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HÖNNUNARSJÓÐURFrestur til að sækja um í Hönnunarsjóð er til 
miðnættis í kvöld. Hægt er sækja um styrki 

í fjórum flokkum; þróunar- og rannsókn-arstyrki, verkefnastyrki, markaðs- og kynningarstyrki og ferðastyrki. Nánar á 
honnunarmidstod.is.

M ér fannst borðið alltaf svo fallegt þegar ég var lítil og hafði haft auga-stað á því lengi áður en ég hirti það,“ segir Þórgunnur Odds-dóttir, fréttamaður á RÚV, en hún og kærastinn, Birkir Baldvins-son, gerðu upp gamalt borð með renndum fótum sem staðið hafði úti í fjósi áratugum saman á Dagverðareyri, æskuheimili Þór-gunnar. 
„Það man enginn hvaðan borð-ið kom eða af hverju það endaði úti í fjósi en þar hafði það staðið í örugglega þrjátíu ár og var not-að til að leggja frá sér verkfæri. Mjólkurvörurnar sem komu með mjólkurbílnum voru alltaf lagðar á þetta borð og pöntunin fyrir mjólkurbílinn var líka alltaf skilin eftir á miða á borðinu. Þegar var verið að setja í glös, eins og það var kallað, eða taka sýni úr kúnum, var borðið dregið inn í fjósið og þá sat ég gjarnan við það og skrifaði niður hvað hver kýr mjólkaði,“ útskýrir Þórgunn-ur og segir talsverða vinnu hafa þurft til að laga borðið til.„Í fjósinu var það berskjald-að fyrir skít o ð

FJÓSALYKT Í ELDHÚSINUHEIMILI  Þórgunnur Oddsdóttir, fréttamaður á RÚV, pússaði mörg lög af kúa-

mykju utan af gömlu borði og gaf því nýtt líf í eldhúsinu.

SJARMERANDI Þór-gunnur Oddsdóttir og Birkir Baldvinsson púss-uðu gegnum mörg lög af kúamykju og gamalli málningu áður en þau lökkuðu borðið aftur í hressilegum lit. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

ja um styrkijórum flokkum; þróunar- og rannsókn-arstyrki, verkefnastyrki, markaðs- og kynningarstyrki 
kynningarstyrki g styrki og ferðasty ki

og ferðastyrki.
og ferðastyrki. 

g rðastyrki. Nánar ánar á Nánar áNánarNánarhonnuna idhonnunarmid t d
honnunarmidstod
honnunarmidstod.iis.

M ér fannst borðið alltaf svo fallegt þegar ég var lítil og hafði haft auga-stað á því lengi áður en ég hirti það,“ segir Þórgunnur Odds-dóttir, fréttamaður á RÚV, en hún og kærastinn, Birkir Baldvins-son, gerðu upp gamalt borð með renndum fótum sem staðið hafði úti í fjósi áratugum saman á Dagverðareyri, æskuheimili Þór-gunnar. 
„Það man enginn hvaðan borð-ið kom eða af hverju það endaði úti í fjósi en þar hafði það staðið í örugglega þrjátíu ár og var not-að til að leggja frá sér verkfæri. Mjólkurvörurnar sem komu með mjólkurbílnum voru alltaf lagðar á þetta borð og pöntunin fyrir mjólkurbílinn var líka alltaf skilin eftir á miða á borðinu. Þegar var verið að setja í glös, eins og það var kallað, eða taka sýni úr kúnum, var borðið dregið inn í fjósið og þá sat ég gjarnan við það og skrifaði niður hvað hver kýr mjólkaði,“ útskýrir Þórgunn-ur og segir talsverða vinnu hafa þurft til að laga borðið til.„Í fjósinu var það berskjald-að fyrir skít

FJÓSALYKT Í ELDHÚSINUHEIMILI Þórgunnur Oddsdóttir, fréttamaður á RÚV, pússaði mörg lög a

 
mykju utan af gömlu borði og gaf því nýtt líf í eldhúsinu.

SJARMERANDI Þór-gunnur Oddsdóttir og Birkir Baldvinsson púss-uðu gegnum mörg lög af kúamykju og gamalli málningu áður en þau lökkuðu borðið aftur í hressilegum lit. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

FASTEIGNIR.IS
11. NÓVEMBER 2013

45. TBL.

Fasteignasalan Heimili hefur til 
sölu einbýlishús við Hrísateig í 
Reykjavík.

Sex svefnherbergi eru í húsinu sem er 
181,7 fm ásamt 30 fm bílskúr. 

Komið er inn á miðhæðina í 
flísalagt anddyri. Gengið er inn 
í bjart parketlagt hol og þaðan 
inn í rúmgóða stofu og borðstofu 
með parketi. Gengið er út á sval-
ir í suður og af svölunum niður á 
lóðina. 

Eldhúsið er með nýlegri hvítri 
innréttingu og flísum á gólfi Bað

Fallegt einbýli við Hrísateig

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

2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Fólk  

Sími: 512 5000
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SKOÐUN Guðmundur Andri vill að 
fleiri stjórnmálamenn skrifi bækur 
um reynslu sína. 15

MENNING  Hljóðheimar halda nám-
skeið fyrir stelpur sem vilja læra að búa 
til og semja elektróníska tónlist. 30

SPORT Gerplustelpurnar unnu sitt 
fjórða gull á fjórum árum á NM í 
hópfimleikum um helgina. 24

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

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

www.forlagid.is
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VIÐSKIPTI Íslenska hugbúnaðar-
fyrirtækið Betware hefur verið 
selt til austurrísku fyrirtækja-
samsteypunnar Novomatic.   

Samningur þess efnis var und-
irritaður í Lundúnum síðastliðinn 
fimmtudag. Kaupverðið er trún-
aðarmál en samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins er það á milli 
tveir og þrír milljarðar króna.

Novomatic, sem er einn stærsti 
framleiðandi tækja- og hug-
búnaðar fyrir spilakassa í Evr-
ópu, keypti 90 prósent af hlutafé 
Betware. Hlutaféð var áður í 
eigu stjórnenda og starfsmanna 
fyrirtækisins og aðila sem tengj-
ast þeim. Helstu stjórnendur Bet-
ware halda hinum tíu prósentun-
um. 

„Þar með er lokið söluferli sem 
hófst fyrir meira en ári þegar 
hingað kom starfsmaður frá ráð-
gjafafyrirtækinu Scandcap í 
Stokkhólmi sem vildi taka að sér 
sölu á fyrirtækinu,“ segir Stefán 
Hrafnkelsson, framkvæmdastjóri, 
fyrrverandi aðaleigandi og einn af 
stofnendum Betware. 

Hann segir að salan eigi ekki 
að hafa áhrif á daglegan rekstur 
fyrirtækisins, en þar starfa um 

120 manns, þar 
af sjötíu hér á 
landi. 

„Það liggur 
fyrir að nýir 
eigendur ætla að 
efla fyrirtæk-
ið á Íslandi sem 
og erlendis. En 
eins og í öllum 
rekstri þá hefur 
ný stefnumörkun 

einhverjar breytingar í för með 
sér. Hins vegar er ekki útlit fyrir 
að starfsfólki verði fækkað enda 
er fyrirtækið í dag að bæta við sig 
fólki og höfuðstöðvar okkar verða 
áfram hér á landi,“ segir Stefán. 
Hann verður áfram framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins en nýir aðilar 
á vegum Novomatic koma að hans 
sögn inn í stjórn þess. 

Stefán segir áhuga Novomatic 

á hugbúnaði sem Betware hefur 
þróað fyrir lottó-leiki vera megin-
ástæðuna fyrir sölunni. 

„Þessi leikjamarkaður er mjög 
stór og Novomatic hefur sterka 
markaðshlutdeild á tveimur þriðju 
hlutum markaðarins á meðan 
afgangurinn, sem þeir hafa nán-
ast ekkert komið nálægt, er lott-
erí og bingó.“  

Tap var á Betware á síðasta ári 
en mesti hagnaður fyrirtækisins 
var á árinu 2010 þegar reksturinn 
skilaði 181 milljón króna. Stefán 
segir reksturinn hafa batnað til 
muna og að árið í ár verði að öllum 
líkindum eitt það besta í fimmtán 
ára sögu fyrirtækisins. 

 „Með þessum samruna fáum 
við meira afl frá stærri einingu og 
vonandi fleiri verkefni og aukinn 
stöðugleika,“ segir Stefán.
  -hg

Austurrísk samsteypa 
festir kaup á Betware
90 prósenta hlutur í íslenska hugbúnaðarfyrirtækinu Betware hefur verið seldur 
austurrísku fyrirtækjasamsteypunni Novomatic. Kaupverðið er tveir til þrír millj-
arðar króna. Höfuðstöðvar fyrirtækisins og starfsfólk verður áfram hér á landi.

Betware hefur frá árinu 1998 þróað og selt hugbúnað og netlausnir fyrir 
leikjaiðnaðinn með áherslu á lottó-leiki. Fyrirtækið rekur skrifstofur á 
Íslandi, Spáni, í Danmörku og Serbíu. Betware varð á sínum tíma fyrsta 
íslenska fyrirtækið til að bjóða hugbúnað fyrir lottó-leiki í gegnum 
internetið þegar það þróaði getraunaleik fyrir Íslenskar getraunir. 

Þróar hugbúnað fyrir leikjaiðnaðinn 

STEFÁN 
HRAFNKELSSON

VINNUPALLUR HRUNDI Í ÓVEÐRI  Vinnupallur á Bárugötu hrundi í óveðrinu í gær og féll á þrjá bíla sem lagt var við götuna. Pallurinn lokaði götunni. Um 170 björg-
unarsveitarmenn voru við störf í gær vegna óveðursins sem gekk yfi r landið og sinntu þeir yfi r hundrað verkefnum. Flest þeirra voru á höfuðborgarsvæðinu, alls 51. Á 
Suður nesjum voru þau 23, 17 á Akranesi, níu í Borgarnesi, þrjú á Hvolsvelli og eitt á Hvammstanga. Í tilkynningu frá Landsbjörgu sagði að um misalvarleg óveðursútköll 
væri að ræða, en ekki hafi  frést af slysum á fólki. Sjá síðu 4 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Bolungarvík 3°  ANA 8
Akureyri 3°  S 10
Egilsstaðir 4°  SV 8
Kirkjubæjarkl. 4°  SSV 10
Reykjavík 5°  SV 15

Hvasst    sunnan- og suðvestanlands, 
jafnvel stormur með ströndinni. Rigning 
eða skúrir sunnan- og vestanlands en 
bjart með köflum norðaustantil. 4

FÓLK Hafþór Eggertsson, 18 ára, 
hefur fengið sér húðflúr af persón-
unni Jesse Pinkman úr sjónvarps-
þáttunum Breaking Bad á kálfann. 

Fleiri húðflúr úr sömu þátta-
röð eru væntanleg. Húðflúrarinn 
Gunnar Valdimarsson setti fram 
hugmynd á Facebook-síðu sinni 
um að gera húðflúr úr þáttun-
um og Hafþór greip hana á lofti. 
Gunnar hefur haft samband við 
Aaron Paul, sem leikur persónuna, 
og bíður svars.  - kak /sjá síðu 30

Mynd af leikara á kálfann:

Facebook-færsla 
varð að flúri

Meira en 10 þúsund 
taldir af
Fellibylurinn Haiyan er einhver sá 
sterkasti sem riðið hefur yfir í heim-
inum og hefur valdið skelfilegum 
þjáningum, dauða og eignatjóni. 8
Ævintýraleg helgi  
Spurningaleikurinn Quiz Up er eitt 
vinsælasta smáforrit heims um 
þessar mundir. Ævintýri, segir for-
stjóri Plain Vanilla. 2
Fyrsti áfangi á 18 milljarða 
 Verði umskipunarhöfn byggð upp í 
Finnafirði nemur heildarfjárfesting 
tugum milljarða. 6
Sakamál höfðað á Spáni  
Breskir lífeyrisþegar reyna að höfða 
sakamál á Spáni á hendur þrotabúi 
Landsbankans í Lúxemborg. 10
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ÞÝSKALAND, AP Geimvísindastofnun Evrópu sagði í gær líklegast að 
rannsóknagervihnöttur sem varð eldsneytislaus brotlendi í óbyggðum. 
Búist var við að hnötturinn brotlenti í gærkvöldi, annaðhvort í hafi 
eða á heimskautssvæði.

Í tilkynningu stofnunarinnar kom fram að búið væri að útiloka að 
hnötturinn kæmi niður í Evrópu. Jocelyne Landeau sagði að hnöttur-
inn, sem nefnist GOCE, sé líklegastur til að brotna í hluta og brenna 
upp á leiðinni inn í gufuhvolfið. „Við fáum ekki í gegn nema nokkur 
brot sem mest geta verið 90 kíló.“ Í fyrri tilkynningu sagði stofnunin 
að fólk væri 250 þúsund sinnum líklegra til að vinna í lottói en að fá í 
sig brot úr gervihnettinum.  - óká

Búist við að hnöttur brotlendi í hafi eða við heimskaut:

Brotin verða ekki yfir 90 kílóum

Á LEIÐ TIL JARÐAR  Svona lítur rannsóknagervihnötturinn GOCE út. Honum var 
skotið á loft árið 2009 til þess að kortleggja segulsvið jarðar.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UPPLÝSINGATÆKNI „Við vorum með 
mjög miklar væntingar, en þetta fór 
gjörsamlega fram úr öllu sem okkur 
hafði órað fyrir,“ segir Þorsteinn B. 

Friðriksson, for-
stjóri fyrirtækis-
ins Plain Vanilla, 
sem er fram-
leiðandi leiksins 
Quiz Up sem er 
nú einn vinsæl-
asti tölvuleikur í 
appformi í heim-
inum í dag. 

Leikurinn var 
gefinn út klukkan 

tólf á hádegi á fimmtudag, í því 131 
landi sem hafa aðgang að vefversl-
un Apple. Að meðaltali hafa 120 þús-
und manns halað leiknum niður dag 
hvern síðan hann kom út. Leikurinn 
er vinsælasti spurningaleikurinn í 
vefverslun Apple í 30 löndum og 
vinsælasta fræðsluforritið í 16 lönd-
um. Að sögn Þorsteins var megin-
áherslan þó strax sett á Bandaríkja-
markað. „Langmesta samkeppnin á 
smáforritamarkaðnum er í flokki 
ókeypis smáforrita í Bandaríkjun-
um. Á þann markað koma um þús-
und ný forrit dag hvern. Við leggj-
um mesta áherslu á þann markað.“ 

Strax á fyrsta degi komst Quiz Up í 
26. sæti í þeim flokki. Á föstudegin-
um tók leikurinn svo risastökk upp á 
við og varð fjórða vinsælasta ókeyp-
is smáforrit á Bandaríkjamarkaði. 
Síðan þá hefur leikurinn farið upp 
um eitt sæti og er nú í þriðja sæti. 

Sólarhringsvakt hefur verið hjá 
Plain Vanilla síðan leikurinn fór á 
markað. „Við erum búnir að vera 
meira og minna í vinnunni. Tíma-
mismunurinn á Íslandi og Banda-

ríkjunum gerir það að verkum 
að við þurfum að vera á staðnum 
og vakta hlutina. En þetta er svo 
spennandi. Við gerum þetta með 
bros á vör,“ segir Þorsteinn. Hann 
segir helgina hafa verið hreint ótrú-
lega og sett hlutina í nýtt samhengi. 
„Þetta er auðvitað algjört ævin-
týri. Nú vita allir hverjir við erum í 
Bandaríkjunum. Það er svolítið sér-
stakt.“
  kjartanatli@frettabladid.is

Ævintýraleg helgi 
hjá Plain Vanilla
Spurningaleikurinn Quiz Up er eitt vinsælasta smáforrit heims um þessar mundir. 
Leikurinn er í þriðja sæti í flokki ókeypis smáforrita á Bandaríkjamarkaði. „Al-
gjört ævintýri,“ segir forstjóri fyrirtækisins.

SKRIFSTOFA PLAIN VANILLA  Starfsfólk undirbýr aukið álag á netþjóna eftir vel-
gengni QuizUp. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÞORSTEINN 
BALDUR 
FRIÐRIKSSON

Er von á himnasendingu?
„Við vonum að þetta verði engill í 
mannsmynd sem fljúgi um völlinn.“
Óli Björn Björgvinsson, formaður körfu-
knattleiksdeildar Grindavíkur, sagði að 
Grindvíkingar hefðu verið svo óheppnir með 
bandaríska leikmenn að það mætti halda að 
þeir væru lentir á botninum í Helvíti.

SJÁVARÚTVEGUR Makríll verður settur í kvótakerfi 
á næsta ári og verða heimildirnar miðaðar við afla-
reynslu skipa og verða með frjálsu framsali, að 
sögn Sigurðar Inga Jóhannssonar sjávarútvegsráð-
herra.

Makrílveiðar Íslendinga hafa aukist ár frá ári 
undanfarin ár. Á þessu ári veiddu íslensk skip um 
123 þúsund tonn, sem eru ríflega 20 prósent af 
ráðlögðum afla. Hingað til hefur ráðherra gefið út 
heildaraflamark en á næsta ári verður breyting þar 
á. Sjávarútvegsráðherra segir það í samræmi við 
„samningaleiðina“ í sjávarútvegi sem stjórnarflokk-
arnir vinni að og styðst við aflahlutdeildarkerfi, 
líka í makrílnum.

„Það hefur legið fyrir um nokkurt skeið að komin 
sé nægjanleg reynsla á makrílveiðarnar og þar með 
lagaleg skylda, hvort sem er samkvæmt lögum um 
stjórn fiskveiða eða úthafsveiðilögunum, að fara 
þessa leið. Og við erum að skoða það í ráðuneytinu,“ 
segir Sigurður Ingi.

Stefnt sé að því að setja sérstök lög um makríl-
veiðarnar fyrir vertíðina á næsta sumri, en mjög 
ólík skip að stærð og veiðigetu hafa veitt makrílinn 

undanfarin ár, frá úthafi upp í fjöruborð nánast.
Ráðherra segir makrílinn fara í sama kerfi og 

aðrar fisktegundir, þannig að veiðiheimildir verði 
framseljanlegar. Líklega verði miðað við bestu þrjú 
veiðiár skipa á sex ára tímabili ásamt fleiri þáttum 
við úthlutun aflaheimildanna.  - hmp

VINNSLA UM BORÐ  Setja á sérstök lög um markrílveiðar 
áður en vertíðin hefst á ný næsta sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

Veiðiheimildir verða framseljanlegar og í svipuðu kerfi og aðrar tegundir:

Makríllinn verður kvótasettur

STJÓRNMÁL Vilhjálmur Bjarnason, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 
segir mikilvægt að utanríkisráð-
herra upplýsi hversu langt vinna við 
samningsmarkmið Íslands í mikil-
vægum málaflokkum er komin í 
aðildarviðræðum við Evrópusam-
bandið. 

Í fyrirspurn sem Vilhjálmur lagði 
fram á Alþingi fyrir helgi spyr hann 
utanríkisráðherra hvort vinna hafi 
verið hafin við gerð samningsmark-
miða í landbúnaðarmálum, sjávarút-
vegsmálum, byggðamálum og gjald-

eyrismálum.
Ef svo er vill 

Vilhjálmur að 
ráðherra upp-
lýsi um inni-
hald þeirra og 
svari því hvort 
búið hafi verið 
að kynna þessi 
markmið fyrir 
ESB. Mikilvægt 
sé að fá þetta upp-

lýst hvort sem viðræðum verði hald-
ið áfram eða ekki. 

Gunnar Bragi Sveinsson utan-
ríkisráðherra hefur lýst því yfir að 
hann voni að Ísland gangi aldrei í 
Evrópusambandið.

„Lífið heldur áfram og í gegnum 
tíðina hafa orðið stjórnarskipti af og 
til og mannaskipti. Enginn er eilífur 
í neinum stjórnarstól, hvorki ég né 
ráðherrar,“ segir Vilhjálmur sem er 
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í utan-
ríkismálanefnd. 

„Þannig að við skulum huga að 
því hvernig mál þróast,“ bætir hann 
við.  - hmp

VILHJÁLMUR 
BJARNASON

Vilhjálmur Bjarnason vill upplýsingar um viðræður Íslands við ESB: 

Engin ríkisstjórn lifir að eilífu

Fimmtudagur 
7. nóvember
12.00 Leikurinn kemur út 
á Íslandi
17.00 Leikurinn kemur út í 
Bandaríkjunum.
20.00 Leikurinn fer á 
forsíðu vefverslunar Apple 
í Bandaríkjunum og fær 
sérstök meðmæli.
24.00 Vinsælasta smáforrit 
á Íslandi í öllum flokkum.

Föstudagur 
8. nóvember
05.00 Vinsælasti spurn-
ingaleikur í Bandaríkjunum 
og 24. vinsælasta ókeypis 
smáforrit í Bandaríkjunum
23.00 Næst vinsælasti 
spurningaleikur í Bretlandi. 
Næst vinsælasta fræðslu-
forritið í Bretlandi.
24.00 Vinsælasti spurn-
ingaleikur í 20 löndum.

Laugardagur 
9. nóvember
05.00 Vinsælasta fræðslu-
forrit í Bandaríkjunum. Í 
fjórða sæti yfir vinsælustu 
ókeypis smáforrit.
23.00 Vinsælasta fræðslu-
forrit Bretlands
24.00 Vinsælasta fræðslu-
forritið í 16 löndum

Sunnudagur 
10. nóvember
05.00 Þriðja vinsælasta 
ókeypis smáforrit í Banda-
ríkjunum
19.00 Vinsælasti spurn-
ingaleikurinn í 30 löndum.
19.00 Næst vinsælasti 
leikurinn í Bandaríkjunum. 

UPPLÝSINGATÆKNI „Like“-hnapp-
ur Facebook sem birtist daglega á 
yfir 7,5 milljónum vefsíðna tekur 
á næstunni breytingum, að því er 
fram kemur í umfjöllun Gizmoto 
og Mashable. Hnappurinn hefur 
verið  eins frá  2010.

Hnappurinn hefur sýnt þumal-
fingur, en verður eftir breytingu 
blár með stafnum F. Þumallinn 
hverfur þó ekki alveg en hann birt-
ist fyrir ofan bláa hnappinn þar 
sem hægt er að sjá hversu margir 
hafa „lækað“.  - hrs

Útlitsbreyting hjá Facebook:

„Like“ hnappur 
fær nýtt útlit

ÍÞRÓTTIR Umspilsleikur Íslands 
og Króatíu í knattspyrnu, sem á 
að fara fram á föstudag, verður 
ekki færður af Laugardalsvelli, 
segir Geir Þorsteinsson, formað-
ur KSÍ. 

Samkvæmt nýjustu spám viðr-
ar ekki vel til knattspyrnuiðk-
unar þegar leikurinn á að fara 
fram. Ef spár rætast kemur til 
greina að færa leikinn. „Að mínu 
viti kæmi það vel til greina að 
færa leikinn á laugardag en það 
er náttúrulega ákvörðun Alþjóða-
knattspyrnusambandsins,“ sagði 
Geir við fréttastofu í gær.  -kak

Umspilsleik kannski frestað:

Leikurinn verð-
ur í Laugardal

UTANRÍKISMÁL Aðalræðisskrif-
stofa Íslands í Nuuk á Grænlandi 
var opnuð með formlegum hætti 
við hátíðlega athöfn fyrir helgi. 

Gunnar Bragi Sveinsson utan-
ríkisráðherra var viðstaddur 
opnunina. 

Í tilkynningu frá ráðuneyt-
inu kemur fram að opnun skrif-
stofunnar sé mikið hagsmunamál 
fyrir íslensk fyrirtæki sem vilja 
hasla sér völl á Grænlandi. Að 
lokinni opnuninni fundaði Gunn-
ar Bragi með forystumönnum 
grænlensku landstjórnarinnar.  

 - kak

Aðalræðisskrifstofa opnuð:

Hagsmunamál 
fyrir fyrirtæki

Heimild: App Annie

SPURNING DAGSINS

Kringlunni

heyrnarstodin.is 
HEYRNARSTÖ‹IN
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VEÐUR Aftakaveður gekk yfir 
landið í gær þegar skil frá djúpri 
lægð suðvestur af landinu fóru 
yfir landið. Samgöngur lágu niðri 
víða og til dæmis voru marg-
ar ferðir Strætó á landsbyggð-
inni felldar niður vegna veð-
urs og ófærðar. Við Hafnarfjall 
fóru vindhviðurnar mest upp í 52 
metra á sekúndu. Samkvæmt Veð-
urstofu Íslands var meðalvindur 
við fjallið um tíma 32 m/s. Í gær-
kvöldi lægði þó hratt á suðvestur-
horninu en vetrarfærð er í flest-
um landshlutum.

Víða um land kom til kasta 
björgunarsveita og þegar mest var 
voru 170 björgunarsveitarmenn að 
störfum. Verkefni sveitanna voru 
orðin yfir 100 talsins um sexleytið 
í gær, en flest þeirra voru á höf-
uðborgarsvæðinu, Suðurnesjum 
og Akranesi. Verkefnin voru að 
mestu hefðbundin misalvarleg 
óveðursútköll en ekkert fréttist 
af slysum á fólki, sagði í tilkynn-
ingu frá Landsbjörgu.

Á höfuðborgarsvæðinu voru 
allar sveitir kallaðar út þar sem 
þakplötur voru víða lausar, fiski-
kör fuku í Hafnarfirði og tilkynn-
ing barst um garðhús sem var að 
liðast í sundur. Einnig fuku gervi-
hnattadiskar, grindur og ýmislegt 
fleira. Björgunarsveit Hafnar-
fjarðar var fengin til að loka veg-
inum í Bláfjöll þar sem brak frá 
skála, sem brann í fyrrinótt, fauk 
yfir veginn og til að aðstoða ferða-
menn við að komast til byggða.

Björgunarfélag Akraness stóð 
í ströngu og barst nokkuð af 
aðstoðarbeiðnum. Festa þurfti 
þak á sumarhúsi sem var að fjúka 
og einnig losnuðu þakplötur af 
húsum og ollu skemmdum. Kerra 
fauk einnig og skemmdi hús og 

bíl, svo eitthvað sé nefnt. Á Hvols-
velli unnu björgunarsveitarmenn 
að því að hefta fok á þakplötum á 
útihúsi.

Einni flugvél, sem var að koma 
frá Kaupmannahöfn og átti að 
lenda á Keflavíkurflugvelli, var 
snúið til Glasgow þar sem hún 
var yfir nótt. Farþegarnir eiga að 
koma til Íslands með aukaflugi 
klukkan 15.10 í dag. Vegna vinds 
var um tíma ekki mögulegt að 
setja afgreiðslutæki upp að flug-
vélunum sem lagt var við Háa-
leitis hlað hjá gömlu flugstöðinni. 

Því þurftu farþegar að bíða um 
borð í vélunum þar til mögulegt 
var að ná þeim út. Sumir þurftu 
að bíða hátt í tvær klukkustundir 
í vélunum.

Þrátt fyrir hálku og krap á 
vegum höfuðborgarsvæðisins var 
ekki mikið um óhöpp í umferðinni. 
Að sögn lögreglunnar var þó eitt-
hvað um minni háttar árekstra, 
þar sem bílar rákust saman.

Veðurfræðingur hjá Veðurstofu 
Íslands segir að umhleypingar  
verði næstu daga og lægðirnar 
muni ganga yfir Ísland eins og á 

færibandi. Lægðin sem orsakaði 
veðrið í dag fer yfir landið á morg-
un og henni mun fylgja suðvestan-
hvassviðri eða stormur. Þegar hún 
verður farin yfir snýst í norðan-
hvassviðri eða storm sem byrjar á 
Vestfjörðum seint annað kvöld. Þá 
kólnar og því fylgir snjókoma og 
él. Enn ein lægðin fer yfir landið á 
miðvikudaginn með austanhvass-
viðri, en hún mun fara hratt yfir 
landið og snúast mun í norðanátt 
þegar líður á daginn. Á fimmtu-
daginn kemur lægð með sunnan-
hvassviðri eða stormi.

Hver lægðin á eftir annarri
Stormurinn sem gekk yfir landið í gær er ekki einn á ferð, því lægðir munu ganga yfir landið næstu daga eins 
og á færibandi. Veðrið í gær olli töluverðum skemmdum og voru björgunarsveitarmenn uppteknir víða um 
landið. Sinna þurfti meira en 100 verkefnum, en mörg þeirra sneru að fjúkandi lausamunum.

HLAUPIÐ EFTIR KÖRUM  Björgunarsveitarmenn eru hér að ná tökum á fiskikörum sem fuku í Hafnarfirði. MYND/JÓNAS GUÐMUNDSSON

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundur@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, 
Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  

FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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634 bátar og skip fengu 
kvótaúthlutun fyrir 

yfirstandandi fiskveiðiár.
Fiskveiðiárið 2000/2001 fengu 715 
bátar og skip úthlutun. Fækkunin 
síðan þá er um 81 eða 11,3%.

SPÁNN, AP Lögregla á Spáni hefur 
tekið fasta 25 menn frá Nígeríu 
grunaða um mansal tengt kynlífs-
iðnaði, fjársvik á netinu og pen-
ingaþvætti. Í tilkynningu lögreglu 
í gær kemur fram að fimm konur, 
sem haldið var sem kynlífsþræl-
um, hafi verið frelsaðar. Menn-
irnir notuðu Spán sem miðstöð og 
sendu nígerískar konur þaðan til 
annarra landa sem kynlífsþræla. 
Ágóðinn var svo „þveginn“ með 
kaupum á lúxusvarningi sem seld-
ur var til Lagos.  - óká

Kynlífsþrælahald stöðvað:

Handtóku 25 í 
rassíu á Spáni

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
Hvasst með SA-ströndinni annars 
hægari vindur.

LÆGÐAGANGUR  setur svip sinn á veðrið á landinu næstu daga. Í kvöld má búast 
við vaxandi vindi með snjókomu eða slyddu norðvestanlands. Það kólnar á landinu til 
morguns og lítur út fyrir snjókomu eða él norðan og austan til á morgun.
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ÍRAN, AP Kanna á grunsemdir um 
að Íranir hafi á laun unnið að gerð 
kjarnorkuvopna. Í þeim tilgangi hélt 
Yukiya Amano, yfirmaður kjarn-
orkumála hjá Sameinuðu þjóðunum 
(SÞ), til Teheran í gær.

Í tvö ár hefur verið tekist á um 
hvað megi skoða og hver megi tala 
við hvern, en nú virðist ný stjórn 
í Íran viljugri til samvinnu. „Við 
ætlum að byggja á nýjum hugmynd-
um sem Íran hefur lagt fram,“ segir 
Amano.

Amano hélt utan skömmu eftir 

að samkomulag rann út í sandinn 
í viðræðum Írans og sex annarra 
landa um að setja hömlur á kjarn-
orkuvinnslu landsins í skiptum fyrir 
að efnahagsþvingunum, sem landið 
sætir, yrði létt að hluta.

Íranir neita því staðfastlega að 
þeir vinni að gerð kjarnorkuvopna.

Eftir að viðræðum við Írana lauk 
í Genf um helgina sagði John Kerry, 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
að umtalsverðum árangri hefði verið 
náð en enn væru ákveðin deiluefni 
sem þyrftu nánari skoðunar við.  - óká

FRÁ FUNDI Í OKTÓBERLOK  Yukiya, 
Amano yfirmaður kjarnorkumála SÞ, og 
Abbas Araghchi, aðstoðarutanríkisráð-
herra Írans, takast í hendur. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Engin niðurstaða varð af viðræðum vesturvelda við Íran um kjarnorkumál:

Íranir eru viljugri til samvinnu

SKÓLAR Fimmtán prósent nema í 
Háskóla Íslands hafa stundað kyn-
líf í einhverjum bygginga Háskól-
ans, ef marka má könnun Student.
is um kynlífsathafnir nemenda á 
háskólasvæðinu. 

Þá segist um helmingur svar-
enda hafa íhugað að stunda kynlíf 
á háskólasvæðinu og þriðjungur 
viðurkenndi að hafa velt því fyrir 
sér hvaða staður svæðisins væri 
heppilegastur fyrir kynlífið.

Ef til vill er þó óvarlegt að draga 
of víðtækar ályktanir af könnun-
inni, en alls tóku 70 manns þátt í 
henni, 43 konur og 23 karlar. Þátt-
takendur voru 18 til 40 ára.  - ka / óká

Helmingur hugleiðir ástaleik:

Sumir elskast í 
Háskóla Íslands

RÚSSLAND, AP Rússneskur stjórn-
arandstöðuhópur segir aðgerða-
sinna innan sinna raða hafa grýtt 
tómötum í átt að konungi og 
drottningu Hollands þegar þau 
mættu á tónleika í Moskvu um 
helgina.

Þjóðaröryggisstofnun Rúss-
lands segir þá ekki hafa hitt.

Eduard Limonov, leiðtogi bann-
aðs hóps þjóðernissinnaðra bolsé-
vika, segir tvo félaga hafa viljað 
mótmæla slælegri rannsókn á 
sjálfsvígi eins félaga hópsins í 
Hollandi þegar átti að vísa honum 
úr landi.  - óká

Konungleg heimsókn eystra: 

Tómötum grýtt 
í konungshjón

Í HEIMSÓKN  Vilhjálmur-Alexander Hol-
landskonungur og Maxíma drottning 
mæta á tónleika í Moskvu.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP





11. nóvember 2013  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 6

Til sölu allt lausafé  
skemmtistaðarins  

Esju Austurstræti 16  

Öflugt hljóðkerfi 
(JBL & Koda hátalarar, Crown magnarar o.fl.)

Sófar, Kartell stólar, barstólar frá Epal, borð, ljós, 
kassakerfi og ýmiss annar veitingahúsabúnaður.

Upplýsingar í s. 892 0160 karl@kirkjuhvoll.is

ATVINNUMÁL Fjárfesting þýska 
fyrirtækisins Bremenport í rann-
sóknum og forhönnun vegna fyr-
irhugaðrar umskipunarhafnar í 
Finnafirði verður 400 til 450 millj-
ónir króna árin 2014 til 2016. Höfn-
in sjálf er gríðarstórt fjárfesting-

arverkefni ef af 
verður, og mun 
fyrsti áfangi, 1,6 
kílómetra lang-
ur viðlegukant-
ur og önnur upp-
bygging, kosta 18 
milljarða króna. 

Þ et t a  kom 
fram í máli Haf-
steins Helga-

sonar, byggingarverkfræðings hjá 
verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæk-
inu Eflu, á atvinnumálaráðstefnu 
Austurbrúar á Hallormsstað á mið-
vikudag.

Hafsteinn sagði frá því í erindi 
sínu að sérfræðingar á vegum þýska 
fyrirtækisins hafi allt frá árinu 
2000 kannað aðstæður á Íslandi 
fyrir höfn. Rannsóknir hefjast í 
Finnafirði á næsta ári og verður 45 
milljónum varið til þeirra á fyrsta 
ári en 200 milljónum árið 2015. Þær 
snúa að uppsetningu mælitækja á 
landi og sjó og umhverfis- og jarð-
fræðirannsóknum margs konar.

Hafsteinn sagði að aðstæður í 
Finnafirði væru einstakar á Íslandi 
og hvergi hérlendis væri hentugra 
að skipuleggja hafnarsvæði eins 
og þetta. Er þá jafnt vísað til land-
fræðilegrar legu fjarðarins og veð-
urskilyrða. Eins að mikið dýpi sé í 
firðinum, reyndar svo mikið á hluta 
hans að hægt væri að draga olíubor-
pall þar að landi. 

Hafsteinn sagði fulltrúa Bremen-

port sjá möguleika á að sækja þjón-
ustu til Norðurlands jafnt sem Aust-
urlands. „Í desember 2012 sögðu 
Þjóðverjarnir að uppbygging gæti 
hafist eftir 10 til 12 ár. Í maí sögðu 
þeir 5 til 8 ár. Tíminn hefur styst 

um helming, og það er vegna þess 
að þeir eru í takt við viðskiptalífið 
og fylgjast vel með því sem er að 
gerast úti í heimi“, sagði Hafsteinn 
spurður hvar verkefnið væri statt í 
tíma. svavar@frettabladid.is

Fyrsti áfangi í Finna-
firði á 18 milljarða
Verði umskipunarhöfn byggð upp í Finnafirði nemur heildarfjárfestingin tugum 
milljarða. Þýska fyrirtækið Bremenport ætlar að verja um 450 milljónum í rann-
sóknir á næstu þremur árum. Viðlegukantar hafnarinnar yrðu 3-5 kílómetrar. 

HAFSTEINN 
HELGASON

Ef rannsóknir sanna að fjörðurinn henti fyrir höfnina yrði fyrsti áfang-
inn, og lágmarksuppbygging, 1,6 kílómetra langur viðlegukantur sunnan 
fjarðarins. Horft er til þess að fullbyggð höfn væri 3 til 5 kílómetrar 
af viðleguköntum og hlutverk hennar þá fjölþætt. Um væri að ræða 
olíubirgða- og gasvinnsluhöfn, þjónustuhöfn fyrir olíuvinnslu, gámahöfn, 
efnisgeymsluhöfn vegna námavinnslu á Grænlandi auk farþegaflutninga 
og Finnafjörður gæti eins þjónað sem öryggishöfn. Líklega yrði uppbygg-
ing í 3-5 áföngum á 30 til 40 árum, en 200 til 300 manns myndu starfa við 
fullbyggða höfn. 

Uppbygging í Finnafirði tæki 30 til 40 ár

Í SUNDAHÖFN  Skarfabakki er 450 metra langur viðlegukantur en í Finnafirði 
verður ekki byrjað fyrir minna en 1,6 kílómetra. Athafnasvæðið yrði um þúsund 
hektarar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÚTGÁFA Samantekt Frjálsrar versl-
unar yfir 300 stærstu fyrirtæki 
landsins kemur út í dag.

