýraskinna. Gólfmotta úr skinni af tígr-
isdýri seldist fyrir tólf hundruð þúsund, skinn af ljóni 
fyrir rétt tæpa milljón, skinn af hlébarða, fjallaljóni 
og sebrahesti fóru fyrir tæpar fjögur hundruð þúsund 
hvert. 

Mörgum kom á óvart þessi mikla skinnaeign og var 
sala þeirra ákaflega umdeild. Ekki átti að geta um selj-
andann en einhverjir komust að því að skinnin hefðu 
verið í eigu Emmanuels Margolin, sem er einn rík-
asti maður í Ástralíu og hefur alla tíð þótt sérvitring-
ur. Margolin kom til Ástralíu árið 1951 með tvær hend-
ur tómar en auðgaðist meðal annars á nautgriparækt. 
Hann hafði mikla ástríðu fyrir sjaldgæfum dýrum og 
dýrum í útrýmingarhættu.

Þeir voru margir sem vildu eignast skinnin. Einn 
kaupandinn sagðist hafa keypt skinn af tígrisdýri þar 
sem dóttur hans hafði lengi dreymt um að hafa slíkt 
skinn á baðherberginu sínu. 

Dýraskinn vinsælt á gólfið
Íslenska gæran hefur verið gríðarlega eftirsótt undanfarið og hefur unnið sér sess á heimilum á nýjan leik. Dýraskinn hafa reyndar 
verið vinsæl undanfarin ár sem gólfmottur. Sérstaklega á það við um kýr- og hrosshúðir, auk sebraskinns.

Skinn af sebrahesti þykir fallegt en það er dýrt. 

Íslenska gæran hefur aldrei verið vinsælli. Bæði Íslendingar og 
útlendingar hafa fallið fyrir henni.

Nautshúð er vinsæl og getur sett fallegan svip á heimilið.
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Gólfefnaval ehf. sérhæf-
ir sig í lausnum fyrir við-
argólf,“ segir Gunnar Þór 

Jóhannesson, framkvæmdastjóri 
Gólfefna vals. Fyrirtækið hefur um 
langt árabil flutt inn vörur frá hinu 
virta fyrirtæki BONA í Svíþjóð. 

Í samstarfi við BONA býður 
Gólfefnaval heildarlausnir í við-
haldi á parketi hvort sem það er 
lakkað eða olíuborið viðargólf. 
Gunnar segir að í nær öllum tilfell-
um sé hægt að gera gamla viðar-
gólfið sem nýtt. „Með góðri þekk-
ingu og lökkum og olíum frá BONA 
höfum við séð ansi lúin gólf verða 
sem ný!“

Endurnýjun fyrra útlits viðargólf-
sins
„Margir velta því fyrir sér hvort 
ekki sé ódýrara að kaupa bara 
nýtt parket í staðinn fyrir að láta 
slípa og lakka það gamla. Stað-
reyndin er sú að það margborg-
ar sig að láta slípa og lakka gamla 
parketið,“ segir Gunnar. „Fólki 
hættir til að gleyma kostnað-
inum við að rífa gamla parket-
ið af. Hvað kostar til dæmis að 
farga því? Hvað kostar sendibíll-
inn? Þegar allt er tekið saman 
er margfalt ódýrara að láta slípa 
gamla viðargólfið upp á nýtt. Að 
auki fær fólk endurgreiddan virð-
isaukaskatt af vinnu fagmanna,“ 
segir Gunnar og bendir á síðuna 
www.allirvinna.is.

„Í dag erum við að nota mjög 
umhverf isvænar lak k vörur, 
allar með mjög lágu VOC-inni-
haldi eða í kringum 4 til 5 pró-
sent. Þá er allur sandpappír hjá 
okkur í Gólfefnavali afrafmagn-
aður. Hann fyllist því ekki eins og 
rykar þar af leiðandi ekki eins og 
sandpappír frá öðrum framleið-
endum. Fólk þarf ekki að flytja 
að heiman því allar okkar vörur 
eru nánast lyktarlausar. Það hefur 
ávallt verið okkur mikil áskorun 
að vinna vel því gólfin eru okkar 
nafnspjald. Því hefur Gólfefnaval 
um langt árabil staðið fyrir fag-
námskeiðum hérlendis sem er-
lendis í parketslípun, í samvinnu 
við Félag parketmanna sem og 
Iðuna fræðslusetur.“    

Hvað er djúphreinsun?
„Viðargólf eru jafn opin fyrir 
óhreinindum og önnur gólf-
efni,“ útskýrir Gunnar. „Smám 
saman hlaðast upp óhreinindi 
svo yfirborðið verður þreytt og lé-
legt. Mikil umferð tjöru og seltu 
hefur einnig mikil áhrif á end-
ingu viðar gólfsins. Nú getum við 
án mikillar fyrirhafnar hjálpað 
fyrir tækjum og einstaklingum að 
endurnýja fyrra útlit viðargólfs-
ins. Gólfið er þrifið með þar til 
gerðri djúphreinsivél frá BONA 
ásamt sérstakri djúphreinsisápu, 
hvort sem um er að ræða olíubor-
in eða lökkuð viðargólf. Árang-
urinn er eftirtektarverður. Með 
BONA-djúphreinsun er auðvelt 
að hreinsa burt mikil óhreinindi 
og skóför. Þessi einstaka þjón-
usta býður upp á öruggt starfs-
umhverfi.“ 

„Gott parket á að duga í allt að 
þrjátíu ár. En það gerir það ekki 
nema með réttu viðhaldi. BONA 
er einn virtasti framleiðandi 
umhverfisvænna lakka og olíu 
í heiminum og býður þér full-

komna vörulínu til að viðhalda 
viðargólfinu um langt skeið, hvort 
sem það er olíuborið eða lakkað.“   

Heimsókn þér að kostnaðarlausu
Starfsfólk Gólfefnavals kemur í 
heimsókn viðskiptavininum að 
kostnaðarlausu og leggur mat á við-
argólfið. Það ákveður svo hvað þarf 
að gera, hvort djúphreinsun dugi til 
eða hvort slípa þarf yfirborðið.

Nýtt útlit með nýjum lit 
„Við bjóðum einnig upp á litun 
(bæs) fyrir þá sem vilja breyta 
um lit á viðargólfinu sínu,“ segir 
Gunnar. „Með Bona Create getum 
við boðið viðskiptavinum að 
breyta gamla parketinu úr því að 
vera of ljóst eða of dökkt í þann lit 
sem þeim hugnast. Oft höfum við 
heyrt frá viðskiptavinum okkar að 
íbúðin hafi hreinlega öðlast nýtt líf 
eftir endurslípun, bæsun og lökk-
un. Gólfið er jú fimmti veggurinn 
í húsinu og er í raun stærsti flöt-
urinn sem við horfum á. Við skul-
um því hafa hann fallegan. Nú er 
tímabært að panta djúphreins-
anir fyrir hátíðirnar en við djúp-
hreinsum mikið fyrir heimili og 
fyrirtæki fyrir jólin. Því fyrr sem 
pantað er, því betra. Þess má geta 
að allir sem kaupa hjá okkur djúp-
hreinsun fyrir 1. nóvember 2013 fá 
í kaupbæti spreymoppu frá Bona 
Care system.“

Viðargólf eru okkar ástríða
Gunnar Thor Jóhannesson, framkvæmdastjóri Gólfefnavals ehf., segir djúphreinsun á yfirborði viðargólfa geta umbreytt híbýlum fólks svo 
um munar. Gólfið verður eins og nýtt. Gólfefnaval býður heildarlausnir í viðhaldi á parketi en fyrirtækið byggir á áralangri reynslu.

„Gólfefnið parket á að duga í allt að fjörutíu ár. En það gerir það ekki nema með réttu viðhaldi,“ segir Gunnar Thor Jóhannesson, 
framkvæmdastjóri hjá Gólfefnavali ehf. MYND/VALLI

Vel unnin 
viðargólf eru 
okkar nafnspjöld

GÓLFEFNAVAL EHF SÁ UM 
DJÚPHREINSUN Á GÓLFUM 
HÓTEL RADISSON SAS 1919, MEÐ 
GÓÐUM ÁRANGRI.
„Við fengum Gólfefnaval til 
að skoða hjá okkur parketið á 
Hótelinu, eftir mikla umferð 
síðustu ára var farið að sjá á því. 

Eftir stuttan fund gerðu þeir 
okkur grein fyrir því að senni-
lega þyrfti ekkert að slípa park-
etið á herbergjunum heldur 
væri nóg að djúphreinsa það og 
í kjölfarið fylgdi hagstætt tilboð 
sem við tókum. Nú hafa þeir 
djúphreinsað um það bil 90% 
allra herbergja hjá okkur og 
hefur verkið verið framkvæmt 
af fagmennsku og hljóðlátlega 
og án truflunar fyrir gesti okkar. 
Ég get auðveldlega mælt með 
þeim hjá Gólfefnavali. Þar eru 
framúrskarandi fagmenn þegar 
kemur að viðhaldi parkets,“ 
segir Sigríður Hallbjörnsdóttir, 
yfirherbergisþerna á Radisson 
SAS 1919.

„Viðskipta-
vinir okkar hafa 
oft samband síðar 
til að segja okkur 
hvernig íbúðin 
hafi hreinlega 
öðlast nýtt líf eftir 
meðhöndlun frá 
okkur.“

Nú er tímabært að 
panta djúphreinsun 
á parketið fyrir jólin.

„Jafnvel þó að við skúrum 
gólf reglulega með þar til 
gerðum hreinsiefnum og 

moppum náum við einungis 
að hreinsa yfirborðið.“

Þeiir sem kaupa hjá okkur djúp-
hreinsun fyrir 1. nóvember 2013 fá 
í kaupbæti spreymoppu frá Bona 
Care system
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Hver finnur ekki aðeins til sín 
þegar hann stígur á rauða dreg-
ilinn? Hann er punkturinn yfir 
i-ið við höfðinglegar móttökur 
og konunglegt undirlag gesta 
við formleg og hátíðleg tækifæri. 

Í dag tengist rauði dregillinn 
mestmegnis viðburðum ríka og 
fræga fólksins en upphafið er 
rakið til leikritsins Agamem-
non, sem gríska harmleikja-
skáldið Æskýlos skrifaði árið 
458 fyrir Krist. Þar tekur hefni-
gjörn eiginkona á móti aðal-
söguhetjunni með blóðrauð-

um slóða og biður hann að láta 
fætur sína ekki snerta jörðu. 
Agamemnon vissi sem var að 
aðeins guðir fá gengið á slík-
um slóðum og tók móttökunum 
með miklum beyg, enda dauð-
legur maður. 

Rauður dregill beið James 
Madison Bandaríkjaforseta 
við árbakka árið 1821 og járn-
brautastöð New York-borgar 
notaði fagurrauða plussdregla 
til að vísa farþegum veginn í 
sérstaka aldamótalest árið 1902. 
Það er talið upphaf þess að farið 

var að nota rauðan dregil fyrir 
kvikmyndastjörnur við hátíð-
leg tækifæri eins og Óskarsverð-
launin, þar sem sá rauði skipar 
stórt hlutverk í tískuiðnaðinum 
þegar fréttamenn og ljósmynd-
arar keppast við að gera tísku og 
útliti stjarnanna skil.

Rauður dregill getur þó verið 
skeinuhættur eins og gerðist 
þegar Benedikt XVI. páfi kom 
í opinbera heimsókn til Bret-
landseyja og dregillinn var fjar-
lægður af Edinborgarflugvelli 
vegna sterkra vinda.

Lifað á rauða dreglinum

List fyrir fótum
Flest gólfefni eru hönnuð með endingu og nýtingu í huga. Þó 
eru til fjölmörg gólf um heim allan sem lögð voru með það 
markmið að gleðja augað. 

Marrakech-safnið í Marokkó er í Dar Menebhi-höllinni sem byggð var í lok nítjándu aldar. Byggingin endurspeglar 
andalúsískan arkitektúr með flóknum mynstrum úr flísum á gólfum og veggjum.
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Sögulegar og fagrar byggingar eru á hverju strái í Flórens á Ítalíu. Hér má sjá fagurlega skreytt gólfið í 
dómkirkjunni, Santa Maria del Fiore, í Flórens.

Íburðarmikill salur í Katrínarhöllinni í Tsarskoye Selo í nálægð við 
St. Pétursborg í Rússlandi. Höllin var sumardvalarstaður Romanov-
keisaraættarinnar.

Hin forna bygging Medersa el-Attarine í Fes í Marokkó 
er trúarleg bygging sem byggð var af soldáninum 
Uthman II Abu Said á árunum 1323-1325. Íburðar-
miklar flísar og fágaðar gifs- og sedrusviðarskreytingar 
einkenna bygginguna. NORDICPHOTOS/GETTY

Flísalagt gólf og gylltur turn í U Ponya Shin-pagóð-
unni í Sagaing-hlíðum í Mjanmar.

Þjóðminjasafnið í St. Pétursborg er eitt það 
stærsta og elsta í heimi. Katrín mikla stofnaði 
það árið 1764 og hefur það verið opið 
almenningi frá 1852. Hér má sjá fagurlega 
skreytt flísalagt gólf í Vetrarhöllinni en safnið 
er að hluta til í henni.



Eldborg í Hörpu 11.október

Sigriður Thorclacius

 Björgvin Halldórsson

Bogomil font

Sérstakir gestir: Þú getur nálgast þinn miða á: 

harpa.is og midi.is

Uppselt! auka tónleikar
kl. 23.00 föstudaginn 11. októkber sama dag
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ÞURRKAÐU AF FÓTUNUM
Upp á ensku er dyramotta oft 
kölluð „welcome mat“ eða motta 
sem býður fólk velkomið. Það 
er ekki skrítið þar sem mottan 
er yfirleitt það fyrsta sem mætir 
gestum þegar komið er á 
heimilið. 
Dyramottur eru auk þess besti 
vinur þess sem sér um þrifin á 
heimilinu þar sem stór hluti af 
sandi og skít verður eftir í grófu 
mynstri mottunnar. 
Dyramottur má fá í hinum 
ýmsu útgáfum með mismunandi 
og oft fyndnum áletrunum og 
jafnvel með myndum af því sem 
einkennir húsráðendur, til dæmis 
hundum og hestum. 
Árið 1995 fann Ralph Baer upp 
dyramottuna Chat-Mat en með 
henni er hægt að taka upp skila-
boð sem eru spiluð þegar stigið 
er á mottuna. Skemmtileg leið til 
að taka á móti gestum.

SKÍNANDI HREINT
Ekki er sama hvernig parkett 
er þrifið en huga þarf að því af 
hvaða gerð parketið er.
Lakkað parkett er best að sópa 
og rykmoppa eftir þörfum. Gólfið 
skal þvo með mildu sápuvatni en 
best er að þurrvinda moppuna. 
Varast ber að láta vætu liggja á 
lökkuðu parkettgólfi. Nota má 
vatnsuppleysanlegt bón eða 
vaxbón en ekki er gott að bóna 
slík gólf oft. Ef lakkið er orðið slitið 
þarf að pússa gólfin upp og lakka 
að nýju. 
Olíu- eða vaxborið parkett er 
gott að rykmoppa reglulega. 
Best er að nota grænsápu, þar til 
gerða parkettsápu eða sápu sem 
er feit, því fitan mettar gólfborðin. 
Nauðsynlegt er að olíu- eða 
vaxbera gólf nokkuð reglulega, 
annars vilja þau þorna og verða 
mislit. 
Plastparkett má ekki bleyta of 
mikið. Ef þarf að skúra á að nota 
volgt vatn en þurrka það jafn-
óðum. Best er að strjúka yfir með 
þurri moppu eða ryksuga.

VATNSSKYNJARI GÓÐ LAUSN
Það er óskemmtilegt að verða fyrir vatnstjóni. Vatnsskynjarar 
hafa bjargað mörgum frá miklu tjóni. Gott er að hafa þá á gólfi 
í þvottahúsi, eldhúsi og baðherbergi, sérstaklega ef niðurfall er 
ekki til staðar. Hægt er að tengja vatnsskynjara við öryggiskerfi. 
Vatnsskynjari er ekki dýrt stykki en ákaflega góð öryggisvörn. 
Í flestum nýrri húsum eru niðurföll í baðherbergjum og 
þvottahúsum en þeim þarf að halda hreinum til að koma í veg 
fyrir tjón. Ef niðurfallið stíflast gerir það lítið gagn ef flæðir á 
gólf. Ástæður vatnstjóna geta verið margar, lagnir geta gefið 
sig eða fólk gleymir óvart að skrúfa fyrir krana. Á veturna getur 
gert asahláku með þeim afleiðingum að það flæðir inn í hús. 
Óhöppin gera sjaldnast boð á undan sér og því er mjög gott 
að vera vel varinn. Ekki er gott að gleyma að skrúfa frá krana.

Nánar um átakið og upplýsingar um sölustaði á
aallravorum.is og facebook.com/aallravorum.is
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SÖFNUNARSÍMI

Hringdu í síma 903 1000 
og gefðu 1000 kr. 

Hringdu í síma 903 3000 
og gefðu 3000 kr. 

Hringdu í síma 903 5000 
og gefðu 5000 kr. 

Í ár ætlar Á allra vörum að hjálpa þeim sem eiga við geðræn vandamál að stríða og 
safna fyrir nýrri geðgjörgæsludeild á Landspítalanum með aðstoð þjóðarinnar. 

Með því að hringja í söfnunarnúmerin eða kaupa Á allra vörum gloss frá Dior leggur

þú þitt á vogarskálarnar.
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Glæsilegt 177 fm einbýlishús

Allt endurnýjað frá 2003

Glæsilegar innréttingar

Pallur með heitum potti

Langholtsvegur
104 Reykjavík

Verð  59,5 millj.

171,5 fm 5 herbergja sérhæð á 1.hæð 

Snyrtilegur 26,6 fm bílskúr

Afgirt timburverönd

Tvær geymslur

Álfhólsvegur
200 Kópavogur

Verð  38,9 millj.

Mjög falleg 89 fm 3ja herbergja íbúð

Sérinngangur

Ný eldhúsinnrétting og ný gólfefni

Getur losnað strax

Klukkurimi
112 Reykjavík

Verð  24,0 millj.

Góð tveggja herbergja  íbúð

57 fm á 2. hæð

Nýleg klæðning

Frábær staðsetning 

Kirkjuteigur
104 Reykjavík

Verð  18,5 millj.

Glæsileg hæð 

Bílskúr

Þríbýli

Leyfi fyrir svölum

Mikið endurnýjað

Snekkjuvogur hæð með bílskúr

104 Reykjavík

Verð  35,9 millj.

Falleg 2ja herbergja

Þvottahús innan íbúðar

Afgirtur góður pallur 

Stæði í bílageymslu

Berjarimi
112 Reykjavík

Verð  22,9 millj.

Mjög gott og mikið endurnýjað 128,6 fm hús 

Fallegur garður með sólpöllum

Nýlegir gluggar og gler

Sogavegur
108 Reykjavík

Verð  44,0 millj.

Verð  32,5 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 24. sept. 17:00 - 17:45

170 Seltjarnarnes

108 fm sérhæð á jarðhæð

Hús nýlega klætt að utan

Sér inngangur og verönd

3 svefnherbergi

108 fm sérhæð á jarðhæð

Melabraut 26

Verð  35,0 millj. 

OPIÐ HÚS
Mánudag 23. sept. 17:00 - 17:30

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

Lára Björg Björnsdóttir, Sölufulltrúi
lara@miklaborg.is sími: 841 2333

Björt og falleg 113 fm

5 herbergja íbúð á fyrstu hæð

Sérinngangur

Frábær staðsetning

Björt og falleg 113 fm

Mávahlíð 24

Verð  58,6 millj. 

OPIÐ HÚS
Mánudag 23. sept. 17:00 - 17:45

113 Reykjavík

Vel staðsett 207 fm einbýli

3 rúmgóð svefnherbergi

Vel staðsett 207 fm einbýli

Maríubaugur 21

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Verð  38,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 24. sept. 16:30 - 17:00

103 Reykjavík

Glæsileg 4ra herbergja

Endaíbúð á 6.hæð

Afþreying

Þjónusta innanhúss

Frábær staðsetning

olafur@miklaborg.is sími:

Glæsileg 4ra herbergja

Hvassaleiti 58
VR blokkin, íbúð 601

Nánari upplýsingar veitir

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

63+

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Lokaður garður

Vandað hús á góðum stað

Heilsárshús við Kerhraun í Grímsnes-og 
Grafningshreppi 
Húsið er 114,6 fm, 12 fm gesthús 
6.290 fm eignarlóð, glæsilegt útsýni
Stór sólpallur 
Hitaveita, heitur pottur  

Kerhraun
801 Selfoss

Verð  35,9 millj.

Stór útigeymsla

6.864 fm eignarlóð 

Sólpallur ca. 285 fm, hitaveita

Heitur pottur

Lokað svæði

Þrastahólar
801 Selfoss

Verð  22,9 millj.

Glæsilegt heilsárshús (einbýlishús)

114,6 fm, 6.848 fm lóð°

Vandaðar innréttingar og tæki

Hitaveita

Þrándartún við Árnes
801 Selfoss

Verð  29,9 millj.

Glæsilegt 53,1 fm sumarhús auk millilofts

12.200 fm leigulóð

Glæsilegt úsýni

Stórir sólpallar, hitaveita 

Heitur pottur

Holtabyggð
845 Flúðir

Verð  17,9 millj.

Góð 2ja herbergja íbúð

3. hæð, austursvalir

Fínar innréttingar og gólfefni 

Laus fljótlega

Hjaltabakki
109 Reykjavík

Verð  16,9 millj.
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Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

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

Stofnuð 1983

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

 
Melholt - Hf.  Einbýli
Sérlega fallegt mikið endurnýjað einbýlishús með 
góðum bílskúr samtals 220 fm. Fjögur svefnherbergi. 
Stórar og góðar stofur. Glæsilegur garður. Góð stað-
setning í næsta nágrenni við skóla. Verð 43,9 millj.

 
Naustahlein -Gbæ - Raðhús
Nýkomið  í sölu  mjög fallegt raðhús á einni hæð, 2ja 
herbergja 60 fm á einni hæð.  Mjög fallegur garður 
og góð aðkoma. Þjónustuhnappur við DAS, góð eign. 
Frábær staðsetning. Verð 23,5 millj.

 
Glitvellir - Hf. - Einbýli 
Fallegt einbýli vel staðsett við Glitvelli í Hafnarfirði. 
Húsið er 175,8 fm auk bílskúrs sem er 52,8 fm. 4 
svefnherb. björt stofa og borðstofa, eldhús með sme-
kklegri innréttingu, vantar gólfefni, góð staðsetning í 
hverfinu. Í bílskúrnum er innréttuð tveggja herbergja 
íbúð. Laust strax. Verð 43,5 millj. 

 
Reykjavíkurvegur  - Hf. - Sérhæð 
Nýkomin sérlega falleg eign á tveimur hæðum í góðu 
tvíbýli samtals 140 fm. Þónokkuð endurnýjuð eign á 
sl. árum. Allt sér.  Góður garður. Verð 29,7 millj.