Í tilkynningu tímaritsins er 
listinn aldrei sagður hafa verið 
ítarlegri. „Í listanum eru mjög 
nákvæmar rekstrarupplýsing-
ar um yfir 500 stærstu fyrirtæki 
landsins, sveitarfélög og lífeyris-
sjóði,“ segir þar, en með árunum 
hefur listinn þanist nokkuð út. 
Meðal annars er fjallað um fyrir-
tæki sem eru með frá 18 milljónum 
og upp í 115 milljarða í veltu.  - óká

300 stærstu kemur út í dag:

Samantekt um 
500 fyrirtæki

GAZA, AP Hamas-samtökin á Gaza-
ströndinni hafa í fyrsta sinn skipað 
sér konu sem talsmann. Ráðningin 
er liður í stefnu sem samtökin hafa 
tekið upp síðustu mánuði til að sýna 
nýja og hlýlegri hlið á sér, bæði 
gagnvart eigin þegnum og út á við.

Talsmaðurinn, Isra Almodallal, 
23 ára fráskilin móðir, hefur því 
tekið við stöðu sem almennt hefur 
verið skipuð af íhaldssömum karl-
mönnum. Hún ber ábyrgð á sam-
skiptum Gaza-stjórnarinnar við 
alþjóðlega fjölmiðla.

Hún sagði samtökin hlakka til 
þess að kynna á sér nýja hlið og þau 
myndu nú láta málefni sín snúast 
um fólk. 

Þessi þróun hjá Hamas-samtök-
unum hófst fyrir um hálfu ári þegar 
nýr fjölmiðlafulltrúi stjórnarinnar 
var ráðinn. Sá réð til sín yngra fólk, 
opnaði heimasíðu, fór að nota sam-
skiptamiðla á internetinu og hefur 
haldið ýmis námskeið á vegum sam-
takanna. Ráðning Almodallal mun 
vera tilraun til að gera samtökin 
opnari til vesturs.  - fbj

Isra Almodallal er fyrsta konan til að verða talsmaður Hamas-samtakanna:

Ný hlið á Hamas-samtökunum

ISRA ALMODALLAL  Hamas-samtökin 
hafa í fyrsta sinn ráðið sér konu sem 
talsmann.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1. Hve margir erlendir ferðamenn 
fóru frá Íslandi í gegnum Leifsstöð í 
október?
2. Hvert var Lára Jónsdóttir, sem er 
hundrað ára gömul, að fl júga fyrir 
helgi?
3. Ensím úr hvaða dýri notar fyrirtæk-
ið Zymetech til að drepa kvefveirur?
 svör:

1. 53.000 sem er aukning um 17,6% á milli 
ára. 2. Til Orlando í Bandaríkjunum.3. 
Þorski.

VESTMANNAEYJAR Skipverjar á 
Álsey og netagerðarmenn frá 
Ísneti þuftu gerðu við nót skips-
ins á bryggjunni í Vestmanna-
eyjum á laugardagsmorgun. Alla 
jafna er fátítt að netagerðarmenn 
séu ræstir út á bryggju til við-
gerða. Veður var fallegt en nokk-
uð kalt. 

Álsey kom til hafnar í Vest-
mannaeyjum að morgni laug-
ardags með um 500 tonn af síld 
sem fékkst fyrir vestan, á hefð-
bundinni veiðislóð. Í haust hefur 
hins vegar gengið erfiðlega að ná 
til síldarinnar. 

Að sögn heimamanna var 
Álsey að kasta á torfur sem voru 
skammt undan landi og einungis 
á nokkurra faðma dýpi. Nótin fór 
því í botninn og rifnaði í báðum 
köstum skipsins. 

 - óká
GERT VIÐ  Fingur netagerðarmanna, sem þurfa að mæta niður á bryggju til að gera 
við, geta orðið ansi kaldir. Nótin er sjóblaut og kuldi í lofti.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Veiðar á grunnslóð geta farið illa með veiðarfæri skipa:

Gerðu við nótina á kæjanum

FÓLK Þorsteinn Eggertsson textaskáld var um helgina sæmdur gull-
merki félags tónskálda og textahöfunda (FTT) og gerður að heiðurs-
félaga FTT.

Jakob Frímann Magnússon, tónlistarmaður og formaður FTT, segir 
að við athöfn á veitingastaðnum Nauthóli í Nauthólsvík í Reykjavík 
hafi Gunnar Þórðarson, meðhöfundur Þorsteins til margra ára, flutt 
lag þeirra „Ástarsælu“. Ýmsir félagar Þorsteins hafi einnig ávarpað 
hann af tilefninu. „Að lokinni athöfn settist Þorsteinn ásamt eiginkonu 
sinni, Fjólu Ólafsdóttur tónlistarkennara, upp í hvíta limmósínu sem 
ók þeim hjónum á Bessastaði,“ segir Jakob Frímann.  - hrs

Félag tónskálda og textahöfunda heiðraði Þorstein Eggertsson:

Var gerður að heiðursfélaga FTT

Í NAUTHÓLSVÍK  Eftir athöfn þar sem Þorsteinn Eggertsson var sæmdur gullmerki 
FTT var honum og Fjólu Ólafsdóttur eiginkonu hans ekið til Bessastaða þar sem for-
setinn tók á móti þeim og fleirum í tilefni af 30 ára afmæli FTT. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Save the Children á Íslandi

VEISTU SVARIÐ?



Samvinnufélagið Hreyfill var stofnað í Baðstofu iðnaðarmanna 
við Vonarstræti í Reykjavík þann 11. nóvember 1943.
Félagið hefur frá upphafi leitast við að þjónusta íbúa höfuð- 
borgarsvæðisins og nágranna þess. Á þessum langa tíma hefur 
rekstur stöðvarinnar að sjálfsögðu tekið miklum breytingum. 
Helst má hér minnast talstöðvavæðingar á sjötta áratug síðustu 
aldar og tölvuvæðingar bifreiða 1998, auk sameiningarinnar við 
Bæjarleiðir um áramótin 2000 / 2001.  Eitt fullkomnasta leiðakerfi 

á Norðurlöndum fyrir leigubílaakstur var tekið í notkun í 
bifreiðum Hreyfils 2011. 
Hinar nýju tækniframfarir hafa stytt verulega útkallstíma 
bifreiða og aukið öryggi farþega sem og ökumanna. 
Í dag eru bifreiðarnar 365 talsins.

Bílstjórar Hreyfils halda ótrauðir inn í framtíðina til þjónustu við 
viðskiptavini sína.

Til hamingju me› daginn, vi›skiptavinir!
Til hamingju me› daginn, Hreyfilsfólk!

Tímamót 
í samgöngusögu
Hreyfill er 70 ára í dag
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LÖGREGLUMÁL Einbýlishús við 
Ólafsbraut í Ólafsvík varð eldi að 
bráð um klukkan sex í gærmorgun. 
Húsið var mannlaust þegar eldur-
inn kom upp.

Samkvæmt upplýsingum frá 
slökkviliði Snæfellsbæjar var húsið 
alelda þegar slökkvilið kom á stað-
inn. Eldsupptök eru sögð ókunn.

Þá brann víðar um helgina. 
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins 
barst tilkynning um eld í gömlum 
skála í Bláfjöllum um klukkan tíu á 
laugardagskvöld.

Þegar slökkviliðið kom á stað-
inn var skálinn brunninn til 
kaldra kola. Hann hefur ekki 
verið í notkun og var án raf-
magns. Ekki liggur heldur fyrir 
hvað olli eldinum þar. 

Björgunarsveit Hafnarfjarðar 
var í gær fengin til að loka vegin-
um í Bláfjöll Hafnarfjarðarmeg-
in vegna stormsins sem gekk yfir 
Suðurland í gær. Þar fauk yfir 
veginn brak úr skálanum sem 
brann. 

 - hrs

Hús brunnu til kaldra kola á tveimur stöðum:

Mannlaust hús varð 
eldi að bráð í Ólafsvík

SLÖKKVISTARF Í FULLUM GANGI  Ekki er vitað hvað varð til þess að eldur kom upp 
í mannlausu húsi í Ólafsvík í gærmorgun.  MYND/SVANUR TÓMASSON

PAKISTAN, AP Embættismenn í 
Pakistan segja að notkun unglinga-
fræðslubókar Malölu Yousafzai 
hafi verið bönnuð í einkaskólum 
um allt landið. 
Bókin er sögð 
„verkfæri vest-
ursins“.

Malala varð 
heimsfræg í 
fyrra þegar 
talíbani skaut 
hana í höfuðið í 
norðvesturhluta 
Pakistans. Hún 
hafði gagnrýnt talíbana fyrir að 
meina stúlkum að ganga mennta-
veginn.

Endurminningar Malölu, „Ég er 
Malala“, komu út í október. Adeeb 
Jaedani, forseti Sambands einka-
skóla í Pakistan, segir bókina hafa 
verið gerða útlæga í 40 þúsund 
skólum sambandsins. - óká

MALALA 
YOUSAFZAI

Bók sögð verkfæri vestursins:

Malala bönnuð 
í einkaskólum

SVEITARSTJÓRNARMÁL Ásgerður 
Halldórsdóttir, bæjarstjóri á Sel-
tjarnanesi, er í fyrsta sæti á lista 
sjálfstæðismanna eftir prófkjör 
flokksins í bænum um helgina.

„Þetta er 
sterkur listi sem 
kemur út úr 
þessu prófkjöri 
og ég hlakka til 
að starfa með 
þessu fólki, bæði 
þeim nýju og 
þeim sem voru 
áður,“ segir 
Ásgerður, sem 
fékk 517 atkvæði 
í fyrsta sæti. 1.314 voru á kjör-
skrá og greidd atkvæði 759. Auð og 
ógild atkvæði voru 36.

Í öðru sæti listans er Guð-
mundur Magnússon og í því þriðja 
Bjarni Torfi Álfþórsson. Sigrún 
Edda Jónsdóttir er í fjórða sæti og 
Magnús Örn Guðmundsson í því 
fimmta. Karl Pétur Jónsson er í 
sjötta sæti og Katrín Pálsdóttir í 
sjöunda.  - hrs

ÁSGERÐUR 
HALLDÓRS-
DÓTTIR

Prófkjör haldið um helgina:

Bæjarstjórinn 
fékk fyrsta sæti

FILIPPSEYJAR Fellibylurinn Haiyan 
skall á austurströnd Filippseyja 
síðastliðinn föstudag, en umfang 
eyðileggingarinnar varð þó ekki 
ljóst fyrr en í gær þegar í ljós kom 
að allt að 10.000 manns höfðu látið 
lífið í borginni Tacloban á eyjunni 
Leyte. Þó hafði ríkisstjórn Filipps-
eyja flutt 800.000 manns af svæð-
inu áður en veðrið skall á. Einnig 
hefur heyrst að hundruð ef ekki 
þúsund séu látin og týnd í nær-
liggjandi þorpum og eyjum. Ljóst 
er að fullt umfang eyðileggingar-
innar af völdum Haiyan mun ekki 
koma í ljós fyrr en eftir nokkurn 
tíma.

Haiyan er mannskæðasti felli-
bylur sem skollið hefur á Filipps-
eyjum, en íbúar landsins eru ekki 
óvanir slkum hamförum því um 
20 fellibyljir og stormar fara yfir 
eyjaklasann á hverju ári. Að sögn 
veðurfræðinga liggja eyjarnar á 
helstu fellibyljabraut á jörðinni. 
Auk þess eru Filippseyjar við hinn 
svokallaða „Eldhring“ Kyrrahafs-
ins, þar sem eldgos og jarðskjálft-
ar eru algeng. Í síðasta mánuði lét-
ust 220 manns í jarðskjálfta sem 
jafnframt skildi eftir sig gífurlega 
eyðileggingu.

Sandy Torotoro sem býr nálægt 
flugvelli Tacloban sagði við frétta-
menn AP að vatnið hefði náð jafn 
hátt og kókospálmar. Hann sópað-
ist burt með vatninu ásamt húsinu 

þar sem hann bjó með konu sinni 
og átta ára dóttur, en það rifnaði 
upp af grunninum. „Þegar við 
vorum í vatninu voru margir sem 
sveifluðu höndunum og kölluðu á 
hjálp. En hvað gátum við gert? Við 
þurftum einnig hjálp.“ Lík héngu í 
trjám og lágu víða við gangstéttir 
og í rústum. Brotist var inn í versl-
anir og bensínstöðvar þar sem fólk 
leitaði að mat, eldsneyti og hreinu 
vatni.

Á eyjunni Samar hafa 300 
manns látið lífið og 2.000 er sakn-
að. Embættismenn þar sögðu sjáv-
arhæð hafa hækkað um sex metra 
þegar fellibylurinn reið yfir og enn 
hafði ekki náðst til margra bæja 
á eynni.

Eftir að hafa heimsótt Tacloban 
á laugardag sagði innanríkisráð-
herra Filippseyja, Mar Roxas, að 
öll nútímaþægindi eins og sam-
skiptakerfi, orku- og vatnsveitur 
væru í lamasessi. „Það er engin 
leið að hafa samband við fólk“.

Forseti Filippseyja, Benigno 
Aquino III, flaug til Leyte í gær og 
sagði ríkisstjórnina setja í forgang 
að koma aftur á orku og samskipt-
um. Ríkisstjórn Filippseyja hefur 
einnig samþykkt að taka við hjálp 
frá bandamönnum sínum í Evr-
ópu og Ameríku. Varnarmálaráð-
herra Bandaríkjanna hefur skipað 
Kyrrahafsflotanum að senda skip 
og flugvélar á svæðið til að styðja 

leitaraðgerðir og flytja birgðir. 
Jose Manuel Barroso hefur sent 
forseta Filippseyja boð um að ESB 
sé tilbúið að veita aðstoð ef eftir 
henni verði óskað.

Í Kaupmannahöfn í gær var 
UNICEF að undirbúa sendingu 
60 tonna af hjálpargögnum til Fil-
ippseyja og er reiknað með að þau 
komist til eyjanna á þriðjudaginn.

Búist er við að fellibylurinn 

lendi á Norður-Víetnam og Suður-
Kína á mánudagsmorgni að stað-
artíma og er spáð 33-39 metrum 
á sekúndu.

Á vef BBC er sagt frá því að 
búið sé að flytja 600.000 manns af 
svæðum í Víetnam sem eru í hættu 
en íbúar sem eftir eru hafa safnað 
mat og vatni í stórum stíl og eru 
búðarhillur að mestu tómar.

 samuel@frettabladid.is

Fleiri en 10.000 taldir af
Fellibylurinni Haiyan skall á austurströnd Filippseyja á föstudaginn og olli gífurleg manntjóni og eyðileggingu. 
Lík liggja á víð og dreif og hanga jafnvel úr trjám. Samband hefur ekki náðst við fjölda byggða.

FORÐAST NÁLYKT  Íbúar í Tacloban halda fyrir vit sér til að forðast lyktina af líkum 
sem liggja meðfram götum og í rústum borgarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Frans páfi leiddi í gær tugi 
þúsunda fólks í bæn fyrir 
fórnarlömbum fellibylsins 
á Filippseyjum, þar sem 
flestir kaþólikkar í Asíu 
búa. Hann sagðist vilja 
fullvissa Filippseyinga og 
nágranna þeirra um að 
hann væri þeim nærri. 
Hann syrgði fjölda dauðs-
falla og gífurlega eyðilegg-
ingu og óskaði eftir hljóðri 
bæn fyrir trúbræðrum og 
systrum á Filippseyjum og 
sagði: „Reynum að koma 
okkar hjálp til þeirra sem 
þjást í storminum.“

➜ Bað fyrir fórnarlömbum Haiyan

BAÐ FYRIR ÍBÚUM FILIPSEYJA  Frans Páfi leiddi tugi þúsunda 
í bæn í Vatíkaninu fyrir fórnalömb fellibysins í Filipseyjum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Haiyan er líklega mannskæðasti stormur sem farið hefur 
yfir Filippseyjar en gríðarlegur fjöldi manna hefur látist 
í náttúruhamförum þar í gegnum tíðina. Hér er listi yfir 
mannskæðustu ofsaveður á Filippseyjum.

 5.101 lést í hitabeltisstorminum Thelmu árið 1991.
 1.900 létust í fellibylnum Bopha í desember í fyrra.
 1.492 létust í fellibylnum Ike árið 1984.
 1.167 létust í fellibylnum Agnesi árið 1984.
 1.080 létust í hitabeltisstorminum Washi árið 2011.
 995 létust í fellibylnum Trix árið 1952.
 991 lést í fellibylnum Amy árið 1951.
 979 létust í fellibylnum Ninu árið 1987.
 938 létust í fellibylnum Fengshen árið 2008.
 882 létust í fellibylnum Angelu árið 1995.

➜ Mannskaðaveður á 
Filippseyjum eru orðin mörg



Við gerum meira fyrir þig
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www.volkswagen.is

Volkswagen Caddy

Caddy er áreiðanlegur, sparneytinn og þægilegur 
í allri umgengni. Lipur vinnuþjarkur með frábæra 
aksturseiginleika og ríkulegan staðalbúnað.  
Hann er fáanlegur með bensín-, dísil- og metan-
vélum frá framleiðanda.
 

*Miðað við Caddy TSI bensín, 86 hestöfl, beinskiptur.  

Aukahlutir á mynd, álfelgur og þokuljós.

Góður 
vinnufélagi

Atvinnubílar
Til afgreiðslu strax

Fæst einnig fjórhjóladrifinn

Caddy* kostar aðeins frá

3.090.000 kr. 
(2.462.151 kr. án vsk)

SÝRLAND, AP Í fyrsta sinn í marg-
ar vikur verður hægt að koma mat-
vælum til fólks í bænum Qudsaya 
nærri höfuðborg Sýrlands í kjöl-
far tilslakana sem náðust í samn-
ingum stjórnarhersins og upp-
reisnarmanna. Bærinn er á valdi 
uppreisnar manna og hefur verið í 
herkví vikum saman.

Samkomulagið um vopnahlé við 
bæinn er gert á sama tíma og sýr-
lenska stjórnarandstaðan heldur 
fund í Istanbúl, höfuðborg Tyrk-
lands, um hvort senda eigi fulltrúa 

á friðarráðstefnu sem Bandaríkin 
og Rússland reyna að koma saman í 
Genf fyrir lok þessa árs.

Stjórnarandstaðan hefur sett sem 
skilyrði fyrir þátttöku í friðarvið-
ræðunum að Assad Sýrlandsforseti 
stígi til hliðar. Fulltrúar stjórnvalda 
í Sýrlandi segja hins vegar að Assad 
verði að minnsta kosti í embætti út 
kjörtímabilið, sem lýkur á næsta ári 
og að hann kunni að bjóða sig fram 
til endurkjörs.

Louay Safi, talsmaður Sambands 
stjórnarandstæðinga, segir viðræð-

ur halda áfram. „Til eru þeir sem 
hafa áhyggjur af því að undirbún-
ingur hafi verið ónógur. Og svo eru 
þeir sem vilja taka ákvörðun, en að 
loknum ákveðnum undirbúningi,“ 
sagði hann við blaðamenn í Istanbúl.

Sjá lfstætt fjölmiðlateymi 
aðgerða  sinna í Qudsaya, hefur stað-
fest að vopnahléi hafi verið náð en 
litlar upplýsingar aðrar  liggja fyrir. 
Fyrr í nóvember greindi hópurinn 
frá því að matvæli væru uppurin á 
mörkuðum bæjarins og að fátæk-
ustu íbúarnir byggju við sult. - óká

BARIST VIÐ ALEPPO  Fjölmiðlamiðstöð 
Aleppo (AMC) sendi frá sér þessa mynd 
af uppreisnarmanni að skjóta á stjórnar-
hermenn á laugardag.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Sýrlenskir stjórnarandstæðingar velta fyrir sér þátttöku á friðarráðstefnu sem halda á í Genf:

Vopnahléi komið á við Qudsaya í Sýrlandi
FERÐAÞJÓNUSTA Hótel Rangá fékk 
nýverið sjö viðurkenningar frá Int-
ernational Hotel Awards. Á frétta-
vef veitingageirans (veitingageir-
inn.is) segir að ekkert annað hótel 
hafi fengið jafn margar viðurkenn-
ingar í ár. „International Hotel 
Awards eru alþjóðlegar viðurkenn-
ingar til framúrskarandi hótela,“ 
segir á vefnum. Rangá fékk fjórar 
viðurkenningar fyrir Ísland, en 
einnig tvær Evrópuviðurkenningar 
og viðurkenningu sem besta hót-
elið á sínu sviði á heimsvísu.  - óká

Fá alþjóðlega viðurkenningu:

Hótel Rangá 
fékk 7 verðlaun

VIÐSKIPTI Fjögur fyrirtæki fengu 
að þessu sinni styrki úr Frum-
kvöðlasjóði Íslandsbanka. Sjóð-
urinn hefur á árinu úthlutað 17 
milljónum til níu verkefna.

Fyrirtækin sem nú fengu 
styrk eru Valorka ehf., Klappir 
ehf., Marsýn og Hugbúnaður til 
aðgreiningar síldarstofna. Þau 
skipta á milli sín átta milljónum 
króna.

Fram kemur í tilkynningu 
Íslandsbanka að sjóðurinn styrki 
frumkvöðlaverkefni sem leggi 
áherslu á endurnýjanlega orku, 
sjálfbæran sjávarútveg og vernd-
un hafsvæða.  - óká

Frumkvöðlasjóður styrkir:

Fjögur fengu 
átta milljónir

FRÁ AFHENDINGU  Hólmfríður Einars-
dóttir, stjórnarmaður í Frumkvöðlasjóði 
Íslandsbanka, og  Sigurður Guðmundsson 
frá Marsýn.  MYND/ÍSLANDSBANKI

LÖGREGLUMÁL
59 útköll á fimm tímum
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
sinnti 59 útköllum frá miðnætti og til 
klukkan fimm um morgun á aðfaranótt 
sunnudags. Fram kemur í tilkynningu 
lögreglu að sex ökumenn hafi verið 
teknir úr umferð vegna ölvunar- og 
fíkniefnaaksturs. „Þrír voru ölvaðir og 
þrír í fíkniefnavímu við aksturinn,“ 
segir í tilkynningunni. Nokkur erill er 
sagður hafa verið á vaktinni.

VIÐSKIPTI Hópur breskra lífeyris-
þega er að reyna að höfða sakamál á 
Spáni gegn forsvarsmönnum Lands-
bankans í Lúxemborg vegna fjár-
svika sem þeir telja sig hafa orðið 
fyrir í viðskiptum við bankann.

Þetta kemur fram í blaðinu 
Round Town News sem gefið er út 
af Bretum búsettum á Spáni.

Í því segir að hundruð lífeyris-
þega, sem búsettir eru á Spáni, í 
Frakklandi og Portúgal, flestir 
breskir, hafi verið skildir eftir í 
fjárhagslegum kröggum eftir hrun 
Landsbankans.

Fjölmargir lífeyrisþegar í 
þessari stöðu hafa stofnað hóp-
inn „Landsbanki Victims Action 
Group“ og hafa nú höfðað saka-
mál í bænum San Roque á Spáni, 
en yfir 60 manns úr hópnum hafa 
verið boðaðir í skýrslutöku við 
undirbúning málshöfðunarinnar. 
Dómstóll í borginni Dénia hefur 
nú þegar hafnað beiðni hópsins í 
sambærilegu máli, þar sem um sé 
að ræða mál af einkaréttarlegum 
toga frekar en sakamál.

Talsmaður hópsins, Mike McIn-
nes, sagði í samtali við blaðið að 
málshöfðunin væri frábær frétt 
fyrir lífeyrisþegana, þar sem eftir 
fimm ára baráttu séu hjól réttlæt-
isins loksins farin að snúast. „Við 
vonum að þeir sem stóðu fyrir 
þessum svikum munu núna þurfi 
að bera ábyrgð á gjörðum sínum,“ 

sagði McInnes. Hann bætti við að 
einhver fórnarlamba hinna meintu 
fjársvika hefðu látist vitandi af því 
að makar þeirra þyrftu að takast á 
við að glata húsnæði sínu til slita-
stjórnar Landsbankans.

Í fyrra voru yfir 120 meðlimir 
hópsins búsettir á Costa del Sol 
og Costa Blanca á Spáni og yfir 16 
meðlimir hafa látist síðan hópur-
inn var stofnaður. 

Páll Benediktsson, upplýsinga-
fulltrúi slitastjórnar Landsbank-
ans á Íslandi, segir þetta mál ekki 
snerta slitastjórnina með neinum 
hætti. „Landsbankinn í Lúxem-
borg var sjálfstætt félag, dóttur-
félag Landsbankans, og heyrir 
ekki undir þrotabú gamla Lands-
bankans. Uppgjör á kröfum milli 
bankans og þess í Lúxemborg hefur 
farið fram og við höfum engin 
afskipti af þessum málum,“ sagði 
Páll í samtali við Fréttablaðið.

  fanney@frettabladid.is

Höfða sakamál gegn Lands-
bankanum í Lúxemborg
Breskir lífeyrisþegar reyna að höfða sakamál á Spáni gegn þrotabúi Landsbankans í Lúxemborg og stjórnendum 
hans vegna fjársvika í aðdraganda hrunsins. Hópur fórnarlamba kallar sig „Landsbanki Victims Action Group.“

LANDSBANKINN Í LÚXEMBORG  Höfuðstöðvar Landsbankans í Lúxemborg sem nú 
hefur verið tekinn til skipta.  FRÉTTABLAÐIÐ/BÞS

Það verður æ algengara að breskir lífeyrisþegar haldi heimili annars staðar 
en í Bretlandi.

Tugir þúsunda breskra lífeyrisþega búa á Spáni og margir þeirra hafa 
verið í fjárhagslegum erfiðleikum eftir hrunið á fasteignaverði.

Landsbankinn bauð fólki að taka lán sem nam 25% af verðmæti hús-
eignar þess. Bankinn fjárfesti síðan fyrir þau 75% sem eftir stóðu og áttu 
tekjurnar að standa undir vöxtum af lánunum og jafnvel skapa viðbótar-
tekjur fyrir húsnæðiseigandann.

Þegar þetta fyrirkomulag stóðst ekki fór bankinn að fara fram á að fólk 
legði fram aukna fjármuni til að standa undir lánunum og jafnvel að hús-
næði þess yrði boðið upp vegna veðsetningarinnar.

Breskir lífeyrisþegar í vandræðum

Landsbankinn í 
Lúxemborg var sjálfstætt 
félag, dótturfélag Lands-
bankans, og heyrir ekki 

undir þrotabú gamla 
Landsbankans.

Páll Benediktsson, upplýsingafulltrúi 
slitastjórnar Landsbankans
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SPÁNN  Hér sést fólk koma upp úr neðanjarðarlestarstöð 
í miðborg Madrídar í gær, við hlið ruslatunnu sem löngu 

er orðin full. Yfir stendur verkfall fólks í götuhreinsun sem vill 
mótmæla uppsögnum. Rusl flæðir um alla borg, en í gær var sjötti 
dagur verkfallsins. NORDICPHOTOS/AFP

ÍSREAL  Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra 
Ísraels, sat undir mynd af David Ben Gurion, fyrsta 

forsætisráðherra landsins, á ráðuneytisfundi sem haldinn 
var á samyrkjubúinu Sde Boker í Negev-eyðimörkinn í gær. 
Þar sagði hann landið beita sér af öllum mætti gegn því 
að lönd heims samþykktu „slæman og hættulegan“ samn-
ing við Íran um kjarnorkuáætlun landsins.  NORDICPHOTOS/AFP

TYRKLAND  Fólk safnaðist við grafhýsi (Anitkabir) Mustafa 
Kemal Atatürk, stofnanda Tyrklands, í Ankara í gær til að 

minnast 75 ára dánarafmælis hans.  NORDICPHOTOS/AFP

KÍNA  Feðgar hjóla fram hjá veggspjaldi með Tinna í Kína í Peking í gær. Ríkisfjölmiðlar landsins upplýstu í gær að von væri á 
stórfelldum umbótum í kjölfar fundar Kommúnistaflokksins, en þar á að ákvarða stefnu landsins næsta áratuginn.

 NORDICPHOTOS/AFP

BRETLAND  Í Lundúnum var í gær minnst loka fyrri heimsstyrjaldarinnar 
11. nóvember 1918. „Remembrance Sunday“ er haldinn annan sunnudag í 

nóvember ár hvert, en hann er næstur degi stríðslokanna. Hér sést Elísabet önnur 
Englandsdrottning við athöfn sem haldin var í miðborg Lundúna við minnismerki 
um þá sem féllu í stríðinu. NORDICPHOTOS/AFP

AFGANISTAN  Sumir múslimar líkt og þessir sjía-múslimar í Afganistan hér að ofan minnast sorgardagsins Ashura með því 
að stunda sjálfsmeiðingar. Dagurinn er haldinn til minningar um Imam Hussein, barnabarn Múhmeðs spámanns, sem var 

veginn í bardaganum um Karbala í Írak árið 680. NORDICPHOTOS/AFP

ÁSTAND 
HEIMSINS

1

1

2

3

4

5

6

42 53
6



www.forlagid.is   |   Bókabúð Forlagsins  |   F iskislóð 39

BÓK SEM FÆR ÞIG  
TIL AÐ BROSA!

Galsafengin ólíkindasaga  

eftir höfund Gamlingjans

Eldklár stelpa frá Soweto, tvíburi sem ekki  

er til, Svíakóngur, ísraelska leyniþjónustan 

og sex, kannski sjö kjarnorkusprengjur 

koma saman í ótrúlegri atburðarás sem 

ógnar heiminum – eins og hann hefur  

hingað til þekkt sig.

 

Glæný bók eftir höfund Gamlingjans sem 

skreið út um gluggann og hvarf sem notið 

hefur fádæma vinsælda. 

„Hittir frábærlega í mark. Aftur.“
Metro (um Ólæsingjann)

„… „feel good“-skáldsaga  
af bestu gerð …  

grípandi og léttgeggjuð.“
Sydsvenskan (um Ólæsingjann)

„… ótrúleg saga og fyndin.“
Gotlands Allehanda (um Ólæsingjann)

KKKKK
„Fullkominn skemmtilestur“

Kolbrún Bergþórsdóttir / Morgunblaðið (um Gamlingjann)
www.forlagid.is
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Eru jarðstrengir 
raunverulegur 
kostur?
Norræna húsinu, 
13. nóvember kl. 12-13:30.

Opinn fundur um niðurstöður 
úttektar Metsco Energy 
Solutions í Kanada á kostnaði 
við lagningu jarðstrengja og 
loftlína.

Þórhallur Hjartarson,
rafmagnsverkfræðingur 
og framkvæmdastjóri 
hjá METSCO Energy 
Solutions Inc. í Kanada

Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson, 
framkvæmdastjóri 
Landverndar

FUNDARSTJÓRI
Guðrún Pétursdóttir, 
forstöðumaður Stofnunar 
Sæmundar fróða við HÍ

Í samstarfsyfirlýsingu Besta flokksins og 
Samfylkingarinnar lofuðu oddvitar þessara 
flokka samráði við íbúa og foreldra í skipu-
lags-, umhverfis- og skólamálum. Tekið var 
sérstaklega fram að slíkt samráð yrði gert 
markvissara og stutt við aðkomu íbúa og 
foreldra að lykilákvörðunum.

Enginn gerir svo öllum líki. En núverandi 
borgaryfirvöld hafa líklega slegið met í 
valdhroka. Oft virðast þau hafa misst trúna 
á eigin áformum eftir holskelfu af málefna-
legri gagnrýni, en keyrt samt málin áfram 
á þrjóskunni. Skólasameiningarnar árið 
2012 bentu til þess.

Í ársbyrjun 2012 voru sex grunnskólar 
borgarinnar sameinaðir í þrjá: Borga- og 
Engjaskóli í Vættaskóla, Korpu- og Víkur-
skóli í Kelduskóla og Hvassaleitis- og Álfta-
mýrarskóli í Háaleitisskóla. Auk þess voru 
lagðar niður unglingadeildir við tvo skóla. 

Þessir þjóðflutningar komu eins og 
þruma úr heiðskíru lofti. Þeir höfðu í för 
með sér félagslegt rask fyrir fjölda barna 
og unglinga og áhyggjur og óhagræði fyrir 
foreldra sem mörg hver þurftu nú að aka 
börnum sínum í fleiri en einn skóla. Börn 
voru hrakin úr hverfisskólum sínum og 
dæmi eru um nemendur sem þurfa að fara 

þrjá kílómetra í nýja skólann. Eftir samein-
ingu í Háaleitisskóla þurfa nú nemendur að 
fara fyrir Grensásveg til að sækja skóla en 
aðrir yfir Miklubraut.

Mikill fjöldi foreldra mótmælti þessum 
áformum, fjölmennir fundir gagnrýndu þau 
samhljóða, stofnuð var netsíðan Börn.is þar 
sem 12.000 manns mótmæltu og meira en 
90% af faglegum umsögnum mæltu gegn 
þeim. En borgaryfirvöld sátu við sinn keip. 

Meginrök borgaryfirvalda snerust um 
sparnað sem enn hefur ekki séð dagsins 
ljós. Þá á að sjálfsögðu eftir að taka inn í 
reikningsdæmið röskun á högum barnanna 
og aukinn kostnað, tíma og fyrirhöfn for-
eldra. En auðvitað stóð aldrei til að skoða 
þann hluta dæmisins. 

Eftir allt bramboltið stendur eftir sú stað-
reynd að sameiningarnar voru illa ígrund-
aðar, ekkert var hlustað á mótmælendur 
en breytingarnar keyrðar í gegn af offorsi. 
Svona er nú samráð borgarstjórnar við 
borgarana. 

Svikin loforð um 
samráð og þátttöku
STJÓRNMÁL

Marta
Guðjónsdóttir
varaborgarfulltrúi 
og frambjóðandi í 
3. sæti í prófk jöri 
Sjálfstæðisfl okksins 
í Reykjavík

E
in mikilvægasta bók ársins er saga Jóhönnu Sigurðar-
dóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, og konu hennar, 
Jónínu Leósdóttur rithöfundar, sem skráði. Þar er 
sögð saga um sigur ástarinnar yfir miklum hindr-
unum. Í raun er ótrúlegt hversu langt við erum komin 

því við lesturinn rifjast upp hversu stutt er síðan samkyn-
hneigðir bjuggu við fyrirlitningu og lítil sem engin réttindi.

„Það skal fúslega viðurkennt 
að oft og mörgum sinnum 
höfum við báðar óskað þess af 
öllu hjarta að við hefðum ekki 
kynnst,“ skrifar Jónína snemma í 
sögu þeirra. Vitaskuld eykur það 
verulega á áhrifamátt sögunnar 
þegar til þess er litið hvaðan 

Jónína og Jóhanna koma. Þegar þær kynntust hvarflaði ekki að 
þeim að samfélagið ætti eftir að breytast svo mjög að þær yrðu 
löngu síðar forsætisráðherrahjón: „Gjörsamlega fráleitt, hvernig 
sem á það var litið. Á þessum árum mátti ekki einu sinni nota orðin 
hommi og lesbía í Ríkisútvarpinu, hvað þá meira.“

Í upphafi níunda áratugarins voru Jóhanna og Jónína báðar 
giftar karlmönnum og áttu börn. Þær bjuggu við þess tíma hefð-
bundið samskiptamynstur; við það sem ætlast var til af þeim í 
þjóðfélagi sem skilgreindi staðlað samskiptaform fjölskyldunnar 
sem undirstöðu samfélagsgerðarinnar. Það þarf kjark til brjótast 
úr svo rammgerðum fjötrum.

Þær kynntust þegar þær sátu báðar í Framkvæmdanefnd um 
launamál kvenna. og bjuggu sannarlega ekki í samfélagi sem tók 
hommum og lesbíum opnum örmum. Jónína lýsir því að á hennar 
heimili hafi lítið verið talað um samkynhneigð. Mamma hennar 
roðnaði við tilhugsunina um homma og lesbíur og notaði orðið 
„konuhommi“ yfir konur sem elskuðu konur. Við ólumst flest 
upp við þessi viðhorf og vitum í dag að fólk með fordóma er ekki 
endilega vont fólk. Það vissi bara ekki betur.

Jónína og Jóhanna máttu ekki kalla sig hjón fyrr en árið 2010. 
Þær gátu skráð sig í sambúð eins og það er kallað árið 1996. Það 
var fyrir sautján árum. En „samkvæmt landslögum er ást okkar 
nú skilgreind nákvæmlega eins og sá kærleikur sem bindur saman 
karl og konu,“ skrifar Jónína og í ljósi sögunnar verður það að 
teljast stórmerkilegt.