Vesturholt - Hf. - Sérhæð 
Nýkomin 94 fm . neðri sérhæð í góðu tvíbýli. Tvö 
góð svefnherbergi. Rúmgóð stofa. Nýtt eldhús og 
fataskápar. Útsýni . Allt sér. Áhvílandi 18,2 millj.  
Verð 22,9 millj.

 
Reykjavíkurvegur - Hf - Auðveld 
kaup
Nýkomin  mjög góða 44,3 fm tveggja herbergja íbúð 
á þriðju hæð í góðu fjölbýli miðsvæðis í Hf. Áhvílandi 
hagstætt, auðveld kaup.Eignin skiptist í forstofu, 
hol, eldhús, stofu, herbergi, baðherbergi og geymslu. 
Verð 14,2 mill.

 
Suðurvangur - Hf. - 3ja.
Sérlega falleg þriggja herbergja íbúð íbúð á þriðju 
(efstu) hæð með auka herbergi á annarri hæð og 
geymslu í kjallara. 2 svefnherb. Fallegt eldhús.  
Frábær staðsetning stutt í alla þjónustu. Áhvílandi 
hagstæð lán ca. 19,2 millj. Verð 22,9 millj.

 
Staðarhvammur - Hf. - 3ja.
Glæsilega nýstandsett 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
í þessu eftirsótta húsi við Staðarhvamm 1. Íbúðin 
er  125,9 fermetar. Sérinngangur og gott aðgengi, 
Sérlega fallegar innréttingar frá Brúnás. Ibúðin er 
vel skipulögð og nýtist öll sérlega vel. Þetta er falleg 
íbúð, Útsýni. Eign sem vert er að skoða. Laus strax.

 
Skjólbraut  4  - Kóp. - Hæð
Mjög góð 118,7 fermetra efri hæð í þríbýli vel 
staðsett. Húsið er í mjög góðu standi ný nýmálað 
að utan. Eignin er með sameiginlegum inngangi og 
skiptist í forstofu, pall, hol, eldhús, stofu, borðstofu, 
tvö herbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús 
og geymsluloft. Verð 30,9 millj millj

Álfaskeið - Hf. - 2ja m. bílskúr 
Vorum að fá 2ja herb. 50 fm íbúð m. bílskúr. Eignin 
skiptist í forstofu, hol, baðherbergi, herbergi, stofu, 
eldhús, geymslu og bílskúr. Nýleg eldhús innrétting. 
Snyrtileg sameign. Parket og flísar á gólfum.
Verð  17 millj.

Norðurbakki 5a íbúð 302 - Hf. -  3ja herbergja.

Opið hús í dag   
milli 17:00 til 17:30
Sérlega fallega 3ja herbergja 
113,9 fm enda íbúð á þriðju 
hæð með tvennum svölum 
og bílastæði í upphitaðri 
bílageymslu. Fallegar hvítar 
innréttingar, laus strax.  
Íbúð merkt 302. 
Verð 30,5 millj. 
Nánari upplýsingar veitir 
Hlynur í síma 698-2603. 

Hraunás  - Garðabær - Einbýli 

Glæsilegt vel staðsett einbýlis- 
hús á frábærum útsýnisstað í 
Ásahverfi í Garðabæ. Húsið er 
skráð samkvæmt fmr 
302,9 fm á tveimur hæðum, 
þarf af bílskúr 40,6 fermetrar. 
Einstaklega fallegt  og  
óhindrað útsýni er úr húsinu að 
Bessastöðum, Snæfellsjökli og 
víðar. Glæsilegur verðlauna- 
garður. Eign í sérflokki. Glæsi-
legar innréttingar og gólfefni. 
Verð 128 millj. 
Upplýsingar veitir Þorbjörn 
Helgi gsm 8960058.

Lyngholt - Álftanes - Raðhús

Nýkomið í einkasölu glæsilegt 
nýlegt raðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum 
bílskúr samtals 175 fm. Húsið 
er mjög vel innréttað. Þrjú stór 
og góð svefnherb. Flísalagt 
baðherbergi. Vönduð gólfefni. 
Mjög góð staðsetning.  
Verð 42,9 millj. 
Upplýsingar veitir Helgi Jón  
s. 893 2233.

Suðurgata -  Hf. - Einbýli

Höfum fengið í einkasölu þetta 
fallega virðulega steinhús, 
samtals 254,8 fm m/bílskúr. 
Húsið er vel staðsett og er á 
þremur hæðum. Það er teiknað 
af Einari Sveinsyni Arkitekt, 
samliggjandi stofur og m.a. er 
7 herbergi í húsinu, möguleiki 
á aukaíbúð. Mjög skjólsæll og 
fallegur garður. v. 58 millj. 
Upplýsingar veitir Hlynur  
s. 698 2603.

Norðurbakki 21b íbúð 405  - Hf. - Sjávarendi

Opið hús í dag  
milli 17:30 og 18.
Glæsileg 160 fm endaíbúð 
á 4.hæð í þessu vandaða 
fjölbýli. Vandaðar innrét-
tingar, tvö baðherbergi. 
2-3 svefnherbergi. 2 stæði 
í bílakjallara. Glæsileg 
útsýnisíbúð. Einstök eign.
Upplýsingar gefur Hilmar s. 
892 9694.

Bæjargil - Garðabær -  Fallegt einbýli 

Mjög gott 5 herbergja fjöl-
skylduvænt 179,4 fm. einbýli 
á tveimur hæðum ásamt 
sérstæðum steyptum bílskúr. 
Eignin skiptist í forstofu, 
gestasnyrtingu, hol, eldhús, 
borðstofu, stofu, herbergi og 
þvottahús. Á efri hæð eru 
þrjú rúmgóð barnaherbergi, 
hjónaherbergi, baðherbergi 
og geymsluloft. Glæsilegar 
innréttingar og gólfefni. 
Fallegur afgirtur garður. 
Verð 58,9 millj .
Allar upplýsingar veitir 
Þorbjörn s. 896 0058. 

Hólmatún - Garðabær - Raðhús

Sérlega falleg vel staðsett 
raðhús á Álftanesinu. Eignin 
er á á tveimur hæðum m. 
innbyggðum  góðum bílskúr 
samtals 160,4 fm.  Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.. 
Góð herbergi, fataherbergi. 
Gott skipulag. Yfirbyggðar 
svalir frá stofu. Glæsilegt 
útsýni. Góð eign.  
Verð 44,9 millj. 
Upplýsingar gefur Hilmar  
s. 892 9694

Straumsalir - Kóp. - 4ra m.bílskúr

Nýkomin sérlega falleg 120 
fm. endaíbúð auk 26 fm 
bílskúr í litlu 5.íbúða húsi. 
Fallegar innréttingar , ný 
gólfefni. Glæsilegt útsýni. 
Flíslagður bílskúr.  Hús í 
mjög góðu ástandi, klætt að 
utan. Verð 36,9 millj.
Upplýsingar gefur Hilmar  
s. 892 969

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning

Einstök húseign og staðsetning.
Höfum fengið í einkasölu 
glæsilegt og virðulega húseign 
á þremum hæðum með innbyg-
gðum bílskúr samtals 330 fm. 
Tvímælalaust eitt allra fallegasta 
steinhús bæjarins. Einstök stað-
setning í hrauninu. Jaðarlóð, í 
göngufæri við lækinn, miðbæinn, 
skóla og fleira.
Myndir á netinu. Verðtilboð. 
Upplýsingar veitir Helgi Jón 
sölustjóri  gsm. 893 2233.

Erluás  - Hf. -  Glæsilegt einbýli

Frábær staðsetning og útsýni. 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt 
pallabyggt einbýli með inn- 
byggðum bílskúr samtals 286 fm. 
Húsið er glæsilega hannað af 
Sigríði Ólafsdóttur arkitekt.  
Útsýnisstofa. Vandaðar innrétt- 
ingar og gólfefni. Glæsilegur 
garður og verandir. Frekari uppl. 
gefur Helgi Jón sölustjóri í síma 
893-2233.

Brunnstígur   - Hf. - Einbýli

Fallegt tvílyft einbýli á þessum 
friðsæla stað í Vesturbæ 
Hafnarfjarðar. Húsið er 134,9 
fm, bílskúrinn 28 fm auk þess 
er vinnustofa sem er skráð 52,6 
fm. húsið stendur á fallegum 
stað miðsvæðis í  Hafnarfirði. 
húseignin býður upp á mikla 
möguleika. Fallegt íbúðarými, 
vinnustofa sem getur nýst t.d. 
sem auka íbúð e.t.v.  
Verð  46 millj. 
Upplýsingar veitir Hlynur  
s. 698 2603.

Jófríðarstaðavegur - Hf. - Einbýli/Tvíbýli.

Nýkomið mjög fallegt tvílyft 
einbýli  með innbyggðum bílskúr 
samtals ca. 260 fm. Húsið 
skiptist m.a. þannig. Efri hæð : 
stofur, eldhús, sjónvarpsskáli, 
2-3 herb. Baðherbergi. Svalir 
ofl. Neðri hæð: Bílskúr, mjög 
góð 2ja herb.íbúð ofl. Fallegur 
garður,gróður hús. Róleg, góð og 
frábær staðsetning. Hornlóð. 
Útsýni yfir fjörðinn, Snæfell-
sjökul ofl. Verð 53,9 millj. 
Upplýsingar gefur Helgi Jón  
s. 893 2233.
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Grétar Haraldsson hrl. 
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir  
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk Fax 535 1009

Óskum eftir hæð eða  
4 herb. íbúð í Norðlingaholti

Óskum eftir 4 herb. íbúð 
nálægt Vesturbæjarskóla

Óskum eftir 2-3 herb.  
íbúð í 101 Rvk.

Óskum eftir raðhúsi/par-
húsi í Ásahverfinu, Gbæ.

Mávahlíð 24 - 105 Rvk
Opið hús í dag, mánudaginn 23. september  
frá kl. 17:30-18 Falleg 112,8 fm íbúð á fyrstu hæð 
með sér inngangi í Hlíðunum. Björt og glæsileg eign. 
Verð 35 millj.

Langamýri 59 - íbúð 202
Opið hús í dag, mánudaginn 23. september  
frá kl. 17:30-18 Falleg 97 fm 3ja herb. íbúð með 
sérinngang á efri hæð í góðu fjölbýli.  
Verð 27,9 millj.

Digranesvegur 72A - 200 kóp.
Opið hús í dag, mánudaginn 23. september  
frá kl. 18:30-19 179,4 fm einbýlishús við Digranes-
veg í Kópavogi. Bílskúr og góður gróinn garður.  
Verð 44,6 millj.

Neðstaleiti 5 - íbúð 101
Opið hús í dag, mánudaginn 23. september  
frá kl. 17:30-18 Björt og falleg 2ja herbergja íbúð. 
Stæði í bílageymslu. Gengið út í garð úr stofu. 
Þvottahús innan íbúðar. Auðveld kaup - hagstætt yfir-
takanlegt lán hjá ÍLS. Laus strax. Verð 26,9 millj.

Vatnsstígur 16-18 - íbúð 501 
Opið hús á morgun, þriðjudaginn 24. september 
frá kl. 17-17:30 Glæsileg, fullbúin 173 fm íbúð á 5 
hæð. Gluggar til suðurs, vesturs og norðurs. Parket 
og flísar á gólfum, innréttingar úr hnotu. Stæði í bíla-
geymslu. Laus fljótlega. Verð: 86,5 millj.

Vallakór - 201 Kóp.
Glæsileg 132,8 fm.  3ja herb. íbúð á 1. hæð með stórum garðsvölum við Vallakór 2, nýju og vönduðu 52 íbúða húsi á frábærum stað í 
Kórahverfinu. Verð kr. 37,6 m.

Logafold - 112 Rvk.
309,3 fm. fallegt einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið skiptist í góðar stofur, garðskála, eldhús með borðstofu, hjónasvítu með sér bað-og 
fataherbergi, fimm svefnherbergi á neðri hæð, stórt þvottahús og stór geymsla.  Húsið snýr beint móti suðri með stórum grónum garði, 
sjávarlóð við voginn mikið útsýni frá húsinu. Verð 74,9 millj. 

Hlynsalir 2 - 201 Kóp.
Gott 6 herb. parhús á tveim hæðum með innbyggðum 
bílskúr. Óskráð rými er á neðri hæð. Skipti möguleg á 
minni eign í sama hverfi. Verð 62,9 millj.

Skógarás - 110 Rvk
188,9 fm 7 herb. íbúð á tveim hæðum þar af 25,4 fm 
bílskúr. Íbúðin er laus strax.
Verð 37,9 millj.

Kleifakór - 203 Kóp.
Fallegt 263 m2 einbýlishús í byggingu á tveimur 
hæðum . Gott skipulag, flott staðsetning og mikið 
útsýni. Verð 47 millj.

Breiðahvarf - 203 Kóp.
Stórglæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum skráð 
402,9 fm með hesthúsi eða gestahúsi. Stór lóð. 
Fallegt og vel hannað einbýlishús í Funkis stíl. Frábær 
útsýnisstaður nálægt Elliðavatni. Verð 48,5 millj.

Sogavegur - 108 Rvk
Vel skipulagt og sjarmerandi 222 fm. einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum bílskúr. Frábær stað-
setning miðsvæðis í borginni. Stutt í skóla, leikskóla, 
verslanir og þjónustu. Algjör gullmoli. Verð 54 millj.

Leirubakki - 109 Rvk
Snyrtilega 94 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngangi 
á jarðhæði í 6 íbúða fjölbýli. Parket og flísar á gólfi. 
Verð 25,9 millj.

Frjóakur - 210 Garðabæ.
Sérlega vel skipulagt og gott 258,1 fm. fjölskylduhús 
á einni hæð ásamt stóru þakherbergi á þessum 
vinsæla stað í Akrahverfi. Rúmgóð hjónasvíta, 3 góð 
barnaherbergi stórar stofur. Stutt í góða skóla og 
verslanir og þjónustu. Verð 95,8 m.

Laugavegur - 101 Rvk
Afar snyrtileg 83 fm 3ja herb. íbúð í nýlegu húsi í 
miðbæ Reykjavíkur. Hentar mjög vel sem hótel íbúð. 
Nánari uppls. á skrifst.

Súlunes - 210 Gbæ.
Afar góð sérhæð á Arnarnesinu ásamt bílskúr. Sér 
afgirt lóð fylgir eigninni með verönd og heitum potti. 
Hæðin skiptist í forstofu, stofu, fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi, sólstofu og eldhús. Verð 45,9 millj. 

Veghús - 112 Rvk
116,9 m2, 4ra herb. íbúð á efstu hæð, auk ris. Eignin 
er laus til afhendingar strax. 
Verð 24,9 millj.

Hjallabraut  - 220 Hfj.
Mjög góð 100,5 fm íbúð á 3 hæð við Hjallabraut í 
Hafnarfirði. Íbúðarrými er 91 fm auk 9,1 fm geymslu. 
Sérmerkt stæði á bílaplani. Verð 19,9 millj.

Fákahvarf - 203 Kóp.
300 fm. fallegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr. Húsið stendur hátt  og nýtur 
mikils útsýnis, er fullbúið utan sem innan. Allar inn-
réttingar og frágangur í toppstandi. Skipti möguleg á 
íbúð í Sjálandshverfi í Garðabæ. Verð. 120 millj. 

Nýhöfn - 210 Gbæ.
Glæsileg 160 fm íbúð hönnuð af Rut Káradóttir með 
bílskúr við Nýhöfn í Garðabæ. Íbúðin hefur óhindrað 
útsýni yfir Arnanesvoginn og með aukinni lofthæð. 
Bókið skoðun hjá sölumönnum Stakfells.  
Verð, 55 millj.

Álfhólsvegur - 200 Kóp. 
979 fm. byggingarlóð á fallegum útsýnisstað í 
Kópavogi, um er að ræða gamalt hús þar sem 
möguleiki er að byggja 4-5 íbúðir. Núverandi hús 
á staðnum er ónýtt. Lóðin er  staðsett í grónu 
hverfi í austurbæ Kópavogs  til afhendingar strax.

ATVINNUFASTEIGNIR 

586,9 fm heil húseign í miðbæ Reykjavíkur sem skiptist í jarðhæð og þrjár efri hæðir, sem 
skiptast í fjölda herbergja. Sér stigahús með aðgangi að utan og einnig er innangengt frá 
veitingahúsi. Um er að ræða þekkt veitingahús fullbúið tækjum sem fylgja með í sölunni, 
veitingahúsið er á neðstu hæð með aðkomu bæði frá Lækjargötu og að baka til frá göngugötu.  

Um er að ræða einstakt tækifæri til að eignast heila húseign í miðbæ Reykjavíkur. 
Eignaskipti möguleg. 

Lækjargata
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Hraunteigur - 105 Rvk.
Mjög skemmtileg 124,4 
fm neðri sérhæð auk 
41,1 fm bílskúrs. Samtals 
165,5 fm. Hæðin skiptist 
í forstofu, hol, gang, 3 
svefnherbergi, tvær stofur, 
eldhús, baðherbergi og 
sér geymslu. Sameiginlegt 
þvottahús í kjallara.  
V-42,5 millj.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp.
Mjög falleg 96,7 fm. 3 
herbergja íbúð á 2 hæð 
ásamt 10,5 fm. geymslu 
í kjallara. Samtals 107,2 
fm. Eigninni fylgir stæði í 
lokaðri bílageymslu.  
V-27,8 millj.

Neshagi - 107 Rvk
Góð 65 fm. 2 til 3 her-
bergja íbúð á frábærum 
stað á Melunum. Íbúð 
sem bíður upp á mikla 
möguleika í virðulegu húsi 
með fallegum, grónum 
garði. V: 21 millj.

Arnarhraun - 220 Hafnarfj.
Góð 119,7 fm íbúð á 1. 
hæð í fjölbýli. Íbúðin skip-
tist í forstofu, hol, gang, 
3 svefnherbergi, stofu, 
baðherbergi, eldhús og sér 
geymslu í kjallara. Einnig 
er sameiginlegt þvottahús 
í kjallara.  
Verð 22,9 millj.

Lundur - 200 Kóp
Stórglæsileg 144,3fm 3 
herb.íbúð á 5 hæð með 
frábæru útsýni í Lundi í 
Kópavogi. Eignini fylgir 
stæði í lokaðri bílgeymslu. 
Yfirbyggðar 10,5fm 
flísalagðar svalir. Tvær 
lyftur. V-52,9 millj.

Baughús - 112 Rvk.
Mjög skemmtilegt 
parhús á tveimur hæðum.  
Glæsilegt útsýni, fallegur 
viðhaldslítill og þægilegur 
garður. Eignin getur 
losnað fljótlega.  
V - 48,9 millj.

Skúlagata - 101 Rvk
Mjög falleg 124,5fm 3herb. 
íbúð á 4 hæð fyrir 60 ára 
og eldri, ásamt geymslum 
í sameign og bílastæði 
í bílageymslu. Góð eign 
á góðum stað í miðbæ 
Reykjavíkur.  
V-34 millj.

Fannborg 1 - 200 Kóp
Mjög góð 65,8 fm 2 herb. 
íbúð á 1. hæð. Íbúðin er 
nýstandsett og skiptist í 
anddyri, svefnherbergi, 
baðherbergi með sturtu, 
eldhús og stofu. Örfáar 
eignir eftir á þessum 
frábæra stað.  
Sjón er sögu ríkari.

Móabarð - 220 Hafnarfj.
Mjög skemmtileg 119 fm. 
4 herbergja efri sérhæð. 
Íbúðin skiptist í gang 3 
svefnherbergi, stofu og 
borðstofu, eldhús, baðher-
bergi og sér geymslu í 
kjallara.  Sér inngangur. 
V- 26,9 millj.

Fálkagata 107 - Rvk
Skemmtileg nýlega upp- 
gerð fjögurra herbergja 
76,9 fm íbúð við Fálkagötu 
í Reykavík.  Íbúðin er á 
efri hæð í tvíbýli með 
sameiginlegum inngangi 
á þessum vinsæla stað. 
V-27,9 millj.

Rauðarárstígur - 105 Rvk
Mjög vel skipulögð og 
mikið uppgerð 51,2fm 
2 herb. íbúð á jarðhæð/
kjallara. Eignin er laus til 
afhendingar strax.  
V-15,9 millj.

Austurkór - 203 Kópavogur

Glæsilegar nýjar 3 og 4 herbergja íbúðir með sérinngangi. Íbúðirnar skilast fullbúnar 
með spónlögðum eikarinnréttingum en án gólfefna að undanskildum flísalögðum 
baðherbergis og þvottahúsgólfum. Frágengin lóð og sameign. V- 24,8 - 27,6 millj.

Laugavegur - 101 Rvk
Byggingarréttur. 184,8 fm. 
lóð með nýtingarhlutfall 
2,6 samkvæmt gildandi 
deiliskipulagi. Samtals 
leyfilegt byggingar-
magn 480 fm.  t.d. fyrir 
verslunarrými og 4 íbúðir.
Núverandi bygging er 
kjallari, hæð og ris.   
V-67 millj.



Sérbýli

Einbýlishús á góðum stað í 
Húsahverfi Grafarvogs
Í einkasölu fallegt 235 fm einbýlishús á góðum stað í 
Húsahverfi Grafarvogs. Efri hæð skiptist í eldhús, sto-
fur, herb., baðherbergi og tvöfaldan bílskúr. Á neðri 
hæð eru tvö svefnherbergi og sjónvarpsherb. baðherb 
og þvottarhús. Gróinn garður og falleg aflokuð verönd 
með heitum potti. Hús sem býður uppá ýmsa notkun-
narmöguleika. Verð 62 milj, uppl. veitir Heiðar Lögg.
fast í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Hverafold - við Voginn
Nýkomið í einkasölu skemmtilegt 300 fm einbýlishús 
á frábærum stað við Voginn í Grafarvogi. Fallegt útsý-
ni. Glæsilegur bakgarður og góðar verandir. Verð 75 
millj. Uppl. veitir Bárður H Tryggvason s-588-4477.

Einbýlishús við Heiðargerði í 
Reykjavík
219 fm einbýlishús með aukaíbúð og stórum bílskúr 
við Heiðargerði í Reykjavík.  Aðalíbúðin er á tveimur 
hæðum, fjögur svefnherbergi og tvær stofur, minni 
íbúðin er 2ja herb. með sérinngangi og bílskúrinn 
er 42 fm.  Húsið er í ágætu ástandi en þarfnast 
standsetningar að innan.  Verð 45,9 milj, uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða heidar@valholl.is

Endaraðhús með bílskúr við Kríuás 
í Hafnarfirði
168 fm endaraðhús með bílskúr á góðum stað í 
Ásahverfi Hafnarfjarðar. Á neðri hæð er rúmgóður 
bílskúr með geymslu innaf(sem búið er að breyta í 
herbergi) eldhús, þvottarhús og stofa, á efri hæð eru 
þrjú góð herbergi, opið sjónvarpsrými og baðherbergi.  
Gólfefni eru flísar og parket.  Eign ekki alveg fullbúin, 
möguleiki á yfirtöku á láni 80% af kaupverði. Verð 
41,9 milj Uppl.gefur Heidar í s:693-3356  

Eldri borgarar

Falleg útsýnisíbúð við Skúlagötu 
fyrir 60+ með stæði í bílageymslu
Í einkasölu fallega útsýnisíbúð sem er 101,1 fm með 
29,8 fm stæði í bílageymslu eða samtals birt stærð 
130,9 fm við Skúlagötu 40, í húsi fyrir 60 ára og 
eldri.  Íbúðin skiptist í stórar og bjartar stofur, eldhús, 
baðherbergi, þvottarhús og geymsla innan íbúðar.  
Tvö herbergi annað með útgengi út á svalir. Parket á 
öllum gólfum. Bílastæði og sérgeymsla í bílageymslu.  
Íbúðin er laus, allar upplýsingar veitir Heiðar í s:693-
3356 eða á heidar@valholl.is

Sérhæðir

Silfurteigur sérhæð með 36,4 fm 
bílskúr
Í einkasölu frábærlega staðsetta 147,7 fm neðri 
sérhæð við Silfurteig í Reykjavík. Tvö herbergi og 
tvær stofur, innangengt í rúmgóðann 36,4 fm bílskúr.  
Vel með farin hæð í gamla upprunalega stílnum.  Hús 
í góðu ástandi, búið að laga þak, skólplagnir, rafmagn 
og fl. Verð 39,8 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.  
Hæðin er laus við kaupsamning.