Saga Jóhönnu og Jónínu er ekki bara mikilvæg fyrir okkur 
Íslendinga heldur er hún mikilvæg fyrir heiminn allan. Þó oft 
hljómi hjárænulega raddir sem vilja bjóða upp á belging um mikil-
vægi Íslands fyrir heimsbyggðina alla er það staðreynd að þær 
Jóhanna og Jónína hafa lagt sitt lóð á vogarskálar þess að heimur-
inn allur sé skaplegri staður að búa á. Við erum á leiðinni. Vonandi. 
Á Íslandi er okkur frjálst að vera við sjálf. Jónína skrifar söguna 
en rödd Jóhönnu er eðli málsins samkvæmt sterk:

„Saga okkar er vissulega átakasaga. Hún lýsir sterkum tilfinn-
ingum og mikilli togstreitu sem birtist meðal annars í sjálfsásök-
unum og samviskubiti, áhyggjum af áhrifum sambandsins á syni 
okkar og ótta við hvernig samfélagið og harður heimur stjórn-
málanna myndu leika samband okkar. En þetta er líka sigursaga 
því að ástin sigraði að lokum.“

Ein mikilvægasta bók ársins er gleðisaga:

Konuhommi 
forsætisráðherra

Rassskelltir apar
Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Vest-
mannaeyjum, fór ekki fögrum orðum 
um kollega sína í stjórnmálastétt-
inni í Sunnudagsmorgni hjá Gísla 
Marteini í gær. Í umræðu um for-
gangsröðun í ríkisrekstri sagði Elliði 
ógnvekjandi hversu stjórnmálamenn 
væru hræddir við að ræða þessi 
mál af ótta við menningu og listir, 
hræddir við að vera dregnir sundur 
og saman í háði í Spaug-
stofunni. „Stjórnmálamenn 
eru eftir eins og rassskelltir 
apar þegar búið er að fara 
höndum um þá af lista-
mönnum,“ sagði Elliði að 
lokum en hann sjálfur hefur 
verið duglegur við að ræða um 
nauðsyn þess að skera niður til 
menningarmála.

Hringt í karla til að stjórna
Rósa Björk Brynjólfsdóttir, varaþing-
maður Vinstri grænna og upplýs-
ingafulltrúi fjármálaráðuneytisins, 
skaut föstu skoti á Gísla Martein 
Baldursson, stjórnanda þáttarins 
Sunnudagsmorguns, í umræðum um 
hlutfall kvenna í fjölmiðlum. Gísli 
Marteinn sagði af sér sem borgar-
fulltrúi sjálfstæðismanna þegar Páll 

Magnússon hringdi í hann og 
bað hann að taka við af 

Agli Helgasyni með 
samfélagsumræðu-
þátt á sunnudags-
morgnum. Rósu 
var spurn hvers 

vegna hún og Elín 
Hirst, þingmaður 
Sjálfstæðis-

flokksins, væru fengnar til að ræða 
þetta mál frekar en Páll Magnússon 
útvarpsstjóri og Davíð Oddsson, rit-
stjóri Morgunblaðsins, þar sem þeir 
væru í ráðandi stöðu til að gera eitt-
hvað í málinu frekar en þær tvær. Þá 
sagði Rósa að íslenskt samfélag væri 
þannig að þar væri mikill mismunur 
launa milli kynja, kynbundið ofbeldi 
þrifist og sló svo botn í umræðuna 

með því að segja: „Við búum 
í samfélagi þar sem æðstu 
stjórnendur hringja í karla 

og biðja þá um að stjórna 
þáttum–  af hverju er ekki 
verið að hringja í konur 
til að stjórna þáttum þar 

sem ræða á samfélags-
mál?“ 
fanney@frettabladid.is

➜ Eftir allt bramboltið stendur eftir 
sú staðreynd að sameiningarnar 
voru illa ígrundaðar.
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Hlakka til að lesa bækur þeirra 
Steingríms J. og Össurar. Bókar-
formið skapar þess háttar nálægð 
milli þess sem skrifar og þess sem 
les að þegar vel tekst til myndast 
sérstakt trúnaðarsamband þarna 
á milli. Og stjórnmálamaðurinn 
fær þá áheyrn hjá hinum almenna 
lesanda sem hann nær ekki með 
öðru móti.

„Að kvaka satt“
Nálægð við atburði of mikil, segja 
sumir og aðrir benda á að hér séu 
stjórnmálamenn að reyna að gera 
hlut sinn sem bestan frammi fyrir 
Sögu, þeirri dyntóttu gyðju. Það 
má vera en rýrir í sjálfu sér ekki 
þessar bækur – öðru nær – þetta 
eru menn sem tóku þátt í tiltekn-
um sögulegum atburðum, búa yfir 
ákveðinni vitneskju um það sem 
fór fram og hafa fullkomlega eðli-
lega þörf fyrir að deila henni með 
öðru fólki. Það er ekki þar með sagt 
að við sem lesum þurfum að veita 

einhvers konar aflausn að lestrin-
um loknum. En fleiri gamlir stjórn-
málamenn mættu taka sér þetta til 
fyrirmyndar – að skrifa bók. Þann-
ig á maður að „skrifa söguna“.

Það er svo annað mál að sagn-
fræðingar eiga eftir að moða úr 
þessum heimildum þegar þeir fara 
að leggja mat sitt á þá viðburði 
sem þar segir frá.

Sannleikurinn er heldur ekki 
einn og endanlegur. Við getum 
ekki bent á hann og sagt: Þarna 
er hann! Hann er ekki áþreifan-
legur. Við getum ekki horft á hann 
hengdan upp á vegg af einhverjum 
sem sá hann og á hann. Þótt tveir 
plús tveir séu víst alltaf fjórir að 
sögn þeirra sem gerst til þeirra 
mála þekkja og þar með sé senni-
lega til algildur mælikvarði um 
sumt – þannig lagað – er ekki þar 
með sagt að öll svið tilverunnar 
sé hægt að skoða einungis í þeim 
mælikvarða og fyrirbærin séu alls 
staðar annaðhvort sönn eða ósönn. 
Sannleikurinn birtist stundum í 
margvíslegum ljósbrotum. 

Eða eins og séra Jón Prímus 
segir í Kristnihaldinu í einni af 
hinum óviðjafnanlegu samræð-
um þeirra Umba: „Það er gaman 
að hlusta á fuglana kvaka. En það 
væri annað en gaman ef fuglarnir 
væru einlægt að kvaka satt.“

„Aftur á móti var annað stríð…“
Sem sagt gott. En þetta er ekki 
eina bókin sem nú kemur út og 
varðar ráðherra í síðustu ríkis-
stjórn. Jónína Leósdóttir hefur 
skrifað bók um samband sitt við 
Jóhönnu Sigurðardóttur og með 
fullri virðingu fyrir hæstvirtum 
samráðherrum hennar sem deila 
nú með okkur upplifunum sínum 
þá er ég ekki frá því að bók Jónínu 
sé í raun og veru pólitískasta bókin 
af þessum þremur. Hún segir sög-
una af því hvernig þessar tvær 
konur urðu hluti einhverra merki-
legustu og ánægjulegustu þjóð-
félagsbreytinga seinni tíma – og 
loks um síðir hálfnauðug tákn-
mynd þeirra víða um lönd; tvær 
konur sem vildu helst bara vera í 
friði með sitt. Þetta er byltingar-
saga: þær Jóhanna og Jónína eru 
hluti af byltingunni sem tókst. 

Þessi bylting fór fram utan sviðs 
hinna hefðbundnu stjórnmála. 
Þetta var bylting ástarinnar. Bylt-
ing einkalífsins, bylting hugar-
farsins. Bylting viðhorfanna til 
náungans, bylting olnbogarýmis-
ins, umburðarlyndisins og víðsýn-
innar, bylting kynfrelsisins, bylt-
ing hinnar heilbrigðu sjálfsmyndar 
þess sem elskar einstaklinga af 
sama kyni. Þessi bylting gerðist 
með hægð og án strits og hún varð 

vegna þrautseigju baráttufólks 
sem aldrei missti sjónar á mark-
inu; hún á sínar hetjur og sína písl-
arvotta – karla og konur sem þorðu 
að bjóða almenningsálitinu byrg-
inn og standa með sjálfum sér og 
sínu frammi fyrir öllum fordóm-
stólum. Hún smaug inn í þjóðfé-
lagið gegnum fjölskyldurnar, ein-
staklingana, umlukti smám saman 
okkur öll því að hvernig er annað 
hægt en að hrífast með þegar fólk 
elskar og þráir það eitt að fá að 
elska? Berst fyrir réttinum til ást-
arinnar?

Þær Jóhanna og Jónína eru í 
hópi þeirra fjölmörgu sem notið 
hafa góðs af þessari hugarfars-
byltingu. En ekki bara þær og ekki 
bara samkynhneigt fólk almennt 
heldur hefur gjörvallt samfélagið 
orðið betra: þessi hugarfarsbylting 
hefur opnað augu fólks fyrir því 
að ekki er til ein og alrétt formúla 
fyrir lífstíl. 

Í bók sinni segir Jónína frá sam-
bandi tveggja kvenna sem þróast 
frá því að vera pukur í einni af ein-
angruðustu og fámennustu borg-
um Evrópu og til þess að þessar 
konur fara um heiminn, hjón í allra 
augsýn, og eru fjölmörgu samkyn-
hneigðu fólki mikilvægar fyrir-
myndir: verða einhverjar sjáan-
legustu samkynhneigðu konur í 

víðri veröld. Þetta er stökk fyrir 
tvær hlédrægar konur sem mann 
næstum sundlar yfir þegar maður 
hugsar út í það.

Auðvitað er ýmislegt sem enn 
þarf að laga í réttindamálum sam-
kynhneigðra en það er ágætt að 
muna eftir því í öllu bölæðinu að 
sumt hefur tekist nokkuð vel hér. 
Þessi bylting tókst og hana þarf 
að færa á næsta stig, sem er að 
Íslendingar fari almennt að bera 
meiri virðingu fyrir ólíku lífsvali 
hver annars, varðandi búsetuhætti 
og lífsmáta og hætti að umgang-
ast hver annan eins og systkini 
sem hatast. Við Íslendingar erum 
upp til hópa vænsta fólk sem vill 
náunganum vel – líka stjórnmála-
fólkið okkar og þingmennirnir 
sem við skulum endilega hætta að 
grýta – en eitthvað í stjórnmála-
kúltúr okkar er hins vegar þess 
eðlis að hinir neikvæðari eigin-
leikar virðast stundum nær alls-
ráðandi.

Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Sannleikurinn er 
heldur ekki einn og 

endanlegur. Við getum ekki 
bent á hann og sagt: Þarna 
er hann!

Að flestra mati er þörfin 
á því að bæta kjör kenn-
ara brýn. Samanburður 
innan OECD sýnir fram á 
að kennarar á Íslandi, eins 
og því miður flestar aðrar 
stéttir, eru undir meðaltali 
í launum. Í ansi mörg ár hef 
ég talað um að við eigum að 
finna leiðir til að bæta laun 
kennara með því að breyta 
núverandi kerfi varðandi 
skilgreiningu vinnutíma.

Ástæðan er einfaldlega að 
þegar kerfi eru orðin úr sér 
gengin gleypa þau fjármagn 
sem gagnast engum, hvorki 
rekstraraðila né launafólki. 
Við eigum að geta hækkað laun 
kennara án þess að sækja hækkanir 
í vasa borgarbúa. Fjármagnið verð-
ur að koma innan úr kerfinu en einn 
stærsti útgjaldaliðurinn í rekstri 
Reykjavíkur eru skólarnir. Hægt 
er að nýta fjármagnið betur með 
því að breyta kennsluskyldunni og 
draga úr skrifræði innan skólanna 
þannig að kennarar hafi meiri tíma 
með nemendum og geti kennt meira. 

Það hefur þau áhrif að hægt er 
að reka kennsluna með færri kenn-
urum. Þá er fjármagn afgangs sem 
þýðir að kakan stækkar hjá kenn-
urum og líka hjá borginni og báðir 
hagnast. Komin er ákveðin reynsla á 
þetta með tilraunaverkefnum. 

Erlendis er mikil umræða um 

slíkar breytingar og stór 
skref stigin í þá átt í Dan-
mörku, þar sem breytingin 
byggist reyndar á lagasetn-
ingu en ekki samkomulagi. 
Sú leið að þvinga fólk inn 
í nýtt kerfi með lagasetn-
ingu er að mínu mati mun 
síðri en að ná um það góðum 
samningi.

Mikið hefur verið fjallað 
um virkni skólakerfisins 
og oft gert meira úr brota-
lömum þess heldur en öllum 
þeim frábæru verkefnum 
sem unnin eru innan þess. 
Alvarlegasta brotalömin 
snýr að læsi nemenda. Sam-

kvæmt niðurstöðum reglubundinn-
ar lesskimunar hjá borginni getur 
stórt hlutfall drengja sem lokið hafa 
grunnskóla ekki lesið sér til gagns. 
Það er ekki ásættanleg staða og við 
það verður ekki unað. Ég vil því 
færa kennurum þær bjargir sem 
nauðsynlegar eru til að koma skól-
um  borgarinnar á þann stall að læsi 
nemenda sé ekki vandamál nema 
í undantekningartilvikum. Þar er 
þáttur foreldra gríðarlega stór og við 
þurfum að finna leiðir til að vinna 
betur saman að því að bæta okkur. 
Lestur og skrift er eins og allir vita 
undirstaða alls lærdóms og ég vil 
vinna að því að færa þessi mál til 
betri vegar. Um það geta allir Reyk-
víkingar verið sammála.

Í Fréttablaðinu 24.10. sl. 
var greint frá fyrirspurn 
þingmannsins Vigdísar 
Hauksdóttur varðandi 
læknanám, sem sjá má 
í þriggja setninga heild 
sinni á vef Alþingis. Þar 
er spurt um hagkvæmni 
þess að nýta Sjúkrahús-
ið á Akureyri til náms í 
læknisfræði. Svarið er 
að það hefur verið gert í 
áratugi. Undirritaður var 
m.a. þar fyrir löngu í sínu 
námi, og stóð að því árið 
2003 sem deildarforseti 
læknadeildar Háskóla Íslands að 
gerður var formlegur samningur 
við sjúkrahúsið um þetta.

Um leið voru stofnaðar tvær 
kennarastöður læknadeildar við 
sjúkrahúsið. Þakkarvert væri ef 
í nýrri forgangsröðun ríkisins 
sem þingmaðurinn stýrir, yrði 
það enn betur undirbyggt með 
viðeigandi fjármunum. 

Þá er spurt hvort stofnan-
ir þar geti staðið undir lækna-
námi. Rektor Háskólans á Akur-
eyri og forseti læknadeildar H.Í. 
hafa svarað nú þegar að svo sé 
ekki. Sjúkrahúsið á Akureyri er 
mikilvægt, en þjónar einungis 
um 13-14% þjóðarinnar eða um 
45.000 manns og stendur það 
engan veginn undir slíku námi. 
Þingmaðurinn hefði getað fengið 

upplýsingar um þetta hjá 
læknadeild H.Í. og hjá 
öllum kennurum þar. 

Loks er spurt hvort 
ekki sé „rétt að fjölga 
læknanemum á ár i 
hverju um helming, úr 
48 í 96“ (sem er reyndar 
tvöföldun). Með árlegri 
fjölgun um helming yrðu 
læknanemar um 1.000 
eftir aðeins sex ár. Væri 
þar vel að verki staðið, 
en sennilega þarf þá 8 
milljóna þjóð til þess að 
standa undir menntun-

inni. Leiðin er ekki vænleg til 
að „bæta stöðu heilbrigðismála 
hér á landi“ eins og segir í fyrir-
spurninni. 

Vandinn
Vandi læknamönnunar í land-
inu felst ekki í fjölda þeirra 
sem læra læknisfræði, held-
ur í nauðsyn á langdvöl lækna 
erlendis vegna sérnáms að loknu 
almennu læknaprófi og í kjörum 
og aðstæðum sem ekki eru hvati 
til að snúa á ný til heimalands-
ins úr sérnáminu. Allir vita að 
bæta þarf kjör, vinnuaðstæður 
og tækjabúnað víða í heilbrigð-
isgeiranum, en einkum er það 
brýnt á Landspítalanum. 

Flestir gera sér grein fyrir að 
þetta mun ekki takast til fram-

búðar ef ekki verður byggt nýtt 
háskólasjúkrahús. Hins vegar 
er nú meginatriði að bæta veru-
lega möguleika á sérnámi lækna 
á Landspítalanum, sem er það 
sjúkrahús hér á landi sem er eitt 
nægilega stórt til að geta staðið 
að slíku samkvæmt evrópskum 
stöðlum. Þannig mundu læknar 
síður flytjast úr landi, nema þá 
í skemmri tíma sem varið væri 
erlendis til að bæta við það sem 
læra má hérlendis. Í nokkrum 
helstu sérgreinum læknisfræð-
innar er unnt að nánast full-
mennta sérfræðilækna hér á 
landi. Fram til þessa hefur það 
einungis gerst svo nokkru nemi í 
heimilislækningum og geðlækn-
ingum. Því má breyta, en bætt 
mönnun á Landspítalanum er 
forsenda þess. Þar þarf að byrja. 
Nýjar byggingar og nútímalegri 
aðstæður fylgja svo í kjölfarið og 
ljóst að það gerist í áföngum.

Kannski er hagræðingarleið 
fólgin í því að spara vinnu fólks 
á Alþingi, í ráðuneytum og ríkis-
stofnunum með því að leita hald-
góðra upplýsinga með öðrum 
hætti en fyrirspurnum á Alþingi.

Fyrirspurn um læknanám
HEILBRIGÐIS-
MÁL

Reynir Tómas 
Geirsson
prófessor og 
yfi rlæknir á Land-
spítala

➜ Vandi læknamönnunar 
í landinu felst ekki í fjölda 
þeirra sem læra læknifræði.

Við getum bætt okkur
MENNTUN

Halldór 
Halldórsson
formaður Sam-
bands íslenskra 
sveitarfélaga og 
sækist eft ir 1. 
sæti í prófk jöri 
Sjálfstæðisfl okksins 
í Reykjavík.

Byltingin sem tókst

KAUPAUKI

Með öllum margskiptum glerjum*  
fylgir annað par FRÍTT með 
í sama styrkleika. Tilvalið sem 
sólgleraugu eða varagleraugu.

* Margskipt gler á við Varilux, Multifocal, Progressive og tvískipt gler

Módel: Kristín Jóna Hilmarsdóttir 
Umgjörð: Lindberg Spirit
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Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi, 

SIGURÐUR ÞÓR JÖRGENSSON
viðskiptafræðingur,

lést fimmtudaginn 31. október.  
Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju, 
þriðjudaginn 12. nóvember kl. 13.00.

Guðni Þór Sigurðsson Guðlaug Guðjónsdóttir,
Sigþrúður Sigurðardóttir Lárus Ingi Magnússon
Sigrún Ása Guðnadóttir
Arnar Þór Guðnason
Sigurður Þór Ómarsson
Magnús Orri Lárusson
Kristjana Ása Lárusdóttir
Lilja Björg Lárusdóttir
Aron Gauti Lárusson

„Ætli það sé ekki vetrarferðamennskan sem heillar mest við 
að vera jeppakall á Íslandi, þótt af mörgu sé að taka. Útsýnið 
er svo mikilfenglegt,“ segir Jón G. Snæland, rithöfundur og 
meðlimur í Ferðaklúbbnum 4x4, en klúbburinn var stofn-
aður árið 1983 og fagnar því þrjátíu ára afmæli sínu í ár.

Í tilefni afmælisins hefur Jón ritað þrjátíu ára langa sögu 
klúbbsins í veglega, 400 síðna langa bók sem er nýkomin út. 
Í bókinni er fjallað um sögu klúbbsins og einstakra deilda 
frá upphafi, sögu jeppa á Íslandi, landmælingar og slóðamál, 
skála klúbbsins, umhverfis- og tæknimál og þannig mætti 
lengi telja. Þá má finna í bókinni urmul ljósmynda úr starfi 
klúbbsins auk ýmissa hagnýtra upplýsinga fyrir jeppamenn.

Jón hefur verið meðlimur í 4x4 frá því rétt fyrir aldamót-
in, en hann hefur á liðnum árum gefið út bækur sem tengjast 
náttúru landsins. Þar má nefna Utan alfaraleiða, Ekið um 
óbyggðir og Á fjöllum, Heitar laugar á Íslandi, Fjallaskálar 
á Íslandi og Óbyggðaleiðir á Íslandi, en þrjár síðastnefndu 
bækurnar hafa einnig komið út á ensku.

„Þetta er stór klúbbur og starf á hans vegum ansi umsvifa-
mikið,“ segir Jón og tiltekur sérstaklega starf klúbbsins í 
umhverfismálum, en í bókinni er meðal annars langur kafli 
um umhverfisnefnd 4x4. „Þótt bókin sé 400 síður og í stóru 
broti má í raun segja að það sé stiklað á stóru. Þetta hefði vel 
getað verið fyrsta bindi af mörgum,“ útskýrir Jón og hlær.

Vinnan við bókina tók Jón eitt ár í heildina. „Einhver sem 
er ekki virkur félagi í klúbbnum hefði verið mun lengur að 
skrifa þessa bók, líklega nokkur ár, en ég er á kafi í starf-
inu og hef unnið eitthvað í bókinni nánast á hverjum degi,“ 
segir Jón og bætir við að félagsstarf ferðaklúbbsins hafi 
verið venju fremur líflegt í tilefni afmælisársins. „Jeppa-
sýningin í Fífunni heppnaðist mjög vel og svo hafa verið 
haldnir margir fundir og stærri árshátíð en venjulega. Árið 
er því í sverara lagi hjá klúbbnum, þótt þau séu ekkert sér-
staklega mögur vanalega. Hann fór reyndar í smámegrun 
strax í kjölfar ársins 2008 en hefur verið í fitun síðan,“ segir 
Jón að lokum.

Segir sögu ferðaklúbbs 
sem er í mikilli fi tun
Rithöfundurinn Jón G. Snæland hefur ritað þrjátíu ára sögu Ferðaklúbbsins 4x4 í 400 
síðna bók. Hann segir klúbbinn hafa áorkað mörgu, ekki síst í umhverfi smálum.

ÚTIVISTARKALL  Jón G. Snæland segir vetrarferðamennskuna heilla mest við Ísland. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MERKISATBURÐIR
1403 Danskur og sænskur floti siglir til Gotlands til að ná eynni 
undan þýsku riddurunum.
1417 Otto di Colonna verður Marteinn 5.
1606 Þrettán ára stríðinu milli Habsborgara og Ottómana lýkur 
með friðarsamningnum í Zsitvatorok.
1920 Matthías Jochumsson er gerður að heiðursborgara Akur-
eyrar og heiðursdoktor í guðfræði við Háskóla Íslands, en hann 
verður 85 ára þennan dag.
1928 Iðnskólinn í Hafnarfirði er stofnaður.
1943 Pétur Hoffmann Salómonsson segir svo frá að hann hafi 
barist einn við bandaríska hermenn í Selsvör í Reykjavík og haft 
betur.
1958 Skipaflutningafyrirtækið Hafskip er stofnað.
1962 Leikfélag Reykjavíkur frumsýnir leikritið Hart í bak eftir 
Jökul Jakobsson. Leikritið er sýnt 205 sinnum og alltaf fyrir fullu 
húsi.
1965 Ródesía lýsir einhliða yfir sjálfstæði frá Bretlandi og stofn-
un lýðveldis.
1975 Angóla fær sjálfstæði frá Portúgal.
1991 Hljómsveitin Bless heldur sína síðustu tónleika.
1994 Guðmundur Árni Stefánsson félagsmálaráðherra, sem 
hefur verið ásakaður um mistök í embætti, segir af sér.
2007 Rússneskt olíuskip brotnar í tvennt í miklum stormi á 
Svartahafi og veldur miklu tjóni.

Fyrri heimsstyrjöldinni lauk þennan dag árið 1918. Fyrri heims-
styrjöldin, sem var kölluð „heimsstríðið“, fyrir seinni heimsstyrjöldina, 
„stríðið mikla“ og „stríðið sem enda átti öll stríð“, var mannskætt 
stríð sem geisaði í Evrópu í fjögur ár. Morðið á Frans Ferdinand erki-
hertoga og ríkisarfa Austurríkis í Sarajevó hinn 28. júní 1914 er sá 
atburður sem miðað er við þegar talað er um upphaf stríðsins. 

Átök hófust í ágúst 1914 og breiddust hratt út. Þegar upp var 
staðið lágu um tíu milljónir manna í valnum og tuttugu milljónir 
höfðu særst. Sigurvegarar í stríðinu voru bandamenn undir forystu 
Frakka en auk þeirra voru Bretar, Rússar (til 1917) og síðar einnig 
Ítalir og Bandaríkjamenn. Andstæðingarnir voru Austurríki-Ungverja-
land, Þýskaland, Búlgaría og Ottómanaveldið.

Stríðinu lauk með uppgjöf Þjóðverja 11. nóvember 1918. Að 
stríðinu loknu funduðu fyrrum fjandmenn í Versölum í Frakklandi og 
var Versalasamningurinn gerður.

ÞETTA GERÐIST 11. NÓVEMBER 1918

Fyrri heims-
styrjöldinni lauk

„Café Lingua hefur það markmið 
að varpa ljósi á heimsmenningu 
hér á Íslandi og norræn tungumál 
og menning eru vissulega hluti af 
henni. Því verðum við með norræna 
dagskrá í dag, 11. nóvember, í til-
efni af norrænni bókasafnsviku sem 
er að hefjast,“ segir Kristín R. Vil-
hjálmsdóttir í Café Lingua í Borgar-
bókasafninu við Tryggvagötu.

Boðið verður upp á hraðstefnumót 
á Café Lingua. Það lýsir sér þannig 
að einstaklingar frá hverju Norður-
landanna fyrir sig, auk Eystrasalts-
landanna, er með örkynningu á sínu 
tungumáli. Gestir ganga á milli og 
öðlast þannig innsýn í samhengi 
tungumála og landa. Svo mun Marc 
Volhardt leika norræna tóna á píanó. 

Þema ársins á þessari bókasafns-
viku er Vetur á Norðurlöndum. Því 
er lesinn kafli úr Klakahöllinni eftir 
norska rithöfundinn Tarjei Vesaas  
á Café Lingua, á norrænu málun-
um til skiptis. „En aðalatriðið er að 
fólk hittist og æfi sig að tala saman 
á þeim norrænu tungumálum sem 
það kann eitthvað í, hverrar þjóðar 
sem það er,“ segir Kristín.

 gun@frettabladid.is

Aðalatriðið er að tala saman 
Norræna bókasafnsvikan hefst í dag 11. nóvember. Einn viðburðanna á henni er norræn 
dagskrá á Café Lingua í Borgarbókasafninu við Tryggvagötu.

VERKEFNISSTJÓRI  „Norræn tungumál og menning eru vissulega hluti af heimsmenningunni, 
segir Kristín R. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 



HÖNNUNARSJÓÐUR
Frestur til að sækja um í Hönnunarsjóð er til 

miðnættis í kvöld. Hægt er sækja um styrki 
í fjórum flokkum; þróunar- og rannsókn-
arstyrki, verkefnastyrki, markaðs- og 
kynningarstyrki og ferðastyrki. Nánar á 

honnunarmidstod.is.

Mér fannst borðið alltaf 
svo fallegt þegar ég var 
lítil og hafði haft auga-

stað á því lengi áður en ég hirti 
það,“ segir Þórgunnur Odds-
dóttir, fréttamaður á RÚV, en hún 
og kærastinn, Birkir Baldvins-
son, gerðu upp gamalt borð með 
renndum fótum sem staðið hafði 
úti í fjósi áratugum saman á 
Dagverðareyri, æskuheimili Þór-
gunnar. 

„Það man enginn hvaðan borð-
ið kom eða af hverju það endaði 
úti í fjósi en þar hafði það staðið 
í örugglega þrjátíu ár og var not-
að til að leggja frá sér verkfæri. 
Mjólkurvörurnar sem komu með 
mjólkurbílnum voru alltaf lagðar 
á þetta borð og pöntunin fyrir 
mjólkurbílinn var líka alltaf skilin 
eftir á miða á borðinu. Þegar 
var verið að setja í glös, eins og 
það var kallað, eða taka sýni úr 
kúnum, var borðið dregið inn í 
fjósið og þá sat ég gjarnan við 
það og skrifaði niður hvað hver 
kýr mjólkaði,“ útskýrir Þórgunn-
ur og segir talsverða vinnu hafa 
þurft til að laga borðið til.

„Í fjósinu var það berskjald-
að fyrir skít og við þurftum að 
pússa burt mykju og málningar-
leifar. Þegar við höfðum pússað 
allt borðið hugsaði ég með mér 
að kannski ætti viðurinn bara að 
fá að njóta sín. Hann hafði hins 
vegar drukkið í sig fjósalyktina 
áratugum saman og hún fór ekk-
ert fyrr en við höfðum lakkað 
vel yfir borðið,“ segir Þórgunnur 
hlæjandi og er ekki frá því að það 
eimi enn eftir af fjósailmi af borð-
inu. „Það er bara sjarmerandi,“ 
segir hún og er hæstánægð með 
útkomuna.

„Það var svo skondið að ég 

hafði alltaf ímyndað mér að 
borðið, með þessa renndu borð-
fætur, væri merkileg smíði. En 
það er hins vegar ekki sami viður 
í öllum borðfótunum og þeir eru 
heldur ekki allir eins. Ramman-
um hafði líka verið tjaslað saman 

úr mismunandi viði svo það er 
næstum eins og einhver hafi 
verið að æfa sig í að renna borð-
fætur og sett svo borðið saman 
eftir á, úr afgöngum. En það er 
bara betra að það sé ekki alveg 
fullkomið.“

FJÓSALYKT Í 
ELDHÚSINU
HEIMILI  Þórgunnur Oddsdóttir, fréttamaður á RÚV, pússaði mörg lög af kúa-
mykju utan af gömlu borði og gaf því nýtt líf í eldhúsinu.

SJARMERANDI Þór-
gunnur Oddsdóttir og 
Birkir Baldvinsson púss-
uðu gegnum mörg lög 
af kúamykju og gamalli 
málningu áður en þau 
lökkuðu borðið aftur í 
hressilegum lit. 
MYND/AUÐUNN NÍELSSON



FÓLK|HEIMILI

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 

TILRAUNIR
„Hér verður skap-
andi rými fyrir 
börnin þar sem 
vinnan snýst ekki 
um hver er bestur 
að teikna heldur að 
uppgötva og gera 
tilraunir.“

Ný og spennandi Hugmynda-
smiðja fyrir börn var opnuð á 
Kjarvalsstöðum síðasta fimmtu-

dag. Safnið hefur í nokkur ár haft 
smiðju fyrir yngstu gesti sína en nýja 
Hugmyndasmiðjan er algjörlega endur-
bætt og sérhönnuð, að sögn Guðfinnu 
Mjallar Magnúsdóttur, hönnuðar og 
hugmyndasmiðs smiðjunnar. „Helsta 
markmið hennar er að undirstrika 
áherslu safnsins á yngstu gesti sína og 
gera safnið um leið að áhugaverðum 
stað fyrir börn og unglinga þar sem 
ímyndunaraflið er örvað. Það er búið 
að leggja mikla vinnu í að endurhanna 
smiðjuna og margir hafa lagt hönd á 
plóg.“

Guðfinna segist hafa lagt mikla 
áherslu á að skapa ævintýralega upp-
lifun fyrir krakkana. „Þetta verður 
ekki eins og að koma inn í skólastofu. 
Hér verður skapandi rými fyrir börnin 
þar sem vinnan snýst ekki um hver er 
bestur að teikna heldur að uppgötva 
og gera tilraunir.“ Í Hugmyndasmiðj-
unni verður meðal annars boðið upp 
á innblástursbókasafn sem býr yfir úr-
vali forvitnilegra bóka. „Við leituðum 

til listamanna og skapandi fólks og 
spurðum hvaðan innblástur nýrra hug-
mynda þeirra kæmi. Þannig getum við 
vonandi sýnt börnum að innblástur til 
sköpunar getur komið hvaðan sem er.“

Hugmyndasmiðjan er einnig vett-
vangur fyrir eigin sköpun þar sem 
gestir geta nálgast blöð, blýanta, 
reglustikur og skæri til að vinna eigin 
hugmyndir og vangaveltur. „Hönnun 
smiðjunnar er innblásin af arabískum 
setustofum sem innihalda alltaf lága 
bekki og engin borð. Það er mjög 
spennandi fyrir börnin að hafa engin 
borð heldur notum við spjöld sem 
þjóna sama tilgangi. Þannig geta þau 
setið, legið eða unnið eins og þeim 
finnst best.“

Í Hugmyndasmiðjunni er vegglista-
verk eftir myndlistarmanninn Hugin 
Þórisson sem á stóran þátt í að skapa 
þann ævintýraheim sem Hugmynda-
smiðjan á að vera í hugum barna og 
annarra gesta. 

Hugmyndasmiðjan er á Kjarvals-
stöðum og er opin alla daga vikunnar 
milli kl. 10-17. Ekkert kostar inn í hana.

 ■ starri@365.is

SKAPAÐ UNDIR AR-
ABÍSKUM ÁHRIFUM
SKAPANDI KRAKKAR  Hugmyndasmiðja fyrir börn var opnuð á Kjarvalsstöð-
um í síðustu viku. Þar geta börn hannað eigin verk og örvað ímyndunaraflið.

HUGMYNDASMIÐUR
Guðfinna Mjöll Magnús-
dóttir er hönnuður hug-
myndasmiðju á Kjar-
valsstöðum sem ætluð 
er börnum.
MYND/GVA

Örbylgjuofn er oft nefndur sem tæki lata fólksins 
til að hita ódýran og óhollan mat. Í Bretlandi er 
farið að hvetja fólk til að útbúa hollan mat frá 
grunni með örbylgjuofninum. Ástæðan er sú að 
á 95% breskra heimila er að minnsta kosti einn ör-
bylgjuofn á heimilinu, á sumum heimilum eru þeir 
tveir, að því er kemur fram á netsíðu BBC. 

Matreiðslumaðurinn Rob Rees segir að þeir 
séu mjög margir sem hafa aðeins örbylgjuofn í 
eldhúsinu og hann sé jafnvel eina eldhústækið á 
heimilinu. Það er ódýrara að nota örbylgjuofn en 
venjulegan ofn. Örbylgjuofn notar fjórtán sinnum 
minni orku en gasofn og sjö sinnum minni orku 
en hefðbundinn rafmagnsofn.

Verslanir bjóða upp á tilbúinn mat sem ein-
ungis þarf að hita í örbylgjuofninum og margir 
notfæra sér það. Sífellt fleiri kaupa tilbúinn mat 
og hita þegar heim kemur. Jafnvel góðgerðar-

félög láta fátæka fá 
tilbúinn mat sem 
einungis þarf að hita 
í örbylgjuofni. 

Rees bendir á 
að auðvelt sé að 
elda marga rétti frá 
grunni í örbylgju. Má 
þar nefna gufusoð-
inn fisk, spagettí 
bolognaise, bakaðar 
kartöflur, kjúkling, 
plokkfisk, risotto og 
ýmsa mexíkórétti svo eitthvað sé nefnt. Það er 
sömuleiðis mjög gott að elda grænmeti í örbylgj-
unni. Ekki eru þó allir matreiðslumenn sammála 
Rees og benda á að góður matur sé eldaður í 
rólegheitum.

ÖRBYLGJAN MIKIÐ NOTUÐ

ÖRBYLGJUOFNINN
Á sumum heimilum í Bretlandi er 
hann eina heimilistækið.

Rafhitarar
í skip, hús og sumarhús

Ryðfríir  
neysluvatnshitarar 
með 12 ára ábyrgð
Hitöld (element), hitastillar,  
hitastýringar og flest annað  

til rafhitunar

Við erum sérfræðingar í öllu sem 
viðkemur rafhitun.

Kaplahrauni 19 • Hafnarfirði
Sími: 565 3265 

rafhitun@rafhitun.is • www.rafhitun.is

Við erum sérfræðingar í öllu semm 
viðkemur rafhitun.

VIFTUR
íshúsið

Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata

HljóðlátarVerð frá 
7990

viftur.is

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

NÝTT FRÁ DICK CEPEK

Trail Country er fínmynstrað 
alhliða jeppadekk sem er  
rásfast og þægilegt í akstri 

frábærum aksturseiginleikum  
á vegum úti.

Trail Country er frábært 

gerðir jeppa og jepplinga.

Fun Country var 
sérstaklega hannað með það 
í huga að ná fram einstökum 

aðstæður, auk þess að vera bæði 
hljóðlátt og endingargott við 

akstur innanbæjar.   

Fun Country er ætlað nútíma 
jeppum sem vilja komast lengra!  
Dekkið er fáanlegt í stærðum  

frá 32“ til 37“.

Trail
Country

Fun
Country

Mud
Country

NÝT
T!
NÝT
T!
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Fasteignasalan Heimili hefur til 
sölu einbýlishús við Hrísateig í 
Reykjavík.

Sex svefnherbergi eru í húsinu sem er 
181,7 fm ásamt 30 fm bílskúr. 

Komið er inn á miðhæðina í 
flísalagt anddyri. Gengið er inn 
í bjart parketlagt hol og þaðan 
inn í rúmgóða stofu og borðstofu 
með parketi. Gengið er út á sval-
ir í suður og af svölunum niður á 
lóðina. 

Eldhúsið er með nýlegri hvítri 
innréttingu og flísum á gólfi. Bað-
herbergið er nýlega endurnýjað, 
flísalagt í hólf og gólf, innrétting 
og sturtuklefi. Herbergi með park-
eti og fatskáp er á hæðinni. 

Úr holinu er gengið upp fallegan 
stiga í risið. Í risinu eru tvö mjög 
rúmgóð svefnherbergi, gamlar 
viðarfjalir á gólfum og skápar/
geymslur undir súð. Einnig nýlegt 
baðherbergi með flísum á gólfi og 
hornbaðkari. Úr anddyri á mið-
hæðinni er gengið niður í kjall-
arann. Komið er niður í flísalagt 

hol. Í kjallaranum eru þrjú her-
bergi, herbergi með parketi, rúm-
gott hjónaherbergi með parketi og 
skápum og fjölskylduherbergi með 
parketi. Þar er einnig fataherbergi 
og flísalagt baðherbergi. Einnig er 
rúmgott þvottahús og sérinngang-
ur í kjallarann. 