Nýbyggingar

Haukdælabraut - við 
Reynisvatnsháls. Glæsil.
endaraðhús
Glæsilegt ca 220 fm endaraðhús á frábærum stað 
ásamt ca 40 fm aukarými. Mjög góð teikning, 4-5 
svernherb, 2 baðherbergi og fl. Fallegt útsýni, örstutt 
í heillandi ósnortna náttúru. Selst fullbúið að utan 
með hellulagðri aðkomu og plani. Tilbúið til innrét-
tinga að innan. Verð 49 millj. Uppl.veita Ingólfur 
896-5222 eða Bárður 896-5221

Austurkór 150 fm raðhús á einni 
hæð.
Höfum tekið í sölu 5- raðhús á einni hæð við 
Austurkór í Kópavogi.  Húsin eru tilbúin að utan og 
fokheld að innan og seljast þannig eða lengra komin.  
Verð á húsunum eru frá 33 milj fyrir fokhelt hús, 
tilbúið að utan með grófjafnaðri lóð.  Hægt er að fá 
húsin tilbúin undir tréverk eða fullbúin.  2-3 svefher-
bergi eru í húsunum sem eru skemmtilega skipulögð.  
Uppl. um eignirnar veita Heiðar í s:693-3356 eða 
á heidar@valholl.is eða Bárður í s:896-5221 eða á 
bardur@valholl.is

Austurkór - parhús á einni hæð
Nýkomin í sölu 160 fm glæsileg parhús á einni hæð 
með fallegu útsýni. Skilast frágengin að utan, fokheld 
að innan eða tilb. til innréttinga með frágengu raf-
magni. Máluð að innan. Uppl. veita Ólafur í 820-0303 
eða Bárður í 896-5221.

4ra herb.

Lækjasmári 8 - glæsileg íb. í 
eftirsóttu lyftuhúsi.
Nýkomin í einkasölu 113 fm 4ra herb. (nú 3ja) íbúð 
á 2.hæð í afar vönduðu lyftuhúsi á eftirsóttum stað 
örskammt frá Smáralind, Smáratorgi, allri verslun 
og þjónustu. Eikarinnréttingar og parket, góðar 
innréttingar, þvottaherb. í íbúð, vestur svalir að hálfu 
lokaðar. 2 svefnherbergi (það þriðja tekið inní stofu 
nú), sjónvarpshol. Laus fljótlega. Skuldlaus. Verð 
32,7 millj. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

Falleg 119 fm íbúð við Gullengi
Í einkasölu falleg 119 fm 4ra herb íbúð á annari hæð 
í húsi byggðu 2008.  Rúmgott eldhús og stofur, rúm-
góðar suður svalir.  Þrjú rúmgóð herb. með skápum.  
Baðherb. með flísum á veggjum og gólfi, þvottarhús 
innan íbúðar.  Sérinngangur af svölum.  Verð 29,5 
milj, íbúðin er laus við kaupsamning.  Uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

2ja herb.

Selvað, falleg 2ja herb. með stæði í 
bílageymslu
Í einkasölu falleg 62 fm íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi, 
með sérstæði í bílahúsi og stórum suður svölum 
við Selvað í Norðlingarholti. Íbúðin skiptist í gott 
flísalagt andyri, með góðum skáp, vandað baðher-
bergi með flísum á gólfi og veggjum, herbergi með 
parketi á gólfi og skáp, og rúmgóðri stofu og eldhúsi 
með parket á gólfi.  Eignin er laus 01.11. 2013.  
Áhv. 16,8 milj. Verð 21,5 milj, uppl. veitir Heiðar 
í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is.  

Sumarhús

Skorradalur - Vandað heilsárshús
Glæsilegt 50,4 fm heilsárshús í landi Indriðastaða 
Skorradal og með frábæru útsýni yfir vatnið og 
nærsveitir. Tvö svefnherbergi auk svefnlofts. Stórir 
pallar. Hitaveita og kalt vatn ásamt rafmagni er til 
staðar. Heitur pottur á verönd. V 19,9 m Uppl. Sigþór 
S: 899 -9787. 

Eignarland - Gott verð
47 fm hús á 1 hektara eignarlandi við Hæðarenda í 
Grímsnesi.  Tvö svefnherbergi, baðherbergi, stofa og 
eldhús í opnu rými með gegnheillri furu á gólfi.  Kalt 
vatn og rafmagn tengt við hús.  Heitt vatn er komið á 
svæðið. V. 9,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús Svínadal Hvalfirði
Fallegt og vel byggt 125 fm. Sumar hús í skógivöxnu 
landi. Fjögur svefnherbergi og stór stofa. Steypt gólf-
plata með hitalögnum. Stórir sólpallar og óheft útsýni  
yfir Eyrarvatnið. Húsið er tilbúið til innréttinga. Skipti 
möguleg. V 17.9 millj Uppl. Sigþór s: 899 978  

Öldubyggð - 10 mín frá Laugarvatni
58 fm heilsárshús á 7600 fm eignarlandi.  Stofa og 
eldhús í opnu rými, útgengt á pall.  Tvö svefnher-
bergi.  Flísalagt baðherbergi m. tengi f. þv.vél.  
Geymsluloft.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús Húsafelli
Gott 58 fm heilsárshús. Tvö svefnh og svefnloft. 
Rúmgott baðherbergi með sturtuklefa. Eldhús og 
samliggjandi stofa með kamínu. Rúmgóð björt stofa 
með gluggum á þrjá vegu Verönd og heitur pottur, 
hitaveita.  Ákvílandi 6,5 m Á svæðinu er sundlaug, 
golfvöllur,verslun og veitingarhúverð 13.5 m. upp. 
Sigþór  S 899 9787

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.

www.Valholl.is
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð
Opið virka daga frá kl. 9-17

Ingólfur 
Gissurarson 
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

Heiðar  
Friðjónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur  
Davíðsson Löggil-
tur fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir  
s: 866-1515
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Sigþór 
Bragason 
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.
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Valdimarsson 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við Ennishvarf í Kópavogi
Í einkasölu glæsilega 155,7 fm efri hæð í 
fjórbýli með fallegu útsýni yfir Elliða-
vatn.  Íbúðin skiptist í þrjú herbergi, tvö 
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofur.  
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórar 
suður svalir. Bílskúr í bílskúralengju.   
Verð 43,5 milj, 
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356  
eða á heidar@valholl.is.

OPIÐ HÚS

Skógarás 2, opið hús, 4-svefnherbergi.
Opið hús mánudaginn 23. sept  
frá kl. 18.00-18.30 að Skógarás 2,

Mjög góð 6 herbergja íbúð á 2.hæðum 
ásamt bílksúr.  4 svefnherbergi, 2 baðher-
bergi, 2 stofur og eldhús með þvottahúsi 
innaf.  Góðar suð/vestur svalir með miklu 
útsýni.  V 37,9m.  
Uppl gefur Ólafur í síma 820-0303.

OPIÐ HÚS

Mávahlíð 24 - sérhæð.

Opið hús Mánudaginn 23 sept  
frá kl. 17.00-17.30

Glæsileg hæð með sérinngangi. Þrjú 
svefnherbergi, tvær stofur. Endurnýjað 
baðherbergi og eldhús. Suður svalir og stór 
gróinn garður. V 35.0 m. 
Uppl. Sigþór S : 899 9787

Seilugrandi 7,  1-hæð - opið hús

Opið hús Mánudaginn 23 sept  
frá kl. 18.00-18.30

Góð 52.fm íbúð á jarðhæð í góðri blokk, 
sér verönd sem snýr í suðaustur. Góð vel 
skipulög íbúð, öll sameign til fyrirnyndar 
bæði úti og inni. Gott stæði í lokuðu bílskýli 
fylgir íbúð. V. 20,9m. 
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

OPIÐ HÚS

Langholtsvegur 108C - Raðhús - opið hús 

Opið hús Mánudaginn 23 sept  
frá kl. 17.00-17.30

Vorum að fá glæsligt mikið endurnýjað 
ca. 190 fm. raðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr, fjögur svefnherbergi. 
Mjög gott vel skipulagt hús á frábærum 
stað. Parket og flísar á öllum gólfum.  
V. 56m. 
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

OPIÐ HÚS

Hátún 2 Álftanesi - flott hús á fráb. verði.  Gerðu góð kaup.
Opið hús þriðjudaginn 24. sept. milli  
kl. 18:00 til 19:00 að Hátúni 2 Álftanesi 

Fallegt 236 fm einbýli á frábærum stað. 5 
svefnherb. Góður innb. bílskúr. Vel innréttað 
hús. Frábært barnahverfi. Skólinn, Tónlist-
arskóli, allt við hendina. Flottasta sundlaug 
á Reykjavíkursvæðinu og allt í göngufæri. 
Engin gata fyrir börnm að fara yfir. Parket. 
Frábært verð á flottu húsi stað.  
Uppl. veitir Bárður 896-5221.  
Er alltaf við símann.

OPIÐ HÚS

Holtsbúð 61 - Garðabæ m. aukaíbúð.
Opið hús mánudaginn 23. sept  
frá kl.18:00-19:00 að Holtsbúð 61. 

Nýkomið í einkasölu glæsilegt 312 fm 
einbýlishús á grónum og barnvænum stað í 
Garðabænum. Húsið nánsta allt endurnýjað 
að innan. 3 baðherb. Parket. 70 fm séríbúð 
á neðri hæð sem að auðvelt er að tengja 
aðalíbúð. Góður tvöfaldur bílskúr. Glæsileg- 
ur suðurgarður með stórri timburverönd og 
skjólveggjum. Verð 90 millj. Bárður H. 
Tryggvason verður á staðnum s- 896-5221.

OPIÐ HÚS



 
SEILUGRANDI

107 Rvk.  3ja herb. Vel skipulögð íbúð, 
falleg íbúð.  Stæði í bílageymslu.

 
LANGALÍNA

210 Garðabæ.  2ja herb. Vönduð og 
falleg íbúð. Fallegt útsýni.  Stæði í 

bílageymslu. Verð 27,9 millj.

 
NEÐSTABERG

111 Rvk. 250 fm. Einbýlishús. Innbyg-
gður bílskúr. 5 svefnherbergi. 2 stórar 
stofur. Stór kjallari. Fallegt útsýni yfir 

Elliðaárdalinn. 

 
ASPARHVARF 

203  Kóp.  Mjög gott raðhús á  tveimur 
hæðum.  Rúmgóð herbergi. Fallegar 

innréttingar.  Falleg og stór lóð.   
Verð 54,9 millj.

 
GALTALIND

201  Kóp.  155 fm. Efri sérhæð. Innbyg-
gður bílskúr. Vandaðar innréttingar. 

Möguleiki á 4 svefnherbergjum. Stutt í 
skóla og leikskóla. Laus fljótlega.

 
17. JÚNÍTORG

210  Garðabær.  123 fm. 3ja herb. 
ásamt stæði í bílageymslu.   

Verð 35,0 millj. Fyrir 50 ára og eldri. 

 
TRAÐARLAND

108 Rvk.  260 fm. Einbýlishús. 
 Innbyggður bílkúr. Stór kjallari.  

Góð staðsetning við lokaða götu.  

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteingasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæm-
darstjóri

 
LAUFRIMI

112  Rvk.   4ra herb.  Endaíbúð. Vel 
skipulögð. Stór timburverönd. Laus 

fljótlega.  Verð 25,9 millj.  

 
ÁRSKÓGAR

109  Rvk.  Efsta hæð.  76 fm. 2ja herb.  
Gott útsýni.  Hátt til lofts.  

Fyrir 60 ára og eldri.   

50 ára og eldri

60 ára og eldri

LUNDUR  
Rað- og parhús 
200 Kóp. Rað- og parhús á 
tveimur hæðum auk bílskúr.  
Afhent tilbúinn til innréttinga 
að innan, frágenginn að utan 
og með frágengri lóð með 
sólpöllum og gangstéttum.  

HRAUNTEIGUR

• 105  Reykjavík.  
• 158 fm sérhæð með bílskúr  

á þessum góða stað.  
• 3 svefnherbergi. 
• 2 stórar stofur.  
• Uppgert eldhús.  
• Verð 42 millj. 

LOGALAND

• 108 Reykjavík.  

• Endaraðhús á þessum  
 góða stað.

• Getur losnað fljótlega. 

• Verð 58,9 millj.
 

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 33-35 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum.  

Íbúðirnar eru frá 110-150 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Sérlega góð stað-
setning niður við sjávarkambinn með sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum 

svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

 Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og 

www.fjarfesting.is       

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

NÝBYGGING

NÝB

LANGALÍNA 33-35

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

NÝBYGGING

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

 110 Rvk

Falleg 3ja herb íbúð á 3 hæð
110 fm með stæði i bílageymslu 
Hús og sameign mjög snyrtilegt
Áhv. 27mill, 4,15 vx, afb 114 þús

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

112 Rvk

Vel staðsett raðhús í botnlanga
Mikið endurnýjað á síðustu árum
Íbúð 132 fm, bílsk 32 fm samt. 164 fm
Möguleg skipti á ódýrari eign

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

201 Kóp

Vel skipulagt parhús
3-4 svefnherbergi, stór stofa
Íbúð 162 ,bílsk. 24,7 samt. 186,7 fm
Snyrtileg og falleg eign

Nánari uppl.veitir Helga í síma 869-4131

Skráðu eignina hjá okkur og það skilar árangri. www.hofudborg.is

Opið hús

Hlíðasmára 2, 6. hæð 201 Kópavogur S:414-4488 

Opið hús mán 23.sept 17:00 - 17:30

17:30 - 

Opið hús

Opið hús

   Fasteignasala

Opið hús mán 23.sept 18:00 - 18:30 Opið hús mán 23.sept 17:00 - 18:00

Opið hús þri 24.sept 17:30- 18:00

Kristján hrl.
Fasteignasali

414-4488

Sölvi
Sölufulltrúi

618-0064

Þorgeir
Sölufulltrúi

696-6580

Helga
Sölufulltrúi

869-4131

Snorri 
Sölufulltrúi

699-4407

Ingimar 
Sölufulltrúii

612-2277

Höfuðborg

105 Rvk     

Fallegt 213,2 fm endaraðhús
4 svefnherb. tvær stofur
Íbúð 190,7 fm,bílsk. 22,5 f,m
Frábær staðsetning

Nánari uppl. veitir Helga í síma 869-4131

112 Rvk

Vel skipulögð íbúð, 50 ára og eldri 
117.8 fm íbúð með stæði í bílag.            
Gott skipulag, 3 sv.herberg
Snyrtileg íbúð í lyftuhúsi

Nánari uppl. veitir Helga í síma 8694131

112 Rvk 203 Kóp

Glæsileg 188fm raðhús á einn hæð
Þrjú stór herbergi, mikil lofthæð
Skilast fullbúið að utan, frág. lóð
Verð frá 39,8

Nánari uppl. veitir Sölvi síma 618-0064

Hrönn
Sölufulltrúi

692-3344

Heimir 
Sölufulltrúii

630-9000

Opið hús

203 Kóp

Vel skipulagt 210fm parhús m/bílsk.
4 svefnherbergi, stórt eldhús
Skilast fullb. að utan tilb. innréttinga

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

32,8

29,9 49,9 55,0 54,9

48,8

Opið hús þrið 24. sept 18:00-18:30

Ólafur
Fasteignasali

822-8283

Albert
Fasteignasali

821-0626

69,4 39,8

Bókið skoðun

Opið húsOpið hús

Glæsilegt einbýli á 2 hæðum
5 svefnherbergi, tvær stofur
Íbúð 188 fm, bílsk. 55 fm samt. 243

Nánari uppl. veitir Þorgeir síma 696-6580

Opið hús Opið hús

Bókið skoðun Bókið skoðun



Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Einar Guðmundsson lögg. fast. • Einar Ágúst Magnússon sölumaður  • Kristín Pétursdóttir lögg. fast. • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfr.

EIGNIR VIKUNNARKARLAGATA 18- 3JA HERB. ÍBÚÐ
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 25.9 

Björt og falleg 3ja herb. kjallaraíbúð 
sem hefur verið mikið endurgerð,  
t.d. skolp, rafmagn, vatnslagnir,  
baðherbergi, gólfefni og gluggar 
yfirfarnir.

Íbúð á góðum stað í Reykjavík sem 
vert er að skoða.  
 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 25.9 
FRÁ  KL. 17:00-18:00.

Einbýli

Reynihvammur-Kópavogi-einbýli
Ca. 207 fm. Glæsilegt og mikið endurnýjað 
einbýlishús með bílskúr á skjólgóðum stað  
í suðurhlíðum Kópavogs.   
Skipti möguleg   Verð 51,9 millj.

Einbýli

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

SUMARHÚS

Minni Borg, Öldubyggð -Sumarhús á eignalóð.
Fallegt sumarhús á 0,76ha. eignarlóð við 
Öldubyggð nálægt Minni Borg og Sólheimum 
í Grímsnesi. Í húsinu eru vandaðar innrétt-
ingar, góð verönd. Góð lóð, þar sem talsvert 
hefur verið plantað af trjám.  Brunabótamat 
er rúmlega 17,5 millj. kr.. Gott verð 11.9millj..

 
 
 
 
 
 
 
Eignarlóðir við Apavatn
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi Vatnsholts 
suð-austan við Apavatn eru til sölu. Þær eru í 
skipulögðu frístundahverfi. Virk samtök lóðarei-
genda. Lóðirnar eru í grónum móum og er útsýni 
yfir Apavatnið og til fjalla mjög fallegt. Vegur og 
vatn eru við lóðarmörk. Stærð hvorrar lóðar er 
5.700 fm. Verð er 1.800.000.- á lóð. 
AFSLÁTTUR EF BÁÐAR ERU KEYPTAR SAMAN!

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

Víðimelur 58 OPIÐ HÚS MÁNUD. 23.9  FRÁ KL 17:30-18, 

Víðimelur 58, 1.hæð og bílskúr. Mjög falleg ca. 109 fm. sérhæð ásamt ca. 30 fm. bílskúr.  
3 svefnherbergi,rúmgóð stofa, fallegt eldhús og baðherbergi, gengt á svalir frá einu  
herbergi. stór garður er við húsið. Verð 39,9 millj. OPIÐ HÚS MÁNUD. 23.9  FRÁ KL 17:30-18, 
VERIÐ VELKOMIN

Fjallkonuvegur - Vandað hús til flutnings

Ca. 81 fm vandað, klætt timburhús. Húsið hentar sérlega vel sem þjónustuhúsnæði, t.d. í 
ferðageiranum, Eins væri hægt að innréta það sem sumarhús o.fl. Húsið er við Fjallkonuveg 
og selst til flutnings af lóð,  Brunabótamat 25.250.000.- Verð aðeins 9,9 millj. -GÓÐ KAUP!

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is

– eða hafðu samband  
í síma 

552 1400 / 694 1401

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

Eyrarskógur -skipti möguleg á bíl
Eyrarskógur, Hvalfjarðarsveit: ,Sumarhús á 
fallegum stað nálægt Reykjavík á viðráðanlegu 
verði. Stofa, eldhús, bað og 2 svefnh. Auk þess 
geymsluskúr. Skipti möguleg á bíl.  
Verð 6,9 mill.
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Fasteignasalan Bær  Ögurhvarfi 6  203 Kópavogur  Sími 512 3400  Fax 517 6345  www.fasteignasalan.is

Krummahólar 4ra herb. - 111 Reykjavík 
Góð 4ra herb. íbúð á fimmtu hæð, með yfirbyggðum 
svölum og fallegu útsýni. Sér geymsla og hjóla- og 
vagnageymsla er í sameign. Skipt hefur verið um flestar 
rúður í íbúðinni. Góð eign í nýlega klæddu húsi.
Verð 22,5 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson löggiltur 
fasteignasali, sími 893 6001 
eða beggi@fasteignasalan.is

Þingvað 9 - 110 Reykjavík
Sérlega vandað 252 fm einbýlishús á góðum stað. Allur 
frágangur fyrsta flokks, utandyra sem innan. Fjögur 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, Stórt eldhús og stofa.
Forstofa, þvottahús og bílskúr. Laust fljótlega.
Verð 73,9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri sími 864 8090 eða 
snorri@fasteignasalan.is

Furuás - 221 Hafnarfjörður
Forkhelt einbýlishús á tveim hæðum með innbyggðum  
38.7 fm bílskúr. 4-5 herbergi, 2 baðherbergi, stór stofa, 
eldhús og fallegt útsýni. Húsið er vandað í alla staði 
og allur frágangur er til fyrirmyndar. Skipti á minni eign 
kemur til greina.
Verð 55 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sími 611 6660 eða 
gusti@fasteignasalan.is

Suðurhólar 8 - 111 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 23. sept. kl. 17:00 - 17:30
Rúmgóð 106 fm 4ra herbergja endaíbúð á þriðju hæð.
Góð staðsetning við hlið skóla. Almennt ástand gott en 
gömul eldhúsinnrétting. Laus við kaupsamning.
Verð 21,3 millj.
Upplýsingar veitir Snorri sími 864 8090 eða 
snorri@fasteignasalan.is

Faxahvarf einbýli - 203 Kópavogur
Gott nýlegt einbýlishús. Um er að ræða tæplega 200 fm. 
sænskt timbureiningahús á tveimur hæðum ásamt 46,6 
fm bílskúr, alls 245 fm. Forstofa, stofa/borðstofa, eldhús, 
baðherbergi, 4 svefnh., þvottahús, gestasnyrting, sjón-
varps  rými. Á öllum gólfum er ljóst plastparket nema á 
anddyri, baðh. og þv.húsi, þar eru steinflísar.  
Upplýsingar veitir Páll Guðjónsson lögg. fast.sali  
sími 699 4994 eða netfangið pall@fasteignasalan.is

Hagasel - 109 Reykjavík
Glæsilegt endaraðhús með aukaíbúð og bílskúr við 
Hagasel Reykjavík. Svefnherbergin eru 3-4 í íbúðinni 
og tvö í aukaíbúðinni. Bílskúr og 20 fm geymsla undir 
skúrnum. Hús í góðu standi og á skjólgóðum stað.
Verð 49,5 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson löggiltur 
fasteignasali, sími 893 6001 
eða beggi@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Páll Guðjónsson Björn Þorfinnsson Hafsteinn Þorvaldsson Aldís Einarsdóttir Guðbergur Guðbergsson Eggert Ólafsson Svala Ástríðardóttir Auður Kristinsdóttir Lóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson

Rúnar S. Gíslason hdl Einar PálssonElín ViðarsdóttirKristín B. GarðarsdóttirÓskar TraustassonSighvatur Lárusson Ágúst ValssonHannes HaraldssonJósep Grímsson Snorri SigurðarsonSigrún B. Ólafsdóttir

Opið
hús Fyrirtæki til sölu 

Fyrirtæki í prentiðnaði með eða án húsnæðis.
Fyrirtæki í vélvinnslu áls og annarra málma.
Lítil sælgætisverksmiðja.