Húsið er skráð sem tvær sam-
þykktar íbúðir, en er búið að 

breyta í eina stóra fjölskylduíbúð. 
Auðvelt er að breyta húsinu aftur í 
tvær séríbúðir. Garðurinn, sem er 
fallegur, og lóðin hafa verið endur-
nýjuð síðustu ár, m.a. með sólpöll-
um og hellulögn. Búið er að setja 
nýtt dren og skipta um frárennsli 
út í götu. Bílskúrinn er fullbúinn 
og er nýlega búið að endurnýja þak 
hans og rafmagn.

Fallegt einbýli við Hrísateig

Garðurinn og lóðin hafa verið endurnýjuð síðustu ár.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:30 til 18:00
Fallegt 278,1 m2 raðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr við 
Litlakrika 12 í Mosfellsbæ.  5 svefn-
herbergi og tvö baðherbergi. Flottar 
innréttingar og gólfefni V. 49,7 m.

Opið hús þriðjud. 12. nóvem-
ber frá kl. 17:00 til 17:30
Björt og falleg 102,2 m2, 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð við Álftamýri 
58 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, forstofuhol, baðher-
bergi, eldhús, stofu og borðstofu. 
Íbúðinni fylgir sérgeymsla í sameign. 
V. 23,9 m.

Litlikriki 12 - 270 Mosfellsbær 

Álftamýri 58 - 108 Reykjavík 

Falleg 116,3 m2, 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérgarði og bílastæði í 
bílakjallara við Þrastarhöfða 6. Íbúðin 
skiptist í forstofu, stóra stofu/borðstofu, 
eldhús, hjónaherbergi, tvö góð 
barnaherbergi, baðherbergi m/kari og 
sér þvottahús. Mögulegt að setja upp 
svefnherbergi úr hluta af stofu. Íbúðinni 
fylgir geymsla og bílastæði í bílakjall- 
ara. V. 33,9 m.

Þrastarhöfði 6 - 270 Mosfellsbæ 

Mjög fallegt 228,0 m2 einbýlishús með 
bílskúr innst í botnlanga við óbyggt 
svæði. Eignin skiptist í stóra forstofu, 
stóra stofu/borðstofu, eldhús með 
borðkrók, hjónasvítu með sér baðher-
bergi m/sturtu og fataherbergi, stórt 
barnaherbergi, baðherbergi m/sturtu, 
geymslu (nú notuð sem svefnherbergi), 
gott þvottahús og stóran bílskúr.  
V. 69,9 m.

Þrastarhöfði 49 - 270 Mosfellsbær 

Mjög glæsilegt 321,8 einbýlishús á 
tveimur hæðum með aukaíbúð í kjall- 
ara 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.

Glæsilegt 189,5 m2 einbýlishús á stórri 
hornlóð í botnlanga við Leirutanga 24 í 
Mosfellsbæ. Húsið er mjög fallegt með 
glæsilegu eldhús, stórri stofu, 3 svefn-
herbergjum, gestasalerni, unglingaher-
bergi í bílskúr. Stór afgirt timburverönd 
í suðvestur. Frábær staður í vinsælu 
hverfi. V. 49,9 m.

Ásholt 3 - 270 Mosfellsbær 

Leirutangi – 270 Mosfellsbær 

Falleg 167,5 m2 4ra herbergja íbúð 
á efstu hæð í 3ja hæða lyftuhúsi 
við Vatnsstíg 19 í Reykjavík, ásamt 
bílastæði í bílageymslu  V. 69,5 m.

Vatnsstígur 19 - 101 Reykjavík 

Bláskógar 5 -109 Rvk.

 
Mjög fallegt 272,9 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum við Bláskóga 5 í Reykjavík. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. Gróin og stór lóð 
með hellulögðu bílastæði og timburverönd.  
V. 59,0 m.

Stórikriki - 270 Mos.

 
Um 200 m2 einbýlishús í byggingu á 
fallegri jaðarlóð við Stórakrika 31. Einstök 
staðsetning - Stór jaðarlóð með suðurgarði 
- Húsið afhendist fullbúið að utan. Að innan 
skilast húsið fokhelt.  Eignin verður tilbúinn 
til afhendingar í febrúar 2014. V. 42,5 m.

Sölkugata 12 og 14 - 270 Mos.

 
Erum með í sölu tvö parhús 313,1 m2 og 
322,2 m2 á tveimur hæðum  við Sölkugötu 
í Mosfellsbæ. Eignin uppsteypt í dag með 
gluggum, án glerja og hurða. V. 27,9 m.

Tröllateigur 30 - 270 Mos.

 
Stórglæsilegt 211,9 m2 endaraðhús á tveim- 
ur hæðum við Tröllateig 30 í Mosfellsbæ. 
Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar og 
falleg gólfefni. Ca. 100 m2 timburverönd í 
suðvestur. Laus strax. V. 48,9 m.

Laus strax

Laus strax Laus strax

Laus strax

Laus strax
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

ÚTHLÍÐ, REYKJAVÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ.
- Glæsileg 6 herbergja 152,5 fm. neðri sérhæð.
- Stórar skiptanlegar stofur. Fjögur herbergi.
- Svalir til austurs. Bílskúrsréttur.
- Húsið var málað og viðgert árið 2011.

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.

GRUNDARSMÁRI-KÓPAVOGI.
- Glæsilegt 287,5 fm. tvílyft einbýli að meðt. 66,0 fm. bílskúr.
- Eignin er vel innréttuð með vönduðum innréttingum og

gólfefnum. Stofur með arni auk sólstofu. Fjögur herbergi.
- Timburverönd. Svalir til suðurs og vesturs.

NÖNNUSTÍGUR  – HAFNARFIRÐI. 
- Mjög glæsilegt 143,7 fm. tvílyft einbýlishús
- Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum.
- Frábær staðsetning í gamla bænum í Hafnarfirði.
- Góðar verandir, sér bílastæði og matjurtargarður.

HÖRGSHLÍÐ – REYKJAVÍK. EFRI SÉRH.
- 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.

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

FUNALIND- KÓPAVOGI. EFSTA HÆÐ.
- 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. Góð sameign

LINDARGATA- GLÆSILEG 3JA HERB.
- Glæsileg og vönduð 100,9 fm. íbúð á 2. hæð.
- Stæði í bílahúsi í kjallara fylgir íbúðinni.
- Stórar og bjartar stofur. Suðursvalir. Aukin lofthæð.
- Glæsileg eign í miðbæ Reykjavíkur.

LANGHOLTSVEGUR. 4RA HERBERGJA
- 92,4 fm. íbúð á jarðhæð með sér inngangi.
- Eldhús endurnýjað að hluta.
- Tvö herbergi. Rúmgóð og björt stofa.
- Gler og gluggar endurnýjaðir að mestu.

SKÚLAGATA - 4RA HERB. Á EFSTU 
- 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 nýendurnýjað að utan.

LANGHOLTSVEGUR.
- Falleg 64,5 fm. kjallaraíbúð með sér inngangi.
- Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð.
- Nýleg innrétting í eldhúsi. Nýlegt baðherbergi.
- 2 sér bílastæði fylgja íbúðinni.

48,5 millj. 48,5 millj.

73,9 millj.47,5 millj.

25,9 millj.  36,9 millj.

31,9 millj.

42,9 millj.

24,9 millj.

44,5 millj. 

19,9 millj.

BAKKASTAÐIR GRANASKJÓL

Bakkastaðir. Frábær staðsetning.
253,8 fm. einbýlishús með óinnréttuðu rými í risi á frábærum stað í Grafarvogi. Húsið er 211,8 fm. og bílskúrinn er 42 fm. Húsið
er fullbúið að innan, en að utan er eftir að mála og klára lóð og innkeyrslu. Tvennar stofur auk borðstofu. Fjögur herbergi. Stór
tæplega 100 fermetra suðvestur verönd með heitum pott. Indversk skífa er á öllum gólfum í húsinu ásamt gólfhita. Frábært
útsýni og stutt í skóla og leikskóla. Korpúlfsstaðagólfvöllurinn er í göngufæri. Arkitekt er Vífill Magnússon. Verð 71,0 millj.VV

Granaskjól.
Glæsilegt um 340 fm. einbýlishús með innbyggðum bílskúr í vesturbænum. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum
árum á vandaðan og smekklegan hátt. Rúmgóðar og bjartar stofur. Glæsilegt eldhús með sérsmíðuðum innréttingum. Fataher-
bergi innaf hjónaherbergi. Hátt til lofts á efri hæð. Garður í suður og vestur með um 60 -70 fm. veröndum úr harðviði og fallegri
lýsingu. Hiti bæði í plani og stéttum við húsið. Frábær staðsetning innst í rólegri götu. Eign fyrir vandláta. Verð 105,0 millj.VV

ELDRI BORGARAR

2JA HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA3JA HERBERGJA SÉRBÝLI

Glæsilegt 159,1 fm. 5 herbergja raðhús á
tveimur hæðum á frábærum stað í grónu hverfi
í Garðabæ. 

Stofa með stórum útbyggðum 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 skóla og
leikskóla

VerVV ð 53,9 millj. 

Draumahæð – Garðabæ

Glæsileg 188,2 fm. “penthouseíbúð” á 5. hæð
að meðtaldri 8,8 fm. sér geymslu í kjallara í 
góðu lyftuhúsi við lækinn auk tveggja 75 fm.
þakgarða og 31,6 fm. bílskúrs.

Glæsilegt útsýni er yfir tjörnina og yfir bæinn.

Stórar og glæsilegar stofur.

Þrjúr herbergi.

Stórir og miklir gluggar gera íbúðina afar bjarta
og skemmtilega.

Lofthæð í allri íbúðinni er um 3,7 metrar.

EINA ÍBÚÐIN Á HÆÐINNI.

Verð 79,9 millj.VV

Lækjargata – Hafnarfirði. Glæsileg „penthouseíbúð“. 

Verslunarhúsnæði VV
óskast 

til kaups við Laugaveg 
eða Skólavörðustíg.

Staðgreiðsla í boði.



BIRKIGRUND- KÓPAVOGI
Glæsilegt og mikið endurnýjað 286 fm. pallabyggt einbýlishús auk 32 fm. bílskúrs á
þessum vinsæla og eftirsótta stað við Fossvogsdalinn. Frábært fjölskylduhús með 6
herbergjum (möguleiki að bæta við). Eign sem hentar vel barnmörgum fjölskyldum.
Frábær útivistarsvæði innan göngufæris. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á
undanförnum árum að innan. Þá var þakið endurnýjað árið 2010.

SIGURHÆÐ- GARÐABÆ
Mjög fallegt og vandað 292,0 fm einbýlishús að meðtöldum 44,0 fm. bílskúr í
Hæðahverfinu í Garðabæ. Húsið stendur á 840 fm. skjólgóðri lóð með afgirtri
verönd með heitum potti. Eldhús er nýlega endurnýjað. Nýtt og vandað aðalbaðher-
bergi. Ný gólfefni að hluta og hiti í gólfum að hluta. Samliggjandi stofur með arni. 5
herbergi. Frábær staðsetning í góðu göngufæri við skóla.

ÞINGHOLTSSTRÆTI. EFRI HÆÐ.
Glæsileg 98,9 fm. efri hæð á frábærum stað í Þingholtunum að meðtöldum tveimur
geymslum í kjallara. Íbúðin að innan og húsið að utan hafa verið mikið endurnýjuð á
sl. árum og er í mjög góðu ástandi. Stofur með útgangi á stórar svalir til suðvesturs.  
Mikil lofthæð og rósettur í loftum. Lökkuð furugólfboð. Hús nýlega málað að utan.

39,9 millj. 

AKURHVARF- KÓPAVOGI.
Glæsilegt 208,7 fm. raðhús á tveimur hæðum með innb.ggðum bílskúr. Húsið er allt
innréttað í ljósum litum. Eikarparket er á gólfum, hvítar innréttingar í eldhúsi, hvítar
innihurðir og hvítir fataskápar. Innfelld lýsing er í loftum efri hæðar hússins og gólfhiti
er í öllu húsinu. Stórar stofur. Þrjú herbergi. Sjónvarpshol. Svalir til suðausturs. Afgirt
viðarverönd til suðurs og vesturs.

MELHÆÐ- GARÐABÆ.
Glæsilegt 467,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innb. 85,0 fm. bílskúr á
góðum stað í grónu hverfi í Garðabæ. 5 svefnherbergi og glæsilegar stórar stofur
með arni. Sólskáli með heitum potti. Sjónvarpsstofa með útgengi á svalir til suðurs.
Húsið hefur verið þó nokkuð endurnýjað að innan á undanförnum árum. Skjólgóð
viðarverönd til suðurs. 5 bílastæði eru á lóð fyrir framan húsið.

STRANDVEGUR- 5 HERBERGJA.
Vönduð 5 herbergja endaíbúð með gluggum í þrjár áttir á efstu hæð og með aukinni
lofthæð auk sér stæðis í bílageymslu í kjallara. Samliggjandi stofur og tvö herbergi
auk sjónvarpsstofa (á teikn. herbergi). Rými framan íbúðar er í séreign íbúðarinnar
og hægt að er loka það af og sameina íbúðinni, t.d. sem fjórða svefnherbergið. Fal-
legur útbyggður gluggi í stofu. Flísalagðar svalir til vesturs.

57,9 millj.

109,0 millj. 41,9 millj.

Strandvegur 11 – Sjálandi Garðabæ. Tvennar svalir  
og sjávarútsýni. OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 
Glæsileg 4ra herb. 140,4 fm. íbúð á 3. hæð í mjög vönduðu fjölbýlishúsi á sjávarkambinum við Strandveg í Garðabæ auk sér
stæðis í bílageymslu. Tvennar svalir og frábært sjávarútsýni. Allar innréttingar og gólfefni eru úr eik. Rúmgóð stofa. Sjónvarps-
stofa. Hjónasvíta með baðherbergi innaf. Frábær staðsetning alveg niður við sjóinn í Sjálandinu og stutt í fallegar göngu- og
hjólaleiðir. Verð 51,9 millj.VV Íbúð merkt 0304. Verið velkomin.VV

Hlíðarvegur  
- Suðurhlíðar Kópavogs 
Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir
Íbúðirnar eru fjórar og eru allar nánast algjörlega endurnýjaðar á
vandaðan og smekklegan hátt. Hvítar háglansinnréttingar í eldhúsum
og á baðherbergjum. Ný gólfefni og nýjar innihurðir. Allar lagnir endur-
nýjaðar. Ný hellulögn fyrir framan hús og næg bílastæði.

Tvær íbúðanna eru lausar til afhendingar strax, hinar tvær afhendast
í desember nk.

Frábær staðsetning. Stutt í skóla og  alla þjónustu.

Breiðagerði - Reykjavík
Vandað 283,8 fm. einbýlishús á þremur hæðum á fallegum og grónum stað. Sér 55,0 fm. aukaíbúð með sér inngangi er á
jarðhæð hússins. Byggt var ofan á og við húsið fyrir ca. 20 árum síðan og á þeim tíma var húsið nánast endurbyggt. M.a. var
húsið innréttað uppá nýtt með byggingarefnum úr ljósum viði og allar innréttingar sérsmíðaðar frá Brúnási, neysluvatnslagnir voru
fóðraðar og skipt var um rafmagnstöflu og raflagnir. Þrjár samliggjandi stofur. Fimm herbergi. Skjólgóð verönd til suðurs.
Verð 75,0 millj.VV

Lundur 2 - 6 - Kópavogi   
STÓRGLÆSILEGAR ÍBÚÐIR MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI Á FRÁBÆRUM STAÐ VIÐ LUND Í KÓPAVOGI.
Nýjar og vandaðar 2ja til 6 herbergja íbúðir frá 100,7 fm. upp í 179,9 fm. í Lundi 2-6 í Kópavogi.

Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna, nema flísar verða á baðherbergi og í þvottahúsi.
Í eldhúsi verður eikarinnrétting frá Brúnás. Lyfta gengur niður í bílageymslu. Lóð verður frágengin með grasþökum og gróðri
ásamt malbikuðum bílastæðum og hellulögðum gangstéttum með snjóbræðslukerfi við húsið.

Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Staðsetning er frábær miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og stutt í frábær útivistarsvæði, sem og alla þjónustu.

Allar nánar ri upplýsingar veittar á skrifstofu.

BREIÐAGERÐI

LUNDUR 2 - 6

STRANDVEGUR 11

HLÍÐARVEGUR

78,0 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

2ja herbergja 
Verð 19,9 millj.         

3ja herbergja 
Verð 29,9 millj.

4ra herbergja 
Verð 34,5 millj.

4ra herbergja m/bílskúr 
Verð 36,9 millj.

SELD

OPIÐ HÚS



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 MELHAGI 7 
- 0101 HÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR 

Falleg 101 fm neðri sérhæð rétt við Melaskóla ásamt 26,7 fm bílskúr.  Eignin 
skiptist í þrjú herbergi, stofu, hol, baðherbergi og eldhús. Í kjallara eru 
sérgeymsla og sér útigeymsla ásamt sameignar þvottahúsi. Eignin verður 
sýnd mánudaginn 11.nóvember milli kl. 17:00 og kl. 18:00.  V. 44,9 m. 4559

 BÓLSTAÐARHLÍÐ 10 
- RISÍBÚÐ. 

Mjög falleg og mikið endurn. 3ja-4ra herb. risíb.á eftirsóttum stað í Hlíðunum. 
Suður svalir og gott útsýni. ÍB. hefur nánast öll verið endurn. að innan, auk 
þess sem skipt hefur verið um járn á þaki, gluggar endurn., skólplagnir 
fóðraðar og húsið nýl.málað að utan.  Eignin verður sýnd Mánudaginn 
12.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 27,4 m. 3258

 AKRALAND 3 - RVK. 
- ÍB. 0201 - FALLEGT ÚTSÝNI

Frábærlega staðett 3ja herbergja ca 90 fm enda íbúð á 2. hæð í Fossvoginum. 
Sér inngangur af svölum og Fallegt útsýni til suðurs. Stofa björt með útgengi 
út á góðar svalir til suðurs. Nýlegt eldhús og þvottahús innan íbúðar. Parket 
og flísar á gólfum.   Eignin verður sýnd mánudaginn 11.nóvember milli 
kl. 17:30 og kl. 18:00.  V. 32 m. 3212

 VESTURGATA 7 
- FYRIR ELDRI BORGARA

Falleg 2ja herb. íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi fyrir eldri borgara í góðum 
þjónustukjarna í Vesturbænum. Mikil og góð þjónusta m.a. hægt að kaupa 
mat, hárgreiðsla, heilsugæsla, samkomusalur og fl.   Eignin verður sýnd 
mánudaginn 11.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 24,9 m. 3158

 SEILUGRANDI 6 0202 
- 2JA HERB. M. BÍLSKÝLI

Falleg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt stæði í 
bílageymslu.  Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, baðherbergi og lítið 
svefnherbergi.  Eignin verður sýnd mánudaginn 11.nóvember milli kl. 17:30 og 
kl. 18:00. V. 22,4 m. 3280

 VESTURBERG  2 - 0401 
- ÚTSÝNISÍBÚÐ

Mjög vel skipul. og björt 4-5 herb. 108,2 fm íbúð á 4. hæð í nýviðgerðu fjölb. 
Tvær stofur og þrjú svefnherb., þvottahús innan íbúðar, baðkar og sturtuklefi 
á baði, rúmg. vestur svalir og glæsileg borgar-, fjalla- og sjávarsýn. Skólar, 
verslun og sund í göngufæri. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 12.nóvember 
milli kl. 17:30 og kl. 18:00.  V. 23,5 m. 3254

 LÁLAND 16 
- EINBÝLISHÚS Í FOSSVOGI 

Um er að ræða 235 fm vel staðsett og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð á 
eftirsóttum stað neðst í Fossvoginum. Húsið er laust strax. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 12.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 18:00.  2937

 KÓLGUVAÐ 3 
- 0101 - LAUS STRAX

4ra herbergja 127,5 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi. stór stofa, eldhús,  
baðherbergi og þvottahús. 3 rúmgóð svefnherbergi. Út af stofunni er gengið 
út á sérverönd sem er með skjólveggjum.   Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
12.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 33,9 m. 3290

 HÖRGSLUNDUR 9 
- EINBÝLI Á FÍNUM STAÐ 

Fallegt og vel skipulagt ca 345 fm einbýlishús innst í botnlaga á einstaklega 
góðum stað i Lundum, steinsnar frá mikilli þjónustu. Fjögur svefnherbergi, 
auðvelt að breyta í 5-6. Hlýleg aukaíbúð í kjallara.  Skipti möguleg á ódýrari 
eign. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 12.okt frá kl. 17:00 - 17:30  V. 69,9 m. 
2938 

 KLETTHÁLS 1 
- GLÆSILEGT SKRIFSTOFUHÚSN.

Mjög vandað og glæsilegt 237,5 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð (efstu) í nýlegu 
og fallegu húsnæði við Klettháls í Reykjavík. Lyfta er í húsnæði sem og sa-
meiginlegar svalir til suðurs. Sameign er mjög snyrtileg og flísalögð. Eignin er 
glæsilega innréttuð og fylgja allar innréttingar með húsnæðinu. Húsið stendur 
á frábærum útsýnisstað með fallegri borgar, fjalla og sjávarsýn. V. 54,9 m. 3262 

 SMIÐJUVEGUR 
- LAUS FLJÓTLEGA

522 fm verslunar- og iðnaðarrými á jarðhæð.  Húsið skiptist í stórt opið vin-
nurými sem er með 4 m lofthæð og háum innkeyrsludyrum. Í húsinu var áður 
rekið fyrirtækið Glerskálinn. Eignin er sýnileg frá Reykjanesbrautinni. Gott 
malbikað plan er fyrir framan húsið.  Hiti er í innkeyrslu og stéttum. V. 62 m. 
3180 

 LJÁRSKÓGAR 2 
- EINSTAKLEGA GOTT VERÐ

Fallegt mjög vel skipulagt og talsvert endurnýjað einbýlishús á mjög góðum 
stað í Skógarhverfinu. Húsið er skráð 282,7 fm að stærð og er með innbyggð- 
um bílskúr. Möguleiki að hafa tvær íbúðir í húsinu. Góðar stofur, endurnýjað 
eldhús, baðherbergi o.fl.  Skipti koma til greina á 2ja-4ra herb. íbúð.   
Eignin verður sýnd mánudaginn 11.nóv. frá kl. 17:00 - 17:30. V. 55,9 millj.
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 50 ÁRA OG ELDRI.

Sóleyjarimi - f. 50 ára og eldri
Mjög falleg og björt 4ra herbergja 110,5 fm enda íbúð á 
2. hæð í fallegu lyftuhúsi. Sér inngangur af svölum, rúm-
góðar suðvestur svalir frá stofu og stæði í bílageymslu 
fylgir. Íbúðin er með fallegum eikarinnréttingum og 
parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Íbúðin 
er laus til afhendingar. V. 31 m. 3216 

 EINBÝLI

NÝTT “MÁLVERK” Á HVERJUM DEGI.
Fallegt 331,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
rúmgóðum 34 fm bílskúr og auka 2ja herbergja íbúð með 
sér inngangi. Húsið stendur við Hauksóla og er með 
stórkostlegri borgar-, sjávar- og fjallasýn. Sólstofa með 
heitum potti, björt og falleg stofa með arni og stórar 
svalir. Möguleg skipti á minni eign.  V. 59 m. 2030 

Hörpugata  - einbýli og vinnustofa.
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 tyrfð lóð.  V. 54,5 
m. 3103 

Rituhólar - glæsilegt útsýni. 
Fallegt og v el viðhaldið 334,7 fm einbýli á einstökum 
útsýnisstað við Eliðarárdalinn. Garðurinn er mjög gróin 
með stígum og skjólgóðum veröndum. V. 59,9 m. 2962 

Austurgerði - tvær íbúðir
Einbýlis/tvíbýli.  Húsið er í eigu sömu fjöldskyldu og selt í 
einu lagi en er skráð sem tveir eignarhlutar. Möguleiki er 
að taka lán á hvor eignarhlutann. Húsið er skv. teiknin-
gum byggt sem einbýlishús . Húsið stendur á fallegum 
útsýnisstað. Lóðinni hallar til austurs. Á efri hæðinni er 
3ja-4ra herbergja hæð auk bílskúrs en á neðri hæðinni er 
3ja herbergja íbúð auk geymslurýmis. V. 63 m. 2249 

 PARHÚS/RAÐHÚS

Berjarimi - Parhús
Vel skipul. og skemmtilegt 180,6 fm parhús á tveimur 
hæðum. Þar af er bílskúr 30,9 fm. Björt og skemmtil.stofa 
með útg. út á rúmg. verönd með skjólveggjum. Eldhús 
rúmgott með stórum borðkrók við horn glugga. Þrjú svef-
nherb. og rúmg. svalir á efri hæðinni.  V. 45,5 m. 3263

Logaland - endaraðhús í Fossvogi.
Fallegt og vel skipulagt 203,1 fm enda raðhús ásamt 25,6 
fm bílskúr, samtals 228,7 fm. Velskipulagt hús í góðu 
ástandi.  V. 57,9 m. 3237 

Fjallalind 30 - endaraðhús - 4.svefnherb.
Glæsilegt endaraðhús á einni hæð, 152,6 fm m. innbyg-
gðum 24,1 fm bílskúr. 4. svefnherbergi. Parket, flísalagt 
baðherb.Stór afgirt timburverönd. Vönduð innbyggð 
lýsing. Húsið er laust strax. Hellulagt stórt bílaplan með 
hitalögn. Sölumenn sýna.   V. 49,9 m. 3265

 HÆÐIR

Flókagata 23- frábær staðsetning. 
Falleg og vel staðsett fimm herbergja efri hæð í virðulegu 
húsi við Flókagötuna í Reykjavík. Íbúðin hefur verið 
talsvert endurnýjuð og hefur húsið fengið gott viðhald. 
Húsið stendur gegnt opnu svæði við Miklatún. V. 41,0 m. 
3247

Tómasarhagi - Stór sérhæð og bílskúr
Rúmgóð og björt efri sérhæð ásamt risi auk bílskúrs í 
húsi teiknuðu af Sigvalda Thordarsyni. Eignin stendur á 
góðum stað í vesturbænum með útsýni til sjávars í suður 
og Reykjanesskaginn til Bláfjalla frá efri hæð.  V. 59,0 m. 
3279 

Reykjahlíð  - 3ja herbergja hæð
Vel staðsett og björt hæð í þriggja íbúða stigahúsi. Íbúðin 
skiptist í hol, eldhús, búr, baðherbergi, tvö stór herbergi 
og stofu. Svalir eru til vesturs.  Mikið endurnýjað. V. 26,5 
m. 3231 

Rauðalækur - 1.hæð -sérinng. og bílskúr.
4ra-5 herbergja 117,6 fm sérhæð ásamt 35,1 fm bílskúr 
samt.152,7 fm á mjög góðum stað í grónu hverfi. Íb. er 
mikið upprunaleg en mjög vel skipulögð með áhu-
gaverðum innréttingum.Tvö svefnherbergi og 2-3 stofur, 
mætti fjölga herbergjum. Bílskúrinn er mjög rúmgóður. 
Góð ræktuð lóð. V. 37,3 m. 3248 

 4RA-6 HERBERGJA

Hjarðarhagi 29 - björt og góð íbúð. 
 4ra herbergja 100 fm íbúð í kjallara með sér inngangi. 
Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottahús í sameign.   3281

Þorláksgeisli - m. bílskýli. 
4ra herbergja endaíbúð á 4.hæð í góðu lyftuhúsi. 3. 
svefnherb. parket. Sérþvottahús. Stórar flísalagðar svalir. 
Stæði í bílageymslu fylgir. Íbúðin er laus strax og eru 
lyklar á skrifstofu.   3268 

Boðagrandi - m.bílskúr - laus. 
Um er að ræða fjögurra til fimm herbergja íbúð með 
innbyggðum bílskúr. Íbúðin skiptist í forstofuhol, eldhús 
með borðkrók, stofu, þrjú til fjögur herbergi og  baðher-
bergi. Á 1.hæð er geymsla íbúðarinnar og innbyggður 
bílskúr. Vel staðsett endaíbúð á efstu hæð með frábæru 
útsýni.  V. 34,9 m. 3273

Álfaskeið- 4ra með bílskúr og 2 svölum.
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á fjórðu hæð með 
bílskúr samtals 149 fm. Íbúðin skiptist í stórt hol, stofu, 
eldhús, þvottahús, herbergjagang, þrjú svefnherbergi 
og baðherbergi. Tvennar svalir eru á íbúðinni. Glæsilegt 
útsýni til austurs og suðurs. V. 26,9 m. 3271 

Efstaleiti  jarðhæð - Glæsilegt útsýni
Rúmgóð og falleg ca 155 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð í 
þessu eftirsótta lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu, stór og 
mikil stofa með útg. út á verönd til suðurs, glæsilegt 
útsýni til austurs, suðurs og vesturs. Gegnheilt parket og 
eignin skilast með nýjum eldhúsnnréttingum, ný innrét-
tuðu baðherbergi og nýpússuðu parketi. V. 57 m. 3234 

 3JA HERBERGJA

Arnarsmári - Bílskúr - íbúð 0202 
Mjög falleg 3ja herbergja 81,1 fm íbúð á 2. hæð í góðu 
fjölbýlishúsi við Arnarsmára í Kópavogi. Eigninni fylgir 
25,2 fm bílskúr og tvennar svalir til suðurs. Fallegt gegn-
heilt parket á gólfum. Sturta og baðkar á baðherbergi.  V. 
29 m. 3264 

Sogavegur - 02-01
 Laus strax. Góð, vel skipulögð og björt 3ja herbergja 
88 fm sér hæð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í stórar stofur, 
tvö rúmgóð herbergi, eldhús og baðherberbergi, mikið 
útsýni. V. 23,9 m. 3259 

Ögurás - Mjög góð íbúð. 
Rúmgóða 94,3 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sér 
inngangi í góðu  og vel staðsettu fjölbýli á frábærum 
útsýnisstað í Ásahverfi í Garðbæ.  V. 32,9 m. 3276 

Drekavellir 18 - 8.hæð í lyftuhúsi
Glæsileg fullbúin 3ja herbergja 101 fm íbúð á 8. hæð í 9 
hæða lyftuhúsi með yfirbyggðum svölum ásamt stæði 
í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofugang, tvö svefn-
herbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, eldhús og stofu. Í 
kjallara er sérgeymsla og merkt bílastæði. Tvær lyftur og 
fallegt útsýni. Sameiginlegar svalir með garðhúsgögnum 
á hæðinni. Íbúðin er laus við kaupsamnin V. 25,9 m. 3270 

 2JA HERBERGJA

Njálsgata 15 - 2. hæð.
2ja til 3ja herbergja íbúð á 2 hæð í fallegu mikið 
endurnýjuðu bárujárnsklæddu timburhúsi. Suður svalir. 
Íbúðin er laus til afhendingar strax.  V. 21,4 m. 3203

Stórglæsileg og mikið endurnýjuð 227 fm efri sérhæð og ris ásamt bílskúr á góðum stað við  
Grenimel í vesturbænum. Aðeins tveir eignarhlutar eru í húsinu. Baðherbergi og eldhús eru meðal 
þess sem endurnýjað hefur verið á síðustu árum.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 11.nóvember milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 67,0 M. 

GRENIMELUR 7 - SÉRHÆÐ OG RIS ÁSAMT BÍLSKÚR
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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      Seld
202 93,5 3 28.000.000      Seld
203 94,4 3 28.000.000      Seld
204 94,9 3 28.000.000      Seld
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      Laus
302 93,9 3 28.200.000      Seld
303 94,7 3 28.200.000      Seld
304 94,9 3 28.200.000      Seld
305 117 4 36.500.000      Seld
306 95,5 3 28.000.000      Seld
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      Seld
405 117 4 36.600.000      Seld
406 95,5 3 28.000.000      Seld
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      Seld
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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MIKIL SALA
SÍMI 520 9595

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

Stærð: 61 fm Herb. 6 Stærð: 67 fm Herb. 5

Stærð: 205.9 fm Herb. 6 Stærð: 176 fm RaðhúsStærð: 132,1 fm Herb. 4
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Nýtt á skrá!! Fallegt, bjart og mjög vel skipulagt 
226,8 fm (skráð 206,8 fm)parhús á tveimur hæðum, 
þar af er ca 20 fm óskráð rými á neðri hæð. Um er 
að ræða hús með frábæru útsýni, 5 góðum 
svefnherbergjum, innbyggðum bílskúr og mikilli 
lofthæð. Gólfhiti er á efri hæð hússins. Staðsetningin 
er frábær, örstutt er í skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu 
og fl..   

Herbergi: 7 Stærð: 206,8 fm

Opið
hús

Opið
hús

Stærð: 103,8 fmHerb. 3

Opið
hús

Allar nánari upplýsingar veitir 
Steinar Sigurðsson sölufulltrúi 
í síma 661-2400 eða 
steinar@fasttorg.is.

Verð: 49.900.000

Herbergi: 6

Stærðir: 189,3 fm



Stærri eignir

Holtsbúð - Garðabæ m. aukaíbúð.

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. Glæsilegur 
suðurgarður með stórri timburverönd og skjólveg-
gjum. Eign í algjörum sérfl. Verð 90 millj. Uppl. veitir 
Bárður s: 896-5221.

Glæsilegt raðhús í Staðarhverfi

Í einkasölu glæsilegt 164,1 fm raðhús á frábærum 
stað í Staðarhverfi Grafarvogs, húsið er mikið 
endurnýjað með glæsilegu eldhúsi og baðherbergi, 
vandaðar innréttingar og gólfefni.  Í húsinu eru 
3- herb.  Glæsilegur garður með sólpöllum fyrir 
framan og aftan.  Verð 49,9 milj, allar upplýsingar 
um eignina veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

Birkiás Garðabæ- vandað raðhús

Vorum að fá í einkasölu sérlega vandað og vel 
skipulagt raðhús m. innb. bílskúr á eftirsóttum stað 
í grónu hverfi. 3 góð svefnherb. Húsið er skráð 142 
fm og nýtist sérlega vel. Vandaðar innréttingar og 
gólfefni. Stór sólpallur í suður með skjólveggjum. 
Stórt upphitað bílaplan. Verð 47.5 m. Uppl. veitir 
Bárður í 896-5221.

Hraunbraut - Vesturbæ Kópav. Gott 

einbýli m. 70 fm bílskúr.

Fallegt, mjög velviðhaldið alls 211 fm einbýli á 
góðum útsýnisstað í vesturbæ Kópavogs. Húsið er 
klætt að utan, nýl. þak, stór og góður 70 fm bílskúr 
m.snyrtingu og lítilli kaffistofu.  Snyrtileg eign á 
mjög góðum stað. Verð 49,5 / tilboð. m. Uppl. veitir 
Ingólfur 896-5222

Fallegt einbýli við Smárarima

Í einkasölu fallegt og vel við haldið 200 fm 
einbýlishús, þar af 52 fm bílskúr, á jaðarlóð við 
Smárarima í Grafarvogi.  Húsið stendur innst í botn-
langa og er óbyggt svæði í kringum það.  Í húsinu 
eru þrjú svefnherbergi, rúmgóðar stofur, og rúmgott 
fallegt eldhús.  Baðherbergi með sturtu og baðkari. 
Tvöfaldur bílskúr og rúmgott þvottarhús.  Í kringum 
húsið eru sólpallar með skjólgirðingum og heitur 
pottur.  Vel við haldið hús á flottum stað í Grafarvogi.  
Verð 62,8 milj uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Vesturhús - Grafarvogi. Fallegt 

einbýli á frábærum útsýnisstað. 

Í einkasölu fallegt 235 fm einbýlishús á frábærum 
rólegum útsýnisstað í lokaðri götu. Örstutt í skóla, 
sund, íþróttir og fl. Efri hæð skiptist í eldhús, stofur, 
herbergi og óskráð risherbergi (ca.20fm), baðherbergi 
og tvöfaldan bílskúr. Á neðri hæð eru tvö svefn-
herbergi og sjónvarpsherb. baðherb og þvottarhús. 
Falleg aflokuð verönd með heitum potti.  Verð 59,8 
milj, SKIPTI MÖGULEG Á ÓDÝRARI / MINNI EIGN. 
Uppl. veitir Heiðar s:693-3356 eða heidar@valholl.is

Laugarásvegur allt endurnýjað.

Glæsilegt hús á þremur hæðum með tveimur 
aukaíbúðum, samtals 271 fm. Glæsilegt útsýni, stór 
lóð, bílskúr flísalagður. Húsið er allt meira og minna 
endurnýjað á mjög vandaðan hátt. Parket og flísar 
á öllum gólfum. V. 95 m. Góð áhv. lán. Möguleiki 
að taka minni eign upp í. Nánari uppl. veitir Ellert 
893-4477 

119,2 fm raðhús við Laufengi í 

Grafarvogi

Höfum tekið í sölu 119,2 fm raðhús á góðum stað 
rétt við Egilshöll í Engjahverfi Grafarvogs. Neðri hæð 
skiptist í eldhús, gestasnyrtingu, þvottahús og rúm-
góðar stofur, útgengi út í sér garð úr stofu.  Efri hæð 
skiptist í fjögur herbergi, baðherbergi og geymslu.  
Dúkur á gólfum.  Húsnæðið þarfnast endurbóta en 
virðist vera í ágætu ástandi að utan. Verð 33,7 milj, 
Uppl. veita sölumenn Valhallar í s:588-4477

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

Nýbyggingar

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.  
Húsin eru alltaf til sýnis! 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  - steypt plata af einbýli.