Fyrirtæki óskast
Heildverslun/verslun með heilsuvörur.
Fyrirtæki í framleiðslu og/eða dreifingu á 
matvælum.
Fataverslun við Laugaveg eða nágrenni.

Vantar fyrirtæki á skrá

FRÍTT LÁGMARKSVERÐMAT
Nánari upplýsingar gefur  
Óskar fyrirtækjaráðgjafi í síma 659-2555 eða 
512-3428. Netfang oskar@fasteignasalan.is 

Vantar þig 
trausta og góða 
fasteignasala?

Fasteignasalan 
Bær 

Sími 512 3400



  

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Austurbyggð við Laugarás.
Glæsilegt og vel hannað einbýli á einum fallegasta  
útsýnisstað á Suðurlandi. 231 fm. einbýli,  með  góðum 
innréttingum. Hiti í gólfi, flísar og parket. Allt fyrsta flokks.    
5432

Sumarhús í Svínadal. 
Flottur 48 fm. sumarbústaður á frábærum stað í skógivöxnu 
landi  í landi Svarfhóls í Svínadal.  Heitur pottur og góð 
verönd. Nýleg kamína og gott viðhald. Algjör sælureitur í 
sveitinni.  40 mín. úr Reykjavík.    5730

Lindarbyggð.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott 
hús.   8597 

Bjarkarholt-Mosfellsbæ. 
Gott einbýli. 134 fm. auk 51 fm. bílskúrs. Samtals 185 fm.  
Stór og gróin lóð, tré og runnar. Eignin þarfnast viðhalds og 
hentar því vel laghentum. Verð: Tilboð.   8636 

Dalatangi.
Flott 87 fm. raðhús á  góðum stað í Mosfellsbæ. Vandaðar 
innréttingar, parket úr hlyn og eldhúsinnrétting úr birki.  
Tvö svefnherbergi.Stór sólpallur 43 fm. með skjólveggjum. 
Þvottahús og geymsla innan íbúðar.  V. 28,9 m.  8622

Gunnarsbraut. 
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á 
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri.  Samtals: 143 
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður.  
Hús í góðu viðhaldi.  V. 39,9 m.  8598 

Langholtsvegur. Skrifstofuhúsn.
Glæsilegt húsnæði með 3 rúmgóðum skrifstofum, eldhúsi, 
fundarherbergi,gott alrými með 3 vinnustöðvum. Vönduð 
gólfefni, næg bílastæði. Góð aðkoma.   8632 

Sumarbústaðal. með gestahúsi
Vel staðsett eignarland. 1 hektari með nýbyggðu gestahúsi á 
góðum stað við Sogið i Grímsnesi. Flott gús 23 fm. nýbyggt. 
Heitt vatn á lóðamörk. Spennandi möguleikar.   
V. 11,9 m.  8634

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. íbúð á 3. og efstu hæð í fallegu fjölbýli 
með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt stofa.  
3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.   8635

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Sími
568 2444

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17 OG 18.

Fallegt 200.1 fm. vel skipulagt og mikið endurnýjað endaraðhús 
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. 4 svefnherbergi. 
Vandaðar innréttingar.  Efri hæðin var endurnýjuð árið 2006 og 
neðri hæðin árið 2009. Falleg ræktuð vestur lóð. Útsýni yfir borgina. 
Laust fljótlega. Verð kr. 49,5 millj.

REYKÁS 20

Ingileifur Einarsson 
Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Bæjarhraun –  Hfj. – Til leigu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skrifstofuhúsnæði
Glæsilegt 70 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
Leigist með húsgögnum o.fl. Allt sér.
Laust strax.
 
 

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Fallegt 203,2 m2 raðhús á þremur 
hæðum ásamt bílskúr við Básbryg-
gju 43 í Reykjavík.  Tvennar svalir 
og góð hellulögð verönd. Glæsilegt 
útsýni. Húsið stendur í fremstu röð 
við smábátahöfnina í Bryggjuh-
verfinu í Grafarvogi. Eignin skiptist 
í jarðhæð: forstofa, herbergi, 
baðherbergi og bílskúr. Miðhæð: 
Stofa, eldhús með borðkrók og 
geymsla/búr. Efsta hæð: Baðher-
bergi, þvottahús, tvö svefnherbergi 
og stofa. Í risi er rúmgóð geymsla/
herbergi. V.  46,7 m.

Opið hús fimmtudaginn 26. 
september frá kl. 17:30 til 18:00 
Björt og rúmgóð 112,6 m2, 5 
herbergja endaíbúð á jarðhæð 
með sér inngangi og sér verönd í 
3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 30 
í Mosfellsbæ. 4m svefnherbergi. 
Timburverönd. Frábær staðsetning,  
rétt við leikskóla, grunnskóla og 
íþróttamiðstöð. V. 33,5 m.

94 m2, 4ra herbergja endarað-
hús ásamt 28 m2 bílskúr, við 
Arnartanga 66 í Mosfellsbæ. 
Gott skipulag. Þrjú svefnherbergi. 
Góð staðsetning. 
V. 27,9 m.

Básbryggja 43 - 110 Reykjavík 

Klapparhlíð 30, íbúð 101 - 270 Mosfellsbær 

Arnartangi 66 - 270 Mosfellsbær 

Um 200 m2 einbýlishús í byggingu á 
fallegri jaðarlóð við Stórakrika 31 í 
Mosfellsbæ. Einstök staðsetning - Stór 
jaðarlóð með suðurgarði - Stórglæsileg 
og vandlega hönnuð einbýlishús á einni 
hæð. Húsið afhendist fullbúið að utan. 
Að innan skilast húsiðfokhelt.  Eignin 
verður tilbúinn til afhendingar í febrúar 
2014. V. 42,5 m.

Stórikriki - 270 Mosfellsbær 

Glæsilegt og vel byggt 250 m2 einlyft 
einbýlishús með bílskúr sem er nýttur að 
hluta sem íbúðarrými. Undir bílskúrnum 
öllum er kjallari 53 m2, sem ekki er 
á teikningu. Húsið stendur á 860 m2 
verðlaunalóð með timburverönd og 
heitum potti. Stórt hellulegt bílaplan. 
Mjög falleg eign V. 56,0 m.

Reykjabyggð 11 - 270 Mosfellsbær 

Mjög fallegt 190,7 m2 einbýlishús 
á einni hæð með tvöföldum bílskúr 
innst í botnlanga við Stórateig 35 í 
Mosfellsbæ.  Eignin skiptist í stóra 
stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús 
m/borðkrók, þvottahús m/sérútgangi, 
fjögur svefnherbergi, baðherbergi, 
gestasalerni og tvöfaldan bílskúr. Falleg 
aðkoma, gróinn lóð og stór timbur-
verönd með heitum potti. V. 51,7 m.

Um er ræða garðyrkjustöð á rúmlega 
10.226 m2 eignarlóð með 187,2 m2 
einbýlishúsi, 128,6 m2 garðskála, 6 
gróðurhúsum, samtals 2.216 m2 og 
118,3 m2 pökkunarhúsi á skógivaxinni 
lóð við Suðurá. Jörðin stendur við 
Reykjadalsafleggjara í Mosfellsdal. 
Hér er einstakt tækifæri fyrir aðila að 
eignast garðyrkjustöð á fallegum stað í 
Mosfellsdal. V. 87,5 m.

Stóriteigur - 270 Mosfellsbær 

Garðyrkjustöðin Reykjadalur í Mosfellsdal  

 
Arnarhöfði - 270 Mosfellsbær 
Mjög fallegt 187,8 m2 endaraðhús á 2 
hæðum með innbyggðum bílskúr við 
Arnarhöfða í Mosfellsbæ. Falleg aðkoma er 
að húsinu, stórt bílaplan fyrir framan húsið 
er hellulagt og garðurinn gróinn með fallegri 
timburverönd. Húsið er staðsett á fallegum 
stað við opið svæði. Stutt er í leikskóla, 
grunnskóla, sund og á golfvöll Mosfellsbæ-
jar. V. 48,5 m.

 
Ásholt 3 - 270 Mosfellsbær 
Mjög glæsilegt 321,8 einbýlishús á tveimur 
hæðum með aukaíbúð í kjallara og 
einstaklega fallegum garði við Ásholt 3 í 
Mosfellsbæ. Lóðin er sérlega glæsileg með 
miklum trjágróðri og 28 m2 sólskála með 
heitum potti. V. 61,7 m.

 
Laxatunga 8  – 270 Mosfellsbær  
244,2 m2, 5 herbergja raðhús á tveimur 
hæðum með bílskúr. Tvær svalir. Stórar 
stofur. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Björt 
rými og stórir gluggar. Húsið eru rúmlega 
fokheld og afhendast í núverandi ástandi. 
Verð 24,0 m.

Laus strax

Laus straxNýtt á skrá

Nýtt á skrá

Eitt hús eftir

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá
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ÞAÐ ER  L ÍKLEGR A AÐ  E IGN Þ ÍN  VERÐI  SELD  EF HÚN ER  Á  SÖLUSKRÁ HJÁ  OKKUR .  ÞÚ  BORGAR EKKERT EF V IÐ  SEL JUM EKKI .

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Fléttuvellir/Hafnarfjörður
208fm, þar af 27,8fm innb.bílskúr.
Húsið skiptist í forstofu, hol, 4 
svefnherbergi, 2 baðherbergi, 
þvottahús í bílskúr, geymsla, eldhús 
og stofu/borðstofu. Góð lofthæð í 
stofum og niðurtekin gólf.    
Fæst gegn yfirtöku áhvílandi lána 
og greiðslu kostnaðar.  6220

Mosfellsbær - Hlíðarás 
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið 
er samtals um 312,4 fm þar af 
50,2fm innb. bílskúr á efri hæð. 
Húsið stendur fremst í lokaðri götu. 
Góð aðkoma. Tveggja íbúða mögu-
leiki.  V. 55,0 m. 5836

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum við Álfheimum ásamt 34 fm 
íbúðarherb. eða vinnuherb. Samtals 
er eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg. V.30,9m 5679

Laufrimi
Falleg og vel umgengin 3ja 
herbergja íbúð á 3ju hæð í litlu 
3ja hæða fjölbýli.  Skv. skráningu 
FMR er íbúðin 76,8 fm og bílskúr í 
kjallara 17,8fm eða samt. 94,6 fm. 
Gengið um sameiginlegan inngang 
upp á 3. hæð. V. 24,9 m. 6119

Kristnibraut -lyftuhús.
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg,  
V. 26,5 m. 5783

Teigasel- einstaklingsíbúð-
LAUS
Einstaklingsíbúð á 3. hæð(efstu) í 
fjölbýli.Rúmgóðar svalir frá stofu 
Sérgeymsla í kjallara ásamt sam-
eiginlegu þvottahúsi m. þvottavél 
og þurkara og sameiginlegri vagna 
og hjólageymslu. Snyrtileg sam-
eign. V. 12,9 m. 6301

Austurberg 
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni. V. 15,9 m. 3902

Eskifjörður - 2ja íbúða 
mögul. 
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð. Vel staðsett 
eign. V. 34,9 m. 4941

Meðalfellsvatn í Kjós 
Gott ca. 40 fm sumarhús við Meðal-
fellsvatn. Lóðin liggur að Sandsá, 
ca 1.000 fm  eignarland. Húsið 
skiptist í stofu og eldhús í opnu 
rými, 2 herbergi og baðhb. með 
sturtu. Rafmagn.  Húsið var flutt á 
staðinn 2011. Steyptar undirstöður. 
Ný rotþró.  V. 12,9 m. 4742 

Reykjavegur - Bláskógab.
Sumarhús (29,4)  og geymsluhús 
/hugsað sem gestahús (9fm) 
Verönd (78fm) allan hringinn. Húsið 
hefur nýlega verið yfirfarið og mikið 
endurnýjað, klæðning að utan og 
ný einangrun, ný eldhúsinnr., nýtt 
á baði. Rafm. yfirfarið, ný ljós og fl 
4.308fm leigulóð. V.  9,9 m. 6217 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunar-
pláss á 1. hæð/jarðhæð og 52,3 
fm pláss í kjallara.Samkv.nýjum 
skiptasamningi telst eignin um það 
bil 125fm V. 17,9 m. 6208

LANGAMÝRI 47 GARÐABÆ.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 24.9. KL.17.30-18.30. 
Vel staðsett og skemmtilega hannað 179 fm parhús á tveimur hæðum, 
þar af 31 fm bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg og rúmgóð verönd og 30 fm 
svalir. V. 53,5 m. 5555

OPIÐ HÚS

533-1616

Fyrir hvern frágenginn kaupsamning rennur föst fjárhæð til Slysavarnafélagsins Landsbjargar – VERTU MEÐ!
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ÞARFTU AÐ 
SELJA?– þar sem þú átt heima

Urðarhæð 13 - Glæsilegt einbýli
Glæsilegt 246 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 30,6 fm 
bílskúr. Húsið stendur á rólegum stað innst í lokuðum botnlanga.  
Verð 64,8 m. Opið hús morgun, þriðjudag milli kl. 19:00 og 19:30.

Ásakór 12 - Glæsileg íbúð með bílskúr og stæði
Glæsileg 95,3 fm, 3ja herbergja íbúð á annarri hæð í góðu fjölbýli ásamt 
37,9 fm bílskúr og stæði í bílageymsluhúsi. Húsið stendur við golfvöll 
Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar. Verð 35,9 m. 
Opið hús í dag, mánudag milli kl. 18:00 og 18:30. Íbúð 203.

Flúðasel 66 - Fallegt raðhús
Fallegt og vel skipulagt 223 fm raðhús á þremur hæðum með innbyggð-
um 28,7 fm bílskúr. Fallegt útsýni er til suðurs. Laus við kaupsamning. 
Eignin stendur á mjög barnvænum stað, stutt er í alla þjónustu.  
Opið hús í dag, mánudag milli kl. 18:00 og 18:30. 

Jórusel 21 - Gott einbýlishús með útleiguíbúð
Gott 240,9 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt auka íbúð með 
sérinngangi í kjallara og 28,7 fm sérstæðum bílskúr. Samtals er eignin því 
269,6 fm. Húsið er staðsett á rólegum stað í botnlanga. Verð 54,9 m. 
Opið hús í dag, mánudag, milli kl. 19:00 og 19:30.

Lautasmári 12 - 4ra herbergja með bílskúr
Falleg og mjög vel skipulögð 104,6 fm, 4ra herb. íbúð á fyrstu hæð í góðu 
fjölbýli ásamt 27,6 fm bílskúr. Innangengt úr bílskúr inn í hús. Þvottahús 
innan íbúðar. Gengið er upp hálfa hæð. Skipti á stærri eign möguleg. 
Verð 33,7. Opið hús í dag, mánudag milli kl. 17:00 og 17:30, íbúð 101.

Miðhraun - Gott verslunarhúsnæði
Til sölu tvö samliggjandi verslunarrými, samtals 141.5 fm við Miðhraun 
í Garðabæ. Gott aðgengi að báðum rýmum og innkeyrsluhurð að öðru 
þeirra. 3ja fasa rafmagn. Eignin er laus og til afhendingar við kaupsamn-
ing. Rýmin eru seld saman þar sem opið er á milli þeirra. 

Lögbýlið Skeiðflöt, Mýrdalshreppi
Jörðin er talin vera 102 ha, þ.a. um 37 ha ræktað land og annað land 
að mestu leiti vel gróið. Á jörðinni stendur 320 fm íbúðarhús á tveimur 
hæðum byggt 1964 með innbyggðum bílskúr, góð véla- og verk-
færageymsla og fjós, ásamt fleiri byggingum. Verð 67 m.

Gott fjárfestingartækifæri
Til sölu u.þ.b. 500 fm húsnæði sem er innréttað sem veit-
ingastaður miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Húsnæðið 
selst með öllum innréttingum, tækjum til veitingarekstrar 
og hagstæðum leigusamningi. Allar nánari upplýsingar 
veitir Gunnur Magnúsdóttir, löggiltur fasteignasali.

Eignir leigufélags til sölu
Eignatorg kynnir til sölu eignir leigufélags sem er í fullum 
rekstri. Um er að ræða tvær húseignir á höfuðborgars-
væðinu með hagstæðum leigueiningum. Samtals ríflega 
1.600 fm. Allar nánari upplýsingar veitir Björgvin Guðjóns-
son löggiltur fasteignasali.

Við leitum að eftirfarandi eignum:
• Lítið sérbýli í Lindahverfi.

• 4ra - 5 herbergja íbúð á jarðhæð í Lindahverfi.

• 4ra herbergja íbúð Fossvogs megin í Kópavogi.

• 4ra herbergja, ca. 120 fm íbúð miðsvæðis í Reykjavík  
eða gamla Kópavogi.Rað/parhús í Smárahverfi.

• Íbúð miðsvæðis sem hentar til útleigu.

• Hæð miðsvæðis eða í vesturbæ Reykjavíkur.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Handavinna er hluti af menn-
ingararfi þjóðarinnar, rétt eins og 
bækurnar. Því töldum við útsaum 

og prjónaskap eiga vel heima í því mikla 
menningarhúsi sem Mál og menning er,“ 
segir Hildur Guðnadóttir, eigandi Ömmu 
músar handavinnuhúss sem í byrjun 
september opnaði heillandi útibú í kjall-
ara Máls og menningar á Laugavegi 18.

Þrjú ár eru síðan Hildur opnaði Ömmu 
mús handavinnuhús í Ármúla og segir 
hún að ekki hafi verið á prjónunum að 
opna útibú.

„Við ákváðum að láta slag standa og 
reyna á miðbæinn þegar tækifæri gafst. 
Amma mús er kærkomin viðbót við mið-
bæjarflóruna og hefur mælst afskaplega 
vel fyrir að loks hafi opnað hannyrða-
verslun í miðbæ Reykjavíkur. Þeir sem 
búa hér og starfa eru himinsælir að kom-
ast loks í prjónagarn og útsaum í gamla 
miðbænum,“ segir Hildur sem er hin eina 
sanna Amma mús.

„Ég á þrjú uppkomin börn sem köll-
uðu mig mömmu mús á þeim tímapunkti 
þegar ég var orðin minnst í fjölskyld-
unni. Þegar von var á fyrsta barna-
barninu fannst þeim svo viðeigandi að 
breyta viðurnefninu í amma mús og það 
hentaði svona ljómandi vel á versl-
unina,“ segir Hildur brosmild. 

Hún segir þess misskilnings gæta á 
meðal viðskiptavina Ömmu músar að 
handavinnuhúsinu í Ármúla hafi verið 
lokað þegar opnað var í Máli og menn-
ingu.

„Verslunin í Ármúla verður enn á 
sínum stað en í útibúinu á Laugavegi 
verða aðrar áherslur. Hér bjóðum við 
brot af því besta í útsaumi og prjónaskap 

og gaman að segja frá því að útsaumur 
eykst nú mikið. Í útsaumi bjóðum við 
landsins mesta úrval og afar fín merki 
og spennandi vörur. Prjónagarnið er það 
sama og fæst í Ármúlanum en einnig 
handlitað band úr jurtalitum frá Guð-
rúnu Bjarnadóttur og pakkningar frá 
Móakoti í flottar peysur úr einbandi,“ 
útskýrir Hildur um fátt eitt sem býðst 
handavinnufólki í Ömmu mús á Lauga-
vegi. 

Þar fæst einnig fágætt, íslenskt hand-
verk sem hvergi fæst annars staðar, eins 
og hálsmen úr kýr- og kindahorni frá 
Kúmeni og vandaðir stofupúðar sem eru 
sérsaumaðir úr fiskroði fyrir Ömmu mús.

„Nú styttist í jólin og því mikið um 
jólaútsaum en einnig íslenskan útsaum 
af íslenskum fuglum frá Philip Richard og 
smart, danska hönnun frá Fru Zippe sem 
verður að alvöru nytjahlutum að saumi 
loknum.“

AMMA SAUMAR ÚT
AMMA MÚS KYNNIR  Loks er komin hannyrðaverslun í miðbæ Reykjavíkur. 
Þar fæst landsins mesta úrval af útsaumi og garni og fágætt íslenskt handverk.

AMMA MÚS
Hildur Guðnadóttir í 
nýju og heillandi útibúi 
Ömmu músar handa-
vinnuhúss í kjallara 
Máls og menningar á 
Laugavegi.
MYND/VALLI

Amma mús handa-
vinnuhús í Máli og 
menningu er opið 
frá klukkan 11 til 20 
á virkum dögum og 
til 17 um helgar. Sjá 
nánar á Facebook 
undir Amma mús.

Það er svo róandi og notalegt að prjóna. 
Með prjónana leiðist manni aldrei,“ segir 
Guðrún S. Magnúsdóttir hannyrðakona. 

Hún hefur nú sent frá sér handavinnubókina 
Vettlingaprjón. Þetta er þriðja bók Guðrúnar á 
þremur árum en áður hafa komið út bækurnar 
Sokkaprjón og Húfuprjón.

„Ætli ég hafi ekki unnið að bókinni í rétt 
rúmlega ár. Þetta eru þó ekki allt nýjar upp-
skriftir, margar þeirra hef ég sjálf prjónað 
margoft og einhverjar þeirra fékk ég hjá móður 
minni,“ segir Guðrún en alls eru 64 uppskriftir 
í bókinni, útprjón, kaðlar, gataprjón og fleira. 
„Það er einnig örlítið hekl en aðallega til 
skrauts,“ segir hún og bætir við að uppskrift-
irnar séu einfaldar og henti öllum. „Það ættu 
allir að ráða við þetta, líka byrjendur í prjóni. 
Þarna eru uppskriftir í öllum stærðum, allt frá 
núll til þriggja mánaða og upp í stórar karl-
mannsstærðir. Fjölskyldan öll ætti því að geta 
fundið á sig vettlinga,“ segir Guðrún.