Í sölu plata undir 258 fm einbýli á einni hæð. Húsið 
er staðsett næst innst í rólegum lokuðum botnlanga. 
Baklóð snýr í suður, er bæði sólrík, skjólsæl og mjög 
prívat, þar sem að lóðarmörk eru að opnu svæði/holti 
sem ekki verður byggt á samkvæmt  deiliskipulagi.  
Gert er ráð fyrir 4 rúmgóðum svefherb.. Vinnuskúr 
fylgir með. Um er að ræða jaðarlóð þar sem ekkert 
er byggt að baklóðinni, heldur er þar frítt svæði. 
Allar teikningar fylgja með. Allar nánari upplýsingar: 
Bárður í síma 896-5221, bardur@valholl.is og Ólafur í 
síma 820-0303, oli@valholl.is

Freyjubrunnur. Til afh. fljótlega 

Nýtt mjög vel skipul. 215 fm. raðhús á tveimur 
hæðum, innb. bílskúr. Fjögur svefnh., eignin afh. tilb. 
til innréttinga, golfhiti kominn. V. 49,8m. Mögul. að 
taka minni eign upp í. Seljandi er til í að lána hluta 
kaupverðs.Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

5.herbergja /sérhæðir. 

Lautasmári - 147 fm, 4 svefnherb.
Nýkomin 147 fm 5.herb. (4 sv.herb.) íbúð á 1.hæð + 
jarðhæð með möguleika á séríbúð á jarðhæð. Stæði 
í bílskýli. Frábær staðsetning, örstutt í skóla, íþróttir, 
verslun og þjónustu. Tvö baðherbergi, góðar innrét-
tingar, suðvestur svalir og fl. Verð 38,5 m. Uppl. 
veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222 

4ra herb.

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við 

Ennishvarf í Kópavogi

Í einkasölu glæsilega 155,7 fm efri hæð í fjórbýli með 
fallegu útsýni yfir Elliðavatn.  Íbúðin skiptist í þrjú 
herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, eldhús og sto-
fur.  Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórar suður 
svalir. Bílskúr í bílskúralengju.  Verð 43,5 milj, uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heida@valholl.is.

Þórðarsveigur - lyfta- bílskýli

Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á 4.hæð með stæði 
í bílageymslu í lyftuhúsi. þrjú svefnherbergi. Björt og 
góð stofa meðgluggum á fjóra vegu.  Fallegt útsýni. 
V.26,9 m Uppl. veita sölumenn Valhallar.  ATH íbúðin 
er laus við kaupsamning

Veghús, 4ra herb.116,9 fm íbúð á 

tveimur hæðum.

Höfum fengið í sölu 116,9 fm íbúð á tveimur hæðum 
við Veghús í Grafarvogi. Neðri hæð skiptist í eldhús, 
borðstofu og baðherbergi, útgengi út á stórar suður 
svalir. Á efri hæð eru þrjú herbergi og stofa. Íkjallara 
er geymsla og hjóla og vagnageymsla.  Verð 24,9 
milj.  Uppl. veita sölumenn Valhallar. ATH. íbúðin er 
laus við kaupsamning.

3ja herb

Borgartún 30A

Stórglæsileg 163 fm lúxusíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi 
byggt af ÍAV og hönnuð með þægindi íbúa í huga. 
Íbúðinni fylgir sérstæði í bílgeymslu. Lyfta opnast 
beint inn í íbúðina.  Stór stofa er skiptist í sjónvarp-
shol, setstofu og sólskála.  Eldhús m. vönduðum 
Brúnas innréttingum.  Tvö svefnherbergi, annað 
þeirra með fataherbergi og sér baðherbergi.   
V. 59,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Fellsmúli - Gott fjölbýli

Falleg 87 fm, þriggja herbergja íbúð á 2. hæð.  Húsið 
að utan er í góðu ástandi, málað fyrir þremur árum 
síðan.  Eldhús er með nýlegri innréttingu.  Frá stofu 
er útgengt á suður svalir en þær hafa nýlega verið 
flísalagðar.  Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni, annað 
þeirra með fataherbergi. Sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús.  V. 23,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

2ja herbergja

Nýbílavegur. mikið áhv.

Góð 55 fm. íbúð á1.hæð í góðu vel staðsettu húsi, 
suður svalir, íbúð er í leigu. V.19,2m. áhv. ca. 18,7m. 
við banka. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Sumarhús

Glæsilegt sumarhús við Geysi

Í einkasölu glæsilegt 100 fm nýlegt sumarhús á 
flottum stað rétt við Geysi. Eignarlóð. Hitaveita. 
Hluti innbús getur fylgt með. Skemmtileg eign á 
flottum stað.  Verð 20 milj, uppl. veitir Bárður í s: 
896-5221,eða á bardur@valholl.is

Atvinnuhúsnæði

Verslunar-iðnaðar-

skrifstofuhúsnæði við Tangarhöfða.

Höfum tekið í sölu 884 fm húsnæði með góðu úti-
plani á þremur hæðum við Tangarhöfða í Reykjavík.  
Rampur niður í kjallara, hann er ein heild, góð 
jarðhæð með inkeyrsluhurð, nýtist sem iðnaðar eða 
verslunarhúsnæði. Á efstu hæð eru góðar skrifstofur.  
Um er að ræða þrjú fasta númer, en verið er að selja 
sem eina heild.  Verð 99,8 milj. Uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Smiðjuvegur - Kópavogi

Í einkasölu nokkuð gott 106,3 fm atvinnuhúsnæði 
sem skiptist í góðan sal með innkeyrsludyrum.  Þar 
fyrir aftan er rúmgóð skrifstofa með glugga, eldhús 
og salerni með glugga.  3ja fasa rafmagn.  Húsnæði 
í nokkuð góðu ástandi og búið að endurnýja gafl og 
þak.  Verð 15,9 milj, laust við kaupsamning. Uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Hlíðarsmári - laust.

Mjög gott 141 fm. skrifstofuhúsnæði á efstu hæð í 
vel staðsettu lyftuhúsi, við Hlíðasmára í Kópavogi. Öll 
sameign til fyrirmyndar. V. 21,7m.  Nánari uppl. veitia 
sölumenn Valhallar fasteignasölu í s:588-4477 

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

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

www.Valholl.isÁratuga 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

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur  
Davíðsson Löggil-
tur fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir  
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

Sigþór 
Bragason 
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn 
Valdimarsson 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

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

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Brávallagata - Falleg íbúð

Falleg 102,9 fm íbúð á 2. hæð við Brával-
lagötu.  Tvískipt stofa, tvö svefnherbergi.   
Fallegt eikarparket á gólfum stofu og 
herbergja.  Nýuppgert baðherbergi með 
baðkari og sturtu. Eldhús flísalagt og með 
fallegri innréttingu.  Nýjir gluggar.   
V. 34,5 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Falleg 3ja herb. íbúð með sérinngangi í fjórbýli.

Höfum tekið í einkasölu fallega 3ja herb. 
83,3 fm íbúð með sérinngangi og sólpalli í 
fjórbýli við Drekavelli í Hafnarfirði. Anddyri 
með flísum og góðum skáp. Þvottarhús in-
nan íbúðar. Stofa og borðstofa með parketi, 
útgengi út á góðann sólpall.  Tvö herbergi 
með parketi og skáp. Flísalagt baðherb. með 
baðkari og sturtu.   
Verð 25,4 milj, áhv. 22,4 milj Íls,  
uppl. gefur Heiðar í s:693-3356  
eða á heidar@valholl.is

Efri sérhæð með bílskúr við Drápuhlíð.

Í einkasölu falleg 134,8 fm efri sérhæð, af 
því er 19,5 fm sérstæður bílskúr.  Hæðin 
skiptist í tvær stofur, tvö herbergi, eldhús 
og baðherbergi.  Eldhús og baðherbergi 
var endurnýjað fyrir nokkrum árum, vönduð 
gólfefni.  Hæð á frábærum stað í hlíðunum.  
Verð 39,9 milj.  
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356
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Páll Þórólfsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

Lára Björg Björnsdóttir 
sölufulltrúi
Sími: 841 2333

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

www.miklaborg.is  

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

569 7000
Við erum við símann

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 899 2907

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

109 Reykjavík 

Stórglæsilegt og endurnýjað hús samtals 333 fm

Ekkert hefur verið til sparað í efni og hönnun

Tvær aukaíbúðir á jarðhæð og stór bílskúr

Stórglæsilegt og en

Ystasel

Fallegt 209 fm tvílyft einbýlishús

Einstakt útsýni og fallegt umhverfi

Gott skipulag, rúmgóð alrými

Arinn í stofu og sauna innaf baðher.

Eignin er laus strax.

Klapparholt
220 Hafnarfjörður

Verð  54,9 millj.

Mjög glæsilegt 335 fm einbýlishús

Tvær hæðir og innbyggður bílskúr

Möguleiki á aukaíbúð

Innst í botnlanga

Glæsilegur garður

Rituhólar 
111 Reykjavík

Verð  59,9 millj.

Einstaklega glæsileg 4 herbergja íbúð með 
hjónasvítu

Tvennar svalir. Stæði í lokaðri bílageymslu

Sérsmíðaðar innréttingar og innihurðir í öllu

Niðurlímt plankaparket og fallegar flísar

Friggjarbrunnur
113 Reykjavík

Verð  50,9 millj. 

Tvílyft einbýlishús á Arnarnesi
Sjarmerandi hús á góðri lóð
Fallegt útsýni m.a til sjávar
sex svefnherbergi, þrjú baðherbergi
Sér íbúð í útleigu
Rúmgóður tvöfaldur bílskúr

Kríunes
210 Garðabær 

Verð  79,9 millj.

Reisulegt og fallegt einbýlishús

Alls 202 fm að meðtöldum bílskúr

Gott skipulag, rúmgóð stofa með arni

3-4 svefnherbergi 

Eftirsóttur staður, frábært útsýni

Þinghólsbraut
200 Kópavogur

Verð  54,9 millj. Verð  89,9 millj. 

Glæsilegt einbýli um 340 fm að stærð í 
Vestur bænum með innbyggðum bílskúr. 

Staðsetning innst í rólegri götu. 

Mjög stutt frá bæði skóla, tómstundum og 
KR svæðinu. 

Þetta er mjög gott fjölskylduhús en á efri hæð 
eru 4 svefnherbergi, hjónaherbergi með fata-
herbergi, sjónvarpshol og aðalbað. 

Á aðalhæð er eldhús, borðstofa, hol, forstof-
ur, gestasalerni og bílskúr. 

Á neðri hæð er hol, stórt svefnherbergi, 
þvottahús, fataherbergi, 25 fm geymsla og  
45 fm sjónvarpsherbergi.

Húsið stendur innst í Granaskjóli með garði í 
suður og vestur með lokaðri verönd og bak-
við húsið er stutt í leiksvæði m.a. sameigin-
legur garður eða útivistarsvæði. 

Mjög stutt er í skóla og aðrar tómstundir.    

Á undanförnum árum hefur bæði hús og 
garður verið endurnýjað að miklu leyti.

Granaskjól

Nánari upplýsingar veitir

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

Frábær staðsetning

Stærð 275,9

6 svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

Stórihjalli
200 Kópavogur

Verð  54,9 millj. 



Tvæ
r eftir

Tvæ
r eftir

Fim
m

 

íb
úðir 

ef
tir

FimFim r e

íb
úðir 

e

2/4 569 7000

MIKLABORG 569 7000

138 fm efri hæð og ris

Sér inngangur

Mikið endurnýjuð

Svalir í suður

Hólmgarður 
108 Reykjavík

Verð  38,7 millj. 

Mjög góð 3ja herbergja 

87 fm á 2. hæð

Suðursvalir - Í botnlanga

Getur verið laus fljótlega

Laugarnesvegur
104 Reykjavík

Verð  24,0 millj. 

Fallegt 256 fm raðhús

Víðsýni til sjávar

Innbyggður bílskúr

Arinn í stofu

Upphitað bílaplan

Vesturströnd
170 Seltjarnarnesi

Verð  69,0 millj. 

Einbýlishús á tveimur hæðum

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

bískúrinn 38,3 fm Samtals 259,7 fm.

Gróin lóð

Traðarland
108 Reykjavík

Verð  78,0 millj.

147 fm íbúð á tveimur hæðum

Auk 20,6 fm bílskúr

4 svefnherbergi

Rúmgóðar svalir í s/a

Garðhús
112 Reykjavík

Verð  35,2 millj. 

Laus strax

Góð 3ja herbergja íbúð 

Bílastæði í bílakjallara

Ný gólfefni og ný máluð

Skúlagata
101 Reykjavík

Verð  26,9 millj. 

Lyftuhús

188 fm efri sérhæð og ris  

ásamt 33 fm bílskúr

4-6 svefnherbergi

Nýlegt eldhús og glæsilegt hús 

Hús teiknað af Sigvalda Thordarsyni

Glæsilegt útsýni

Tómasarhagi
105 Reykjavík

Verð  59,0 millj.

48,2 fm sumarhús.

4.707 fm leigulóð skógi vaxin

Kamina, stór sólpallur, heitur pottur.

Lokað svæði (rafmagnshlið)

Dynskógar, (við Vatnaskóg)
301 Akranes

Verð  13,7 millj.

NÝJAR LÚXUSÍBÚÐIR
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Nýjar íbúðir í glæsilegu ellefu hæða fjölbýlishúsi með 

lyftu við Lindargötu í Skuggahverfinu í Reykjavík.  

Staðsetningin er frábær og örstutt í miðborgarlífið. 

• Fjölbreytt skipulag íbúða

• Stærðir frá 91 fm

• Vandaður frágangur

• Traustur byggingaraðili

Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna en þó 

eru votrými flísalögð (eldhús og þvottahús). Efstu 

hæðirnar afhendast þó fokheldar.  Allar innréttingar 

og búnaður innan íbúðanna er sérvalinn. Innréttingar 

frá Axis,  

hreinlætistæki frá Tengi og Miele eldhústæki. 

Granít borðplötur í eldhúsum og bað herbergjum og 

gólfhita kerfi.  Rúmgóðar svalir fylgja öllum íbúðum.

Sérstök hljóðeinangrun er á milli hæða.

Verð frá  44,9 millj. Verð  45,2 millj.

Glæsilegt hús byggt af traustum verktökum 
í samstarfi við Samtök aldraða

3ja herbergja íbúðir

128 fm íbúðir

Frábært útsýni, góð staðsetning

Kópavogstún 2 - 4

Ferjuvað 1-3

Ferjuvað 1-3 er 4ra hæða glæsilegt fjölbýlishús í Norðlingaholti í Reykjavík.  

Í húsinu eru 34 íbúðir með tveimur lyftuhúsum og svalagangi. Íbúðirnar í húsinu eru bjartar og 

rúmgóðar og samanstanda af 3ja og 4ra herbergja íbúðum. 

Allar innréttingar eru sérsmíðaðar af byggingaraðila. 

Byggingaraðili er Sérverk ehf. 

ASK arkitektar hönnuðu húsið.

 Ljósakur Garðabæ

Ný, glæsileg sex íbúða fjölbýli við Ljósakur 2-8, Garðabæ

Íbúðirnar eru 4ra herbergja á bilinu 116-170 fm

Innréttingar og tæki eru sérlega vönduð

Frábært skipulag og sér inngangur í hverja íbúð

Stórir gluggar og aukin lofthæð

Rúmgóðar svalir með útsýni til suðurs

Verð frá  24,8 millj. Verð frá  38,9 millj.
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Verð  44,5 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 12. nóv. 17:30 - 18:00

Fallegt einbýli á einni hæð samtals 227,3 fm
Þar af er tvöfaldur bílskúr 54,8 fm
Fimm svefnherbergi
Fallegar stofur með mikilli lofthæð

FFalleggt et eeinbinbýliýl áá eineinni hæðhæ sasamtam

Norðurtún 25
225 Garðabæ (Álftanes)

171,5 fm 5 herbergja sérhæð á 1.hæð 

Snyrtilegur 26,6 fm bílskúr

Afgirt timburverönd

Tvær geymslur

Álfhólsvegur
200 Kópavogur

Verð  37,9 millj.

117 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð

22 fm bílskúr

Opin og björt eign

Fallegar innréttingar

Stór stofa

Góð staðsetning

Álftamýri
108 Reykjavík

Verð  30,9 millj.

Mjög gott 128,6 fm einbýlishús

Mikið endurnýjað

Fallegur garður með sólpöllum

Nýlegir gluggar og gler

Sogavegur
108 Reykjavík

Verð  44,0 millj. 

Verð  52,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 12. nóv. 17:00 - 17:30

Gott einbýlishús á þremur hæðum
Um er ræða 248,8 fm hús
Bílskúr 32,9 fm
Auka íbúð 48,5 fm á jarðhæð  
með sér inngangi.
Mikið edurnýjuð  
eign.  

GoGotGott et einbinbnbýýliýliý shúshúh s áá þr þrememur h

Klyfjasel 24
109 Reykjavík

Verð  33,7 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 12. nóv. 17:00 - 17:30

101 Reykjavík

Verð  37,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Mánudag 11. nóv. 17:30 - 18:00

Frábær staðsetning
Stærð 157 fm
Bílskúr 28 fm
Glæsilegt útsýniGlæsilegtttt útútúúúúúúúúúú sýnsýnii

Gnípuheiði 17

200 Kópavogur

Verð  52,0 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 12. nóv. 17:30 - 18:00

110 Reykjavík

O
Laus strax

Falleg  148 fm 5 herbergja íbúð 

Vel skipulögð eign

Velumgengin eign

Getur losnað fljótt

Hjallabraut
111  Reykjavík

Verð  18,6 millj.

Nánari upplýsingar veitir

Heimir H. Eðvarðsson, sölufulltrúi
heimir@miklaborg.is sími: 893 1485

Nánari upplýsingar veitir

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

Gott skipulag, eftirsóttur staður í 101 Rvk.
rúmgott stofurými, möguleiki á 3. svefnh.
Gott innra skipulag, snyrtilegt eldhús
Í sameign góð geymsla og þvottahús

Gott skipulag, eftirsóttur ur stat ður í 10

Drafnarstígur 2

Nánari upplýsingar veitir

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

Skemmtileg raðhús á tveimur 

hæðum með innbyggðum bílskúr

Íbúðarrými um 177 fm og bílskúr 

um 25 fm

Stórar stofur,  4 rúmgóð herbergi, 

vandaðar innréttingar

Frábærlega vel skipulögð hús á 

barnvænum stað

Skemmtileg raðhús á tveimur

Þingvað 37–47

Verð  37,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 12. nóv. 17:00 - 17:45

113 Reykjavík

Glæsileg 130 fm íbúð ásamt stæði í bílgeymslu

Stórar stofu og 3 góð svefnherbergi

Vandaðar innréttingar og  
viðahaldslétt hús. 

Stórbrotið útsýni

GlæG silssilegegg 130130 fm íbíbí úðúð ásaás mtm stæð

Kristnibraut 69

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð frá 20,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag. 13. nóv. 17:30 - 18:00

101  Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg kjallaraíbúð 2ja herbergja

Mikið endurnýjuð

Skolp og rafmagnað endurnýjað

Falleg kjallaraíbúð 2ja herbergja

Guðrúnargata 8

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  45,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 12. nóv. 17:30 - 18:00

105 Reykjavík

Falleg sérhæð
Stærð 152,5
5 herbergja
Mikið endurnýjað
Frábær staðsetning

FalFalFalFalFaFaFalFalFaF legleglegleglegeg sésésésésés rhæhæhhh ð

Blönduhlíð 31

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

O
Laus strax



4/4

110 fm 4ra herbergja íbúð með risi

Hagstætt lán frá Íslandsbanka að upphæð 28 millj.

Gler og gluggar verið endurnýjaðir

Sér stæði

Melabraut 
170 Seltjarnarnes

Verð  32,9 millj. 

Fallegt 221,6 fm parhús á vinsælum stað

Tvær íbúðir í húsinu - góðar leigutekjur

90 fm sólpallur og góð útiaðstaða

Eigandi skoðar skipti á ódýrari eign

Austurbrún
104 Reykjavík

Verð  59,8 millj. 

Björt og falleg sérhæð alls 142 fm

Vel skipulögð eign í góðu húsi

Tvöföld stofa, 2 svefnherbergi

Vinnuaðstaða / herb á jarðhæð

Eigninni fylgir bílskúr

Gunnarsbraut
105 Reykjavík

Verð  39,4 millj. 

120 fm  3-4 herbergja  

íbúð á annarri hæð

Falleg og sjarmerandi eign

Falleg gólfefni og innréttingar

Stæði fylgir með eigninni

Laus við afhendingu

Laugavegur
101 Reykjavík

Verð  37,9 millj. 

Fallegur bústaður 83 fm

Sólskáli 17 fm af heildarstærð

Einstök staðsetning

Kjarri vaxið land

Mikið útsýni

Réttarháls
801 Selfoss

Verð  29,9 millj. 

Nýtískuleg efri sérhæð með bílskúr

Samtals 171,2 fm

Stór stofa, 4 svefnherbergi

Glæsilega endurnýjað eldhús

Gólfefni, hurðir og innréttingar nýjar

Skipholt
105 Reykjavík

Verð  43,8 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 

Afhending strax

Krummahólar
105 Reykjavík

Verð  26,5 millj. 

Laus strax

Eldra einbýli með stórum bílskúr

Tvær íbúðir í húsinu 

Lán frá ÍLS 42 millj. 4,15% vextir

Útborgun aðeins 5 millj.

Kársnesbraut
200 Kópavogur

Verð  47,0 millj.

Hrólfsskálamelur 10-18
2ja til 5 herberja íbúðir

Meiri lofthæð en gengur og gerist

Stórbrotið útsýni

Fáar íbúðir í stigagangi

Afhending: Sumar 2014

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð frá 31,9 millj. 

201 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir

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

Þorrasalir 9-11
Glæsileg nýbygging í einstöku umhverfi í Kópavogi

Íbúðirnar eru 3ja-4ra herbergja, 110-150 fm

Gott skipulag og veglegar innréttingar

Fallegt útsýni yfir Garðabæ og golfvöllinn GKG

Stórar skjólgóðar svalir og stæði í bílageymslu

Afhending er í febrúar 2014



Grétar Haraldsson hrl. 
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk 535 1009

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

Óskum eftir 2-3 herb. 
íbúð í 110, 112, 113 og 
270

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð 
í Garðabæ

Höfum kaupanda að 
góðum sumarbústað í 
Hestvík við Þingvallavatn.

Þórðarsveigur 6 - 113 Rvk.
Opið hús þri. 12. nóv. frá kl. 18:00-18:30.  
Falleg 4ra herbergja, 106,8 fm endaíbúð á fjórðu hæð
í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
Sérinngangur af svölum. Flísar og parket á gólfum.
Laus við kaupsamn. Verð: 26,9 millj.

Fífurimi 38 - 112 Rvk.
Opið hús þri. 12. nóv. frá kl. 17:00-17:30.  134,7
m2 raðhús á tveimur hæðum með stórri timbur-
verönd. Neðri h.: Eldhús, stofa, garðstofa, salerni og
þvottahús. Efri h.: þrjú svefnh. og baðh.. Háaloft er
yfir hæðinni. Laus við kaupsamn. Verð 33,8 millj.

Þinghólsbraut 30 - Kóp.
Opið hús mán. 11. nóv. frá kl. 17:30-18:00. 
163 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr inn-
réttuðum sem 2ja herb íbúð. Húsið stendur á stórri
lóð og skjólsæll garðurinn er viðhaldslítill. 2. svefnh.
Tilboð.

Álfaskeið 98 - 220 Hfj.
Opið hús mán. 11. nóv. frá kl. 17:30-18:00.  
Björt og falleg 5 herb. íbúð á 2. hæð. 23,7 fm bílskúr
fylgir. Stór stofa, tvennar svalir til suðurs og vesturs.
Rúmgóð og falleg eldhúsinnrétting, þvottahús inn af
eldhúsi. 11,6 fm geymsla í sameign. Verð: 32 millj.

Vatnsstígur - 101 Rvk
Glæsileg fullbúin 173 fm íbúð á 5 hæð. Gluggar til
suðurs, vesturs og norðurs. Einstakt útsýni. Parket
og flísar á gólfum, innréttingar úr hnotu. Stæði í bíla-
geymslu. Laus fljótlega. Verð: 86,5 millj.

Stigahlíð - 105 Rvk.
Glæsilegt 325,4 fm. einbýlishús í rólegri, lokaðri götu á vinsælum stað miðsvæðis í borginni. Stórar stofur, sér hjónasvíta, 4 - 5 svefnher-
bergi. Möguleiki á aukaíbúð. Tvöfaldur bílskúr. Gróinn og fallegur garður, gott útsýni. Stutt í alla þjónustu, verslanir og góða skóla.
Einstök eign. Verð 128 millj.

Víðihlíð 41 - 105 Rvk Opið hús þriðjudaginn 12. nóv frá 17:00 – 17:30. 
Stórglæsilegt og talsvert endurnýjað 201,5 fm endaraðhús sem hefur fengið gott viðhald. Glæsileg lóð með 70 fm palli út frá stofu til suðurs.
Sérsmíðaðar innréttingar. Einstök staðsetning í Suðurhlíðum. Gegnheilt parket og náttúruflísar á gólfum. 3-4 svefnherbergi, fallegar stofur, 
2 baðherbergi. Rúmgott þvottahús og góðar geymslur. Verð: 64,9 millj.

Melhæð - 210 Gbæ
Fallegt 202,5 fm, 5 herb. einbýlishús. Íbúðarrýmið er
170 fm og bílskúrinn er 32,5 fm. Mjög fallegur garður
með stórum sólpalli, skjólgirðingum og fallegum
gróðri, heitur pottur og lítið timburhús. Bílskúr er
flísalagður, geymsluloft yfir honum. Verð 67,9 millj.

Laufengi - 112 Rvk.
Snyrtilegt og vel skipulagt 119,4 fm raðhús með
sérmerktu bílastæði. Sér lóð fyrir framan og aftan
hús. Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi. Gengið
út á verönd úr stofu. Laus við kaupsamning.
Verð: 33,9 millj.

Álfhólsvegur - 200 Kóp.
190 fm, 4 herb. parhús, þar af 70 fm bílskúr, á 
útsýnisstað í Kópavogi.  Þrjú rúmgóð svefnherbergi á
efri hæð hússins, stórt þvottaherbergi með útihurð í 
kjallara. Stór bílskúr á tveimur hæðum. Stutt í skóla
og þjónustu. Verð 39,5 millj.

Stuðlasel - 109 Rvk.
Fallegt 246,1 fm vel staðsett einbýlishús á rólegum
og veðursælum stað í lokaðri botnlangagötu. Gott
skipulag, 6 svefnherb. og rúmgott eldhús. Fallegar
stofur með uppteknum loftum. Verönd með heitum
potti. Verð 64 millj.

Logafold - 112 Rvk.
309,3 fm. fallegt einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið
skiptist í góðar stofur, garðskála, eldhús með borð-
stofu, hjónasvítu með sér bað-og fataherbergi, fimm
svefnherbergi á neðri hæð, stórt þvottahús og stór
geymsla. Verð 74,9 millj.

Háteigsvegur - 105 Rvk.
Einstaklega glæsileg og falleg 306.7 fm efri sérhæð
á tveimur hæðum, með sérinngangi í virðulegu húsi
miðsvæðis í borginni. Bílskúr. Vandaðar innréttingar
og gólfefni. Fallegt útsýni. Verð 95 millj.

Flúðasel - 109 Rvk.
3ja herbergja íbúð í kjallara við Flúðasel. Eignin
skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi og tvö svefnher-
bergi. Sameignlegt þvottahús og 5,6 fm geymsla í 
sameign. Verð 17,9 millj.

Maríubaugur - 113 Rvk.
Falleg 120 fm, 4ra herb. íbúð á 3. hæð. Ein íbúð á
hæð, með sérinngangi. Góð lofthæð í stofu og mikið
útsýni.  Eignin skiptist í forstofu, þvottaherbergi,
geymslu, þrjú rúmgóð svefnherbergi, stofu, eldhús og
baðherbergi. Verð 32.9 millj.

Akurhvarf - 203 Kóp.
Rúmgóð og falleg 75 fm. 2ja herb íbúð á 4. og efstu
hæð á grónum og fallegum stað. Frábært útsýni yfir
Elliðavatn. Gróið og fjölskylduvænt umhverfi. Stutt í 
skóla og alla þjónustu. Verð 23,9 millj.

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.

Austurkór - 201 kóp.
160 fm. nýtt endaraðhús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr. Húsið afhendist fullbúið án
gólfefna, lóð verður grófjöfnuð. Mögul. á fjórum
svefnh.  Glæsilegt útsýni. Eignaskipti möguleg. Verð
59,5 millj.

Engjasel - 109 Rvk.
Góð 90,1 fm íbúð á efstu hæð með svölum auk
bílskúrs á góðum stað við Engjasel í breiðholti. Verð 
20,7 millj. Laus strax.

Hólaberg – 111 Rvk.
Snyrtilegt og vel staðsett endaraðhús á 2 hæðum
með timburverönd og sér garði. 3-4 svefnh. Snyrtil.
eldhús, þvottahús inn af forstofu. Verð: 29,9 millj.

Veghús - 112 Rvk.
4ra herbergja íbúð á annarri hæð í snyrtilegu fjöl-
býlishúsi. Parket og flísar á gólfum. Rúmgóð stofa
með útgengi út á svalir. Nýlegt eldhús. Góð stað-
setning í Grafarvogi. Laus strax. Verð: 25,5 millj.

FANNBORG - 200 KÓP. 

• Glæsilegt útsýni
• Lyftublokk
• Verð frá 14,5 millj.
• 65,8 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð
• 40 fm studio íbúð á 6. hæð
• 40,9 fm studio íbúð á 8. hæð
• 40,3 fm studio íbúð á 9. hæð (efstu)

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali        Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali 

Atvinnuhúsnæði Sandgerði

Einstaklega vel staðsett 
2160 fm atvinnuhúsnæði 
við hafnarbakkann í 
Sandgerði. Grunnflötur 
er 1910 fm Lofthæð 
við útvegg er 6,2 m 
Heildarstærð eru 14.200 
rúmmetrar. Húsnæðið er í 
dag u.þ.b. fokhelt. Nánari 
upplýsingar veitir Leifur 
Aðalsteinsson í sím 820-
8100 eða á leifur@101.is

Brautarholt - 105 Rvk.

Stórglæsilegt 550 fm 
skrifstofuhúsnæði að 
Brautarholti 10-14 á 3 
hæð.  Eignin er öll hin 
glæsilegasta með miklum 
möguleikum. Hentar vel 
undir margvíslega starf-
semi.  Í rýminu er gott 
eldhús ásamt snyrtingum. 
Svalir liggja allan hringin 
kringum eignina með 
góðu útsýni.

Þverholt 14, 101 - Rvk 

Mjög gott skrifstofuhús-
næði til leigu á góðum 
stað í miðbænum.  
Húsnæðið skiptist í 
5 -6 skrifstofurými, 
fundarherbergi, geymslu 
og snyrtingu.  Í rýminu er 
eldhúsaðstaða.

Arnarhraun - 220 Hafnarfj.

Góð 119,7 fm íbúð á  
1. hæð í fjölbýli. Íbúðin 
skiptist 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 144,3 fm 3 
herbergja íbúð á 5. hæð 
með frábæru útsýni í 
Lundi í Kópavogi. Eignini 
fylgir stæði í lokaðri 
bílgeymslu. Yfirbyggðar 
10,5 fm flísalagðar svalir. 
Tvær lyftur. V-52,9 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.

Álfheimar - 104 RVK

Mikið endurnýjuð 189 
fm íbúð á annarri hæð 
í Álfheimum.  Íbúðin 
skiptist í 4 svefnherbergi, 
eldhús, stofu, salerni, 
stóra sólverönd sem snýr 
í suður ásamt svölum er 
snúa í norður. 

Skólavörðustígur - 101 Rvk

Sérstakelaga virðuleg  
efri hæð og ris ásamt 
3-4 herb. íbúð í kjallara. 
Samtals um 300 fm. 
Eignin er mikið endur- 
nýjuð. Eign sem bíður upp 
á mikla möguleika.  
Sjón er sögu ríkari. 

Nánari upplýsingar veitir 
Leifur Aðalsteinsson.

Skúlagata - 101 Rvk

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

Álfholt - 220 Hfj

Mjög falleg og snyrtileg 
95 fm íbúð með sér 
inngangi á 1. hæð í litlu 
fjölbýli að Álfholti í  
Hafnarfirði. V-22.4 millj.

Fannborg - 200 Kóp.

Mjög góð og snyrtileg 
65,8 fm 2 herb. íbúð á 
fyrstu hæð. Íbúðin skiptist 
í anddyri, svefnherbergi, 
baðherbergi með sturtu, 
eldhús og stofu. Frábær 
staðsetning og stutt í alla 
þjónustu. V-18,4 millj.

Austurkór - 203 Kópavogur

Glæsileg 93 fm 4ra 
herbergja íbúð með 
sérinngangi.

Íbúðin skilast fullbúin 
með spónlögðum eikar- 
innréttiingum en án 
gólfefna nema baðher-
bergis og þvottahúsgólf 
eru flísalögð. Frágengin 
lóð og sameign. Aðeins 
ein íbúð eftir. V-27.6 

millj.

Hvefisgata - 
101 Rvk

Mjög vel skipulögð 59,0 
fm, 3 herbergja risíbúð í 
góðu húsi í miðborginni. 
Eignin er mun stærri en 
fermetratala segir til um. 
Íbúðin var byggð ofan á 
húsi árið 1979.  
V- 20,9 millj.

Laugavegur - 101 Rvk.

Íbúð 71,5 fm á jarðhæð.
Sér inngangur.  Íbúðin 
skiptist í litla forstofu, 
eldhús opið við stofu, 
tvö svefnherbergi, annað 
gluggalaust, gæti hentað 
sem sjónvarpsherbergi, 
baðherbergi með sturtu, 
geymsla og sér þvotta- 
herbergi.  
V-15,9 millj.

Laugavegur - 101 Rvk

Mjög rúmgóð og falleg 
94,2 fm 3 herbergja íbúð 
á 4 hæð í góðu húsi í 
miðborginni. Rúmgott 
eldhús, tvær samliggjandi 
stofur með fallegri tvö-
faldri hurð, stórt svefn- 
herbergi og baðherbergi 
með tengi fyrir þvottavél. 
Í kjallara er sérgeymsla. 
V-30,5 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.

Grettisgata - 101, RVK

Einstaklega falleg og 
glæsileg 149,5 fm íbúð á 
3. hæð í nýuppgerðu húsi 
að Grettisgötu 6.  Eignin 
er einstaklega vel hönnuð 
með tveimur svefnherb., 
glæsilegu baðherbergi 
með hornbaðkari, stórri 
stofu og fallegu eldhúsi 
í mjög snyrtilegu húsi. 
Eignin er öll ný standsett 
og máluð.

Starengi - 112 Gravarvorgi

Mjög góð 4 herbergja 
123,6 fm íbúð með 
sérinngangi og bílskúr. 
Íbúðin er á efri hæð í 
tveggja hæða fjölbýli með 
góðri aðkomu í vinsælu 
hverfi.  
V - 29,3 millj.  

... gott að muna, Tjarnargata 4
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Traust þjónusta í 30 ár

Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

BOLLAGARÐAR 51
- RAÐHÚS
 
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL. 18:30 - 19:30. 

Vorum að fá í einkasölu fallegt og mikið 
endurnýjað 213 fm raðhús með innbyggðum 
bílskúr á þessum friðsæla stað á  
Seltjarnarnesinu. Fjögur svefnherbergi og 
stórt risherbergi. Björt og falleg stofa og 
borðstofa með suðurverönd. Eldhús með 
nýlegum innréttingum. Sjónvarpshol með 
suðursvölum. Flísalagt baðherbergi. 
Parket og flísar á gólfum. 
Verð. 54 millj.

LANGABREKKA 12
- EINBÝLISHÚS

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ 17:00 - 17:30. 

Vorum að fá í sölu einbýlishús sem er 
kjallari, tvær hæðir og bílskúr, alls 312,4 
fm. Á aðalhæð eru stofur, eldhús og 
baðherbergi. Á efri hæð eru 3 svefnher-
brgi og baðherbergi. Stórar svalir. Frábært 
útsýni. Í kjallara er tveggja herbergja íbúð 
með sérinngangi. Eignin er laus nú þegar, 
ekkert áhvílandi. 
Verð 52 millj.

LANGALÍNA - GLÆSILEG EIGN
Vorum að fá í einkasölu glæsilega 152 fm 4ra herbergja íbúð í þessu 
glæsilega lyftuhúsi, auk tveggja stæða í bílageymslu. Þrjú svefnher-
bergi. Stór og björt stofa. Fallegar innréttingar. Tvennar svalir, suður 
og vestur. Parket og flísar á gólfum. Verð 52 millj. 

DIGRANESHEIÐI - 3JA MEÐ 51 FM BÍLSKÚR
Falleg 3ja herb. 72 fm neðri hæð í tvíbýli á góðum stað í Austurbæ 
Kópavogs ásamt 51 fm bílskúr (123 fm). Tvö svefnherbergi. Eldhús 
með góðum viðarinnréttingum. Stór og björt stofa. Parket og flísar 
á gólfum. Innangengt er í fullbúinn bílskúr úr íbúð. Falleg lóð með 
heitum potti. Verð: 28,7 millj. SKIPTI Á MINNI EIGN.   

LÆKJASMÁRI 58 - 2JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu fallega 68 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð á 
góðum stað í Kópavogi. Svefnherbergi með góðum skápum. 
Flísalagt baðherbergi með baðkari með sturtuaðstöðu. Eldhús með 
ágætum innréttingum. Björt og góð stofa með suðursvölum. Þvotta-
hús innan íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Verð: 23.9 millj.