Við vinnslu bókarinnar naut hún aðstoðar 
eigin fjölskyldu, dóttir hennar braut bókina um 
og sonur hennar tók allar myndirnar. „Stórfjöl-
skyldan sat fyrir á myndunum svo ég náði að 
virkja alla,“ segir Guðrún. „Það voru allir alltaf 
jafn kátir með að hjálpa til.“

Við vinnslu fyrri bókanna gaf Guðrún allt 
sem hún prjónaði til góðgerðarmála. Sokkapör-
in gaf hún til styrktar barnaspítala Hringsins 
og húfurnar fóru á uppboð til styrktar hjart-
veikum börnum. „Eitt af mínum barnabörnum 
er hjartveikt svo það málefni stendur mér 
nærri,“ segir Guðrún og ætlar að hafa sama 
háttinn á í þetta sinn. „Ég er bara ekki búin að 
ákveða málefnið enn þá en vettlingarnir fara á 
góðan stað. Þetta eru 170 pör sem ég prjónaði 
við gerð bókarinnar.“

Aðspurð segist hún eiga hugmyndir í margar 
bækur enn. „Ég gæti gert þrjár til fjórar bækur 
í viðbót en ég veit ekki hvort verður af því. Ég 
er allavega ekki byrjuð á nýrri bók en það er 
aldrei að vita. Ég legg aldrei frá mér prjónana 
og sit með þá fyrir framan sjónvarpið. Tek þá 
reyndar með mér um allt í veskinu mínu,“ segir 
Guðrún hlæjandi. „Ég reyni að nota hverja 
einustu stund.“ ■ heida@365.is

MEÐ PRJÓNANA 
Í TÖSKUNNI
NÝ BÓK  Guðrún S. Magnúsdóttir hefur sent frá sér 
sína þriðju hannyrðabók á þremur árum. Nýjasta 
bókin inniheldur uppskriftir að prjónavettlingum.

VETTLINGAFJALL 
Guðrún S. Magnúsdóttir 
prjónaði 170 vettlinga-
pör við gerð nýjustu 
hannyrðabókar sinnar. 
Vettlingana ætlar hún að 
gefa til góðs málefnis.
MYND/VALLI

FELLUR 
ALDREI 
VERK ÚR 
HENDI
„Ég legg aldrei frá 
mér prjónana og 
sit með þá fyrir 
framan sjónvarpið. 
Tek þá reyndar 
með mér um allt í 
veskinu mínu.”

■ MARÍA-HEKLBÓK 
Á METSÖLULISTA
Tinna Þórudóttir Þorvaldar 
gaf út bókina Þóra heklbók 
árið 2011 og fylgir nú eftir með 
María heklbók sem kom út í lok 
ágúst. Þóra heklbók hefur selst 
í yfir fimm þúsund eintökum 
og Maríu-bókin situr nú í öðru 
sæti á metsölulista Máls og 
menningar. 

Mikil hannyrðavakning hefur 
verið hér á landi undanfarin ár 
en Tinnu fannst vanta hand-
hægar heklbækur á markaðinn. 
Þær hafa fallið í góðan jarðveg 
enda var meira en hálf öld frá 
því síðasta heklbók kom út 
þegar Þóra kom á markað. 

Bækurnar eru gefnar út af 
Sölku en á heimasíðu forlags-
ins má sjá kennslumyndbönd 
frá Tinnu þar sem hún sýnir 
hvernig á að bera sig að við 
að hekla. Þar er meðal annars 
myndband sem sýnir hvernig á 
að halda á heklunál, gera upp-
hafslykkju, loftlykkju, fasta-
lykkju og stuðla svo dæmi séu 
nefnd en með hjálp myndband-
anna ætti hver sem er að geta 
heklað.

HEKLIÐ SÆKIR 
Í SIG VEÐRIÐ

Save the Children á Íslandi
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TILBOÐ 5.690.000.-
 M.BENZ C 200 CDI - DÍSEL.
Árg.2012,ek. aðeins 16.þ 
km,sjálfskiptur,er á staðnum.
Rnr.350796.S:562-1717.

TILBOÐ 1.090.000.-
FORD FOCUS TREND 
STATION.Árg.2005,ek.109.þ 
km,bensín,sjálfskiptur,allt að 100 
% lán mögulegt,er á staðnum. 
Rnr.320995.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

MERCEDES BENZ E 250 cdi 
4matic. Árgerð 2013, ekinn 5 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.900.000. 
Rnr.111079.

KIA Ceed w/g lx 1.6 disel beinsk.. 
Árgerð 2012, ekinn 37 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 2.990.000. Rnr.990552.

FORD Mondeo. Árgerð 2006, ekinn 
104 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.250.000. Rnr.990475. Tilboð kr: 
990.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ 
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, 
sendu okkur mail á 100bilar@100bilar.
is eða hringdu í síma 5179999, 
Skráðu bílinn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Viltu selja bílinn þinn staðgreitt í dag 
? sendu okkur upplýsingar og við 
sendum þér okkar kauptilboð !!

Rafmagn og Bensín. Nissan Leaf 
Rafbíll frá 2.995þ, Ford Focus Rafbíll 
frá 3.995þ, Chevrolet Volt Raf+Bensín 
frá 3.995þ Toyota Prius Plug-in 
Raf+Bensín frá 3.995þ, Toyota RAV4 
Tesla rafbíll frá 4.995þ. Útsölutilboð á 
sýningabílum, eftirársbílum, rafbílum, 
metan/bensín/díselbílum. Íslensk 
ábyrgð og allt að 100% fjármögnun í 
boði. islandus.is - S.5522000

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL 
SÖLU.

 TILBOÐ ÓSKAST.
DNG rúllur Viking 700 - dekkaður. 
Nonni KE 151 / 7196 Yanmar 75 hp 
24 V kerfi, lagt fyrir 3 vindum. VHF, 
radar, dýptarmælir, sjálfstýring, STK. 
Verð 7.9 millj. Ýmis Skipti koma til 
greina. Tilboð óskast Uppl. síma 696-
1001.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

VW - SKODA - VARAHLUTIR 

Eigum varahluti í VW, Skoda og 
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla 
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið, 
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar 
eða niðurrifs. S. 892 7852

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra 
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki, 
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron, 
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault, 
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða 
í s. 567 5040/ 7785040

 Hjólbarðar

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

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA
 Pípulagnir

VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum, 
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð 
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í 
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

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

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Málarar

HIMNAMÁLUN
Geri tilboð í allt sem tengist 
málningarvinnu og sandsparsli. 
Heiðarleiki, fagmennska og sanngjarnt 
verð. Himnamálun Hilmar Sigurðsson 
málarameistari S: 851-1960. 
himnamalun@gmail.com

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171 
& egillsverris@gmail.com

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

MÚRVIÐHALD S. 770 4520
HÚSAVIÐHALD - 
NÝBYGGINGAR

Allar múrviðgerðir - Steining 
- Múrarar - 

Áratuga reynsla. 
Smiðir - Málarar - 
Háþrýstiþvottur.

GS múrviðhald ehf.
Netfang: murvinna@gmail.com

PARKETSLÍPUN 
REYKJAVÍKUR

Parketslípun um allt land. 20 ára 
reynsla. Aðeins hágæða efni. kr. 
2500.- fm. www.parketslipunrvk.is S. 
7728100. Geymið auglýsinguna. Alltaf 
besta verðið.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.  
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.   S. 899-4254.

NÝBYGGINGAR
Byggingastjóri/Húsasmíðameistari 
Mótauppsláttur og nýbyggingar. Erum 
með steypumót og það sem til þarf. 
Föst verð. Uppl. Páll s. 840-6100.

 Nudd

nudd nudd nudd, slökunar nudd, opið 
9-24 Nuddstofa 101 Rvk Zlata . S: 
897 7427

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

Lyngháls 5, 
110 Reykjavík
Sími 578 6300 
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is

til sölu

MÁNUDAGUR  23. september 2013 5

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

HITAVEITUSKELJAR OG LOK
Eigum til Hitaveituskeljar til afgreiðslu 
strax.Stærð 210x210cm. 1650 lítrar. 
Byggaðar úr trefjagleri. Sterkustu 
og vönduðustu hitaveituskeljar á 
markaðnum í dag. Litir: Svört og 
Moonscape. 100% sjálfberandi skeljar. 
Eigum lok á lager fyrir rafmagnspotta 
og hitaveituskeljar. www.Heitirpottar.is 
Sími 777 2000, (Sogavegi 3, í verslun 
Fiskikóngsins)

Ísskápur 176cm x 59,5 cm. 25.000kr. 
Svefnsófi 25.000kr. Álfelgur með 
slitnum dekkjum undir Pajero 
10.000kr. Uppl í síma 8965246

MILD MORGUN- OG 
KVÖLDBIRTA

Fallegir saltkristalslampar í miklu 
úrvali. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 
200 Kópavogi. Opið mán-fös: kl 14-18. 
Sími 517-8060. www.ditto.is

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn 

framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSBYGGINGA
 SJÁ NÁNAR Á: 
 WWW.VIDUR.IS 

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 
0230 og 561 1122.

 Verslun

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

FYRIRDRÁTTARNET
Fyrir veiðirétthafa. Heimavík ehf S. 
892 8655 www.heimavik.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Kennsla

Get tekið að mér aukatíma í raungr. 
og stæ. fyrir framhaldskólanemendur, 
hef 2 ára reynslu s:8923919.

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

 Námskeið

Lærðu að hlaupa með minna álagi á 
ökkla - fótleggi - kálfa - hné - mjaðmir 
- mjóbak. www.smartmotion.is s. 896 
2300.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Atvinnuhúsnæði

Höfum til leigu í þessu húsi 
ca 1100 fermetra þjónustu og 
iðnarðarhúsnæði á efri hæð. 
Húsnæðið er snyrtilega innréttað með 
móttöku rými og og góðri aðstöðu 
fyrir starfsmenn Uppl. síma 696-1001.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUSVÆÐIÐ 
EIRHÖFÐA 2-4 REYKJAVÍK

Vantar þig að geyma bíla, báta, 
tæki og tól. Vaktað og afgirt 
geymslusvæði á besta stað í 

bænum.
Upplýsingar í síma 577-1555 eða 

geymslusvæði@kemis.is

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

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

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

MOSFELLSBAKARÍ - 
MOSFELLSBÆ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki til 
starfa í afgreiðslu í verslun okkar 
í Mosfellsbæ. Vinnutími er virka 
daga frá 07-13 eða 13-18:30 og 

aðra hverja helgi annann daginn.
Nánari uppl. veitir Áslaug í 
s. 5666145, 6602155 eða á 

staðnum. Einnig á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

umsókn.asp

Óskum eftir fólki í úthringistarf. 
Hentar vel sem aukastarf. Föst laun 
og bónusar í boði. Uppl. gefur Ágúst í 
770-2277 og agust@tmi.is

TOKYO SUSHI
er vinsæll veitingastaður í 

Glæsibæ sem býður ferska og 
fljótlega hollustu. Við leitum 
að jákvæðum og kraftmiklum 

starfsmönnum 
1. Aðstoðarfólk til að vinna í 

eldhúsinu okkar í hluta starfi og 
fullu starfi. 

2. Afgreiðslufólk í sal.
Sendu okkur umsókn á tokyo@
tokyo.is með ferilskrá og mynd. 

Upplýsingar um staðinn er á 
www.tokyo.is.

Leita að fagmann til að gera við þak 
á húsi uppl s:8482759 og klemendi@
gmail.com

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Tilbreyting? Nú eru margar nýjar 
auglýsingar kvenna sem leita ævintýra 
með körlum á Rauða Torginu 
Stefnumót. Símar 905-2000 og 535-
9920.

kopavogur.is

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi.

Ástúnsland og umhverfi. Grænatún 20. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi við ið

p

Grænatún 20. Í breytingunni felst að einnar hæða hús sem stendur á lóðinni er rifið og tveggja hæða parhús ha úp
með innbyggðum bílskúrum byggt í þess stað. Nýtingarhlutfall breytist. Tillagan er sett fram í mkv. 1:2000 ásamt 
skýringarmyndum og greinargerð dags. 27. maí 2013. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 
16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 24. september 2013. Einnig má sjá 
tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að 
kynna sér tillöguna. 

Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild eigi síðar en 
kl. 15:00 þriðjudaginn 5. nóvember 2013. 

Námskeið fyrir starfandi og verðandi 
verkstjórnendur
Markmiðið er að þjálfa millistjórnendur í að taka á málum er 
varða hagsmuni fyrirtækja og starfsmanna.

Námsþættirnir eru yfir tuttugu. Meðal þeirra eru: 

 Samskipti í starfi     Hvatning og starfsánægja    
 Nútíma stjórnunarhættir   Mannauðsstjórnun
 Áætlanagerð     Stjórnun breytinga

Námskeiðið er samtals 85 stundir og skiptist í tvo hluta. 
Næsta námskeið hefst 4. nóvember 2013.

Ath: Verkstjórar geta sótt um styrk í menntunarsjóð VSSÍ og SA fyrir allt 
að 80% af námskeiðsgjaldi. Umsóknareyðublöð er að finna á 
www.vssi.is undir eyðublöð.

Nánari upplýsingar og skráning hjá Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands í síma 522 9000 og á www.nmi.is

Námskeið fyrir starfandi og verðandi

Verkstjórnarnámskeið

námskeið tilkynningar
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WHIRLPOOL TILBOÐ

Whirlpool AWOD7116
• 1600 snúninga þvottavél
• Tekur 7kg í þvott
• 6th Sense Infinite Care 
   - Skynjar óhreinindi í vatni sem flýtir þvottatíma
• 52 lítra tromla
• Rafeindastýrður kerfisveljari og hitastillir
• LCD Skjár
• Clean+ blettakerfi
• 15 þvottakerfi ásamt 30 mín hraðkerfi
• Stafræn niðurtalning á þvottatíma
• Þvotthæfni A
• Vinduhæfni A
• Orkunýting A++
• Orkunotkun: 198 kWh/ári
• Íslenskt stjórnborð og íslenskur leiðarvísir

Whirlpool AWOD8244
• 1400 snúninga þvottavél
• Tekur 8kg í þvott
• 6th Sense Infinite Care
   - Skynjar óhreinindi í vatni sem flýtir þvottatíma
• 56 lítra tromla
• Rafeindastýrður kerfisveljari og hitastillir
• LCD Skjár
• Clean+ blettakerfi
• 15 þvottakerfi ásamt 15 mín hraðkerfi
• Stafræn niðurtalning á þvottatíma
• Hljóðlátur kolalaus mótor
• Þvotthæfni A
• Vinduhæfni B
• Orkunýting A+++
• Orkunotkun: 156 kWh/ári
• Íslenskt stjórnborð og íslenskur leiðarvísir væntanlegt

TILBOÐ

FULLT VERÐ 114.995

89.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 119.995

99.995

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

TVÖ FRÁBÆR ÞVOTTAVÉLATILBOÐ

TAKMARKAÐ MAGN

ÞVOTTAVÉLAR MEÐ ÍSLENSKU STJÓRNBORÐI OG LEIÐARVÍSI
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8
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19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

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.

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

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

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

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

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

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

Að 
spyrja 

mömmu

Að 
spyrja 
pabba

kynnir:

Hvar eru 
þau í dag?

Í dag: 

Björnin 
Colargol

Colgarol var vinsæl 
barnastjarna á 

áttunda áratugnum. 
Hann gat sungið bæði 

í dúr og moll!

En frægðin steig 
honum til höfuðs og 

hann hóf að umgang-
ast vafasamt fólk.

Eiturlyfjavandi fylgdi 
í kjölfarið! Níundi og 
tíundi áratugurinn hurfu 
í eitt stórt svarthol, 
sem voru nasirnar hans!

Árið 2003 fór hann í meðferð. 
Þar kynntist hann Tinky-
Winky, sem var töluvert yngri 
en hann. Saman eiga þau 
soninn Dick!

Klukkan hvað 
eigum við að 
vekja hann 

á morgnana?

Fæðingardeild

Hvað er 
klukkan?

Ef við æfum okkur í að 
læra á klukku, þá er ég 
viss um að þú verðir 
orðinn sérfræðingur 

áður en skólinn byrjar.

Hvað er 
klukkan?

Þú ert í sumarfríi. 
Hvaða máli skiptir 

hvað tímanum 
líður?

LÁRÉTT
2. kerra, 6. í röð, 8. af, 9. draup, 11. 
gangflötur, 12. rabb, 14. helmings, 16. 
fisk, 17. svipuð, 18. skjön, 20. skst., 
21. yfirstétt.

LÓÐRÉTT
1. loga, 3. frá, 4. goðsagnavera, 5. 
holufiskur, 7. afturhluti, 10. bar, 13. 
mjög, 15. grín, 16. kerald, 19. átt.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. vagn, 6. áb, 8. frá, 9. lak, 
11. il, 12. skraf, 14. hálfs, 16. ál, 17. 
lík, 18. mis, 20. no, 21. aðal. 
LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. af, 4. griffín, 
5. nál, 7. bakhlið, 10. krá, 13. all, 15. 
skop, 16. áma, 19. sa.

Versta blekkingin er sjálfsblekkingin.  
Bovee

NÝTT

Nicotinell er samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

Nicotinell Spearmint 2 mg og 4 mg lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Ábendingar: Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið 
dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og 
auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Skammtar fyrir fullorðna 18 ára og eldri: 
Skammta skal ákvarða út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Mælt er með 4 mg lyfjatyggigúmmíi fyrir 
einstaklinga með mikla nikótínþörf og fyrir þá sem ekki hefur tekist að hætta með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Ef þú 
reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring má miða við notkun 4 mg, 20-30 sígarettur/sólarhring er miðað við 2 eða 4 mg eftir 
þörf en ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring er æskilegt að nota 2 mg. Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri 
skammtsins (4 mg lyfjatyggigúmmí), skaltu íhuga minni skammt í staðinn. Tyggja skal eitt stk við reykingaþörf þar til finnst 
sterkt bragð. Þá skal láta það hvíla milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal tyggja aftur. Þetta skal 
endurtaka í 30 mín. Venjuleg notkun er 8-12 stk, þó ekki fleiri en 15 stk af 4 mg og 25 stk af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á 
sólarhring. Meðferðarlengd er einstaklingsbundin en skal í flestum tilfellum standa í a.m.k. 3 mánuði, skal þá draga smám 
saman úr notkun lyfjatyggigúmmísins. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 lyfjatyggigúmmí á sólarhring. 
Venjulega er ekki mælt með notkun lyfsins lengur en í eitt ár. Sumir, sem eru hættir að reykja, gætu þó þurft lengri meðferð 
til þess að forðast að byrja aftur að reykja. Geyma skal afgangs lyfjatyggigúmmí þar sem reykingaþörf getur skyndilega 
komið upp aftur. Ráðgjöf getur aukið líkurnar á því að reykingafólk hætti að reykja. Nota má lyfið til að lengja reyklaus 
tímabil og draga þannig úr reykingum. 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. Frábendingar: Ofnæmi fyrir 
nikótíni eða einhverju hjálparefnanna, reykleysi. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota 
lyfið ef þú: ert á meðgöngu eða 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 eða ef þú ert yngri en 18 ára. Einstaklingum með gervitennur og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja 
tyggigúmmí er ráðlagt að nota önnur lyfjaform nikótínlyfja. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota lyfið. 
Athuga ber að lyfið inniheldur natríum og bútýlhýdroxýtólúen (E321). 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. Markaðsleyfishafi: Novartis Consumer 
Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

og eldri:raga úr reykingum. Skammtar fyrir fullorðna 18 ára

eld
ar 
ð d

 en lyfiður nikótín. Ábendingar: Til meðferðar á tóbaksfíkn 
hætta og þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að h
og eldri:raga úr reykingum Skammtar fyrir fullorðna 18 ára

Loksins
á Íslandi!

Nicotinell með 
Spearmint bragði
- auðveldar þér að 
hætta reykingum

Stefán Bergsson (2131) vann Sverri 
Örn Björnsson í skemmtilegri skák 
í 2. umferð Gagnaveitumótsins–  
Haustmóts TR.
Svartur á leik

36...c3+! 37. Kd3 c2 38. Dc7. Svartur 
er kominn með unnið tafl og 38...
gxh4 hefði verið einfaldast. Stefán 
lék hins vegar 38...He1? og gaf þar 
Sverri tækifæri til að ná í jafntefli 
sem hann nýtti sér ekki. Skoðum það 
á morgun.
www.skak.is. Gagnaveitumótið–  
Haustmót TR í fullum gangi.
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Klettháls 
Laust strax

Verð:    585 millj.

Fallegt 3200 fm verslunar og iðnaðarhúsnæði 

8000 fm sérstæð malbikuð lóð

Mikil lofthæð og góðar innkeyrsluhurðir 

Stór hluti hússins getur verið til afhendingar strax 

Húsið er vel staðsett við margar bílasölur

Til s
ölu

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

LEIKLIST ★★★★ ★

Harmsaga
Höfundur Mikael Torfason. Leikstjórn Una 
Þorleifsdóttir. Leikmynd og búningar Eva 
Signý Berger. Tónlist John Grant. Hljóðmynd 
Kristinn Gauti Einarsson. Lýsing Magnús Arnar 
Sigurðarson. Leikarar Elma Stefanía Ágústsdóttir 
og Snorri Engilbertsson. Dramatúrg Halldór Hall-
dórsson.
SÝNT Í KASSA ÞJÓÐLEIKHÚSSINS

Sýning Þjóðleikhússins á Harmsögu 
Mikaels Torfasonar er verk ungra leikhús-
manna. Leikritið er fyrsta sviðsverk höf-
undar og leikstjórinn er einnig að vinna 
í fyrsta sinn í fullgildu atvinnuleikhúsi. 
Báðir leikendurnir eru nýútskrifaðir, hvor-
ugur hefur tekist á við svo kröfuhart verk-
efni áður.  

Því er sérlega gleðilegt hversu hér hefur 
vel til tekist. Verkið sjálft á brýnt erindi við 
okkur og allir, sem að sýningunni koma, 
skila sínu með sóma. Kvöldstundin verður 
áhrifamikil og eftirminnileg. Þetta mætti 
oftar vera svona í Þjóðleikhúsinu.    

En sýningin gerir kröfur til áhorfenda. 
Framsetningin er óhefðbundin; okkur er 
ekki boðið upp á sögu með upphafi, miðju 
og endi í þessum klassíska skilningi. Þarna 
er fyrst og fremst verið að lýsa ástandi og 
áhorfandanum verður í upphafi ljóst í hvaða 
átt stefnir. Samband ungu hjónanna, sem 
leikurinn fjallar um, er komið í þrot. Þau 
búa í blokkaríbúð í einu af nýju Kópavogs-
hverfunum með tveimur börnum; hann er 
fluttur að heiman, farinn aftur til pabba 
og mömmu, en er þó ekki fluttur að heim-
an; þau vita hvorugt hvar þau standa. Víta-
hringurinn er sýndur með því að sama 
atriðið er endurtekið með tilbrigðum: það 
á að fara að halda upp á afmæli litlu dótt-
ur þeirra, hún er að undirbúa það, komin í 
glas þegar hann birtist, áður en varði er allt 

komið í háaloft. Það er aldrei hægt að ræða 
neitt og áfengið eitrar öll samskipti.  

Þetta gerist snöggt og markar aðferð 
leiksins: stutt, jafnvel örstutt brotakennd 
atriði sem flakka fram og aftur í tíma og 
rúmi. Minningum frá gamla góða tímanum, 
þegar ástin brann og framtíðin var böðuð 
rósrauðri birtu drauma og vona, bregður 
öðru hvoru fyrir líkt og glömpum. En þeir 
tímar eru löngu liðnir. Hversdagsleikinn 
hefur drepið allt sem var gott og fallegt. Á 
því hljóta vitaskuld að vera ýmsar skýring-
ar, bæði þjóðfélagslegar og persónulegar, en 
höfundur forðast einfaldanir, tæpir fremur 
á en fullyrðir eða undirstrikar. Fellir heldur 
enga dóma, þau tvö eru, eftir því sem best 

verður ráðið, jafn sek eða jafn saklaus af 
því sem er að gerast. Þetta eru bara ósköp 
venjulegir, vel gerðir ungir krakkar, sem 
fara mjög ung að búa saman og taka á sig 
ábyrgð sem þau standa ekki undir. Án þess 
að verða þess vör sogast þau inn í ríkjandi 
tíðarástand, óheilbrigðan lífsmáta kynslóðar 
sinnar sem ber dauðann í sér. Þau eru ekki 
á nokkurn hátt það sem við, hin gæfusömu, 
leyfum okkur að kalla „ógæfufólk“. Samt er 
líf þeirra að hrynja í rústir og enginn sem 
getur bjargað því.    

Mikil listræn áhætta er tekin með því 
að tefla fram ungum og tiltölulega óreynd-
um leikurum í slíkum hlutverkum. En þau 
Snorri Engilbertsson og Elma Stefanía 

Ágústsdóttir komast vel frá þeirri raun. 
Leikur þeirra er ekki fullkominn; eflaust 
myndu reyndari leikararar, ríkari að mann-
þekkingu og með þroskaðri tækni, hafa náð 
að gæða ýmis smáatriði leiksins dýpri merk-
ingu; það er ekki síst á því sem svona kamm-
erleikir lifa. Smáatriðum sem, þegar best 
tekst til, opna sýn inn í heilan heim, handan 
orðanna. Því hér gerist það sem máli skiptir 
handan orðanna.  

En þau tvö eru góð efni, á réttum aldri, 
mynda fullkomlega trúverðugt par og – 
það sem mestu varðar – skilja þetta fólk 
og aðstæður þeirra. Afneitunin, gremjan, 
reiðin, afbrýðin, vanmátturinn, sorgin, 
sambandsleysið, viðleitnin til að byrja upp 
á nýtt sem alltaf mistekst, óttinn, einsemd-
in, vonleysið, grimmdin, heiftin, hatrið, og 
að lokum nakin örvæntingin; þau koma því 
öllu til skila. Og þau ná að halda athygli 
okkar fastri undir leikstjórn sem einkenn-
ist af óbrigðulli tilfinningu fyrir hrynjandi 
heildarinnar, er laus við hvers kyns ódýr-
ar brellur og knýr í leikslokunum fram við-
eigandi dramatískt ris. Þar reynir mest á 
Snorra sem sýndi þar bæði öryggi og styrk; 
það var í raun og veru afburða vel gert hjá 
honum.  

Leikmynd, sviðsbúnaður, ljós og hljóð, 
vega glæsilega salt á milli natúralismans 
og þeirrar leikrænu framandgervingar sem 
verkið er byggt á. Einfaldur húsbúnaður 
gefur skýra mynd af lífi ungs nútímafólks 
sem er að reyna að koma undir sig fótum. En 
svartgljáandi gólfið, sem speglar það sem 
er ofan á því, minnir á hyldýpin undir niðri.  

Þegar á allt er litið er vart hægt að segja 
annað en að höfundur jafnt sem starfsfólk 
leikhússins hafi hér unnið góðan sigur. Það 
verða gerðar kröfur til þeirra allra, eftir 
þetta.  Jón Viðar Jónsson 

NIÐURSTAÐA: Áhrifamikil sýning um grimman 
veruleika sem okkur er öllum skylt að horfast í 
augu við.   

Dauðadans í Kópavogi

HARMSAGA  „Þegar á allt er litið er vart hægt að segja annað en að höfundur jafnt sem starfsfólk 
leikhússins hafi hér unnið góðan sigur.“
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169.990
Panasonic TXL42E6

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

GLÆSILEG HÖNNUN
Tækið er glæsilega hannað með örþunnum ramma 
utan um skarpan LED skjá. Vandað, umhverfisvænt 
og í orkuflokki A+

Framúrskarandi myndgæði
100Hz Backlight Blinking tryggir flöktlausa
mynd og Vreal Smart örgjörvinn gerir
alla myndvinnslu óaðfinnanlega.
 

Viera Connect WiFi snjallsjónvarp
Með nýjustu Panasonic tækni er boðið upp á allt það besta
í samhæfni við net og tölvur. Með „My Home Screen“
getur notandinn aðlagað að sínum þörfum hvað birtist á

skjánum. Swipe & Share 2.0 gerir svo einfalt að senda 
myndir og myndbönd frá spjaldtölvum og snjallsímum yfir á 
tækið og Microsoft Smooth Streaming technology hámarkar 
gæði efnis sem náð er í gegnum netið.

„It offers excellent picture quality with good 
upscaling, deep black levels and natural colors, 
and packages it up in an atrractively slim 
design“ cnet – Editors choice

SNJALLSJÓNVARP FRÁ
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

SJÁ SÝNINGARTÍMA Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

– Lifið heil

15%
Nicorette

afsláttur af 
Nicorette innsogslyfi og 
Nicorette QuickMist munnholsúða

www.lyfja.is
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Gildir út september

Lægra
verð 
í Lyfju

nnsogslyfi og
QuickMist munnholsúða

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS
DIANA                     KL. 8 - 10.10                            
BLUE JASMIN       KL. 6      /  MALAVITA          KL. 8   
AULINN ÉG 2 3D     KL. 6      /   JOBS                 KL. 10  

RIDDICK  KL. 5.25 - 8 - 10.35  
RIDDICK LÚXUS  KL. 10.35
AULINN ÉG 2 2D  KL. 3.30 - 5.45  
AULINN ÉG 2 3D   KL. 3.30
MALAVITA  KL. 8 - 10.30 
BLUE JASMIN  KL  5.45
THIS IS US 3D   KL  5.45 
ELYSIUM  KL. 8 - 10.25  
2 GUNS  KL. 8 - 10.30 
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL  KL. 3.30 

Miðasala á: og

T.V. - BÍÓVEF.

“EIN BESTA  
MYND ÁRSINS!”
- T.V., BÍÓVEFURINN/S&H

„STERK MYND SEM SPYR 
ÁLEITINNA SPURNINGA“
-S.B.H., MBL 

DIANA  KL. 5.30 - 8 - 10.30
DJÚPIÐ  KL. 10.20
JAGTEN  KL. 5.45
SOM DU SER MEG  KL. 8
BLUE JASMIN  KL. 8 - 10.15
AULINN ÉG 2 2D  KL. 5.45 
HROSS Í OSS  KL. 6 - 8
2 GUNS  KL. 10  

DIANA 5.30, 8, 10.30
AULINN ÉG 2 - ÍSL 5.30 3D
DESPICABLE ME 2 - ENS 5.30, 8 2D
MALAVITA 8, 10.20
JOBS 10.20

ÍSL OG ENS TAL

T.V. - Bíóvefurinn

5%

KVIKMYNDAÚRVALIÐ ER Í SAMBÍÓUNUM
Á TOPPNUM Í ÁR

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á 

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
RIDDICK KL. 8 - 10:30
RIDDICK VIP 2 KL. 5:30 - 8 - 10:30
THE BUTLER KL. 6 - 9
PARANOIA KL. 8 - 10:30
AULINN ÉG ÍSLTAL3D KL. 5:50
AULINN ÉG ÍSLTAL2D KL. 5:50
AULINN ÉG ENSTAL2D KL. 5:50
THE CONJURING KL. 8 - 10:30
FLUGVÉLAR ÍSLTAL2D KL. 5:50
WE’RE THE MILLERS KL. 8 - 10:30 

KRINGLUNNI
THE BUTLER KL. 5 - 8 - 10:30
RIDDICK KL. 10:45
CITY OF BONES KL. 8
FLUGVÉLAR ÍSLTAL3D KL. 5:50
              KVIKMYNDADAGAR  11. - 26. SEPTEMBER

MUD ÓTEXTUÐ KL. 10:20
MIDNIGHT’S CHILDREN ÓTEXTUÐ KL. 5
TO THE WONDER ÓTEXTUÐ KL. 8

RIDDICK KL. 5:30 - 8 - 10:30
THE BUTLER KL. 5:20 - 8 - 10:40
AULINN ÉG ÍSLTAL2D KL. 5:50
PARANOIA 2 KL. 8 - 10:20
CITY OF BONES KL. 5:20
THE CONJURING KL. 8 - 10:30

 NÚMERUÐ SÆTI

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

AKUREYRI
RIDDICK KL. 8 - 10:30
THE BUTLER KL. 8
PARANOIA 2 KL. 10:40
CITY OF BONES KL. 5:30
FLUGVÉLAR ÍSLTAL3D KL. 5:50 KEFLAVÍK

RIDDICK KL. 8 - 10:30
THE BUTLER KL. 8
PARANOIA KL. 10:40

SAN FRANCISCO CHRONICLE

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI Í 2D OG 3D

T.V. - BÍÓVEFURINN/S&H

T.V. - BÍÓVEFURINN/S&H

JOBLO.COM

“HRESSASTA, LÍFLEGASTA OG LITRÍKASTA 
FJÖLSKYLDUMYNDIN SEM ÞÚ FINNUR Á ÞESSU ÁRI. 

BETRI EN FYRRI.”

T V BÍÓVEFURINN/S&HT V BÍÓVEÓBÍÓVEFURINN/S&H
“EIN SÚ SVALASTA Í ÁR.”“EIN SÚ SVALASTA Í ÁR.”

A.O.S NEW YORK TIMES BOSTON GLOBE

Á TOPPNUM Í USA 3 VIKUR Í RÖÐ

FORREST WHITTAKER OG OPRAH WINFREY
FARA ALGJÖRLEGA Á KOSTUM!

Mikil gleði á frumsýn-
ingarkvöldi Harmsögu
Leikritið Harmsaga var frumsýnt í Kassanum í 
Þjóðleikhúsinu á föstudaginn. Með aðalhlutverk fara 
þau Elma Stefanía Ágústsdóttir og Snorri Engilbertson.

KÁTIR  Viðar Eggertsson og Sveinn Einarsson, fyrrverandi 
þjóðleikhússtjóri. 

ÁNÆGÐ  Grímur Atlason mætti með konu sinni Helgu Völu 
Helgadóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FLOTT  Tinna Gunnlaugsdóttir og Egill Ólafsson létu sig ekki 
vanta. 

GLAÐAR  Steinunn Ólafsdóttir og Hlín 
Agnarsdóttir mættu í sínu fínasta pússi.

HRESS  Magnea Guðmundsdóttir og Dóri DNA skemmtu sér 
vel.

Ég fékk ökuréttindi þegar ég var 
óþroskaður unglingur. Ég þaut um 

bæinn á Huppu, eldgömlum og skær-
rauðum Ford Escort sem ég hafði afnot 
af, og naut þess að vera kominn í fullorð-
inna manna tölu. Bíllinn sá var ágætur 
en alltaf fullur af rusli. Sem er ótrúlegt 

vegna þess að ég vílaði það ekki fyrir 
mér að henda rusli út um gluggann á 
ferð. Drykkjarumbúðir, nammibréf 
og plastpokar, mér var alveg sama. 
Þvílík óvirðing og sóðaskapur, en sem 
betur fer eltist þetta fljótt af mér og 
í dag hugsa ég til þessarar hegðunar 

með hryllingi.

ÞAÐ er merki um góða 
andlega líðan að vilja 

hafa hreint í kringum 
sig. Þegar mér líður vel 
er íbúðin mín ilmandi 
hrein og æðisleg. En 
þegar vanlíðan ber að 
garði safnast óhreint 
leirtau upp í eldhús-
vaskinum og hreini 
þvotturinn liggur 

ósamanbrotinn á stól í marga daga. 
Ofan á ruslafötuna safnast haugur sem 
gerir það að verkum að erfitt er að binda 
fyrir pokann loksins þegar ég fer út með 
ruslið. En ég hendi því ekki á götuna þó 
mér líði illa. Fullorðnir einstaklingar 
vita betur en að dreifa rusli um allt, ekki 
satt?

EKKI allir. Þegar við fáum að byggja 
kirkjur í múslimalöndum skulum við 
leyfa múslimum að reisa Moskvur hér 
á landi. Og var trúðurinn Jón „Gnarr“ 
ekki skírður Jón Gunnar? Má sem sagt 
ekki kalla hann það? Annars styð ég 
Gylfa Ægisson hundrað prósent. Margir 
af mínum bestu vinum eru öfuguggar 
en svona klámsýningar með tilheyrandi 
typpasleikjóum eru ólíðandi. Er enginn 
að hugsa um blessuð börnin? Talandi um 
börn. Þeir sem vilja að flugvöllurinn fari 
hljóta að vilja að börn deyi. En það er 
svo sem í takt við innræti þessara latte-
lepjandi lopatrefla sem hafa aldrei farið 
út fyrir 101. Þeir hljóta að hata börn 
á landsbyggðinni meira en talibaninn 
Hildur Lilliendahl hatar karlmenn.

Út með ruslið



NÝLEGIR 

Skoðaðu úrvalið og finndu bílinn þinn á 

NOTADIR.BRIMBORG.IS
Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040

Verð: 1.890.000 kr.
Ford Fiesta Trend KJ292
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur

Tilboð: 990.000 kr.
Citroën C1 SX BTY52
Árgerð 2011, bensín, beinskiptur
Ekinn 75.000 km. Litur: ljósgrár
Ásett verð: 1.270.000 kr.

Tilboð: 2.990.000 kr.
Ford Mondeo Trend ULG08
Árgerð 2011, dísil, beinskiptur
Ekinn 61.000 km. Litur: brúnn
Ásett verð: 3.250.000 kr.

Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Á FRÁBÆRU VERÐI
    ÁRGERÐIR 2011, 

2012 og 2013
MINNI 
EYÐSLA

MEIRA 
ÖRYGGI

BÍLAR Í MIKLU ÚRVALI

Myndir í auglýsingunni eru af sambærilegum nýjum bílum sömu gerðar. Útbúnaður og litur bílanna getur því verið frábrugðinn myndunum í auglýsingunni.

Tilboð: 1.890.000 kr.
Citroën C3 Seduction Airdream AXB56
Árgerð 2012, dísil, beinskiptur
Ekinn 63.000 km. Litur: rauður
Ásett verð: 2.090.000 kr.

Tilboð: 1.990.000 kr.
Ford Focus Trend Collection LZK01
Árgerð 2011, dísil, beinskiptur
Ekinn 71.000 km. Litur: ljósgrár
Ásett verð: 2.250.000 kr.

Verð: 3.790.000 kr.
Ford Galaxy Trend 7 sæta HHB27
Árgerð 2011, dísil, sjálfskiptur
Ekinn 83.000 km. Litur: grár

Verð: 2.640.000 kr.
Citroën Berlingo Multispace FID95
Árgerð 2012, dísil, beinskiptur
Ekinn 40.000 km. Litur: hvítur

Tilboð: 3.550.000 kr.
Ford Escape Limited AWD UZT34
Árgerð 2011, bensín, sjálfskiptur
Ekinn 72.000 km. Litur: ljósgulur
Ásett verð: 3.940.000 kr.

Tilboð: 4.480.000 kr.
Ford Kuga Titanium S AWD ROF80
Árgerð 2012, dísil, sjálfskiptur
Ekinn 65.000 km. Litur: hvítur
Ásett verð: 4.820.000 kr.

Verð: 2.990.000 kr.
Mazda3 Advance JYE69
Árgerð 2013, dísil, beinskiptur
Ekinn 60.000 km. Litur: grár

Tilboð: 4.640.000 kr.
Ford Kuga Titanium S AWD IRK61
Árgerð 2012, dísil, sjálfskiptur
Ekinn 43.000 km. Litur: ljósgrár
Ásett verð: 4.990.000 kr.

Tilboð: 3.390.000 kr.
Mazda6 Premium LHP94
Árgerð 2012, bensín, sjálfskiptur
Ekinn 43.000 km. Litur: ljósgrár
Ásett verð: 3.530.000 kr.

Kauptu
í dag

Bíla�ármögnun
Landsbankans

Tökum allargerðir bíla
uppí!

Verð: 1.730.000 kr.
Mazda2 Takara PBU12
Árgerð 2012, bensín, beinskiptur
Ekinn 63.000 km. Litur: hvítur

í ábyrgð!

í ábyrgð!

í ábyrgð! í ábyrgð!

í ábyrgð!

Verð: 3.290.000 kr.
Ford Focus Titanium BNL50
Árgerð 2013, bensín, beinskiptur
Ekinn 25.000 km. Litur: grár

í ábyrgð!

í ábyrgð!

Verð: 4.490.000 kr.
Citroën C5 Station Dynamique GTV97
Árgerð 2012, dísil, sjálfskiptur
Ekinn 46.000 km. Litur: grár

í ábyrgð!

Verð: 2.090.000 kr.
Ford Fiesta Trend GNT74
Árgerð 2012, bensín, sjálfskiptur
Ekinn 61.000 km. Litur: dökkgrár

í ábyrgð!

í ábyrgð!

í ábyrgð!

Verð: 2.850.000 kr.
Citroën C4 Comfort JGS79
Árgerð 2013, dísil, beinskiptur
Ekinn 28.000 km. Litur: brúnn

í ábyrgð!

Verð: 4.290.000 kr.
Ford Mondeo Titanium KZE18
Árgerð 2013, dísil, sjálfskiptur
Ekinn 28.000 km. Litur: grár

í ábyrgð!

Verð: 3.650.000 kr.
Ford Focus Titanium STW YHK53
Árgerð 2012, dísil, sjálfskiptur
Ekinn 51.000 km. Litur: dökkgrár

í ábyrgð!
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Pepsi deildin 2013 
KR  20  16  1  3    47-23  49
FH  21  13  5  3    43-22  44
Stjarnan  21 13  4  4    34-21  43
Breiðablik  21  10  6  5    34-25  36
Valur  21  7  9  5    40-31  30
ÍBV  21  8  5  8    25-26  29
Keflavík  21  7  3  11    31-44  24
Fylkir  21  6  5  10    30-32  23
Fram  21  6  4  11    25-35  22
Þór  21  5  6  10    29-43  21
Víkingur Ó.  21  3  8  10    21-30  17
ÍA  20  2  2  16    25-52  8

D-vítamínbættur

Mörkin:  0-1 Gary Martin (15.), 0-2 Gary Martin 
(26.), 1-2 Jonas Grönner, sm (30.).
Valur (5-4-1): Fjalar Þorgeirsson 6 - Jónas Tór 
Næs 6 Arnar Sveinn Geirsson 5 (72. Matthías 
Guðmundssonm 5), Magnús Már Lúðvíksson 6, 
Stefán Ragnar Guðlaugsson 5 (83. Haukur Ás-
berg Hilmarsson -), Matarr Jobe 4, Sigurður Egill 
Lárusson 5 - Kristinn Freyr Sigurðsson 6,  Andri 
Fannar Stefánsson 5, Lucas Ohlander 4 - Indriði 
Áki Þorláksson 4.
KR (4-4-2): Hannes Þór Halldórsson 7 - Haukur 
Heiðar Hauksson 6, Grétar Sigfinnur Sigurðsson 6, 
Jonas Grönner 5, Guðmundur Reynir Gunnarsson 
6 - Atli Sigurjónsson 7 (66. Brynjar Björn Gunnars-
son 6), Bjarni Guðjónsson 7, Jónas Guðni Sævars-
son 5, Óskar Örn Hauksson 6 - Gary Martin 8 * 
(76. Kjartan Henry Finnbogason -), Emil Atlason 
(78. Þorsteinn Már Ragnarsson -).
Skot (á mark): 2-9 (2-6) Horn: 6-3  
Varin skot: Fjalar 4 - Hannes 2 
Aukaspyrnur: 1-3 

2-1
Hlíðarendi 

 Guðmundur 
Ársæll (7)

Mörkin:  0-1 Tómas Óli Garðarsson (9.), 1-1 Veigar 
Páll Gunnarsson (21.), 2-1 Halldór Orri Björnsson 
(24.), 3-1 Halldór Orri Björnsson (34.), 3-2 Árni 
Vilhjálmsson (48.).
Stjarnan (4-3-3): Ingvar Jónsson 6 - Jóhann 
Laxdal 7, Martin Rauschenberg 6, Daníel Laxdal 
7, Hörður Árnason 6 (81. Tryggvi Bjarnason) - 
Michael Præst 6, Robert Johann Sandnes 7, Veigar 
Páll Gunnarsson 8 - Ólafur Karl Finsen 5 (33. 
Kennie Knak Chopart 5), *Halldór Orri Björnsson 
8, Garðar Jóhannsson 6.
Breiðablik (4-4-2): Gunnleifur Gunnleifsson 6 - 
Þórður Steinar Hreiðarsson 6 (45. Viggó Kristjáns-
son 5), Elfar Freyr Helgason 5, Sverrir Ingi Ingason 
6, Kristinn Jónsson 6(79. Olgeir Sigurgeirsson) 
- Gísli Páll Helgason 5, Finnur Orri Margeirsson 6, 
Andri Rafn Yeoman 5, Tómas Óli Garðarsson 7 - 
Ellert Hreinsson 4 (45. Elfar Árni Aðalsteinsson 6), 
Árni Vilhjálmsson 7.
Skot (á mark): 9-13 (7-5) Horn: 5-8  
Varin skot: Ingvar 3 - Gunnleifur 3 
Aukaspyrnur: 11-15 

2-3
Samsungvöllur 
1273 áhorfendur

 Þorvaldur 
Árnason (8)

FÓTBOLTI KR varð í gær Íslands-
meistari í Pepsi-deild karla eftir, 
2-1, sigur á Val á Vodafone-vell-
inum. Liðið hefur því tryggt sér 
titilinn fyrir lokaumferðina en 
KR-ingar eru með 49 stig. Vestur-
bæjarveldið á samt sem áður tvo 
leiki eftir af tímabilinu og geta 
því farið vel yfir 50 stiga múrinn. 
Þetta var í 26. skipti sem KR verð-
ur Íslandsmeistari í knattspyrnu 
karla. 

Gary Martin gerði bæði mörk 
KR í leiknum og komu þau í fyrri 
hálfleiknum. 

„Það var í raun aðeins meiri ró 
yfir liðinu í dag, meira stress fyrir 
leikinn gegn Blikum á fimmtudag-
inn,“ segir Rúnar Kristinsson, 
þjálfari KR, eftir að liðið hafði 
tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn.

„Liðið lék virkilega vel í fyrri 
hálfleiknum í dag og lagði grun-
inn að þessum sigri þá. Ég var 
ekki sáttur þegar Valsmenn 
minnkuðu muninn og þetta stóð 
nokkuð tæpt á tíma, þar sem Vals-
menn voru sterkari aðilinn í síðari 
hálfleiknum.“

KR hefur verið með besta liðið 
í allt sumar og sýnt á köflum frá-
bæra spilamennsku. Liðið er vel 
mannað og hefur Rúnar gríðar-
lega breiðan hóp leikmanna. 