HÁALEITISBRAUT 26 - 2JA HERBERGJA ÍBÚÐ
Rúmgóð 2ja herbergja kjallaraíbúð í fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta 
stað. Ágæt stofa. Eldhús með fallegri innréttingu. Svefnherbergi 
með skápum. Flísalagt baðherbergi með baðkari. Gólfefni: parket, 
plastparket og flísar. Verð 18,8 millj.

FJALLALIND 30 - ENDARAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17:15 - 17:45. 
Glæsilegt 153 fm endaraðhús með innbyggðum bílskúr, á góðum 
stað í Lindunum Kópavogi. Fjögur svefnherbergi. Stór og björt 
stofa með suðurverönd. Eldhús opið í stofu.  Flísalagt baðherbergi. 
Fallegar innréttingar. Innangengt í bílskúr. Parket og flísar á gólfum. 
Stór og falleg fullbúin lóð.  LAUS STRAX. Verð 49.9 millj.

VINDÁS 1 - 2JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00. 
Mjög góð 58 fm  2ja herbergja íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýlishúsi. 
Ágæt stofa með svölum. Snyrtileg eldhúsinnrétting. Svefnherbergi 
með skápum. Baðherbergi með baðkari. Þvottahús og geymsla á 
sömu hæð og íbúð. Fallegt útsýni. Eignin er laus nú þegar. 
Verð 17,5 millj.

HAUKANES - GLÆSILEGT EINBÝLI
Vorum að fá í einkasölu glæsilegt 280 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr. 4 - 5 svefnherbergi, 2 - 3 stofur. 
Arinn í stofu. Fallegar nýlegar innréttingar. Eign þessi hefur verið 
mikið endurnýjuð að innan allar innréttingar, gólfefni, ofnar og 
lagnir að hluta. Að utan hefur þak verið yfirfarið og endurnýjað auk 
þess sem lóðin var öll tekin í gegn. Verð 98 millj. 

VÖLUÁS - EINBÝLI REYKJANESBÆ
Vorum að fá í sölu glæsilegt 198 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr. Þrjú svefnherbergi. Stór og björt stofa og 
sjónvarpsherbergi. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. 
Lóðin er með stórum sólpalli. Verð 32 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sigurður Hjaltested
Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 5400
sigurdur@skeifan.is 

Magnús Hilmarsson
Sölumaður 
Sími: 896 6003
magnus@skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 896 6000
eysteinn@skeifan.is

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

Sölulaun eigna yfir 60 milljónir aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

www.skeifan.is
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Seilugrandi – 3ja herb. – Bílskýli
Mjög falleg 105 fm íbúð á 2. hæð á þessum 
góða stað í Vesturbænum. Fínar innréttingar. 
Parket. Sérinngangur af svölum. Stæði í bíla-
geymslu fylgir. Vestursvalir. Laus strax. 
Verð 28,8 millj.

Austurkór – Kópavogi - Glæsilegar sérhæðir með einstöku útsýni

Höfum til sölu 6 glæsilegar nýjar sérhæðir á einum fallegasta útsýnisstað á höfuð borgar-
svæðinu. Um er að ræða 128 og 138 fm hæðir sem skilast fullbúnar án gólfefna eða 
til búnar til innréttinga. Stórar svalir 16 og 20 fm. Afh. í okt. til des. 2013. 
Verð á tilb. til innréttinga frá 32,4 millj. 
Verð á fullbúnum á gólfefna frá 39,4 millj.

Arnarás – Garðabær 
– 2ja til 3ja herb.
Glæsileg og mjög rúmgóð 2ja til 3ja herbergja 
80 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Fallegar 
innréttingar. Parket. Afgirt sérlóð í suður með 
20 fm nýrri timburverönd. Sérinngangur. Flott 
eign á frábærum stað. 
Verð 27,9 millj.

Fannafold – Parhús
Glæsileg 127 fm parhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr á frábærum stað í lokaðri 
götu. Mjög flottar innréttingar og parket. Út frá 
stofu er fallegur laufskáli með flísum á gólfi. 
Gott útsýni. Flott eign á góðum stað. 
Verð 38,2 millj

NÝ EIG
N

Aðeins 2 íbúðir eftir

Vesturholt – Hafnarfj. – 2 íbúðir
Glæsileg 193 fm efri sérhæð í tvíbýli  ásamt 27 
fm bílskúr og 2ja herb. íbúð á jarðhæð. Samtals 
220 fm. Efri hæðin er með flottri stofu og 3 
svefnherb. Sérlega fallegt útsýni út yfir sjóinn. 
Á neðri hæð er 2ja herb. íbúð með sérinngangi. 
Auðvelt er að opna aftur á milli hæða. Stórar 
suður svalir. Verð 54 millj.

Laxatunga – Mos. Endaraðhús
Höfum til sölu 245 fm fokhelt endaraðhús á 2 
hæðum með innbyggðum 26 fm bílskúr. Innan-
gegnt er í bílskúrinn úr andyri. Húsið er suð-
vesturendi og stendur á fallegum stað. 
Áhv. gott lán frá Íbúðalánasjóði 2,5 millj. 
Verð 28,4 millj.

Furuvellir – Einbýli – Hafnarfj.
Glæsilegt einbýli á einni hæð 193,4 fm ásamt 
29,3 fm bílskúr. Glæsilegar háglans innréttingar 
í eldhúsi sem er mjög vel tækjum búið. Parket 
og flísar. 4 svefnherb. Húsið stendur innst í 
botnlanga við hraunjaðarinn. Flottur 70 fm 
timburpallur. Stór og fallegur ræktaður garður. 
Vönduð eign á fallegum stað. Verð 55,8 millj. 

Nónhæð – Garðabær - 3ja herb.
Falleg 97 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð. 
Fallegar innréttingar. Parket. Hellulögð verönd 
í suður. 
Íbúðin er laus strax. 
Verð 97,9 millj.

NÝ EIG
N

Furubyggð - Mos. – Parhús
Glæsilegt og vel skipulagt 232 fm  parhús á 
einni hæð þar af eru 2 bílskúrar. Falleg stofa 
með arni. Fallegar innréttingar. Parket.  Húsið 
stendur á mjög fallegum stað innst í botnlanga 
og er í nánd við mikla náttúrufegurð. Glæsilegur 
ræktaður garður. Sérlega falleg eign á góðum 
stað. Verð 48,9 millj.
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Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betriBrynjar Baldursson

sölufulltrúi
Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi

 Álakvísl 49 – 110 Reykjavík.
Opið hús i dag frá kl. 17-18
Stórglæsilegt 105,3fm 4ra herb. raðhús á tveimur 
hæðum með fallegum sérgarði á þessum vinsæla 
stað. Eignin er mikið endurnýjuð og er einstaklega 
opin og björt. Risloft ca : 20fm er óskráð í fm.tölu 
íbúðar. 
V: 34,9 millj. 
Helgi sölumaður verður á staðnum s. 780 2700

Glósalir 16 Kóp. raðhús m. bílskúr. 
Opið hús i dag frá kl. 17-18
Fallegt og vel staðsett raðhús á tveimur hæðum 
sem er alls skráð 191,1 fm og þar af 24,6 fm bílskúr. 
Fjögur svefnherb. og glæsilegt eldhús með  
innréttingum frá Brúnás. Lokuð verönd framan við 
hús.  Verð kr. 54,9 millj.  
Opið hús í dag kl. 17-18.  
 
Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

OPIÐ HÚS

Brávallagata Rvk. 

Steinhella 14 Hafn. Iðnaðar og frístundahúsnæði 

Vel staðsett 4ra herb. 101,8 fm íbúð á 1. hæð í  
fjórbýlishúsi,  ásamt 7,4 fm. geymslu í kjallara, alls 
skráð 109,2 fm.  
 
Verð kr. 29,8 millj.  
 
Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Höfum til sölu ný  glæsileg um 50 fm iðnaðar eða frístundarbil með 3,9 m 
lofthæð við Steinhellu í Hafnarfirði.  Bilin geta hentað bæði einstaklingum og 
litlum fyrirtækjum  sem verkstæði,heildsala, vinnustofa, lager, frístundarbil 
eða geymsla fyrir húsbílinn og aðra muni.  Innkeyrsludyr eru 3,4 x 3,5 m en 

að auki eru göngudyr í hvert bil.   Húsið er klætt að utan og lóð er malbikuð.  Ekki er virðisaukakvöð á 
bilunum en þau eru ekki of stór vegna fasteignagjalda og ekki of lítil.  Hægt er að fá bilin afhent með 
millilofti.  Hér getur einnig verið um góðan fjárfestingarkost að ræða því mikil ásókn er í að fá svona 
eignir leigðar og ávöxtun mun meiri en t.d. í íbúðarhúsnæði.  Möguleiki er á að yfirtaka 4,7 m. kr. lán.     
Verð 8,9 m.   (Facebook síða : Steinhella 14)    Upplýsingar veitir Brynjar s: 698-6919

OPIÐ HÚS

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  Glæsilegt 
3ja hæða álklætt fjölbýlishús 
með lyftu við Löngulínu 33-35 
ásamt bílageymslu. 110-150 
fm. íbúðir. Vandaðar innréttin-
gar. Sjávarútsýni.  NÝBYGGING 
(rauðan borða yfir myndina)

LAUGAVEGUR 103
101  Rvk.  65 fm. 2ja herb. 

• Endurbyggt hús.  
• Lyfta.  
• Flottar innréttingar með  
 grantít. 
• Yfirbyggðar svalir.  
• Íbúðin er laus. 

GALTALIND
 201  Kóp.  155 fm. 

• Efri sérhæð. 
• Innbyggður bílskúr. 
• Vandaðar innréttingar. 
• Möguleiki á 4 svefnher- 
 bergjum. 
• Stutt í skóla og leikskóla. 
• Laus fljótlega. 

FAGRIHJALLI
200 Kóp. Parhús.  

• 220,8 fm. 
• 5 svefnherbergi.  
• Innbyggður bílskúr.  
• Suðurverönd.  
• Gott skipulag.  
• Vel viðhaldið. 
• Verð 49,8 millj.   

LAUGARÁSVEGUR
105  Rvk. Parhús.  

• 220,8 fm. 
• 5 svefnherbergi.  
• Innbyggður bílskúr.  
• Suðurverönd.  
• Gott skipulag. 
• Vel viðhaldið

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 2-4-6 í Fossvogsdal. Húsin eru 5 til 10 hæða.  
Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 245 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar.   

Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi 

NÝBYGGING

NÝBYGGING

LUNDUR 2 - 4 - 6

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali  

LÆKJAVAÐ
110  Rvk.  Mjög góð 136 fm neðri 

sérhæð, góðar innréttingar, álklætt hús, 
stutt í skóla og leikskóla  

 
ESPILUNDUR

210 Garðabær.  Einbýli á einni hæð.  
Stúdíoíbúð/skrifstofurými í bílskúr.   

4 svefnherbergi. Fallegur garður með 
timburverönd og verkfærageymslu.  

Verð 54,5 millj.

 
VALLARÁS

110 Rvk.  3ja herb. 87,1 fm. Mjög góð.  
Flott útsýni. Stutt í skóla og leikskóla.  

Laus fljótlega.   

 
KRÍUHÓLAR 

111  Rvk.  116 fm. 4ra herb. Yfirbyggðar 
svalir.  Góð eldhúsinnrétting.  

Stutt í skóla og verslanir.

 
TRAÐARLAND

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

Góð staðsetning við lokaða götu.  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

DÖNSK HÖNNUN 
OG ARKITEKTÚR

13
65
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WWW.EBK.DK
EBK HUSE A/S, Skovsøvej 15, DK-4200 Slagelse
Anders Ingemann Jensen, Netfang: aj@ebk.dk

Hafi ð samband við Anders Ingemann Jensen og spjallið um óskir ykkar 
og væntingar. Það mun vera möguleiki á að fá einkafund með EBK um 
byggingaráætlun, annað hvort 19. eða 20. nóvember. Fundurinn verður 
haldinn á Hótel Reykjavík Marina. Nauðsynlegt er að 
panta fundartíma, annað hvort gegnum netfangið 
aj@ebk.dk eða í síma +45 4020 3238. Anders talar 
dönsku og ensku.
 

Við bjóðum danska hönnun til byggingar og innréttingar
- við höfum nú þegar byggt 50 hús á Íslandi.

Hefur þú hug á að 
               byggja nýtt sumarhús? H
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eh
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m
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Save the Children á Íslandi
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Norðlingaholt  - Sérhæð með bílskúr 
Vönduð 160 fm sérhæð á tveimur hæðum með sérstandandi 
bílskúr.    Þrjú góð svefnherbergi, svalir og sérgarður ásamt 
vönduðum innréttingum.  V. 39,9 m. 
Upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson fasteignasali.  bogi@
heimili.is 

Melgerði   - Einbýli. 
Gott, stórt og vel skipulagt 265 fm einbýlishús á á tveimur 
hæðum með stórum 50 fm bílskúr og falegum garði með mikilli 
útiaðstöðu.   Stór hellulögð bílaplön við húsið ásamt stéttum og 
sólpöllum.  Í húsinu eru sex svefnherbergi og stórar stofur ásamt 
sólstofu með heitum potti.   Laust til afhendingar.  

Hrísateigur  - Einbýli. 
Mikið endurnýjað og vel skipulagt 212  fm einbýli með 30 fm 
bílskúr. Tvær stofur, þrjú baðherbergi og allt að sex svefnherbergi. 
Innréttingar, gólfefni, frárennsli, dren, lóð, baðherbergi o.fl. 
endurnýjað. Gott fjölskylduhús í grónu hverfi. 

Haukdælabraut  - endaraðhús 
Raðhús á tveimur hæðum á  fallegum útsýnisstað  Húsið er um 
207 fm. Íbúðarrými 175 fm og innbyggður bílskúr 33  fm.  Að 
auki er gluggalaust rými um 40 fm innaf bílskúr sem gefur ýmsa 
möguleika. Vel skipulagt hús.   Hús afhendist tilbúið til innréttinga 
og jafnvel lengra komið. 

Breiðahvarf - tvær íbúðir eftir !
Sérlega vandaðar sérhæðir í fjórbýlishúsi við Breiðahvarf.  Báðar 
íbúðirnar eru með bílskúr, sérinngangi og sérsólpalli. Afhentar 
fullbúnar án gólfefna. Vandaðar innréttingar og tæki. Í hvorri íbúð 
eru þrjú herb. og tvær stofur. Stærð 186 fm og 205 fm.  
Verð frá 55, millj. Afhending vorið 2014. upplýsingar á skrifstofu. 

Brúnastaðir - einbýli 
Mjög gott  220 fm einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum 
bílskúr á einstökum stað innst í botnlanga við golfvöllinn á 
Korpúlfsstöðum.  5 svefnherbergi og tvær stofur Stór lóð í góðri 
rækt. Verönd og hiti í stéttum.  Góðar gönguleiðir með ströndinni 
og gott útivistarsvæði.  Einstakt útsýni.

Seljavídeó er til sölu.
Vel staðsettur söluturn nálægt tveimur grunnskólum. Öflug 
dvd-leiga, spilakassar og lottó. Stigvaxandi  íssala með ísvél frá 
Kjörís, franskar og samlokur. Nammibar og pylsupottur. Gott 
leiguhúsnæði á sanngjörnu verði.  V. 4,0 m, 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Heimili fasteignasölu 5306500

Hólmatún - Sjávarlóð  - Makaskipti
Til sölu 240 fm einbýli á einni hæð með inbyggðum ca 50 fm 
bílskúr.   Húsið er í byggingu og afhendist fullbúið að utan 
og fokhelt að innan og jafnvel lengra komið.   Húsið stendur 
á sjávarlóð á rólegum stað.  Frá því er mikið útsýni og fallegt 
útivistarsvæði.  Öll skipti skoðuð. 

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

Verð:  31,9 - 49,5m

Herbergi: 3-4  

Stærðir:  108 - 148 fm

Stæði í bílageymslu

Sigríður
Sölufulltrúi

699 4610

Dórothea
Sölufulltrúi

898 3326
Sigurður

Fasteignasali

Vandaðar  íbúðir  með stórum gler janlegum svölum og útsýni í 5-6 hæða 
fjölbý lishús. Íbúðir nar  eru allar  með afar  stórum svölum nema á 1 hæð eru 
íbúðir nar  með góðr i v iðar verönd . Íbúðir nar  verða afhentar  án gólfefna, þó 
verða flísar  á for stofu,baðherbergjum og þvottahúsum.  

Íbúðir nar  skilast með vönduðum eikar innréttingum fr á Axis, AEG 
eldhústækjum, b löndunar- og hreinlætistækjum fr á Tengi. Stæði í b íla- 
geymslu fy lgir  öllum íbúðunum. Fallegt útsýni og ör stutt í útiv istarparad ís 
ásamt góðum göngu og hjólaleiðum. Örstutt í ýmsa þ jónustu skóla og 
leikskóla. 

Sjá  e innig á  www.silfurhus. is

Hringdu og bókaðu skoðun

ÞORRASALIR 9-11
SALAHVERFI KÓPAVOGUR

Íbúð  Stærð    Bílast.      Herb.

101  148,1    Já        4

102  109,1    SELD        3

103  131,4    Já        4

201  148,1    SELD        

202  109,9    SELD  

203  109,4    SELD        4

204  114,7    SELD        

205  110,8    Já        4

206  108    Já        4

207  110,8    Já        4

301  148,4    SELD        

302  109,4    SELD  

303  108,7    SELD        

304  114,7    SELD        

305  110,8    Já        4

306  108    Já        4

307  111,5    Já        4

401  148,4    SELD        

402  108,7    SELD        4

403  108,7    Já        4

404  114,7    SELD        

405  110,8    Já        4

406  108,7    Já        4

407  112    Já        4

501  148,1    SELD  

502  109,1    Já        3

503  109,1    Já        4

504  115,1    SELD  

505  112    Já        4

506  108,7    Já        4

507  110,8    SELD        

601  147,7    SELD  

602  108,7    SELD        3         

603  108,7    SELD        4

604  115,4    SELD  

404

405

406

407

501

502

503

504

505

506

507

601

602

603

604

hæða 
 hæð eru 
efna, þó 

unók ð k ð

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

NÝJAR
ÍBÚÐIR
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101 Reykjavík fasteignasala 
kynnir: Sérstaklega glæsilegt 
um 460 fm einbýli á þremur 
hæðum. Húsið er mjög 
vel staðsett ofarlega við 
Laugarásinn.

Eignin er öll endurnýjuð á vand-
aðan hátt. Glæsileg íbúð á tveimur 
hæðum og tvær aukaíbúðir. Aðal-
íbúðin er á tveimur efri hæðunum 
og samanstendur af stórum stof-
um, eldhúsi, sex svefnherbergjum, 
forstofu, holi, gangi,

þvottaherbergi, baðherbergi 
og snyrtingu. Á neðstu hæðinni 
eru tvær íbúðir, önnur tveggja 
herbergja og hin standsett sem 
þriggja herbergja.

Komið er inn í flísalagða for-
stofu á neðri hæð með góðum 
skápum. Inn af henni er snyrt-
ing, flísalögð í hólf og gólf. Park-
etlagt hol þar sem virðulegur 
stigi er upp á efri hæðina. Mjög 
gott parketlagt herbergi, nýtt sem 
sjónvarpsherbergi. Bjartar stof-
ur/borðstofa með glæsilegu út-
sýni yfir höfuðborgina, útgengi á 
stórar suðursvalir. Stofurnar eru 
parketlagðar. Parketlagt herbergi 
(skrifstofa).

Mjög glæsilegt flísalagt eldhús 
með vönduðum innréttingum og 
eyju. Mjög gott skápapláss.

Komið er inn á parketlagðan 
gang á efri hæð sem er opinn við 
holið. Á vinstri hönd við ganginn 
er glæsilegt baðherbergi, flísa-
lagt í hólf og gólf með baðkari og 
sturtu, innrétting við vask. Svefn-
herbergi eru fjögur, öll parket-

lögð, tvö með skápum. Frá hjóna-
herbergi er útgengi á stórar suð-
ursvalir með glæsilegu útsýni. Við 
enda gangsins er þvottaherbergi.

Góður 29,8 fm innbyggður bíl-
skúr. Eignin er sérstaklega vel 

staðsett með stórglæsilegu út-
sýni, öll endurnýjuð á mjög glæsi-
legan og vandaðan máta. Ræktuð 
lóð. Allar frekar upplýsingar veit-
ir Leifur Aðalsteinsson sími: 511-
3101 og 820-8100.

Glæsihús í Laugarásnum

Glæsilegt einbýli með þremur íbúðum í Laugarásnum er til sölu hjá 101 Reykjavík 
fasteignasala.

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 
Kríuland 25 í Sveitarfélaginu Garði

Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja 
ásamt bílskúr. Íbúðin er um 90 fm og bílskúrinn um 30 fm.  
Verð búseturéttarins er um kr. 7.2 millj. og eru mánaðargjöldin um 
103.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn skv. mæli.

Prestastígur 8 í Reykjavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur  er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð 
sem er um 95 fm ásamt stæði í bílakjallara. Íbúðin er á þriðju hæð í 
fjögra hæða fjölbýlishúsi með lyftu. Svalir eru yfirbyggðar og fylgir að-
gangur að samkomuhúsi.Verð búseturéttarins er um kr. 9.3 millj. og eru 
mánaðargjöldin um 120.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema 
rafmagn samkvæmt mæli.

Prestastígur 9 í Reykjavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 4ra herbergja íbúð sem er um 
107 fm ásamt stæði í bílakjallara. Íbúðin er á annarri hæð í fimm hæða 
fjölbýlishúsi með lyftu. Svalir eru yfirbyggðar og fylgir aðgangur að sam-
komuhúsi. Verð búseturéttarins er um kr. 11 millj. og eru mánaðar 
gjöldin um 138.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn 
samkvæmt mæli.

Stekkjargata 51 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja 
ásamt garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og bílskúrinn um 25 
fm. Verð búseturéttarins er um kr. 6 millj. og eru mánaðargjöldin um 
162.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti 
samkvæmt mæli.

Umsóknarfrestur er til 18. nóvember n.k.

Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma  
552-5644 milli kl. 9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar 
um íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Blásalir 24  
í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 2ja 
herbergja íbúð sem er um  
77 fm á fimmtu hæð í tíu hæða 
fjölbýlishúsi og fylgir stæði í 
bílakjallara. Tvær lyftur eru í 
húsinu og fylgir aðgangur að 
samkomusal. 
Ásett verð búseturéttar er  
kr. 7 millj. og eru mánaðargjöld 
um 125.000.-. Í mánaðargjaldi 

íbúðarinnar er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Hólmvað 6
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð sem er um 97 
fm af stærð. Íbúðin er í enda í 
fjögurra íbúða raðhúsi og fylgir 
stæði í bílakjallara.
Ásett verð búseturéttar er  
kr. 9.5 millj. og eru mánaðar- 

gjöld um 170.000.-. Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt innifalið nema 
rafmagn samkvæmt mæli.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð þurfa 
að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 15. nóvember n.k.
Tilboðsfrestur er til 22. nóvember  n.k.
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins 
að Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á  
netfangið bumenn@bumenn.is

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Um er að ræða fjögurra hæða 
verslunar og skrifstofuhúsnæði  
staðsett við Glerárgötu á Akureyri.  

• Húsið er vel staðsett  
 og er auglýsingagildi mikið.

• Eignin er að mestu leyti í útleigu,  
 traustir leigutakar.

• Húsið er samtals 1977,7 fm. að stærð.

Glerárgata 30 
Akureyri

Save the Children á Íslandi
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Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Aðalheiður Karlsdóttir 
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Fyrirtæki í ferðaiðnaði á  
besta stað á Suðurlandi.

Upplýsingar aðeins gefnar á skrifstofu Stakfells.

•    Til sölu fyrirtæki í ferðaiðnaði í eigin húsnæði  í aðeins 
      40 mín fjarlægð frá höfuðborginni.
•     Fyrirtækið er í fullum rekstri og með bókanir fram á næsta           
      sumar. Staðsetningin er mjög áhugaverð 
•    Gisting fyrir yfir 40 manns í fallegu húsi.
•    Jörðin mjög stór og falleg  með endalausum möguleikum.
•    Paradís fyrir fuglaskoðara.
•    Aðstaða til hestamennsku.
•    Leyfi er fyrir þjónustumiðstöð á landinu við þjóðveg nr 1
•    Náttúruperlur suðurlands í stuttri fjarlægð. 
•    Möguleiki til stækkunar og að auka fjölbreytileika er mikill 

Skjólbraut 4 – Kópavogi  - Sérhæð

Opið hús í dag frá kl. 17 - 17.30

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. 

Allar nánari upplýsingar gefur Þorbjörn Helgi : 896 0058

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

Fyrir hvern frágenginn kaupsamning rennur föst fjárhæð til Slysavarnafélagsins Landsbjargar – VERTU MEÐ!
Björgvin Guðjónsson, löggiltur fasteignasali. Skipholti 50b, 105 Reykjavík.  510 3500 / eignatorg@eignatorg.is / www.eignatorg.is

Björgvin Guðjónsson
Löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

Gunnur 
Magnúsdóttir 
Viðskiptafræðingur og 
Löggiltur fasteignasali

Jóhannes Breiðfjörð
Sölufulltrúi

Freyja María Cabrera
Ritari

ÞARFTU AÐ 
SELJA?– þar sem þú átt heima

Atvinnuhúsnæði  - Hafnarfjörður 

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.

Stofnuð 1983

 
Bæjarhraun - Hf. - 2615 fm.
Nýkomið sérlega gott, vandað atvinnuhúsnæði/ vers-
lunar, skrifstofu húsnæði á besta stað í Hafnarfirði. 
Mikið auglýsingargildi. Húsið stendur á sérlóð.  
Húsið er 2615,2 fm áður Góu/Lindu húsið.  
Fullbúin eign. Verðtilboð

 
Kaplahraun - Hf. - Atvinnuhúsnæði 
- Heil húseign
Sérlega gott 165 fm. Hús á sérlóð, skiptast í tvö 
bil  með tveimur innkeyrsluhurðum. Tvær snyrtingar 
og kaffistofa. Góð lofthæð (milliloft ekki í fm.tölu 
eignarinnar). Epoxy á gólfum. Malbikuð lóð. Frábær 
staðsetning í grónu hverfi. Eign í sérflokki. Laust!

 
Hvaleyrarbraut - Hafnarfjörður - 
Atvinnuhúsnæði
Nýkomið sérlega gott nýlegt 105 fm. atvinnuhús-
næði. Ágæt lofthæð og innkeyrsludyr. Góð stað-
setning. Malbikið lóð. Fullbúin eign. Verð 15,9 millj.

 
Fjarðargata - Hafnarfjörður  
- Verslunarhúsnæði - Til Leigu - sölu
Glæsilegt verslunarhúsnæði á jarðhæð (áður íslands-
banki) Frá 200 – 300 fermetrar. Í sama húsnæði er 
m.a. subway og ísbúð. Einstök staðsetning í miðbæ 
Hafnarfjarðar. Mikið auglýsingagildi.

 
Trönuhraun - Hafnarfjörður  
- Atvinnuhúsnæði
Nýkomið í einkasölu gott nýlegt 70 fm. atvinnuhús-
næði. Ágæt lofthæð og innkeyrsludyr. Malbikuð lóð. 
Endabil. Góð staðsetning í grónu hverfi.  
Verð 8,9 millj. 
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri . 893 2233.

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

Til sölu glæsileg 166.3 fermetra „Penthouse“ 
íbúð á tveimur hæðum í mjög vönduðu 6 hæða 
fjölbýlishúsi á Barðastöðum, Grafarvogi. 
Tvennar svalir. Frábært útsýni. 
Merkt stæði í bílageymslu fylgir.
Til greina kemur að taka minni íbúð upp í. 
Verð: 45.000.000.

Allar nánari upplýsingar veitir Magnús 
í síma 892-3467. Netfang: magnus@midbaer.is 

BARÐASTAÐIR
- MIÐBÆR FASTEIGNASALA KYNNIR - 

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi

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
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BÍLAR &
FARARTÆKI

DIESEL 5 L Á 100 KM !
Hyundai I30 DIESEL 06/2011 ek 65 
þ.km beinskiptur Flottur bill á flottu 
verði ! 1990 þús !!

METAN !
Ford Explorer Sport Trac 4X4 METAN 
10/2006 mód 2007 ek 93 þ.km bill frá 
Brimborg verð aðeins 1990 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.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

KIA Sportage ex 4wd 136 hö 
disel. Árgerð 2011, ekinn 78 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.990.000. 
Rnr.990452.

VOLVO Xc90 2.5 turbo. Árgerð 2005, 
ekinn 191 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.490.000. Rnr.990439.

VW Touareg v6 disel. Árgerð 2006, 
ekinn 134 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.190.000. Rnr.160827.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 Bílar til sölu

Kia ‚02 5 gíra, hátt og lágt drif, 
2000 vél, bensín, ný nagladekk og 
dráttarkúla. Tilboð 510 þús. Raunvirði 
790 þús. S. 8963044

Toyota Avensis 05, sjálfskiptur, lítur 
glæsilega út, ekin 210Þ, verð 1.400 þús 
Álfelgur uppl. 820-8840

til sölu LDV Maxus árg ‚07, 
diesel beinskiptur, ek. 92 þ. sér á 
yfirbyggingu. V. 1.190 þús uppl. 699 
0415

Toyota Rav árg. ‚04. Ek. 131 þ. Góð 
harðkorna dekk. Vel við haldið og lítur 
mjög vel út. Ásett verð 1.4 M. Engin 
skipti. Uppl. í í S: 866 9318.

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.

 250-499 þús.

SPARNEYTINN 4X4 
JEPPLINGUR

Daihatsu Terios 4x4 árg.‘00 ekinn 
171þús km. beinskiptur. skoðaður. ný 
vetrardekk. ný yfirfarinn á verkstæði. 
mjög góður í akstri og eyðir litlu. 
Tilboðsverð aðeins 390þús. stgr. 
möguleiki á 100% visa/mastercard 
láni. uppl. í s:659-9696.

SJÁLFSKIPTUR FORRESTER - 
EKINN 188Þ.

Subaru Forrester 4x4 árg.‘98. 
ekinn aðeins 188þús., sjálfskiptur, 
dráttarkrákur, skoðaður 2014. 
Samlæsingar ný heilsársdekk, lítur 
mjög vel út. Tilboðsverð aðeins 
420þús. stgr. möguleiki á 100% visa/
euro láni. uppl. í s:659-9696.

SJÁLFSKIPTUR SMÁJEPPI
Honda Hrv 3dyra ‚00” ek. 217þ. 
Sjálfskiptur topplúga Dráttarbeysli 
ofl. Ný skoðaður góður bíll Verð 550þ. 
TILBOÐ 350þ. Uppl. í s. 666 0675.

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 
eða sendu sms.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ +. Ekki 
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

Ra ílar Bestu Kaupin Ra ílar Bestu Kaupin 
Lægra verð—100% ármögnun og Íslensk Ábyrgð í boði 
Tugir ra íla streyma nú l landsins fyrir viðskiptavini islandus.is enda bjóðum við lægra verð en 
áður hefur þekkst auk þess sem 100% ármögnun og Íslensk ábyrgð er í boði.  

Islandus.is útvegar allar gerðir ra íla frá bandaríkjunum og Evrópu með niðurgreiðslum 
þarlendra stjórnvalda og í augnarblikinu fæst 100% niðurfelling á aðflutningsgjöldum og VSK. 

Ra ílavæðingin er komin á fullt. Nissan og Renault hafa selt meira en 100.000 ra íla og Nissan 
Leaf var valinn japanski bíll ársins 2011 og 2012.  Ra ílar eru nú mest seldu bílar á islandus.is. 

Islandus.is býður ra íla frá öllum framleiðendum t.d. Ford, Nissan, Tesla, Mitsubishi og Citroen.  
Við höfum í áratug útvegað flestar gerði bíla á mun lægra verði en aðrir innflytjendur á Íslandi. 

Berlingo Ra íll 

TESLA Módel S 

Chevrolet VOLT 

Islandus.is 
Nissan Leaf frá Kr. 2.995.000! 

www.islandus.is  —  facebook.com/islandusbilar  —  Sími: 552 2000 
islandus.is 
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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



 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

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.

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

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

 Viðgerðir

BÍLFIX
Bílaviðgerðir á betra verði. Bílfix 
Smiðjuvegi 26, rauð gata. S. 778 3911.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

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

 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

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

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

 Málarar

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

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

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

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

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

 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

E.SIGURÐSON EHF
E.Sigurðson ehf. byggingarverktakar, 
getum bætt við okkur verkefnum. Öll 
almenn innivinna, gluggaísetningar, 
klæðningar, þök. Áralöng reynsla. 
Tilboð eða tímavinna. Eyjólfur s. 
6918842 og Haukur s. 7719713 

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 896-5778.

 Tölvur

Allar almennar tölvuviðgerðir og 
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699 
6735 Baldvin.

 Spádómar

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM 
ÞEIR SEM FARNIR ERU 

SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ 
ÞÍNA.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

SPÁSÍMI 908 7000
Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör 
trúnaður. Opið frá 15-22. S. 863 1987 
visa/euro.

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

ÖRLAGALÍNAN 908-1800
Spáum í spil og ráðum drauma, andleg 
hjálp og ráðgjöf. Opið frá 20 -23 öll 
kvöld.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Trésmíði

Tveir smiðir með meistararéttindi 
geta bætt við sig verkefnum s.s 
viðhald, húsaviðgerðir, parket, 

inréttingar, nýsmíði ofl.
S. 898 9602

Smiður getur bætt við sig verkefnum. 
Vanur allri smíðavinnu. Uppl. í s. 869 
1698.

 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)

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. JS 
Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 
4996 & 699 2502. Opið virka daga 
8-18 og lau 10-16.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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

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.

 Hljóðfæri

Mjög vel með farinn Yamaha Flygill 
(190 cm) til sölu. Einnig til sölu lítið 
notað píanó. Uppl. í s. 899 3133.

Ónothæf strengja-og blásturshljóðfæri 
til sölu sem veggskraut. Uppl. í s. 899 
3133.

 Sjónvarp

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

Til sölu

Tilkynningar

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

Verður haldinn miðvikudaginn
13. nóvember n.k. kl. 17.00

á Stórhöfða 31, 1. hæð
(Gengið inn Grafarvogs megin)

Félagsfundur 

Dagskrá:

1. Undirbúningur kjarasamninga

2. Önnur mál

Félag bókagerðarmanna
Stórhöfði 31, 110 Reykjavík
www.fbm.is ● fbm@fbm.is

Félagsmenn eru hvattir til að mæta og taka þátt
í undirbúningi kjarasamninga.

Samningstími gildandi kjarasamninga er til
30. nóvember 2013
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| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 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

HEILSA

 Heilsuvörur

Ég náði árangri með Herbalife. Frítt 
lífsstílsmat. Rannveig 862 5920, 
rkbald@simnet.is

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

 Nudd

NUDDSTOFA Á SV. 201
Er nuddfræðingur með allt almennt 
nudd. Tek vel á vöðvabólgu, 
liðverkjum, sogæðavanda og fl. Opið 
frá kl. 10 fh. til 18+ alla virka daga. 
Tímapantanir í s. 868-3379 - Dísa

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

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar 
til sölu. S. 775 1033 Sigurður

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GÓÐ GISTING Í MIÐBÆ 
RVK

Gott verð, dags, viku- og 
mánaðarleiga. 

guesthouse1.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

1-2 manna herb. á Funahöfða 17a 
og 19 og Dalhrauni 13. Rooms 

for 1-2 persons in Funahöfða 17a 
-19 Rvk and Dalshrauni 13.

Uppl/info í S. 824 4535. frá kl. 
12-18. www.leiguherbergi.is

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

BOLHOLT 4. TIL LEIGU 

VIÐ HLIÐINA Á 
LAUGAVEGI 178, RÉTT VIÐ 

KAUPHÖLLINA.
Til leigu 148 fm 

skrifstofuhúsnæði á 2 hæð í 5 
hæða lyfthúsi. 3 jafnstór herb. 

Snyrting og kaffistofa.
Uppl. í s. 893 8166 eða 

grensas@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

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

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

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.

ATVINNA

 Atvinna í boði

AUKAVINNA / 
AUKATEKJUR

Okkur vantar fólk í aukastörf 
við vörukynningar í verslunum. 
Vinnutími er u.þ.b. frá 14:00 

til 18:00 alla daga vikunnar en 
þó aðallega frá fimmtudegi til 

laugardags. Viljum fá fólk sem er 
jákvætt, ófeimið og hefur hressan 

sölumann í sér.
Áhugasamir sendi upplýsingar á 

vorukynning@simnet.is

WILSON‘S PIZZA LEITAR 
AF :

Vönum pizzabökurum og 
pizzasendlum.

Áhugasamir vinsamlegast 
sendið umsókn með ferilskrá á 
netfangið: atvinna@wilsons.is

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

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Kona, leitar þú kynf. tilbreytingar? 
100% leynd. Ókeypis auglýsing, 
árangur strax. Rauða Torgið 
Stefnumót, s. 535-9923.