Mögnuð liðsheild
„Það sem leggur grunninn að 
þessum titli er ótrúleg liðsheild. 
Menn eru alltaf tilbúnir að fórna 
sér hver fyrir annan. Það þurfa 
alltaf einhverjir góðir leikmenn 
að sitja á varamannabekknum 
og fá færri tækifæri en aðrir og 
menn þurfa bara að bíta í það 
súra epli. Það hefur alveg komið 
upp að leikmenn verði pirraðir en 
svona breiður hópur er að skila 
KR Íslandsmeistaratitlinum  í ár.“

„Það verður að segjast alveg 
eins og er að þetta er mjög góð til-
finning,“ segir Atli Sigurjónsson, 
leikmaður KR, eftir leikinn. 

„Síðari hálfleikurinn hjá okkur 
var alls ekki nægilega góður og 
við náðum ekki að spila okkar 
leik. Valsmenn áttu alveg mögu-
leika á því að jafna en sem betur 
fer hafðist það ekki.“

KR-ingar voru í raun lakari 
aðilinn í síðari hálfleiknum og 
heppnir að Valsmenn náðu ekki 
að jafna. 

„Liðið byrjaði strax í nóvember 
að búa sig undir þetta tímabil og 
markmiðin voru skýr, við ætluð-

um okkur Íslandmeistaratitilinn.“
„Það sem kemur fyrst upp í 

huga manns er mikill léttir,“ 
segir Grétar Sigfinnur Sigurðar-
son, leikmaður KR, eftir sigurinn 
í gær. 

KR gat með sigri á Breiðablik á 
fimmtudaginn tryggt sér Íslands-
meistaratitilinn en liðið tapaði illa 
3-0 fyrir Kópavogsliðinu og þurfti 
því að hafa sig allt við til að landa 
titlinum í gær. 

„Það var virkilega pirrandi að 

tapa svona illa gegn Blikum á 
fimmtudaginn og við ætlum svo 
sannarlega að gera betur í dag.“

KR og Valur hafa í gegnum ára-
tugina verið miklir erkifjendur og 
því var ekki leiðinlegt fyrir KR-
inginn að klára Íslandsmeistara-
titilinn á þeirra heimavelli. 

„Það er auðvitað alltaf gaman 
að klára svona titil en KR og 
Valur eru miklir erkifjendur og 
því sérstaklega gaman hér.“ 
 stefanp@365.is

KR Íslandsmeistari í 26. sinn
KR-ingar tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn í gær eft ir sigur á Val 2-1. Liðið á enn tvo leiki eft ir af tíma-
bilinu og geta leikmenn liðsins nú andað léttar. Gary Martin gerði bæði mörk KR í leiknum. 

MEISTARAR  Bjarni Guðjónsson fer hér í gegnum ákveðna athöfn eftir alla sigurleiki. Stemningin var mögnuð eftir leik KR og 
Vals í gær. Íslandsmeistarar árið 2013 dönsuðu sigurdans með stuðningsmönnum Vesturbæinga.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

FÓTBOLTI „Þetta er alveg ný til-
finning fyrir mig og ótrúlega sætt 

að vinna þennan titil,“ segir Gary 
Martin, leikmaður KR, eftir sigur-
inn í gær. 

KR varð Íslandsmeistari í Pepsi-
deild karla eftir flottan útisigur á Val, 
2-1, í gær og gerði Englendingurinn 
bæði mörk KR í leiknum. 

„Þetta er fyrsta heila tímabilið 
mitt hjá félaginu og þvílíkt tímabil. 
Það er erfitt að lýsa þessari til-
finningu. Eftir alla þessu vinnu  og 
hvernig liðið hefur alltaf staðið 
saman sem ein heild er ótrúlegt að 
ná loks markmiðum sínum.“

Martin hefur verið magnaður 
undanfarnar vikur og hefur nú skorað 
11 mörk fyrir KR-inga á þessu Ís-
landsmóti. 

„Við lögðum alla þessa vinnu 
á okkur fyrir þetta andartak. Mér 
fannst við vera besta liðið á Íslandi á 
síðustu leiktíð en náðum að kasta frá 
okkur titlinum. Núna er hann okkar 
og við verðum að njóta þess.“

Framherjinn telur að reynsla og 
liðsheild hafi skilað þessum titli. 

„Við fengum Brynjar Björn [Gunn-
arsson] fyrir tímabilið og hann er 
sennilega einn mesti reynsluboltinn í 
íslenskum fótbolta.“  - sáp

Unnum fyrir þessu andartaki 

SÁTTIR  Gary Martin fagnar hér ásamt 
Hannesi Þór.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Stjörnumenn gulltryggðu farseðil í Evrópukeppni á næsta ári 
með 3-2 sigri á Blikum á Samsung-vellinum í gær. 

„Þetta er stórkostlegt, við settum okkur markmið að 
ná Evrópusæti og við náðum því. Við unnum Blika sem 
Stjarnan hefur verið í basli með undanfarið,“ sagði 
Logi Ólafsson, þjálfari Stjörnunnar eftir leikinn.

„Við höfum unnið bug á ýmsum draugagangi 
sem hefur verið í Garðabæ, bæði hjá okkur og 
gegn öðrum liðum. Þetta er vonandi búið í 
bili og það er frábært.“

Þetta var þriðja árið í röð sem liðin 
mætast undir lok móts upp á Evrópusæti.

„Ég vill ekki kalla þetta hefndarhug, við för-
um í alla leiki til að vinna og menn nálguðust 
þetta af miklum eldmóði. Við héldum þetta út 
og erum ánægðir með það.“

Stjarnan loksins í Evrópukeppnina
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Innihald
Markmiðasetning

Mataræði
Reglusemi 

Seigla
Uppgjör

Blaðinu mun fylgja dagatal til að skrá markmið.
Einnig verður að finna hlaupaprógramm frá Kára Steini 

og sundprógramm frá Jakobi Jóhanni, svo eitthvað sé nefnt.

Taktu október með trompi:
Skráðu þig í Meistaramánuð á meistaramanudur.is 

Allar frekari upplýsingar um sérblaðið Meistaramánuð  
er hægt að nálgast hjá tilteknum sölumönnum.

kolli@365.is s. 512 5447
sverrirbirgir@365.is s 512 5432

Meistaramánuður
Í tilefni Meistaramánaðar ætla 365miðlar að gefa út 

sérblaðið Meistaramánuður, fimmtudaginn 26 september.

Mörkin:  0-2  Atli Viðar Björnsson (29.), 0-2 Atli 
Viðar Björnsson (63.).

Fram (4-3-3): Ögmundur Kristinsson 6 - Orri 
Gunnarsson 6, Alan Lowing 5, Halldór Arnarsson 
5 (72., Steffen Haugland -), Jordan Halsman 4 - 
Sam Hewson 6, Jón Gunnar Eysteinsson 4 (66., 
Aron Bjarnason 7), Viktor Bjarki Arnarsson 6 - 
Kristinn Ingi Halldórsson 4 (82., Halldór Hermann 
Jónsson -), Almarr Ormarsson 6, Hólmbert Aron 
Friðjónsson 6.

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 7 - Brynjar 
Ásgeir Guðmundsson 7, Guðmann Þórisson 7, 
Freyr Bjarnason 6, Sam Tillen 7 - Björn Daníel 
Sverrisson 6 (91., Einar Karl Ingvarsson -), Emil 
Pálsson 6, Kristján Gauti Emilsson 4 - Ólafur Páll 
Snorrason 5 (72., Ingimundur Níels Óskarsson -), 
Atli Guðnason 5 (88., Hólmar Örn Rúnarsson -), 
*Atli Viðar Björnsson 8.

Skot (á mark): 12-13 (3-6) Horn: 9-3  

Varin skot: Róbert 4 - Ögmundur 3 

Aukaspyrnur: 11-10 

0-2
Laugardalsvelli 
341 áhorfendur

 Valgeir 
Valgeirsson (8)

Mörkin:  1-0 Jóhann Birnir Guðmundsson (47.), 
2-0 Einar Orri Einarsson (66.), 2-1 Aaron Spear 
(72.), 2-2 Gunnar Már Guðmundsson (76.), 3-2 
Hörður Sveinsson (85.), 4-2 Bojan Stefán Ljubicic 
(89.).

KEFLAVÍK (4-5-1): Ómar Jóhannsson 6 - Endre 
Ove Brenne 6 (63. Elías Már Ómarsson 5), Har-
aldur Freyr Guðmundsson 6, Halldór Kristinn Hall-
dórsson 6, Magnús Þór Matthíasson 6 - Einar Orri 
Einarsson 7, Arnór Ingvi Traustason 6 (43. Frans 
Elvarsson 5), Jóhann Birnir Guðmundsson 7*, Ray 
Anthony Jónsson 5 (74. Grétar Atli Grétarsson ), 
Bojan Stefán Ljubicic 6- Hörður Sveinsson 7.

ÍBV (4-4-2): Guðjón Orri Sigurjónsson 6 - Arnór 
Eyvar Ólafsson 5, Eiður Aron Sigurbjörnsson 6, 
Bjarni Gunnarsson 5 (63. Jón Gísli Ström 6), Jón 
Ingason 5 - Aziz Kemba 5, Gunnar Þorsteinsson 5, 
Tonny Mawejje 6, Arnar Bragi Bergsson 5- Brynjar 
Gauti Guðjónsson 5, Aaron Spear 6 (85. Ian Jeffs 
-)5, Andri Adolphsson 6 - Jón Vilhelm Ákason 6, 
Eggert Kári Karlsson 5 (68., Þórður Birgisson 5).

Skot (á mark): 20-7 (5-2) Horn: 5-3  

Varin skot: Ómar 3 - James 4 

Aukaspyrnur: 13-15 

4-2
Nettóvöllur 920 
áhorfendur

 Kristinn 
Jakobsson (6)

Mörkin:  1-0 Viðar Örn Kjartansson (62.), 2-0 Emil 
Berger (66.), 2-1 Eyþór Helgi Birgisson (83.).

Víkingur (4-5-1): Einar Hjörleifsson 6  - Emir 
Dokara 6 , Damir Muminovic 6 , Insa Bohigues 5 
, Samuel Jimenez 5, - Alfreð Már Hjaltalín 6 (71. 
Guðmundur Magnússon -), Farid Zato 5 , Björn 
Pálsson 5 (71. Eyþór Birgisson-), Juan Torres Tena  
5 (55. Eldar Masic 5)  , Antonio Mossi 5 , -  Guð-
mundur Steinn Hafsteinsson 5. 

Fylkir (4-5-1): Kristján Finnbogason 5, - Ásgeir 
Örn Arnþórsson 6 , Kjartan Ágúst Breiðdal 5 (90. 
Davíð Einarsson - ), Kristján Hauksson 7, Tómas 
Þorsteinsson 6, - Emil Berger 7,  Ásgeir Börkur 
Ásgeirsson 6 , Agnar Bragi Magnússon 5 , Elís 
Rafn Björnsson 6 , Pablo Punyed 7 - Viðar Örn 
Kjartansson 8

Skot (á mark): 11-6 (5-3) Horn: 9-1  

Varin skot: Kristján 1 - Einar 2 

Aukaspyrnur: 4-6 

2-1
Fylkissvöllur 
1066 áhorfendur

 Erlendur 
Eiríksson (6)

Mörkin:  1-0 Chukwudi Chijindu (2.).

Þór (4-5-1): Srdjan Rajkovic 5–  Sveinn Elías 
Jónsson 5, Atli Jens Albertsson 5, Orri Freyr 
Hjaltalín 5, Ingi Freyr Hilmarsson 5–  Edin Beslija 
5 (73. Jóhann Helgi Hannesson -), Ármann Pétur 
Ævarsson 6, Orri Sigurjónsson 6, Jónas Björgvin 
Sigurbergsson 5 (57. Sigurður Marinó Kristjánsson 
5), Mark Tubæk 5–  Chukwudi Chijindu 7

ÍA (4-5-1): Árni Snær Ólafsson 5–  Hector Pena 
Bustamante 5, Kári Ársælsson 5, Ármann Smári 
Björnsson 6, Einar Logi Einarsson 5–  Joakim Wrele 
5, Jóhannes Karl Guðjónsson 5, Jorge Garcia 6, 
Hallur Flosason 5 (74. Hafþór Ægir Vilhjálmsson -) 
, Andri Adolphsson 5 –  Garðar Gunnlaugsson 5

Skot (á mark): 11-15 (5-0) Horn: 2-4  

Varin skot: Rajkovic  0 - Árni 3 

Aukaspyrnur: 12-5 

1-0
Þórsvöllur  
715 áhorfendur

 Gunnar Jarl 
Jónsson (7)

FAGNA KR-INGAR Á HLÍÐARENDA?  KR-liðið er í kjörstöðu á toppnum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Fylkismenn bundu enda 
á Pepsideildarævintýri Víkings 
Ó. í Lautinni í gær með 2-1 sigri í 
dramatískum leik.

Heimamenn komust í 2-0 í leikn-
um en Víkingar neituðu að gefast 
upp og náðu að minnka muninn 
undir lokin. Lengra komust þeir 
ekki og dvöl þeirra í Pepsi-deild 
karla á enda. 

Ólafsvíkingar eru með 17 stig, 
fjórum stigum á eftir Þór en liðin 
mætast í lokaumferðinni.  Víking-

ar léku sinn fyrsta leik í efstu deild 
í sögu félagsins gegn Fram í vor.

„Mér fannst við spila vel, sér-
staklega í fyrri hálfleik en í byrj-
un seinni hálfleiks náðum við bara 
ekki að koma boltanum í gott spil 
og þetta fór svona,“ segir Ejub 
Purisevic, þjálfari Víkings, eftir 
leikinn í gær. 

Aðspurður um ákvarðan-
ir  Erlends Eiríkssonar,  dómara 
leiksins.

„Ég vil ekki tjá mig mikið um 

dómara en vil segja eitt. Það hefur 
lítið fallið með okkur í sumar bæði 
í þessum leik og öðrum en svona er 
fótboltinn stundum.“

Það er því orðið ljóst hvaða lið 
falla niður um deild í ár. Skaga-
menn og Víkingar verða ekki í 
Pepsi-deildinni að ári. 

KR-ingar eru orðnir Íslands-
meistarar og það er einnig orðið 
ljóst hvaða lið taka þátt í Evrópu-
keppni á næsta ári. Það verður því 
lítið undir í lokaumferðinni.  - sáp

Víkingur Ó. féll niður í 1. deild
Víkingur Ó. féll í gær niður um deild en liðið lék í sumar sitt fyrsta tímabil í 
efstu deild karla í knattspyrnu. Fylkismenn voru einfaldlega of sterkir. 
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S Ú R M J Ó L K

NÝJAR UMBÚÐIR
SAMA GÓÐA INNIHALDIÐ

Súrmjólkin skipar sígildan sess í matarmenningu Íslendinga

og er sjálfsagður hluti af morgunverðarborðinu. 
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ENSKA DEILDIN 2013 
STAÐAN
 1. Arsenal 5 4 0 1 11:6 12
 2. Tottenham 5 4 0 1 5:1 12
 3. Man.City 5 3 1 1 12:4 10
 4. Chelsea 5 3 1 1 6:2 10
 5. Liverpool 5 3 1 1 5:3 10
 6. Everton 5 2 3 0 6:4 9
 7. Southampton 5 2 2 1 3:2 8
 8. Man.Utd. 5  2 1 2 7:6 7
 9. Swansea 5 2 1 2 7:7 7
 10. Stoke 5 2 1 2 4:5 7
 11. Hull 5 2 1 2 5:7 7
 12. Newcastle 5 2 1 2 5:8 7
 13. Aston Villa 5 2 0 3 6:6 6
 14. W.B.A. 5 1 2 2 4:4 5
 15. West Ham 5 1 2 2 4:4 5
 16. Cardiff 5 1 2 2 4:6 5
 17. Norwich 5 1 1 3 3:6 4
 18. Fulham 5 1 1 3 3:7 4
 19. C.Palace 5 1 0 4 4:8 3
 20. Sunderland 5 0 1 4 3:11 1

NORWICH - ASTON VILLA 0-1
0-1 Libor Kozák (30.).

LIVERPOOL - SOUTHAMPTON 0-1
0-1 Dejan Lovren (53.).

NEWCASTLE - HULL CITY 2-3
1-0 Loïc Remy (10.), 1-1 Robert Brady (26.), 2-1 
Loïc Remy (44.), 2-2 Ahmed Elmohamady (48.), 
3-2 Sone Aluko (76.).

WBA - SUNDERLAND 3-0
1-0 Stephane Sessegnon (20.), 2-0 Liam 
Ridgewell (76.), Morgan Amalfitano (90.)

WEST HAM - EVERTON 2-3
1-0 Ravel Morrison (31.), 1-1 Leighton Baines 
(62.), 2-1 Mark Noble (76.), 2-2 Leighton Baines 
(83.) 2-3 Romelu Lukaku (85.)

CHELSEA - FULHAM 2-0
1-0 Oscar (52.), 2-0 John Mikel Obi (84.)

ARSENAL - STOKE 3-1
1-0 Aaron Ramsey (5.), 1-1 Geoff Cameron (26.),  
2-1 Per Mertesacker (36.), 3-1 Bacary Sagna 
(72.).

CRYSTAL PALACE - SWANSEA 0-2
0-1 Michu (2.), 0-2 Nathan Dyer (48.).

MAN. CITY.  - MAN. UTD. 4-1
1-0 Sergio Agüero (16.), 2-0 Yaya Touré (45.), 3-0 
Sergio Agüero (47.), 4-0 Samir Nasri (50.), 4-1 
Wayne Rooney (87.).

CARDIFF - TOTTENHAM 0-1
0-1 Paulinho (93.)

ENSKA DEILDIN  
ÚRSLIT

FÓTBOLTI Manchester City sýndi 
allar sínar bestu hliðar þegar 
liðið skellti nágrönnum sínum, 
Englandsmeisturum Manchester 
United, 4-1 í ensku úrvalsdeildinni 
í gær.

City komst í 2-0 með síðustu 
spyrnu fyrri hálfleiks og bætti 
tveimur mörkum við á fyrstu 
fimm mínútum seinni hálfleiks og 
gerði út um leikinn.

City var mun betri aðilinn og 
lyfti sér upp í þriðja sæti með sigr-

inum en Manchester United situr 
eftir í áttunda sæti eftir fimm 
umferðir.

Þjóðverjinn Mesut Özil sem 
nýlega gekk til liðs við Arsenal 
frá Real Madrid þurfti ekki lang-
an tíma til að aðlagast liðinu. Hann 
átti þátt í öllum þremur mörk-
um Arsenal sem vann Stoke 3-1. 
Arsenal tyllti sér á toppinn með 
sigrinum en liðið er þó með jafn-
mörg stig og Tottenham sem lagði 
Cardiff 1-0.

Gylfi Sigurðsson var óheppinn 
að skora ekki þegar hann átti fast 
skot í slána en hann lék fyrstu 71 
mínútu leiksins. Paulinho skor-
aði eina mark leiksins á síðustu 
sekúndum leiksins. Aron Einar 
Gunnarsson lék allan leikinn fyrir 
Cardiff.

Swansea sigraði Crystal Palace 
2-0 á útivelli í gær. Swansea lyfti 
sér þar upp í 9. sæti deildarinnar 
en Crystal Palace er í næstneðsta 
sæti með þrjú stig.  - gmi

City fór illa með United 
Man. City niðurlægði granna sína í United um helgina. Arsenal og Tottenham á 
toppnum. Özil fór á kostum og Crystal Palace er í næstneðsta sæti með þrjú stig. 

SJÓÐANDI  Framherjinn Sergio Aguero gerði tvö mörk fyrir Manchester City þegar 
liðið rúllaði yfir granna sína í Manchester United.  NORDICPHOTOS/GETTY

MAGNAÐUR  Mesut Özil hefur byrjað 
ótrúlega með Arsenal.  NORDICPHOTOS/GETTY
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁR EINN

Ítölsk hönnun
hágæða sófasett

Kynningarve
rð

Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus)
Kópavogi · Sími 544 2121

Opið virka daga frá kl. 10-18
laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

SÉRHÆFUM OKKUR Í SMÍÐI Á HEILSURÚMUM

FAGLEG
RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGU-
GREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu 
 legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á 
 heilsu dýnum, án skuldbindinga!

20-50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HEILSURÚMUM

Frí heimsending á hjónarúmum
eða tökum gamla rúmið upp í nýtt!

LAGERHRE INSUN
Á ARINELDSTÆÐUM

EINUNGIS 3 VERÐ!