30.000
fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og lestu 
blaðið hvar sem er og hvenær sem er

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjallsímann 
með Fréttablaðsappinu. Sláðu inn Fréttablaðið á Google 
Play, Windows store eða í App store og náðu í appið. 
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NÓVEMBER 2013

Meistaradeildin

FORMÚLA 1

Falla metin
SPÆNSKI BOLTINN

á Spáni 

UNDANKEPPNI HM 2014 Í BRASILÍU

Svíþjóð–Portúgal
LIÐIÐ MITT

Þáttur um þá bestu
DOMINO'S-DEILDIN

Sterkustu liðin
VINÁTTULANDSLEIKIR

England og Bandaríkin

ÞÝSKI HANDBOLTINN

hæsta gæðaflokki

EVRÓPUDEILDIN

Spennan magnast

KYNNTU ÞÉR 
ÁSKRIFTARLEIÐIR Á 

STOD2.IS

ÍÞRÓTTA-
VEISLA

ALLA DAGA!
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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

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

Sinna 
húsverk-unum!

Sinna 
húsverk-

unum 
nakinn! Hafa 

hljóð!

KYNLÍF!Ná í einn bjór! Ná í tvobjóra!
Ná í tvo bjóra 

nakinn!

Láttu þig 
dreyma

Á ég að þurfa að seg ja 

þér það einu sinni enn 

að ganga ekki svona 

nálægt mér!?

Jibbý! 
Ég vinn!
 Spilum 
aftur!

Nei. Ég er 
orðinn þreyttur 

á Matador.

Þreyttur á 
Matador??

Það er eins og að leiðast 
það að blikka eða draga 

andann! Það er óhugsandi!

Án lífs væri ekki til 
Matador og án Matador 

væri ekkert líf!
Þú átt við 
vandamál 
að stríða.

Mánudagurinn 11. nóvember 2013
Lenka Ptácníková (2238) vann 
góðan sigur á ungverska Evrópu-
meistaranum Thanh Trang Hoang 
(2511) í 2. umferð EM landsliða.
Hvítur á leik

52. Bc3! Svartur gafst upp. Góður 
sigur hjá Lenku.  Heimsmeistara-
einvígi Carlsens og Anands hefur 
byrjað rólega í Chennai á Indlandi og 
tveimur fyrstu skákunum lokið með 
jafntefli. Frídagur í dag.
www.skak.is. Fjórða umferð EM 
landsliða í dag.

„Ofstjórn er versti vargur allra lýða.“
 –  Davíð Stefánsson

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.

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT 2. grunnflötur, 6. frá, 8. 
stúlka, 9. poka, 11. voði, 12. eggja-
rauða, 14. matarsamtíningur, 16. klafi, 
17. gerast, 18. óðagot, 20. tveir eins, 
21. traðkaði.

LÓÐRÉTT 1. afkvæmi, 3. hljóm, 4. 
fugl, 5. af, 7. svikull, 10. hylur, 13. 
skraf, 15. keppni, 16. einatt, 19. svörð.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. gólf, 6. af, 8. mær, 9. mal, 
11. vá, 12. blómi, 14. snarl, 16. ok, 17. 
ske, 18. fum, 20. ii, 21. tróð. 

LÓÐRÉTT: 1. lamb, 3. óm, 4. lævirki, 
5. frá, 7. falskur, 10. lón, 13. mas, 15. 
leik, 16. oft, 19. mó.



ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

ÞÚ HRINGIR
Í VEGAAÐSTOÐ SJÓVÁR 

440 2222 
AF ÞVÍ AÐ LÍFIÐ ER ÓVÆNTAF ÞVÍ AÐ LÍFIÐ ER ÓVÆNT

BENSÍNLAUS, STRAUMLAUS, SPRUNGIÐ DEKK, TJÓNASKÝRSLA



11. nóvember 2013  MÁNUDAGUR| MENNING | 20

Með því að nota mild þvottaefni 
eins og MILT, dregur þú úr líkum 
á því að þú eða einhverjir í þinni 
fjölskyldu fái ofnæmi eða exem. 

ÁN OFNÆMIS- 
VALDANDI EFNA

Þú þarft minna 
af MILT því það 
er sérþróað fyrir 
íslenskt vatn.

40 ÞVOTTAR  
Í 2 KG PAKKA

FARÐU MILDUM HÖNDUM UM  
ÞIG, ÞVOTTINN OG UMHVERFIÐ

Snorri Sigfús Birgisson tónskáld 
verður gestur Hannesarholts við 
Grundarstíg miðvikudagskvöldið 
13. nóvember. Hann segir öðrum 
gestum frá verkum sínum og hug-
myndum að baki þeim í spjalli við 
Guðna Tómasson, listfræðing og 
tónlistaráhugamann. Einnig leik-
ur Snorri brot úr verkum sínum á 
flygilinn góða sem stendur í tón-
leikasal Hannesarholts. 

Snorri Sigfús hefur starfað 
sem tónskáld, píanóleikari, tón-
listarkennari og stjórnandi síðan 
hann kom heim úr námi árið 
1980. Verkalistinn er fjölbreytt-
ur og inniheldur einleiksverk, 
kammertónlist, raftónlist, kór-
tónlist og sinfónísk verk. Hann er 
félagi í Caput-hópnum og hefur 
verið áberandi í nýrri íslenskri 
tónsköpun á undanförnum ára-
tugum auk þess sem hann hefur 
nýtt íslenskan tónlistararf í tón-
smíðum sínum á spennandi hátt.

Hugmyndirnar 
bak við verkin

„Það er rétt, ég tók að mér að 
þýða nýjustu bók Munro, þannig 
að ég hætti ekkert að vinna þótt 
ég hætti að vinna,“ segir Silja 
Aðalsteinsdóttir, sem láta mun af 
störfum sem ritstjóri hjá Forlag-
inu um áramótin. 

Silja segist ekki hafa stúderað 
verk Munro mikið en það standi 
til bóta. „Ég hef lesið hana svo-
lítið, en ekki lesið allar bækurn-
ar,“ segir hún. „Mér fannst hún 

hei l landi frá 
fyrstu tíð en mér 
datt aldrei í hug 
að ég fengi leyfi 
til þess að þýða 
hana.“

Dear Life kom 
út í fyrra og 
Silja segir ekki 
ólíklegt að hún 

hafi ráðið úrslitum um að Munro 
fékk Nóbelinn. „Mér þykir ekki 

ólíklegt að Dear 
Life hafi neglt 
þessi Nóbels-
verðlaun, þótt 
Munro hafi auð-
vitað lengi verið 
í umræðunni 
sem mögulegur 
þiggjandi þeirra. 
Hún er andskoti 
góð, þessi bók, 

og bestu sögurnar eru þann-

ig að manni líður eins og maður 
hafi verið að lesa miklu lengri 
sögu. Þær eru næstum því eins 
og skáldsögur þótt þær séu bara 
langar smásögur.“

Bókin inniheldur fjórtán sögur 
og þar á meðal eru sögur sem í 
raun eru endurminningar skáld-
konunnar. „Síðasti bókarhlutinn 
er endurminningar hennar sjálfr-
ar,“ útskýrir Silja. „Og hún sagði 
í viðtali eftir að þessi bók kom út 

að þetta væri það sem hún myndi 
láta eftir sig um sjálfa sig. Hún 
myndi ekki skrifa sjálfsævisögu, 
þessar smásögur úr lífi hennar 
ættu að nægja til að stilla for-
vitni fólks.“ 

Endanlegur útgáfudagur hefur 
ekki verið ákveðinn en Silja lofar 
að við munum fá að lesa Munro 
á íslensku fyrir áramótin 2014-
2015.     

 fridrikab@frettabladid.is

Silja þýðir nýjustu bók Alice Munro
Dear Life, nýjasta smásagnasafn nýbakaðs Nóbelsverðlaunahafa, Alice Munro, væntanlegt í íslenskri þýðingu Silju Aðalsteinsdóttur.

SILJA AÐAL-
STEINSDÓTTIR

ALICE MUNRO

TÓNSKÁLDIÐ  Snorri Sigfús ætlar bæði 
að spjalla og spila. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á næsta jazzkvöldi KEX Host-
els þriðjudaginn 12. nóvember 
kemur fram hljómsveitin Jónsson 
and more en hana skipa þeir Ólaf-
ur Jónsson á tenórsaxófón, Þor-
grímur Jónsson á kontrabssa og 
Scott McLemore á trommur. Sér-
stakur gestur verður píanóleik-
arinn Sunna Gunnlaugs. Fluttir 
verða jazzstandardar í bland við 
frumsamið efni. 

Tónlistin hefst klukkan 20.30 
og stendur í um það bil 2 klukku-
stundir með hléi. Sem fyrr er 
aðgangur ókeypis.

Jónsson and 
more á KEX

GESTURINN  Sérstakur gestur Jónssonar 
and more verður Sunna Gunnlaugs.

MENNING 11. nóvember 2013  MÁNUDAGUR
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Vefsíður á borð við Netflix og Hulu eru 
nú aðgengilegar án sérstakra stillinga 
sem bjóða upp á hafsjó af afþreyingu 
fyrir alla aldurshópa.

Á lúxusnetinu er öryggisnetsía sem 
stöðvar för viðskiptavina okkar inná 
óæskilegar og varasamar netsíður. 
Það eru netsíður sem eru af einhverjum 
ástæðum þekktar fyrir að dreifa vírusum 
eða öðrum leiðindum.

Lúxusnetið er fyrir okkur hin sem viljum 
hafa hlutina auðvelda. Það þarf engan 
hugbúnað eða stillingar til að njóta 
Lúxusnetsins. Einungis virkja það 
á vefnum.

Landamæralaust
internet

Aukið öryggi með 
netsíu Lúxusnetsins

Enginn hugbúnaður.  
Engar stillingar.  
Ekkert vesen. 
Bara lúxus.

Loksins virkar Apple TV 
eins og það á að gera.

17.175 kr.

25%
afsláttur fylgir 

netáskrift

 Næst á 
dagskrá:
Netflix.

Bættu smá lúxus í netið þitt

LÚXUSNET TALS

FYLGIRÖLLUMNETPÖKKUM

Virkjaðu þitt Lúxusnet inni á luxusnet.tal.is*

Með internetþjónustu Tals getur viðskiptavinur fengið aðgang að erlendum efnisveitum og heimasíðum. Notkun á erlendum efnisveitum og heimasíðum er ávallt á ábyrgð 
viðskiptavinar og viðskiptavinurinn semur við erlendu efnisveituna og greiðir fyrir áskrift sína beint til hennar. Tal selur ekki slíkar áskriftir og eru þær Tali óviðkomandi. 

Og vegna þessa fá allir viðskiptavinir Tals með 
netáskrift 25% afslátt af þessu tæki.

*aðeins fyrir netviðskiptavini Tals. 

með afslætti

TÓNLIST  ★★★★★

VERDI OG WAGNER Í NORÐURLJÓSUM 
HÖRPU. SÖNGVARAR: GUNNAR GUÐ-
BJÖRNSSON, HELGA RÓS INDRIÐA-
DÓTTIR OG BJARNI THOR KRISTINSSON 
ÁSAMT PÍANÓLEIKURUM. FIMMTU-
DAGUR 7. NÓVEMBER

Fyrir um tuttugu árum síðan skrif-
aði ég gagnrýni um óperuna Évgení 
Ónegín eftir Tsjajkovskí. Þar minnt-
ist ég sérstaklega á tenórinn Gunn-
ar Guðbjörnsson, sem ég sagði að 
hefði verið „ALGERT ÆÐI“. 

Síðan liðu nokkur ár. Stundum 
heyrði ég í Gunnari á þessum árum 
og þótti frammistaða hans hrífandi. 
Það var eitthvað töfrandi við rödd-
ina og túlkunin var oft svo heillandi 
að maður gleymdi stund og stað. 

Svo syrti í álinn. Um tíu árum á 
eftir Ónegín hlýddi ég á Gunnar á 
einleikstónleikum í Ými, þáverandi 
húsi Karlakórs Reykjavíkur. Hann 
var þá ekki sami söngvarinn. Neðri 
tónar raddsviðsins voru að vísu fal-
legir, en efri nóturnar svo mattar 
og hljómlausar að það eyðilagði alla 
dagskrána. Ég sótti tónleika með 
Gunnari nokkrum sinnum eftir það. 
Þetta virtist vera viðvarandi vanda-
mál hjá honum, misslæmt þó.

Undanfarin ár hef ég ekki heyrt 
neitt í Gunnari. En á fimmtudags-
kvöldið gafst tækifæri til þess á 
tónleikum með honum ásamt Helgu 
Rós Indriðadóttur sópran og Bjarna 
Thor Kristinssyni bassa í Norður-
ljósum Hörpu. Tilefnið var tvö 
hundruð ára afmæli Wagners og 
Verdis. 

Þau Helga Rós og Bjarni Thor 
voru bæði prýðisgóð. Bjarni er allt-
af kröftugur og með mikla sviðs-
nærveru. Hann olli ekki vonbrigð-
um nú. Helga Rós var líka glæsileg. 
Pace, pace mio Dio! úr La forze del 
Destino eftir Verdi hjá henni var 
einkar spennandi. Röddin var sér-
lega fögur og túlkunin grípandi. 
Sömu sögu er að segja um tónlist 
Wagners. Píanóleikararnir Guð-
rún Dalía Salómonsdóttir og Hrönn 
Þráinsdóttir voru einnig með allt 
sitt á hreinu, leikurinn var tær og 
nákvæmur. 

Allt þetta hafði þó lítið að segja 
sökum Gunnars. Aría MacDuffs úr 
Macbeth misheppnaðist gersamlega 
hjá honum. Hann hætti í henni miðri 
og bar við kvefi. Gekk út af sviðinu, 
það var vandræðalegt augnablik. 
Reyndi aftur síðar og komst þá í 
gegnum aríuna með herkjum. Svip-
aða sögu er að segja um annað sem 
hann söng um kvöldið. Hann var 
eins og á tónleikunum í Ými sem ég 
minntist á hér að ofan. Bara verri.

Af þessum ástæðum er ekki hægt 
að gefa dagskránni í Hörpu háa ein-
kunn. Það er synd, því hitt lista-
fólkið var gott og betra en það. En 
Gunnar var í mikilvægu hlutverki, 
söng í mörgum atriðum og eyðilagði 
því heildarmyndina. 

Auðvitað má segja að Gunnar 
hafi bara verið veikur. Það kemur 
jú fyrir alla að missa röddina ein-
hvern tímann. En ef söngvari er svo 
illa haldinn af kvefi að hann getur 
ekki sungið, veit hann það áður en 
hann gengur á sviðið. Í slíkum til-
fellum er tónleikunum aflýst, eða 
staðgengill fenginn. Annað eins 
hefur nú gerst og þykir ekki tiltöku-
mál. Hefði ekki verið betra að blása 
tónleikana bara af?   Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Gunnar Guðbjörnsson 
var í afleitu formi og skemmdi heildar-
myndina fyrir öðru ágætu listafólki.

Vand-
ræðalegt 
augnablik

KVEFAÐUR  „Gunnar Guðbjörnsson var 
í afleitu formi og skemmdi heildar-
myndina.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Sigrún Helgadóttir heldur erindi 
í Fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns-
ins í hádeginu á morgun í tilefni af 
100 ára afmæli Heimilisiðnaðar-
félagsins. Erindið ber yfirskrift-
ina Faldbúningurinn – klæðnaður 
íslenskra kvenna í nokkur hundr-
uð ár, og er liður í fyrirlestraröð 
Þjóðminjasafnsins. Aðgangur er 
ókeypis og allir velkomnir.
Fyrirlesturinn er einn viðburða 
sem Heimilisiðnaðarfélag Íslands 
stendur að á þessu ári í tilefni af 
aldarafmæli félagsins. Sigrún 
mun kynna lítillega sögu þess og 
markmið en aðallega segja frá 
vinnu Faldafeykis, starfshóps um 

17 kvenna innan 
Heimilisiðn-
aðarfélagsins. 
Hópurinn varð 
til um síðustu 
aldamót og 
setti sér það 
markmið að 
kanna hvernig 
hægt væri 
að sauma 
trúverðugan 
faldbúning í 
samræmi við 
þann klæðn-
að sem íslenskar konur 
klæddust fram á  miðja 19. öld.

Fyrirlestur um faldbúning
Tökuljóðakvöld verður haldið á 
miðvikudagskvöldið á Loft Hostel 
í Bankastræti 7. Tilefnið er 206 
ára afmæli Jónasar Hallgrímsson-
ar og dagur íslenskrar tungu. 
Sjö lifandi skáld koma fram og les 
hvert þeirra eitt ljóð eftir sig og 
annað eftir dautt skáld að eigin 
vali. Þannig lifna að minnsta kosti 
fjórtán skáld við eina kvöldstund. 
Skáldin sem fram koma eru Anton 
Helgi Jónsson, Elías Knörr, Kári 
Tulinius, Kristín Eiríksdóttir, 
Kristín Svava Tómasdóttir, Sigur-
lín Bjarney Gísladóttir og Þórdís 
Gísladóttir. 
Upplesturinn hefst klukkan 20.00.

Sjö lifandi og sjö dauð skáld

TÖKULJÓÐ  Meðal skáldanna sem 
lesa upp á Loft hosteli er Kristín Svava 
Tómasdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

CARRIE 8, 10.10
PHILOMENA 5:50, 8, 10.10
FURÐUFUGLAR 2D 6
CAPTAIN PHILLIPS 6, 9

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

EMPIRE

TOTAL FILM

M.S. WVAI RADIO J.B – WDR RADIO

NÁNAR Á MIÐI.IS

THE STARVING GAMES
CARRIE
THOR 2                                     
THOR 2 LÚXUS                         
FURÐUFUGLAR 2D                   
FURÐUFUGLAR 3D                   
CAPTAIN PHILIPS                     
INSIDIUS CHAPTER 2              
TÚRBÓ 2D ÍSL.TAL                  

SKYTTEN
PHILOMENA                         
CAPTAIN PHILIPS 
GRAVITY 3D                   
KONAN Í BÚRINU
MÁLMHAUS           
HROSS Í OSS     

THE STARVING GAMES
CARRIE
PHILOMENA                                     
CAPTAIN PHILIPS 
                 

KL. 6 - 8 - 10 
KL. 8 - 10.15
KL. 5.30 - 8 - 10.30 
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 3.20 - 5.40
KL. 3.20
KL. 5 - 8
KL. 10.45
KL. 3.30 

KL. 6 - 8 
KL. 8 - 10
KL. 6
KL. 10

KL. 8 -10.15
KL. 5.45 - 8 
KL. 10
KL. 8 - 10.15
KL. 5.45 - 10.15
KL. 5.45
KL. 6 - 8

www.nowfoods.is

Gæðakröfur NOW eru einstakar og bragðið eftir því.

NOW framleiðir náttúrulegar og lífrænar 
matvörur án allra óæskilegra fyllingar- og 
aukefna í umbúðum sem varðveita gæðin 
fullkomlega út líftímann. 

Fást í öllum helstu matvöruverslunum um land allt. 

Chia mjöl. 
Upplagt í bakstur, grauta, búðinga 
og þeytinga. Getur komið í stað 
eggja í uppskriftum.

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

Um tuttugu ára draumur minn er loks 
orðinn að veruleika. Vöðvabúntin Arn-

old Schwarzenegger og Sylvester Stallone 
leika nú saman í kvikmynd í fyrsta sinn, 
ef frá eru taldar tvær Stallone-myndir þar 
sem sá fyrrnefndi birtist í mýflugumynd. 
Í nýju myndinni, sem ber nafnið Escape 

Plan, er hetjunum gert jafn hátt undir 
höfði og ég er vandræðalega spenntur.

ÉG hef þó töluverðar áhyggjur. Ekki 
af því að myndin muni valda mér von-
brigðum, heldur af því að þessar gömlu 
kempur eru komnar á aldur. Mér líður 

eins og hver einasta mynd þeirra 
gæti verið sú síðasta. Að hugsa 

sér. Ef við skoðum lífslík-
ur karlmanna í Banda-

ríkjunum að meðaltali á 
Schwarzenegger mögu-
lega aðeins tíu ár eftir, og 
Stallone ári skemur.

ÞETTA væri ekki jafn 
niðurdrepandi tilhugsun 
ef einhver væri líklegur 
til að taka við kyndlinum 
þegar þeir fara. Eins og 

staðan er núna er fátt sem bendir til þess 
að sá maður sé til. Á tímabili var útlit fyrir 
að arftakarnir yrðu menn á borð við Vin 
Diesel, Jason Statham og The Rock, en allir 
eru þeir neðanmálsgreinar í æðaþrútinni 
hasarmyndasögunni og líklega er of seint 
fyrir þá að snúa því við.

MIG langar að skjóta hugmynd út í loftið. 
Íslendingar eiga margverðlaunaðan bar-
dagakappa að nafni Gunnar Nelson. Hann 
er með svarta beltið í allskonar, ekki nema 
25 ára gamall og talar ensku með evrópsk-
um hreim. Ég tel hann í rauninni hafa allt 
sem arftakinn þarf. Af hverju ekki að láta 
á þetta reyna, Gunnar?

ÞÚ munt þéna meira og minnka líkurnar 
á íþróttameiðslum niður í ekki neitt. Svo 
geturðu dólað þér í þessu þar til þú verður 
hálfsjötugur, eða jafnvel lengur. Út á við 
virkarðu alvörugefinn en ég tók einu sinni 
viðtal við þig og fannst ég skynja húmor. 
Þú þarft ekki einu sinni að geta leikið neitt 
sérstaklega vel, svo lengi sem þú segir eitt-
hvað fyndið eftir að þú brýtur fólk í tvennt. 
Koma svo, Gunnar, ég mun borga mig inn á 
allar þínar myndir.

Skorað á meistarann

„Við flytjum rjómann af söngleikjalögum, lög 
sem allir þekkja og einnig ný lög sem ekki hafa 
verið flutt á Íslandi. Við verðum í Norðurljósa-
sal Hörpu þar sem gestir geta setið við borð og 
vætt kverkarnar. Við erum með þriggja manna 
hljómsveit sem er á við sjö manns en hana 
skipa Karl Olgeirsson á píanó, Robbi Þórhalls á 
bassa og Óli Hólm á trommur,“ segir Sigríður 
Eyrún Friðriksdóttir. Hún syngur fyrir gesti 
á tónleikunum Ef lífið væri söngleikur ásamt 
þeim Bjarna Snæbjörnssyni, Margréti Eir og 
Orra Hugin Ágústssyni. Þá sér dansarinn og 
söngleikjafræðingurinn Cameron Corbett um 
danshreyfingar og Jón Agnar Egilsson leik-
stýrir.

Aðeins verður um eina tónleika að ræða í 
Hörpu þann 16. nóvember en hópurinn hefur 
hug á að ferðast með þá út á land eftir áramót. 
Flytjendurnir fjórir eru allir mikið fyrir söng-
leiki en Sigríður segir enga dívustæla líðast á 
æfingum.

„Við erum öll dívur. Ég og Margrét erum 
kannski með sterkari skoðanir en strákarnir. 
Við þekkjumst öll svo vel að það verður aldrei 
neitt drama þegar einhver ætlar að færa sig 
upp á skaftið.“ -lkg

Við erum öll dívur
Kabaret-stemning er allsráðandi á söngleikjatónleikunum Ef lífi ð væri söngleikur í Hörpu.

ÆST Á ÆFINGU  Flytjendurnir fjórir elska söngleiki. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Það eina sem skiptir hann máli 
er að hann seldi 800 þúsund ein-
tök fyrstu vikuna,“ segir rapp-
arinn Nelly til 
varnar hinum 
kanadíska koll-
ega sínum 
Drake. Drake 
hefur verið 
gagnrýndur af 
rappaðdáendum 
fyrir að syngja 
of mikið og með 
því höfða til 
popptónlistar-
stöðva. „Nú á 
dögum snúast 
hlutirnir um að 
vera listamað-
ur, ekki rapp-
ari eða söngvari. Þetta snýst um 
að skapa,“ segir Nelly sem var 
ákveðinn frumkvöðull í því að 
blanda saman rappi og söng. „Ég 
fór í gegnum það sama og óska 
honum alls hins besta.“

 - kak

Nelly ver 
Drake

FRUMKVÖÐULL-
INN TIL VARNAR  
Nelly hefur komið 
Drake til varnar 
og hvetur hann til 
dáða.

Blurred Lines, smellur Robin 
Thicke og Pharrell Williams 
var valið lag ársins á Soul Train 
verðlaunahátíðinni sem fram fór 
í Las Vegas um helgina. Plata 
rapparans Kendrick Lamar, sem 
ber titilinn Good kid, m.A.A.d 
city var fékk titilinn Plata ársins. 
Söngvari ársins var valinn Migu-
el og söngkona ársins var Tamar 
Braxton. Soul Train verðlaunin 
hafa verið veitt í fjölda áratuga 
og er markmið þeirra að brúa 
bilið á milli fortíðar og framtíðar 
í sálartónlist.

Pharrell 
verðlaunaður

LAG ÁRSINS  lag Pharrell Willaims, 
Blurred Lines, hefur notið gífurlegra 
vinsælda síðan það kom út.



JBL Flip2 ferðahátalarinn með innbyggðum Slipstream bassa 
sem skilar öflugum hljómi, Bluetooth tengingu fyrir þráðlaus 
samskipti og innbyggðan hljóðnema fyrir símtöl. 
Kauptu þinn í Sjónvarpsmiðstöðinni.

Pakkaðu létt. Rokkaðu feitt.

FLIP2 FÆST Í SVÖRTU OG FJÓRUM FLOTTUM LITUM

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS
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DOMINO'S-DEILDIN 
STAÐAN
ÞÓR ÞORL.-NJARÐVÍK 101-106
 (15-24, 39-39, 64-59, 85-85, 96-96)
Stigahæstir: Mike Cook Jr. 36/10 frák./6 stoðs., 
Nemanja Sovic 19/16 frák., Tómas Heiðar Tómas-
son 15, Ragnar Ágúst Nathanaelsson 15/16 frák. - 
Elvar Már Friðriksson 37/6 frák./7 stoðs./6 stolnir, 
Nigel Moore 31/11 frák., Logi Gunnarss. 15.

OLÍS-DEILD KVENNA 
 VALUR - STJARNAN  24-24 (12-13)
Mörk Vals (skot): Ragnhildur Guðmundsd. 
6/2 (10/2), Aðalheiður Hreinsd.5 (7), Kristín 
Guðmundsd. 4 (12/1), Rebekka Rut Skúlad.3 
(4), Anna Úrsúla Guðmundsd. 2 (4), Hrafnhildur 
Ósk Skúladóttir 2 (4), Gherman Marínela 1 (1), 
Karólína Bærhenz Lárudóttir 1 (2).

Mörk Stjörnunnar (skot): Sólveig Lára 
Kjærnested 7 (11), Hanna Guðrún Stefánsd. 6/3 
(10/4), Rakel Dögg Bragad. 5/2 (14/3), Esther 
Ragnarsd.3 (4), Þórhildur Gunnarsd. 1 (1), Sandra 
Sif Sigurjónsd.1 (1), Jóna Margrét Ragnarsd.1 (6).

AFTURELDING - FH  24-26 (9-15)
Markahæstar: Hekla Daðadóttir 6, Sara 
Kristjánsdóttir 6, Telma Frímannsdóttir 5 - 
Steinunn Snorradóttir 12, Aníta Mjöll Ægisdóttir 
5, Hulda Bryndís Tryggvadóttir 3.

GRÓTTA-HAUKAR  28-25 (13-13)
Markahæstar: Sunna María Einarsdóttir 10, 
Anett Köbli 6, Lene Burmo 4 - María Gedroite 13, 
Gunnhildur Pétursdóttir 4.

SELFOSS - FRAM  21-22 (10-9)
Markahæstar: Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 
7, Tinna Soffía Traustadóttir 5 - Ragnheiður 
Júlíusdóttir 8, Hekla Rún Ámundadóttir 4.

ÍBV - FYLKIR  35-28 (16-14)
Markahæstar: Vera Lopes 13, Guðbjörg 
Guðmannsdóttir 9, Telma Silva Amado 5 - Díana 
Kristín Sigmarsdóttir 9, Patricia Szölösi 6.
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Afb. á mán. m.v. 
12 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.
12

AÐEINS

17.414
KRÓNURROLAND lyftistóll

ROLAND rafmagnslyftistóll 
Stærð: B: 78 D:81 H:113 cm  
Svart leður. 

FIMLEIKAR „Þetta var alveg 
sérstaklega sætur sigur enda 
við með tiltölulega nýtt lið 
og nýtt þjálfarateymi,“ sagði 
Glódís Guðgeirsdóttir sem 
varð Norðurlandameistari í 
hópfimleikum með Gerplu í 
Óðinsvéum um helgina.

Gerpla vann eftir mjög 
harða baráttu við Örebro GF 
frá Svíþjóð en þetta er í annað 
skiptið í röð og í þriðja skiptið á 
fjórum Norðurlandamótum sem 
Gerplustelpurnar vinna gull á 
þessu móti. Það var mikil spenna 
í loftinu á meðan beðið var eftir 
úrslitunum. Stelpurnar voru búnar 
að klára sínar æfingar en þurftu 
að bíða eftir því að sænska liðið 
fengi sínar einkunnir. 

Miklar mannabreytingar
„Þetta var svakalegt. Ég vissi 

ekki hvað ég átti að gera og var 
eiginlega bara farin að gráta af 
öllum þessum spenningi. Það var 
síðan mjög skemmtilegt að sjá 
okkur í efsta sætinu á töflunni,“ 
segir Glódís.

Gerpluliðið hefur gengið í gegn-
um miklar mannabreytingar síðan 
það varð Evrópumeistari fyrir 
ári. „Mér fannst við vera rosalega 
mikið að sanna okkur og sanna 
það að við gætum þetta þrátt fyrir 
allar þessar breytingar. Þar lá 
pressan en ekki í því að við höfð-
um verið Norðurlandameistarar 
áður,“ segir Glódís. 

„Í heildina litið þá gekk okkur 
mjög vel á öllum áhöldunum. Það 
voru einhver mistök en þau voru 
ekki dýr. Við vorum því sáttar 
með allt mótið. Það var ekkert 
eitt áhald sem stóð frekar upp úr,“ 
segir Glódís en liðið fékk hæstu 
einkunn sína á gólfi. 

Gerpla endaði með 53,833 stig, 
heilu stigi á undan Örebro sem 
hafði forystu eftir 2 umferðir, 
Höganäs GF endaði svo í þriðja 
sæti með 52,483 stig. Stjarnan, 
sem einnig keppti í kvennaflokki, 
endaði í 6.sæti. 

Fengu alla stúkuna með sér
„Dansinn er svolítið erfiður því við 
þurfum að æfa hann svo svakalega 
mikið. Það var mjög flott að við 
náðum að dansa og fá alla stúkuna 
með okkur. Við fundum alveg að 
við vorum að skila okkar,“ segir 
Glódís. 
Gerpla byrjaði með frábærri 
gólfæfingu sem gaf liðinu 19,583 
stig, fylgdi því eftir með ágætis 
stökkum á dýnum sem gáfu 
16,950 stig og lauk keppninni á 
trampólíni, sem þrátt fyrir smá 
hnökra gaf 17,300 stig.

Sérstaklega sætur sigur
Glódís Guðgeirsdóttir vann um helgina sitt fj órða gull í stórmóti í hópfi mleikum þegar hún hjálpaði nýju og 
breyttu Gerpluliði að verða Norðurlandameistari 2013. Yngst fyrir fj órum árum en reynsluboltinn í ár.

„Það var fínt að byrja í 
dansinum því þá er maður rólegri. 
Svo þegar við vorum búnar í 
honum gátum við kveikt á dýrinu 
og orðið alveg brjálaðar. Það þarf 
meiri kraft í hin tvö áhöldin,“ segir 
Glódís í léttum tón.

Glódís er sú eina í liðinu sem 
hefur keppt á síðustu fjórum 
gullmótum Gerpluliðsins en liðið 
hefur nú varið bæði Evrópu- og 
Norðurlandameistaratitil sinn á 
síðustu árum. 

Allt annað hlutverk í dag
„Fyrir fjórum árum var ég sú 
yngsta í liðinu á mínu fyrsta móti 
en svo er ég allt í einu núna með 
mestu reynsluna,“ segir Glódís en 
Sigrún Dís Tryggvadóttir var líka 
í hópnum í öll skiptin en keppti 
ekki á EM í fyrra. 

Þjálfarar liðsins eru Kenneth 
Hedeegard Christiansen, Bjarni 
Gíslason, Hjalti Geir Erlendsson, 
Ásta Þyrí Emilsdóttir og Ásdís 
Guðmundsdóttir. Ásdís sat heima 
þar sem hún á von á sér á næstu 
dögum. 

„Síðustu vikuna voru við búnar 
að undirbúa það að hún færi ekki 
með. Við vorum samt bara að grín-
ast með það að við ætluðum bara 
að senda hana af stað í fæðingu 
með titlinum,“ segir Glódís hlæj-
andi. 

ooj@frettabladid.is

SÁTTAR MEÐ SIGURLAUNIN  Sigrún Dís Tryggvadóttir (til vinstri) og Glódís 
Guðgeirsdóttir hafa verið með í fjórum síðustu gull-liðum Gerplu og hefur Glódís 
keppt á öllum fjórum mótunum.  

GULLSTELPUR GERPLU

Inga Rún Óskarsdóttir, Eva Hlín Harðardóttir, Hildur Sif Hilmarsdóttir, Rakel Nathalie Kristinsdóttir, Esmeralda Canales 
og Katrín Myrra Þrastardóttir voru allar að vinna sitt fyrsta gull. 

* Var í æfingahópnum en keppti ekki á Evrópumótinu ** Varð einnig Norðurlandameistari 2007

Glódís Guðgeirsdóttir
Sigrún Dís Tryggvadóttir*
Karen Sif Viktorsdóttir**
Valgerður Sigfinnsdóttir
Harpa Snædís Hauksdóttir
Birta Sól Guðbrandsdóttir
Sólveig Ásta Bergsdóttir
Salvör Rafnsdóttir
Ingunn Jónasdóttir Hlíðberg
Rakel Tómasdóttir

EM 2010 NMNMNM 22 2010101111 EM 2012 NM 2013 Gull

4
3
3
3
3
2
2
2
2
2

FÓTBOLTI Aron Einar Gunnarsson 
og Emil Hallfreðsson fóru báðir 
meiddir af velli í leikjum liða 
sinna um helgina en þetta var 
síðasta vinnuhelgi íslensku 
landsliðsmannanna fyrir 
umspilsleikina á móti Króatíu.

Aron Einar meiddist á öxl en 
tilkynnti á Twitter að öxlin væri í 
lagi en Emil fékk skurð á höfuðið 
og fór af velli í fyrri hálfleik.

Alfreð Finnbogason skoraði 
þrennu fyrir Heerenveen og 
Rúrik Gíslason tryggði FCK 1-1 
jafntefli. Kolbeinn Sigþórsson 
lagði upp eitt mark í sigri Ajax og 
Jóhann Berg Guðmundsson lagði 
upp annað af tveimur mörkum 
Arons Jóhannssonar í jafntefli 
AZ Alkmaar. Aron hélt upp á 
23 ára afmælið sitt með 8. og 9. 
marki sínu í hollensku deildinni 
og er hann nú fimm mörkum á 
eftir Alfreð. - óój

Tveir skoruðu–  
tveir meiddust

MEIDDIST Á ÖXL  Aron Einar hefur ekki 
áhyggjur. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY 
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HM 2010

ÍSLAND KRÓATÍA 4 DAGAR

ENSKA DEILDIN  
ASTON VILLA - CARDIFF 2-0
Aron Einar Gunnarsson fór af velli á 65. mín.

CHELSEA - WEST BROMWICH 2-2
1-0 Samuel Eto‘o (45.), 1-1 Shane Long (61.), 1-2 
Sessègnon (68.), 2-2 Eden Hazard, víti (90.+6).

CRYSTAL PALACE - EVERTON 0-0
LIVERPOOL - FULHAM 4-0
1-0 Sjálfsmark (23.), 2-0 Martin Skrtel (26.), 3-0 
Luis Suárez (36.), 4-0 Luis Suárez (54.)

SOUTHAMPTON - HULL 4-1
NORWICH - WEST HAM 3-1
TOTTENHAM - NEWCASTLE 0-1
0-1 Loïc Remy (13.). Gylfi Þór Sigurðsson spilaði 
fyrstu 68 mínútur leiksins. 

SUNDERLAND - MANCHESTER CITY 1-0
1-0 Phil Bardsley (21.)

MANCHESTER UNITED - ARSENAL 1-0
1-0 Robin van Persie (27.)

SWANSEA - STOKE 3-3

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

FÓTBOLTI Íslenska karlalandsliðið 
í fótbolta er lægst setta landsliðið 
á styrkleikalista FIFA af þeim 
átta sem taka þátt í umspilinu 
fyrir HM í Brasilíu 2014. 
Fréttablaðið kannaði gengi þjóða 
í sömu sporum og það íslenska í 
umspili HM og EM frá árinu 1997. 
Sagan geymir þrjú eftirminnileg 
ævintýri minnsta liðsins í umspili 
fyrir stórmót. 

Íslensku strákarnir munu reyna 
að leika eftir afrek Slóveníu og 
Lettlands sem eru einu þjóðirnar 
sem hafa upplifað svona ævintýri. 
Fyrri leikurinn við Króata er á 
Laugardalsvelli eftir fjóra daga.

Slóvenar hafa afrekað það 
tvisvar sinnum að fara inn á 
stórmót eftir að hafa komið inn í 
umspilið sem lægst setta liðið á 
FIFA-listanum. Slóvenía náði því 
bæði fyrir EM 2000 og HM 2010. 

Slóvenar voru í sömu stöðu og 
íslenska landsliðið fyrir fjórtán 
árum þegar þeir slógu út Úkraínu. 
Slóvenía var þá lægst setta þjóðin 
í umspili EM 2000 og hafði aldrei 
áður komist á stórmót. Úkraínska 
landsliðið hafði haft betur í 

baráttu við Ísland og Rússland í 
sínum riðli en datt óvænt út fyrir 
slóvenska liðinu. Slóvenar lentu 
undir í fyrri leiknum en tryggðu 
sér 2-1 heimasigur með tveimur 
mörkum í seinni hálfleik. Þeir 
komust síðan áfram á EM 2000 
með því að jafna metin í 1-1, tólf 
mínútum fyrir lok seinni leiksins.

Slóvenar fóru líka í gegnum 
umspilið fyrir HM 2002 en þá 
voru þeir ekki lægsta umspilsliðið 
á styrkleikalistanum. Það voru 
þeir aftur á móti þegar þeir 
skildu Rússa eftir heima fyrir 
HM 2010. Rússar komust í 2-0 í 
fyrri leiknum á heimavelli sínum 
en Nejc Pecnik minnkaði muninn 
tveimur mínútum fyrir leikslok og 
Zlatko Dedic skoraði eina markið 
í seinni leiknum sem skilaði 
Slóvenum áfram á HM í Japan 
og Suður-Kóreu á fleiri mörkum 
skoruðum á útivelli.

Ævintýri Letta frá 2003 er 
síðan eitt það magnaðasta í sögu 
undankeppninnar. Lettar komu 
þá inn í umspilið í 69. sæti á 
styrkleikalista FIFA eða 61 sæti 
neðar en mótherjar þeirra frá 

Tyrklandi. Maris Verpakovskis 
tryggði Lettum 1-0 sigur í fyrri 
leiknum á heimavelli og þeir 
komust síðan áfram eftir 2-2 
jafntefli í útleiknum. Tyrkir, 
bronsliðið frá HM ári fyrr, komust 
í 2-0 en Lettar jöfnuðu og tryggði 
sig inn á EM í Portúgal 2004. 

Árangur „minnsta“ liðsins í 
umspili fyrir síðustu stórmót 
hefur aftur á móti ýmist verið 
í ökkla eða eyra og í hin fjögur 
skiptin hefur útkoman ekki verið 
falleg.  Eistland (EM 2012, 1-5 á 
móti Írlandi), Slóvakía (HM 2006, 
2-6 á móti Spáni), Austurríki (HM 
2002, 0-6 á móti Tyrklandi) og 
Ungverjaland (HM 1998, 1-12 á 
móti Júgóslavíu) áttu þannig aldrei 
möguleika í sínum umspilsleikjum. 

Það eru dæmi um öflugar 
knattspyrnuþjóðir sem hafa setið 
eftir á móti minni spámönnum og 
vonandi bætist íslenskt ævintýri 
við þau slóvensku og lettnesku.

Hér á síðunni má sjá yfirlit yfir 
umspil í síðustu sjö skipti fyrir HM 
og EM eða frá því að þessi háttur 
var tekinn upp í undankeppni HM 
í Frakklandi 1998.  ooj@frettabladid.is

Fjórða ævintýrið?
Þrisvar í síðustu sjö skipti hefur lægsta umspilsliðið á FIFA-listanum komist á 
stórmót. Íslensku strákarnir reyna að leika eft ir afrek Slóvena og Letta.

ÆVINTRÝRIN ÞRJÚ  Uppi til vinstri má sjá Slóvenann Milenko Ačimovič fagna sigri Slóvena 1999 og á myndinni fyrir neðan 
fagna Lettar 2003. Á stærstu myndinni fagna síðan Slóvenar eftir að þeir slógu Rússa út og komust á HM 2010.  MYNDIR/AFP

UMSPIL FYRIR HM 2014
Portúgal (14. sæti)   mætir Svíþjóð

Grikkland (15. s.)   mætir Rúmeníu

Króatía (18. sæti)  mætir Íslandi

Úkraína (20. s.)   mætir Frakklandi

Frakkland (21. s.)  mætir Úkraínu

Svíþjóð (25. sæti)   mætir Portúgal

Rúmenía (29. sæti)  mætir Grikkl.

Ísland (46. sæti)  mætir Króatíu

UMSPIL FYRIR EM 2012
Króatía (7. sæti)  Komst á EM

Portúgal (11. sæti) Komst á EM

Írland (13. sæti) Komst á EM

Tékkland (15. sæti) Komst á EM

Tyrkland (18. sæti) Úr leik

Bosnía (19. sæti) Úr leik

Svartfjallaland (35. sæti)  Úr leik

Eistland (37. sæti)  Úr leik

UMSPIL FYRIR HM 2010
Frakkland (9. sæti)  Komst á HM

Portúgal (10. sæti)   Komst á HM

Rússland (12. sæti)  Úr leik

Grikkland (16. sæti)   Komst á HM

Úkraína (22. sæti)   Úr leik

Írland (34. sæti)   Úr leik

Bosnía (42. sæti)  Úr leik

Slóvenía (49. sæti)  Komst á HM

UMSPIL FYRIR HM 2006
Tékkland (4. sæti) Komst á EM

Spánn (8. sæti)  Komst á EM

Tyrkland (12. sæti)  Úr leik

Noregur (37. sæti)   Úr leik

Sviss (38. sæti)  Komst á EM

Slóvakía  (45. sæti)  Úr leik

UMSPIL FYRIR EM 2004
Spánn (3. sæti)   Komst á EM

Holland (5. sæti)  Komst á EM

Tyrkland (8. sæti)  Úr leik

Króatía  (20. sæti)  Komst á EM

Rússland  (28. sæti)  Komst á EM

Slóvenía (29. sæti)   Úr leik

Noregur (37. sæti)  Úr leik

Skotland (58. sæti)   Úr leik

Wales (59. sæti)   Úr leik

Lettland (69. sæti)  Komst á EM

UMSPIL FYRIR HM 2002
Þýskaland (12. sæti) Komst á HM

Tékkland (14. sæti)  Úr leik

Rúmenía (15. sæti)  Úr leik

Belgía (26. sæti)  Komst á HM

Slóvenía (31. sæti)   Komst á HM

Úkraína (33. sæti)  Úr leik

Tyrkland (34. sæti)  Komst á HM

Austurríki (50. sæti) Úr leik

UMSPIL FYRIR EM 2000
England (12. sæti)  Komst á EM

Danmörk (17. sæti)   Komst á EM

Skotland (20. sæti)   Úr leik

Úkraína (24. sæti)   Úr leik

Ísrael (27. sæti)   Úr leik

Írland (35. sæti)   Úr leik

Tyrkland (37. sæti)   Komst á EM

Slóvenía (53. sæti)   Komst á EM

UMSPIL FYRIR HM 1998
Ítalía (12. sæti)  Komst á HM

Rússland (16. sæti)  Úr leik

Króatía (33. sæti)  Komst á HM

Júgóslavía (37. sæti)  Komst á HM

Írland (42. sæti)   Úr leik

Belgía (48. sæti)   Komst á HM

Úkraína (52. sæti)   Úr leik

Ungverjaland (71. sæti)   Úr leik

GENGI Í UMSPILI STÓRMÓTA EFTIR STÖÐU Á STYRKLEIKALISTA FIFA

EM 2004

EM 2000

HM 2010

FÓTBOLTI Robin van Persie felldi 
sína gömlu félaga í Arsenal í 
stórleik ensku úrvalsdeildarinn-
ar í gær og hjálpaði Liverpool að 
minnka forskot Arsenal í tvö stig. 
Arsenal var búið að standast tvö 
próf, með því að vinna Liverpool 
í toppslagnum um síðustu helgi 
og Dortmund í Meistaradeildinni 
í vikunni, en tókst ekki að halda 
fimm stiga forskoti sínu á toppn-
um. 

Van Persie hefur nú skorað 
í öllum þremur deildarleikjum 
sínum á móti Arsenal og United 

hefur náð í sjö stig af níu mögu-
legum. „Frábærir leikmenn skora 
frábær mörk í stórum leikjum og 
Van Persie er frábær leikmaður,“ 
sagði David Moyes, knattspyrnu-
stjóri Manchester United. 

Sigur Manchester United og 
töpuð stig hjá Arsenal, Chelsea, 
Tottenham og Manchester City 
þýða að United-menn eru skyndi-
lega komnir inn í toppbarátt-
una, nú fimm stigum á eftir topp-
liði Arsenal og einu stigi á undan 
nágrönnum sínum í City.

Liverpool-menn brosa líka út að 

eyrum eftir helgina. Luis Suárez 
skoraði tvö mörk í 4-0 sigri Liver-
pool á Fulham en sigurinn hefði 
getað orðið miklu stærri. Suárez er 
búinn að skora 8 mörk í 6 leikjum 
síðan hann sneri til baka úr leik-
banninu.

Chelsea tapaði stigum á móti 
WBA á heimavelli og missti bæði 
Liverpool og spútniklið Southamp-
ton upp fyrir sig á töflunni. - óój

Góð helgi fyrir lið Man. United og Liverpool
Robin Van Persie sá til þess að Arsenal-menn náðu ekki að standast þriðja prófi ð á átta dögum

FAGNAÐI VEL  Robin Van Persie hefur 
skorað í öllum deildarleikjum sínum á 
móti Arsenal síðan hann fór frá Lund-
únafélaginu.  MYND/NORDICPHOTOS/GETTY
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ALLT 
TÖLVUTENGT 

Á BETRA VERÐI
ÖFLUG

LEIKJATÖLVA
AMD TÖLVA 5
• CoolerMaster K350 leikjaturn
• AMD Piledriver OctoCore FX8320 4GHz Turbo
• 8GB DUAL DDR31600MHz minni
• 1TB SATA3 7200rpm 64MB diskur
• Geforce GTX 760 2GB OC skjákort
• Windows 8 64bita

Octo-Core

159.950Verð 
AÐEINS

TRAUST HEIMILISTÖLVA

Intel TÖLVA 1 
- CM Elite 241 turn 
- Með kortalesara 
- Intel G3220 3.0GHz DualCore
- 4GB DDR3 1600MHz minni
- 500GB SATA3 harðdiskur 
- Intel HD Graphics 
- 24x DVD skrifari 
- 10/100/1000 netkort 
- Windows 8.1 64bit

79.950Verð 
AÐEINS

22.950Verð 
AÐEINS

36.950Verð 
AÐEINS

1TB HARÐUR DISKUR

9.750Verð 
AÐEINS

5.750Verð 
AÐEINS

20.950Verð 
AÐEINS

15.950Verð 
AÐEINS

MSI MÓÐURBORÐ FRÁBÆRT SKJÁKORT SPJALDTÖLVA

MSI R9-270X-Gaming 2G
2GB 5600MHz DDR5, 1030MHz Core, 2x DVI, 
HDMI, DisplayPort, PCI-E 

43.950Verð 
AÐEINS

25.950Verð 
AÐEINS

LEIKJAHEYRNARTÓLLEIKJALYKLABORÐFLOTT LEIKJAMÚS

Razer DeathStalker
Flott leikjalyklaborð með grænum 
upplýstum og forritanlegum tökkum.

MSI B85-G43 Gaming
Intel B85, 4xDDR3, 4xSATAIII, 2xSATAII, 
4xUSB3, 2xPCI-E 16X, VGA, DVI og HDMI 
tengi, GB lan, 7.1 hljóð

Razer Abyssus
Flott leikjamús, Optical 3,5G, 3500dpi.

Corsair 1500 V2 
Vengeance Gaming
Leikjaheyrnatól með hljóðnema og USB tegi.

AOC 
E2461FWH
Tilvalinn 24” skjár fyrir alla vinnslu og þar á meðal tölvuleiki. 
Full HD upplausn, 2ms viðbragðstími, VGA og HDMI tengi.

FRÁBÆR SKJÁR FYRIR LEIKINA

24"

Nextbook Trendy 8
Spjaldtölva með 8" LCD capacitive snertiskjá. ARM Cortex-A9 
örgjörvi, 1GB minni, 8GB geymslupláss og Android 4.1 stýrikerfi.

Seagate 1TB
1TB SATA3 6Gb/s harður diskur. 
64MB cache. 7200rpm.

8”
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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

SKJÁREINN

16.40 Landinn
17.10 Froskur og vinir hans
17.17 Töfrahnötturinn
17.30 Grettir
17.42 Engilbert ræður
17.50 Skoltur skipstjóri
18.05 Táknmálsfréttir
18.15 Fólkið í blokkinni
18.45 Íþróttir
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Frumkvöðlakrakkarnir (The 
Startup Kids) Heimildarmynd um unga 
frumkvöðla eftir Sesselju G. Vilhjálms-
dóttur og Valgerði Halldórsdóttur. Sagt 
er frá ungu fólki sem hefur stofnað vef- 
eða tæknifyrirtæki í Evrópu og Banda-
ríkjunum. 
20.55 Brúin (8:10) (Broen II) Rann-
sóknarlögreglumaðurinn Martin Rohde 
í Kaupmannahöfn og starfssystir hans, 
Saga Norén í Malmö, eru mætt aftur til 
leiks í æsispennandi sakamálaþáttaröð. 
Aðalhlutverk leika Sofia Helin og Kim 
Bodnia. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (Jónas Kristjánsson) Eva 
María Jónsdóttir ræðir við Jónas Krist-
jánsson, fyrrverandi forstöðumann 
Handritastofnunar Íslands, sem tók við 
handritunum frá Dönum fyrir hönd 
þjóðarinnar sumardaginn fyrsta 1971. 
22.45 Saga kvikmyndanna–  Hljóðið 
kemur til sögunnar, 1930-1940 (4:15) 
(The Story of Film. An Odyssey) 
23.45 Kastljós
00.05 Fréttir
00.15 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers 
08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.00 Secret Street Crew 
16.50 Top Gear Top Fails 
17.40 Dr. Phil
18.20 Judging Amy 
19.05 Happy Endings 
19.30 Cheers (10:26)
19.55 Rules of Engagement (13:13) 
20.20 Kitchen Nightmares (14:17) 
21.10 Hawaii Five-0 - NÝTT (1:22) 
Steve McGarrett og félagar handsama 
hættulega glæpamenn í skugga eld-
fjallanna á Hawaii í þessum vinsælu 
þáttum. 
22.00 CSI. New York (10:17) Rann-
sóknardeildin frá New York snýr aftur 
í hörkuspennandi þáttaröð þar sem 
hinn alvitri Mac Taylor ræður för. Kráar-
eigandi finnst myrtur og við rannsókn 
málsins kemur ýmislegt í ljós.
22.50 CSI (8:23)
23.35 Law & Order. Special Victims 
Unit
00.20 Hawaii Five-0 
01.10 Ray Donovan
02.00 The Walking Dead
02.50 In Plain Sight
03.40 Pepsi MAX tónlist

06.00 Eurosport 08.10 Golfing World 09.00 The 
McGladrey Classic 2013 12.00 The McGladrey 
Classic 2013 15.00 The McGladrey Classic 2013 
18.00 Golfing World 18.50 The McGladrey 
Classic 2013 22.00 Golfing World 22.50 The 
Open Championship Official Film 1977 23.45 
Eurosport

16.30 Extreme Makeover. Home 
Edit ion  
17.55 Hart of Dixie  
18.40 Neighbours from Hell
19.00 Celebrity Apprentice  
20.25 It‘s Love, Actually  (10:10) 
20.45 Í eldhúsinu hennar Evu  (4:8) 
21.05 Glee 5  (4:22) 
21.50 Mindy Project  (10:24) 22.15 
Graceland  (10:13) Spennandi þáttaröð 
um ungan nýliða í bandarísku alríkislög-
reglunni sem er sendur til starfa í sól-
inni í Kaliforníu. 
22.55 Pretty Little Liars  (9:24) Þriðja
23.35 Nikita  
00.15 Justified  
00.55 Celebrity Apprentice
02.20 It‘s Love, Actually  
02.45 Í eldhúsinu hennar Evu  
03.05 Glee 5 
03.50 Mindy Project  
04.15 Graceland
05.00 Tónlistarmyndbönd
 

07.00 Ævintýri Tinna  07.22 Skoppa og Skrítla 
07.35 Strumparnir  08.00 Lukku-Láki  08.24 
Ofurhundurinn Krypto  08.45 UKI  08.50 
Hvellur keppnisbíll  09.00 Dóra könnuður  09.23 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  09.45 Doddi litli og 
Eyrnastór 09.55 Sumardalsmyllan  10.00 Áfram 
Diego, áfram!  10.24 Svampur Sveins  10.48 
Latibær  11.00 Ævintýri Tinna  11.22 Skoppa 
og Skrítla 11.35 Strumparnir  12.00 Lukku-Láki 
12.24 Ofurhundurinn Krypto  12.45 UKI 12.50 
Hvellur keppnisbíll  13.00 Dóra könnuður  13.23 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.45 Doddi litli og 
Eyrnastór 13.55 Sumardalsmyllan  14.00 Áfram 
Diego, áfram! 14.24 Svampur Sveins  14.48 
Latibær  15.00 Ævintýri Tinna  15.22 Skoppa 
og Skrítla 15.35 Strumparnir  16.00 Lukku-Láki 
 16.24 Ofurhundurinn Krypto  16.45 UKI 16.50 
Hvellur keppnisbíll 17.00 Dóra könnuður  17.23 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.45 Doddi litli og 
Eyrnastór 17.55 Sumardalsmyllan  18.00 Áfram 
Diego, áfram! 18.24 Svampur Sveins  18.48 
Latibær  20.25 Sögur fyrir svefninn 

17.55 Strákarnir
18.25 Friends  
18.45 Seinfeld
19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men  (13:22) 
20.00 Sjálfstætt fólk  Viðmælandi Jóns 
Ársæls þessa vikuna er Páll Óskar Hjálm-
týsson tónlistarmaður.
20.25 Eldsnöggt með Jóa Fel  (10:10) 
Sérstakur áramótaþáttur með Jóa Fel 
þar sem sjónvarpskokkurinn vinsæli 
reiðir fram sannkallaða áramótaveislu.
21.00 Ally McBeal  (8:23) 
21.45 Without a Trace  (13:23) 
22.30 Nikolaj og Julie  (8:22) 
23.15 Anna Phil  (8:10) 
00.00 Sjálfstætt fólk
00.25 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.00 Ally McBeal  
01.45 Without a Trace  
02.30 Tónlistarmyndbönd

12.05 The River Why  
13.50 Gray Matters
15.25 I Could Never Be Your Woman  
17.00 The River Why
18.45 Gray Matters  
20.25 I Could Never Be Your Woman  
22.00 Bad Teacher  
23.35 Sex Drive  
01.25 Eden Lake
03.00 Bad Teacher  

16.25 Þýski handboltinn 2013/2014 
 Útsending frá leik Hannover og Kiel í 
þýska handboltanum.
17.45 Sportspjallið  Vikulegur þáttur í 
umsjón íþróttafréttamanna 365. 
18.30 Liðið mitt  Sverrir Bergmann 
kynnist öllum liðunum í Dominos deild 
karla í körfubolta.
19.00 Snæfell - Grindavík  Bein út-
sending
21.00 Spænsku mörkin
21.30 Real Betis - Barcelona  
23.10 Snæfell - Grindavík

07.00 Man. Utd. - Arsenal  
16.00 Aston Villa - Cardiff City
17.40 Norwich - West Ham  
19.20 Swansea - Stoke
21.00 Messan  
22.10 Football League Show 
22.40 Sunderland - Man. City  
00.20 Messan

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Evrópumál 21.00 
Vafrað um Vesturland 21.30 Áfram Vogur 

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 So you think You Can Dance
14.25 Wipeout USA  
15.15 ET Weekend
16.25 Ellen  
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 Stóru málin  Vandaðir og áhuga-
verðir þættir þar sem fjallað verður á 
beinskeittan hátt um stóru málin í póli-
tíkinni á borð við skuldastöðu heimil-
anna, atvinnumál, skattamál og fleiri 
mikilvæg málefni. Lóa Pind Aldísardótt-
ir rínir í þjóðarmálin og fer yfir þau á 
mannamáli.
19.45 Mom  (1:22) Frábær gamanþátta-
röð um einstæða móður, Christy, sem 
hefur háð baráttu við Bakkus en er nú 
að koma lífi sínu á rétt ról. Hún ákveður 
að hefja nýtt líf í Napa Valley í Kaliforníu 
en það eru margar hindranir í veginum, 
ekki síst í hennar eigin fjölskyldu.
20.10 Um land allt
20.40 Nashville  (20:21) 
21.25 Hostages  (7:15)
22.10 The Americans  (8:13) 
22.55 World Without End  (2:8) 
23.40 Mike and Molly  (5:23) 
00.05 Anger Management  
00.25 How I Met Your Mother  
00.50 Bones  
01.35 Episodes  
02.05 Honeydripper
04.05 Trailer Park Boys. The Movie  
05.35 Fréttir og Ísland í dag  

Stöð 2 kl. 20.10
Um land allt
Kristján Már kannar sjávarútveg 
á Seyðisfi rði. Togari landar í 
heimahöfn fyrir fi skvinnsluna. 
Fyrirtækjunum stýrir formaður 
LÍÚ, Adolf Guðmundsson.

Rás 2 kl. 09.05
Virkir morgnar
Virkir morgnar er þáttur sem ætl-
aður er öllum og ekki síst þeim sem 
eru að koma sér af stað í morguns-
árið. Þættinum er stjórnað af Andra 
Frey Viðarssyni 
og Guðrúnu Dís 
Emilsdóttur. 
Þátturinn er í 
léttum dúr og 
kemur hann til 
með að fj alla um 
skemmtileg mál líð-
andi stundar ásamt 
liðinna og óliðinna 
stunda

Kitchen Nightmares
SKJÁR EINN KL. 20.20 Flestum er 
meinilla við matreiðslumanninn Gordon 
Ramsey enda með dónalegri mönnum. 
Það breytir því ekki að hann er einn 
besti kokkur veraldar og veit hvað þarf 
til að reka góðan veitingastað. 

Kastljós
SJÓNVARPIÐ KL. 19.35 Í þættinum 
eru tekin fyrir málefni líðandi stundar, 
fj allað um menningu, listir og dægurmál 
hvers konar. Helstu fréttir samfélagsins á 
hverjum tíma eru þó iðulega í forgrunni 
í formi fréttaskýringa og beinskeyttra 
viðtala.

Snæfell - Grindavík
STÖÐ 2 SPORT KL. 19.00 Bein útsend-
ing frá leik Snæfells og Grindavíkur í 
Dominos-deild karla í körfubolta.
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Espace
Smekklegur og nettur sófi sem frábært er 
að sitja í. Nokkrar stærðir í boði. Alklæddur 
leðri eða tauáklæði. Mikið litaúrval.

Dönsk gæðarúm 
í mörgum stærðum og gerðum.

Demetra svefnsófi
Glæsilegur og vandaður svenfsófi frá Ítalíu. Hægt 
að fá í mörgum útfærslum og litum m.a sem tungusófi.

Diva tungusófi
Nettur tungusófi með hallanlegu baki á tungu. 
Rafstýrðir hvíldarstólar bæði á enda og miðju.  
Hægri eða vinstri tunga, alklæddur leðri eða tauáklæði. 

Yuni
Fallegur horn og tungusófi. Fæst hægri eða vinstra 
horn, alklæddur leðri í mörgum litum eða tauáklæði.  
Nokkrar stærðarútfærslur í boði. Hvíldarstóll í enda.

Dawn tungusófi
Flottur og vandaður tungusófi, alklæddur 
þykku nautaleðri. Hægri eða vinstri tunga.

Rinoa tungusófi
Alklæddur leðri en einnig til með áklæði. Margar 
útfærslur og úrval lita. Hægri eða vinstri tungusófi

Ezzy
Nettur og góður hægindastóll með háu 
baki og stillanlegum hnakkapúða.  
Raf- eða handstýrður í mörgum litum, 
alklæddur leðri eða tauáklæði.

Gary
Einstaklega þægilegur hægindastóll. Sérstök 
mjóbaksbólstrun gerir þennan stól mjög þægilegan. 
Fáanlegur raf- eða handstýrður. Margir litir í boði, 
alklæddur leðri eða í tauáklæði.

Mobius
Í senn nettur og þægilegur hægindastóll. 
Klassísk en nútímaleg hönnun með 
þægindin í huga. Alklæddur leðri, 
fáanlegur í fjölmörgum litum.

Tracy Lyftustóll
Fallegur og einfaldur í notkun fyrir þá sem 
að eiga erfitt með að standa upp úr stólum.  
Til bæði í tauáklæði og alklæddur leðri 
í nokkrum litum.

Walton Tungusófi
Tungusófi með hvíldarstól í enda. Til hægri eða 
vinstri tunga í fjölmörgum litum, hvort sem tauáklæði 
eða alklæddur leðri.

Gary
Vinsæll sófi með stuðninginn á réttum stöðum. 
Hvíldarstólar í endum, raf- eða handstýrðir.  
Alklæddur leðri eða tauáklæði í mörgum litum.

Massa
Stílhreinn og flottur hvíldarsófi með háu baki. 
Raf- eða handstýrðir hvíldarstólar í endum. 
Til í mörgum litum alklæddur leðri eða tauáklæði.

Gæðarúm frá Serta í mörgum 
stærðum og stífleikum.

Toronto Innskotsborð
Falleg borð frá Ítalíu. Hægt að nýta sem hliðarborð 
eða renna fótum undir sófan og nýta borðplötuna 
yfir sessuni á stófanum.

Toronto
Falleg borð frá Ítalíu. Hægt að nýta sem 
hliðarborð eða renna fótum undir sófann og 
nýta borðplötuna yfir sessunni á stófanum.
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Tónlistarmaðurinn Eyþór Ingi Gunn-
laugsson hefur verið að spila og 
syngja í leik- og grunnskólum Árborg-
ar upp á síðkastið, þar á meðal á 
Stokkseyri. 

Einn nemanda vantaði þegar Eyþór 
kom fram á Stokkseyri, hann Matt-
hías Fossberg Matthíasson, en hann 
var rúmfastur með lungnabólgu þegar 
Eurovision-goðið þandi raddböndin. 
Eyþór brá því á það ráð að heimsækja 
piltinn og gaf honum eiginhandar-
áritun. Það vakti vægast sagt mikla 
lukku, ekki aðeins hjá Matthíasi held-
ur líka hjá bróður hans, Jóni Marteini. 

Ég set „Love Shack“ á til að koma 
góðri viku í gang með flippi og 
skemmtilegheitum.
Íris Dögg Pétursdóttir, ritstjóri Séð og heyrt

MÁNUDAGSLAGIÐ

Gaf veikum nemanda 
eiginhandaráritun
Eyþór Ingi gerir góðverk í Árborg fyrir ungan pilt.

Í SKÝJUNUM  Matthías og Jón 
Marteinn glaðir með goðinu.

„Menn hafa alltaf verið að tala 
um að það vanti stelpur í raftón-
list, þannig að við ákváðum að slá 
bara til,“ segir Guðni Einarsson, 
betur þekktur sem Guðni Impulze, 
hjá Hljóðheimum, en hann stend-
ur fyrir námskeiði fyrir stelp-
ur á öllum aldri sem vilja læra 
að búa til og semja elektróníska 
tónlist. „Við settum þetta í gang 
fyrir tveimur dögum og það er 
hörkuþátttaka,“ segir Guðni. „Það 
stefnir allt í flott námskeið,“ segir 
Guðni, en hann er ötull talsmaður 
þess að fá fleiri stelpur í brans-

ann. „Það er fáránlegt að það séu 
svona miklu fleiri strákar í þessu 
en stelpur. Ég vil fá allar stelpur 
sem hafa áhuga, kenna þeim hand-
tökin, og fá þær til að byrja að búa 
til músík,“ útskýrir Guðni.

Að sögn Guðna henta nám-
skeiðin þeim sem eru að stíga 
sín fyrstu skref í tónlistarsköpun 
sem og lengra komnum. „Þetta er 
einföld yfirferð yfir helstu eigin-
leika forritsins Ableton Live – 
sem er snilldarforrit fyrir raf-
tónlistarmenn og -konur!“ segir 
Guðni.  - ósk

Fáránlegt að séu ekki fl eiri stelpur í raft ónlist
Hljóðheimar halda námskeið fyrir stelpur sem vilja læra að búa til og semja elektróníska tónlist.

FRAMKVÆM-
DASTJÓRINN  Guðni 
hjá Hljóðheimum vill 
hvetja allar áhugasa-
mar stelpur til að búa 
til raftónlist.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTONBRINK

Lista- og menningarráð Kópavogsbæjar efnir í 
þrettánda sinn til árlegrar ljóðasamkeppni undir 
heitinu Ljóðstafur Jóns úr Vör.

Veitt verða vegleg verðlaun og fær verðlaunaskáldið auk 
þess til varðveislu, í eitt ár, göngustaf áletraðan með 
nafni sínu. Dómnefnd velur úr þeim ljóðum sem berast.

Öllum skáldum er vel komið að senda ljóð í keppn ina en 
skilafrestur rennur út 21. desember. Ljóðum skal skilað 
með dulnefni. Nafn, heimilisfang og síma númer skálds-
ins skal fylgja með í lokuðu umslagi, sem auð  kennt er 
með sama dul nefni. Ljóðin mega ekki hafa birst áður.

Utanáskrift er: Ljóðstafur Jóns úr Vör, 
lista- og menningarráð 
Kópavogs, 
Fannborg 2, 200 Kópavogur

Greint verður frá niðurstöðum sam keppn innar og verð-
laun veitt á afmælisdegi Jóns úr Vör 21. janúar 2014. 
Jón úr Vör bjó nánast allan sinn starfs aldur í Kópavogi 
en tilgangur keppn innar er að efla og vekja áhuga á 
íslenskri ljóðlist.

kopavogur.is

LJÓÐSTAFUR
Jóns úr Vör
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Í stöðuuppfærslu á Facebook reif-
aði Gunnar Valdimarsson húðflúr-
ari hugmyndir um að gera flúr með 
uppáhaldspersónunum sínum úr 
hinum geysivinsælu Breaking Bad-
sjónvarpsþáttum. Einn aðdáandi 
Gunnars, Hafþór Eggertsson, greip 
hugmyndina á lofti og hafði sam-
band við Gunnar. Úr varð stórglæsi-
legt húðflúr af persónunni Jesse 
Pinkman, sem leikinn er af Aaron 
Paul. Húðflúr af hinni aðalpersón-
unni, Walter White sem Bryan Cran-
ston leikur, er næst á dagskrá.

„Ég sá stöðuuppfærslu Gunnars 
á Facebook og ákvað að stökkva á 
þetta,“ segir Hafþór sem segist mik-
ill aðdáandi þáttanna. „Ég er bæði 
aðdáandi Gunnars og Breaking Bad-
þáttanna þannig að ég er ótrúlega 
ánægður með þetta. Jesse Pinkman 
er í miklu uppáhaldi, ásamt Walter 
White,“ segir Hafþór en segist samt 
ekki sjá sjálfan sig í Pinkman, sem 
er glæpamaður. „Mér finnst þetta 
fyrst og fremst ótrúlega vel sköpuð 
persóna og vel leikin af Aaron Paul.“ 

Hafþór er algjörlega í skýjunum 
með húðflúrlistamanninn Gunnar, 
sem er gríðarlega vinsæll á sínu 
sviði. „Ef ég mætti ráða væru öll 
flúrin mín eftir Gunnar, en maður 
getur ekki alltaf fengið það sem 
maður vill,“ segir Hafþór. 

Hafþór, sem er 18 ára gam-

all, fékk sér sitt 
fyrsta húðflúr í 
vor og hefur nú 
heldur betur bætt 
í safnið. „Maður 
verður a lveg 
háður þessu. Ég 
er búinn að fá 
húðflúr á báða 
handleggina, 
handarbakið og 

nú kálfann. Eftir að Gunnar klár-
aði Jesse Pinkman-flúrið langaði 
mig strax í meira,“ segir Gunnar og 
hlakkar til að láta flúra andlit Walt-
ers White á sig. „Ég get ekki beðið 
að fá annað húðflúr frá Gunnari, 
hann er algjörlega í heimsklassa.“

Gunnar er sjálfur mikill aðdá-
andi Breaking Bad-þáttanna. „Eftir 
að hafa horft á lokaþáttinn fór ég á 
Facebook og setti fram einhverja 
hugmynd sem komst svo á flug,“ 
segir Gunnar og bætir við að Haf-
þór hafi komið með skemmtilegar 
hugmyndir sem honum hafi litist vel 
á. „Nokkrir höfðu samband vegna 
þessara pælinga en mér leist best á 
hugmyndir Hafþórs.“

Gunnar hefur haft samband við 
Aaron Paul leikara, enda ætti hann 
að hafa áhuga á því að andlit hans 
sé flúrað á kálfa annars manns. „Ég 
fylgist með honum á netinu. Hann er 
áhugasamur um Breaking Bad-húð-

flúr. Þannig að ég ákvað að senda 
honum mynd af þessu, en hann 
hefur ekki enn svarað. Ég bíð bara 
spenntur.“

Greinilegt er að þeir sem eru 
áhugasamir um verk Gunnars þurfa 
að fylgjast með honum á Face book. 
„Já, ég fæ fullt af húðflúrshug-
myndum sendar frá fólki. Ef mér 
líkar við hugmyndina og sé þetta 
fyrir mér þá hefst ég handa,“ segir 
Gunnar og hvetur fólk til að senda 
sér hugmyndir. Hafþór sér allavega 
ekki eftir því. „Ef einhver hefði sagt 
mér fyrir mánuði að ég væri kom-
inn með húðflúr af Jesse Pinkman 
eftir Gunnar Valdimarsson hefði ég 
ekki trúað honum.“
 kjartanatli@frettabladid.is

Húðfl úr með persónu 
úr Breaking Bad
Hugmynd að húðfl úri af aðalpersónum Breaking Bad-þáttanna kviknaði á Face-
book. Gunnar Valdimarsson húðfl úrari hefur sent leikara þáttanna mynd af 
húðfl úrinu og bíður svars. Fleiri fl úr eru á leiðinni.

GUNNAR
VALDIMARSSON

NÆSTUR  Hafþór ætlar að fá sér húðflúr 
af Walter White á næstunni

SÁTTUR MEÐ HÚÐFLÚRIN  Hafþór Eggertsson hefur fengið sér fjölda húðflúra síðan í vor.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Vigdís föst í fl ugvélinni
2 Leita að litlum voff a í óveðrinu
3 Nemendur stunda kynlíf á salernum 

HÍ
4 Drakk crystal meth fyrir mistök og 

lést
5 Fanginn talinn hafa látist úr of 

stórum skammti

HÆGINDASTÓLL 

50%
AFSLÁTTUR!

RÝMUM FYRIR

NÝJUM
VÖRUM

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

Fullt verð 43.700 kr.

Verð nú 34.960 kr.

STOCKHOLM
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 163.600 kr.

RÝMINGARVERÐ

81.800 kr.

ALPINE
King Size (193x203 cm)

Fullt verð 232.818 kr.

RÝMINGARVERÐ

116.400 kr.

DEVINE PLUSH
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 282.083 kr.

RÝMINGARVERÐ

141.041 kr.

20%AFSLÁTTUR!

H E I L S U R Ú M

• 5-svæða skipt
• Millistíft / mjúkt
• Frábært verð

• Millistíft-stíft
• Besta verðið

ATH.! FLEST RÚMIN ERU TIL Í FLEIRI STÆRÐUM

• 5-svæða skipt
• Pokagormakerfi
• Mest selda rúmið síðasta ár

• 5-svæða skipt
• Millistíft , eins og að sofa á skýi

AÐEINS

3
RÚM! 

AÐEINS

2
RÚM! 

AÐEINS

2
RÚM! 

A
R

G
H

!!
! 
1
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1
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SILVIA

FÆST Í SVÖRTU,
HVÍTU OG BRÚNU

CACHE EURO
Twin XL (97x203 cm)

Fullt verð 195.170 kr.

RÝMINGARVERÐ
97.585 kr.

AÐEINS

2
RÚM! 

AÐEINS

1
RÚM! 

XLC 1000
King Size (193x203 cm)

Fullt verð 419.800 kr.

RÝMINGARVERÐ

209.900 kr.

• 5-svæða skipt
• Stíft

• Hrikalega gott rúm

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Kettir pissuðu í 
leðurstígvél
Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, 
fyrrverandi utanríkisráðherra og 
núverandi yfirmanni UN Women, 
brá heldur betur í brún þegar hún 
kom á heimili sitt í Kabúl eftir langt 
ferðalag frá Istanbúl í gær. Ingibjörg 
segir frá því á Facebook-síðu sinni 
hvernig kettirnir hennar höfðu leikið 
lausum hala í íbúðinni sem var í 
slæmu ásigkomulagi 
þegar hana bar að 
garði. Ingibjörg seg-
ir þá hafa pissað á 
leðurstígvélin sín 
og kúkað á baðher-
bergisgólfið. Ingi-
björg var ósátt 
við kettina 
og vatt sér í 
allsherjar þrif 
á íbúðinni á 
meðan kett-
irnir sváfu.

 - kak

Grínistar í afgreiðslunni
Grínstjörnurnar Dóri DNA og Bergur 
Ebbi Benediktsson stóðu vaktina 
sem afgreiðslumenn á árlegum basar 
skóla Waldorfstefnunnar í Sóltúni 
um helgina. Að sögn viðstaddra 
heppnaðist basarinn vel, en þar voru 
til sölu ýmsir munir sem foreldrar, 
nemendur og starfsfólk höfðu föndr-
að á þessari önn. Þeir Dóri og Bergur 
Ebbi standa í ströngu þessa dagana, 
en á fimmtudaginn héldu þeir, ásamt 
félögum sínum í grínhópnum Mið-Ís-
landi, tilraunasýningu þar sem nýtt 
efni var frumflutt. Þeir halda aðra 
slíka sýningu næstkomandi fimmtu-
dag í Þjóðleikhúskjallaranum.

 -kak

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.
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