19.900,-
29.900,-
39.900,-

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Evrópumál 21.00 
Eldhús meistaranna 21.30 Græðlingur 

07.00 Man. City - Man. Utd.
15.30 WBA - Sunderland
17.10 Chelsea - Fulham
18.50 Premier League World
19.20 Arsenal - Stoke
21.00 Messan
22.00 Football League Show 
22.30 Man. City - Man. Utd. 
00.10 Messan

07.00 Real Madrid - Getafe
16.15 Rayo Vallecano - Barcelona
17.55 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
18.25 Valur - KR
20.05 Pepsí-mörkin
21.20 Spænsku mörkin
21.50 Evrópudeildarmörkin
22.45 Þýski handboltinn
00.05 Zulte-Waregem - Wigan

06.00 Eurosport 07.00 Tour Championship 2013 
12.00 Golfing World 12.50 Tour Championship 
2013  18.00 Golfing World 18.50 PGA Tour - 
Highlights 
19.45 Tour Championship 2013  22.00 Golfing 
World 22.50 Ryder Cup Official Film 2008 00.05 
Eurosport

11.55 Office Space  
13.25 Monte Carlo
15.10 Big Miracle
16.55 Office Space
18.25 Monte Carlo  
20.15 Big Miracle
22.00 The Messenger
23.55 Fair
01.40 More Than a Game
03.25 The Messenger

17.55 Strákarnir  
18.25 Friends  
18.45 Seinfeld
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men  (4:24)
20.00 Sjálfstætt fólk  Viðmælandi Jóns 
Ársæls að þessu sinni er Stefán Jón Haf-
stein, tilvonandi borgarfulltrúi.
20.25 Eldsnöggt með Jóa Fel  (3:10) 
20.55 Ally McBeal  (1:23) 
21.40 Without a Trace  (6:23) 
22.25 Cold Case  (21:24) Fjórða þátta-
röð þessara vinsælu spennuþátta. 
23.10 Sjálfstætt fólk
23.40 Eldsnöggt með Jóa Fel  
00.05 Ally McBeal  
00.50 Without a Trace  
01.35 Cold Case
02.20 Tónlistarmyndbönd

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.35 Everybody Loves Raymond 
08.00 Cheers 
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.55 Secret Street Crew  
16.45 Top Gear 
17.40 Dr. Phil
18.20 Judging Amy (6:24)
19.05 Happy Endings (4:22)
19.30 Cheers (8:26)
19.55 Rules of Engagement (6:13)
20.20 Kitchen Nightmares (7:17) 
 Flestum er meinilla við matreiðslumann-
inn Gordon Ramsey enda með dónalegri 
mönnum. 
21.10 Rookie Blue (7:13)  Skemmti-
legur þáttur um líf nýliða í lögreglunni 
sem þurfa ekki aðeins að glíma við saka-
menn á götum úti heldur takast á við 
samstarfsmenn, fjölskyldu og eiga um 
leið við eigin bresti.
22.00 CSI: New York (3:17)  Rann-
sóknardeildin frá New York snýr aftur í 
hörkuspennandi þáttaröð þar sem hinn 
alvitri Mac Taylor ræður för.
22.50 CSI (1.23)
23.35 Law & Order. Special Victims 
Unit (4:23)
00.20 Rookie Blue
01.10 The Walking Dead
02.00 Unforgettable 
02.50 Pepsi MAX tónlist

17.20 Fæturnir á Fanneyju
17.31 Spurt og sprellað
17.38 Töfrahnötturinn 
17.51 Engilbert ræður
17.59 Skoltur skipstjóri 
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Doktor Ása
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Undur lífsins–  Heimurinn 
stækkar (3:5) (Wonders of Life)  Í þess-
um heimildamyndaflokki frá BBC er 
farið um heiminn og útskýrt með hlið-
sjón af grundvallarlögmálum vísindanna 
hvernig líf kviknaði á jörðinni og lífver-
ur hafa þróast.
20.55 Brúin (1:10) (Broen II)  Rann-
sóknarlögreglumaðurinn Martin Rohde 
í Kaupmannahöfn og starfssystir hans, 
Saga Norén í Malmö, eru mætt aftur til 
leiks í æsispennandi sakamálaþáttaröð. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Vörður laganna (7:10) (Copper) 
 Bandarískur sakamálamyndaflokkur. Þætt-
irnir gerast í New York upp úr 1860 og segja 
frá ungri írskri löggu sem hefur í nógu að 
snúast í hverfinu sínu og reynir um leið að 
grafast fyrir um afdrif fjölskyldu sinnar.
23.05 Kviðdómurinn (2:5) (The Jury II) 
Breskur myndaflokkur.
23.50 Kastljós
00.15 Fréttir
00.25 Dagskrárlok

06.10 Fréttir  
07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm in the Middle
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  
10.15 Gossip Girl  
11.00 I Hate My Teenage Daughter
11.20 New Girl
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar
13.00 Perfect Couples  
13.25 So you think You Can Dance
14.45 Total Wipeout
16.05 Villingarnir  
16.25 Ellen  (50:170)
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar  
17.57 Simpson-fjölskyldan  (21:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 Stelpurnar  (1:20) Frábærir 
sketsaþættir. 
19.40 The Big Bang Theory  (22:24) 
20.35 Nashville  (14:21) Dramatískir 
þættir þar sem tónlistin spilar stórt hlut-
verk og fjallar um kántrísöngkonuna 
Rayna James sem muna má sinn fífil 
fegri og ferillinn farinn að dala. 
21.20 Suits  (9:16) Þriðja þáttaröðin  um 
hinn eitursnalla Mike Ross, sem áður fyrr 
hafði lifibrauð sitt af því að taka margvís-
leg próf fyrir fólk gegn greiðslu. 
22.05 The Americans  (1:13) Vandaðir 
spennuþættir um hjón sem eru í raun 
meðlimir sovésku leyniþjónustunnar og 
vinna við það að safna leynilegum upp-
lýsingum um bandarísk stjórnvöld.
23.15 The Untold History of The 
United States  (5:10) 
00.15 Shut Up and Sing
01.45 Anger Management
02.10 Mike and Molly
02.30 How I Met Your Mother  
02.55 Orange is the New Black
03.50 I Could Never Be Your Woman
05.25 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Könnuðurinn Dóra  07.24 Svampur 
Sveinsson  07.46 Elías 07.58 Áfram Diego, áfram! 
 08.22 Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.44 Doddi 
litli og Eyrnastór  08.55 Rasmus Klumpur og 
félagar  09.00 Latibær 09.24 Strumparnir  09.49 
Hvellur keppnisbíll  10.00 Lukku láki  10.24 
Ofurhundurinn Krypto  10.46 Hello Kitty 11.00 
Könnuðurinn Dóra  11.24 Svampur Sveinsson 
 11.46 Elías  11.58 Áfram Diego, áfram!  12.22 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  12.44 Doddi 
litli og Eyrnastór  12.55 Rasmus Klumpur og 
félagar  13.00 Latibær  13.24 Strumparnir 13.49 
Hvellur keppnisbíll  14.00 Lukku láki 14.24 
Ofurhundurinn Krypto  14.46 Hello Kitty 15.00 
Könnuðurinn Dóra 15.24 Svampur Sveinsson 
 15.46 Elías 15.58 Áfram Diego, áfram! 16.22 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  16.44 Doddi 
litli og Eyrnastór 16.55 Rasmus Klumpur og 
félagar  17.00 Latibær 17.24 Strumparnir  17.49 
Hvellur keppnisbíll 18.00 Lukku láki 18.24 
Ofurhundurinn Krypto  18.46 Hello Kitty  19.00 
Skógardýrið Húgó  

17.15 School Pride  
17.55 Hart of Dixie  
18.35 Neighbours from Hell  
19.00 Celebrity Apprentice  (3:11)  
20.25 It‘s Love, Actually  (3:10)  
20.45 Mindy Project  (3:24) Gaman-
þáttaröð um konu sem er í góðu starfi 
en gengur illa að fóta sig í ástalífinu. 
21.10 Graceland  (3:13) Spennandi 
þáttaröð um ungan nýliða í bandarísku 
alríkislögreglunni. 
21.50 Justified  (3:13) Dramatískir 
þættir um lögreglumanninn Raylan 
Givens sem er færður til í starfi. 
22.30 Pretty Little Liars  (2:24) 
23.10 Nikita  (2:23)
23.50 Celebrity Apprentice  (3:11) 
01.15 It‘s Love, Actually
01.40 Mindy Project
02.00 Graceland
02.45 Justified
03.30 Tónlistarmyndbönd

Stöð 2 kl. 20.35
Nashville
Dramatískir þættir þar sem tónlistin 
spilar stórt hlutverk og fj allar um kántrí-
söngkonuna Rayna James sem muna má 
sinn fífi l fegurri og ferillinn farinn 
að dala. Ungstirnið Juliette 
Barnes er hins vegar á upp-
leið á ferlinum og á framtíðina 
fyrir sér. Rayna telur þann kost 
vænstan að láta reyna á sam-
starf til að eiga von um að geta 
haldið áfram í bransanum. Með 
aðalhlutverk fara Connie Britton 
og Heyden Panettiere.

FM 957 kl 16.00
FM95BLÖ
FM95BLÖ er í umsjón Auðuns Blön-
dal alla virka daga kl. 16-18  á FM957. 
Með Audda í þættinum eru nokkrir 
góðir vinir hans. Björn 
Bragi er á mánudögum, 
Sveppi á þriðjudög-
um og Hjöbbi Ká á 
fi mmtudögum. Það 
vill enginn missa af 
þessum þætti – 
það er bara 
þannig.

CSI: New York
SKJÁR EINN KL. 22.00 Rannsóknar-
deildin frá New York snýr aft ur í hörku-
spennandi þáttaröð þar sem hinn alvitri 
Mac Taylor ræður för. Stúlka hverfur 
sporlaust og endar leitin í San Fransisco 
þar sem deildin kemst að hinu sanna.

Kastljós
SJÓNVARPIÐ KL. 19.35 Í þættinum 
eru tekin fyrir málefni líðandi stundar 
og fj allað um menningu, listir og dægur-
mál hvers konar. Helstu fréttir sam-
félagsins á hverjum tíma eru þó iðulega 
í forgrunni í formi fréttaskýringa og 
beinskeyttra viðtala.

DAGSKRÁ
23. september 2013  MÁNUDAGUR

Í KVÖLD

8,7 6,7TV.COM

Pepsi-mörkin
STÖÐ SPORT KL. 20.05  Mörkin og 
marktækifærin í leikjunum í Pepsi-deild 
karla í knattspyrnu.
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TÆKLUM FIFA 14 
FRÍTT HEIM

Örugg
vefverslun

Sendum um
allt land

Hagstætt
verð

Hraðsendingheimkaup.is

Risa vefverslun 
– aukin þjónusta

Frá því Heimkaup hóf göngu sína hafa mörg 
þúsund Íslendinga nýtt sér hversu þægilegt og 
fljótlegt er að versla á heimkaup.is, enda bjóðum 
við mikið úrval af vörum á frábæru verði. 

Við sendum vöruna til þín frítt* hvert á land sem 
er og komum vörum til skila sama kvöld ef 
pantað er fyrir kl. 17. Við bjóðum viðskiptavini 

líka velkomna í sýningarsal okkar í Turninum, Kópavogi þar 
sem hægt er að kaupa vörur á staðnum eða sækja vörur 
sem keyptar eru í vefversluninni.

við

Vi
er
pa

líka velkomna í 
sem hægt er að
sem keyptar er

Brot af vöruúrvali okkar

*Sjá nánar um sendingarmöguleika og skilmála um heimsendingar á heimasíðunni, 
www.heimkaup.is

Xbox 360 Slim Garcinia CamboXbox 360 Slim Garcinia Cambo

13.490

COD Ghosts

10.990

Xbox 360 þráðlaus stýripinniLandnemarnir á CATANanon Powershot

10.9956.490

Playstation 3 Dual Shock 3 stýripinni 

innan höfuðborgarsvæðisins*

SENDUM 
FRÍTT HEIM 
STRAX UM 
KVÖLDIÐ

64.900 3.990

FIFA 14
Einungis 200 leikir verða sendir frítt heim 
kvöldið fyrir útgáfudag, fimmtudagskvöldið 
26. september milli kl. 22 og 24. 
Fyrstir kaupa, fyrstir fá.

SPILAÐU 
FYRIR 

MIÐNÆTTI

27. septemberÚTGÁFU-
DAGUR

12.990

COD Ghosts

200 leikir 

kvöldið fyrir.

Tryggðu þér 

eintak!

L d i á CATAN Garcinia CamboXbox 360 Slim

FORSALA

Xb 360 þ áðl tý i i i



23. september 2013  MÁNUDAGUR| MENNING | 34

MÁNUDAGSLAGIÐ

„Ég þarf aldrei að hugsa mig um 
þegar einhver vill kynnast Íslandi 
í gegnum skáklistina, okkar göf-
ugu þjóðaríþrótt,“ segir skákmað-
urinn og rithöfundurinn Hrafn 
Jökulsson, sem mun leiða sænska 
leikstjórann Lukas Moodysson um 
slóðir Bobby Fischer hér á landi. 
Moodysson er heiðurs gestur kvik-
myndahátíðarinnar RIFF í ár og 
hafði sérstakan áhuga á að heim-
sækja slóðir skákmeistarans á 
meðan á heimsókninni stóð.

„Mínir góðu vinir í RIFF sögðu 
mér að leikstjórinn hefði áhuga á 
því að fara á söguslóðir skákar-
innar. Það er sérlega skemmtilegt 
að einn besti og snjallasti leik-

stjóri heims skuli hugsa um skák 
þegar hann kemur til Íslands og 
sýnir hvílíkt stórveldi við erum í 
skákheiminum,“ útskýrir Hrafn, 
sem kveðst hafa lært manngang-
inn um það leyti er Fischer vann 
heimsmeistaratitilinn í Reykjavík 
árið 1972.

Hann hyggst fara með leikstjór-
ann að leiði Fischers í Laugardæla-
kirkjugarði og heimsækja Fischer-
setrið á Selfossi. „Svo endar þetta 
vonandi með því að við setjumst 
að tafli og kannski fæ ég að spyrja 
hann svolítið um hans mörgu 
meistaraverk. Æskileg niðurstaða 
væri síðan sú að hann gerði bíó-
mynd um skák á Íslandi, ég held 

að það steinliggi alveg.“ Aðspurð-
ur segist Hrafn þekkja nokkuð 
til verka Moodyssons, sem hefur 
leikstýrt myndum á borð við Fuck-
ing Åmål, Tillsammans og Ett hål 
i mitt hjärta. „Það er virkilega 
gaman að hann skuli vera að koma 
á RIFF og heiðra okkur með nær-
veru sinni, þessi mikli snillingur,“ 
segir hann að lokum.  
 sara@frettabladid.is

Leiðir Moodysson 
um slóðir Fischers
Hrafn Jökulsson, skákmaður og rithöfundur, leiðir sænska leikstjórann Lukas 
Moodysson um slóðir skákmeistarans Bobby Fischer hér á landi. 

ÁHUGAMAÐUR UM FISCHER  Sænski leikstjórinn Lukas Moodysson er mikill áhugamaður um Bobby Fischer. Hrafn Jökulsson 
mun leiða leikstjórann um slóðir skákmeistarans. NORDICPHOTOS/GETTY

„Það var mjög fyndið þegar við 
vorum að taka upp á Eistnaflugi í 
Neskaupstað. Þá skárum við okkur 
algjörlega úr þar sem við vorum 
fjórar vinkonur í hópi eiturharðra 
rokkara,“ segir myndlistarkonan 
Dóra Hrund Gísladóttir sem lauk 
nýverið við vinnslu sinnar fyrstu 
heimildarmyndar sem fjallar um 
listahátíðir úti á landi. 

Heimildarmyndin heitir Ver-
tíð og fjallar um listahátíðir sem 
haldnar voru úti á landi sumarið 
2012. Vinkonurnar Dóra Hrund, 
Rakel Sif Haraldsdóttir, Alex-

andra Baldursdóttir og Borghildur 
Tumadóttir lögðu af stað með kvik-
myndagræjur sem þær fengu að 
láni á Lunga á Seyðisfirði og fóru á 
Eistnaflug í Neskaupstað, Jónsviku 
á Húsavík og Æring á Rifi. 

„Það voru svo margar flottar 
listahátíðir síðasta sumar og okkur 
langaði til að fanga stemninguna. 
Það er ekki víst að þessar hátíðir 
verði haldnar eftir nokkur ár og 
okkur fannst mikilvægt að búa til 
heimildarmynd um þær,“ segir 
Dóra Hrund sem leikstýrði jafn-
framt myndinni. 

Spurð út í aðdraganda myndar-
innar segir Dóra að hana hafi ekki 
langað til þess að vinna hefðbundna 
sumarvinnu eftir að hún lauk námi 
í myndlist við Listaháskóla Íslands. 
„Ég fór að pæla í hvað ég gæti gert 
annað og datt þá í hug að fá vin-
konur mínar með mér í lið að gera 
heimildarmyndina. Þær eru að 
læra mannfræði, hljóð- og mynd-
list. Við byrjuðum á að sækja um 
styrki en fengum enga. Það stopp-
aði okkur þó ekki og við náðum að 
ljúka við myndina með greiðum hér 
og þar,“ segir hún.

Fanga stemningu listahátíða
Myndlistarkonan Dóra Hrund Gísladóttir frumsýnir heimildarmyndina Vertíð.

LEIKSTÝRIR HEIMILDARMYND UM 
LISTAHÁTÍÐIR  Dóra Hrund Gísladóttir 
leikstýrir sinni fyrstu heimildarmynd 
sem fjallar um listahátíðir úti á landi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Félagarnir Atli Snær Keranson, Magnús Þór 
Gunnarsson og Franz Gunnarsson eru að setja 
saman vefsíðu þar sem allar bæjarhátíðir og 
tónlistarhátíðir á Íslandi eru samankomnar 
undir einum hatti. Um er að ræða endurbætta 
vefsíðu á sömu slóð og hefur áður verið notuð, 
Hatid.is. 

„Þetta eru hátíðir úti um allt land. 
Við erum ekki bara að einbeita okkur 
að menningarnótt, 17. júní eða Iceland 
Airwaves,“ segir Franz. „Þetta verður 
algjör gagnagrunnur fyrir allar hátíðir 
á Íslandi.“ Vefsíðan, sem verður bæði 
á ensku og íslensku, fer líkast í loftið í 
október eða nóvember.

Vefsíðan byggir á Hátíðahandbókinni 

sem þeir Franz, Atli Snær og Magnús Þór gáfu 
í fyrsta sinn út síðastliðið vor. Henni var 

dreift um allt land í 25 þúsund eintök-
um og mæltist framtakið vel fyrir. Sú 
handbók verður gefin aftur út fyrir 
næsta sumar. 

„Næsta skref er að vinna Hátíða-
handbókina á ensku sem verður 
aðeins veglegri. Hún kemur út 
í febrúar og er aðallega stíluð á 
útlendinga sem eru að koma hingað 

og vilja kíkja á viðburði.“ 
Sú handbók verður unnin í sam-

starfi við Icelandic Music Export, sem 
mun aðstoða við að dreifa henni á erlend-

ar hátíðir og senda á erlenda tengiliði.  - fb

Allar hátíðir undir einum hatti
Þrír félagar undirbúa vefsíðuna Hatid.is þar sem allar hátíðir eru samankomnar.

HÁTÍÐIR UNDIR EINUM HATTI  Franz Gun-
narsson og félagar setja endurbættu vefsíðuna 

Hatid.is í loftið á næstunni.

➜ Handbækurnar og vefsíðan Hatid.is eru 
fjármagnaðar með sölu á auglýsingum. 

➜ Bobby Fischer lést þann 
17. janúar árið 2008, 

Lukas Moodysson fæddist 
sama dag árið 1969.

Ljósmynda-
keppni
Fréttablaðsins

LUMAR ÞÚ Á GÓÐRI
ÚTIVISTARLJÓSMYND?

Hefst í dag og lýkur á miðnætti
miðvikudaginn 2. október.

Taktu þátt í ljósmyndasamkeppni Fréttablaðsins, þú gætir unnið 
glæsilega Nikon-myndavél og fengið myndina þína birta í 
Fréttablaðinu.  

Þema keppninnar er „Útivist“. Ef þú átt góða útivistarmynd frá því í 
sumar skaltu einfaldlega fara inn á www.ljosmyndakeppni.visir.is 
þar sem hægt er að hlaða upp myndinni. 

Innsendar myndir birtast á Vísi og á Facebook-síðu Fréttablaðsins 
þar sem lesendur geta kosið bestu myndina. Bestu myndirnar verða 
birtar í Fréttablaðinu síðar í haust.

Ef þú átt frábæra mynd sem fangar skemmtilega 
útivistarstemningu hvetjum við þig til að taka þátt!

Keppnin stendur yfir frá 23. sept. til 2. okt.

„Mánudagslagið sem kemur mér 
í rétta gírinn fyrir vikuna er Latch 
med Disclosure - Feat. Sam Smith.“
Fannar Þór Arnarsson, nemi



á nýlegum bílum
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Auðveld kaup
Opið
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Miley í gegnsæju með Kardashian-

systrum
2 Áreitti unga telpu í strætó
3 Fundu 1,3 tonn af kókaíni í fl ugvél 

Air France
4 Kusu sér transgender heimkomu-

drottningu
5 Jón Gnarr segir föður sinn hafa 

goldið fyrir að vera ekki sjálfstæðis-
maður

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M

DEVINE PLUSH/FIRMQueen Size (153x203 cm)
FULLT VERÐ 282.083 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
141.042 kr.
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AFSLÆTTI
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VOLGA
FULLT VERÐ 49.900 kr.

34.930 kr.
30% AFSLÁTTUR

LILIAN
FULLT VERÐ 62.450 kr.
49.960 kr.

20% AFSLÁTTUR

COOPERFULLT VERÐ 99.800 kr.
69.860 kr.

30% AFSLÁTTUR

FLORENCE
FULLT VERÐ 204.200 kr.

163.360 kr.
20% AFSLÁTTUR

 Framleiðandi: King Koil
 Framleiðsluland: Bandaríkin
 Stífleiki: Millistíft/stíft
 Gormakerfi: Fimmsvæðaskipt 660 gorma  
  pokagormakerfi, engin hreyfing  
  milli svefnsvæða.
 Mýking: 5 cm af þrýstijöfnunarefni,  
  leiserskorinn 5 svæða skiptur   
  kaldsvampur.
 Botn: Stífur klæddur botn með fótum.
 Öryggi: Með öryggisþráðum, 
  gert samkvæmt nýjum 
  eldvarnarlögum í U.S.A.

RISAlagersala Forlagsins
er á Fiskislóð 39

90%
afsláttur

Allt að  

Yfir  
3500
titlar

Frí fram að áramótum
Hljómsveitin Of Monsters and 
Men er komin heim til Íslands eftir 
átján mánaða tónleikaferðalag um 
heiminn. Nanna Bryndís Hilmars-
dóttir og félagar ætla að vera í fríi 
fram að áramótum og hvíla lúin bein. 
Eftir það er líklegt að þau byrji að 
semja lög fyrir næstu plötu sína sem 
mun fylgja eftir hinni vinsælu My 
head is an animal. Hún hefur selst í 
um 1,7 milljónum eintaka um heim 
allan 
síðan 
hún 
kom út 
er-
lendis í 
fyrravor. 
  - fb

Davíð Berndsen trúlofaður 
Davíð Berndsen og unnusta hans, 
Guðrún Harðardóttir hafa nú trúlofað 
sig. Á Facebook-síðu Guðrúnar stað-
festir hún féttirnar þar sem hún 
segir: „Hann sagði já.“ Davíð starfar 
sem tónlistarmaður undir nafninu 
Berndsen og hefur hann gefið út 
nokkrar plötur ásamt því að vinna 
með þekktum tónlistarmönnum. 
Hann gaf út plötuna Lover In The 
Dark árið 2009 og smáskífurnar Úlfur 

Úlfur og For Your 
Love með Þórunni 
Antoníu söngkonu, 
sem sló rækilega í 
gegn. Berndsen 

og Guðrún eiga 
nokkurra mán-

aða gamla 
dóttur 
saman. 

- áo


	FB064s_P001K.indd
	FB064s_P002K.indd
	FB064s_P003K.indd
	FB064s_P004K.indd
	FB064s_P005K.indd
	FB064s_P006K.indd
	FB064s_P007K.indd
	FB064s_P008K.indd
	FB064s_P009K.indd
	FB064s_P010K.indd
	FB064s_P011K.indd
	FB064s_P012K.indd
	FB064s_P013K.indd
	FB064s_P014K.indd
	FB064s_P014K.indd
	FB064s_P016K.indd
	FB064s_P017K.indd
	FB064s_P018K.indd
	FB064s_P019K.indd
	FB064s_P020K.indd
	FB064s_P021K.indd
	FB064s_P022K.indd
	FB064s_P022K.indd
	FB064s_P024K.indd
	FB064s_P024K.indd
	FB064s_P026K.indd
	FB064s_P026K.indd
	FB064s_P028K.indd
	FB064s_P029K.indd
	FB064s_P030K.indd
	FB064s_P031K.indd
	FB064s_P032K.indd
	FB064s_P033K.indd
	FB064s_P034K.indd
	FB064s_P035K.indd
	FB064s_P036K.indd
	FB064s_P028K.indd
	FB064s_P038K.indd
	FB064s_P039K.indd
	FB064s_P040K.indd
	FB064s_P041K.indd
	FB064s_P042K.indd
	FB064s_P043K.indd
	FB064s_P044K.indd
	FB064s_P045K.indd
	FB064s_P046K.indd
	FB064s_P047K.indd
	FB064s_P047K.indd
	FB064s_P049K.indd
	FB064s_P050K.indd
	FB064s_P051K.indd
	FB064s_P052K.indd
	FB064s_P053K.indd
	FB064s_P054K.indd
	FB064s_P055K.indd
	FB064s_P056K.indd
	FB064s_P057K.indd
	FB064s_P058K.indd
	FB064s_P059K.indd
	FB064s_P060K.indd
	FB064s_P061K.indd
	FB064s_P062K.indd
	FB064s_P063K.indd
	FB064s_P064K.indd

