
ÍÞRÓTTIR „Ég var nítján ára 
þegar ég mætti á þennan flug-
völl og flaug til Íslands. Síðan 
eru liðin 42 ár,“ 
sagði Darri 
Stanko Miljevic 
við komuna til 
Zagreb í gær-
kvöldi. Í för með 
Darra voru þrír 
tengdasynir 
hans. Þeir sögðu 
ekkert annað 
hafa komið til 
greina en að fylgja Darra á leik-
inn.

„Eftir 42 ár á Íslandi er ég 
meiri Íslendingur en Króati,“ 
sagði Darri, sem var ekki í 
nokkrum vafa um hvort liðið 
hann mun styðja.

Darri á tvo bræður í Króa-
tíu sem mæta þó ekki á leikinn. 
Darri er því feginn þar sem hann  
vildi ekki þurfa að sitja með þeim 
hjá króatískum stuðningsmönn-
um.

„Ég vil sitja Íslandsmegin,“ 
sagði Darri.  - ktd / sjá síðu 6

LÖGREGLUMÁL Lögreglan sendi 
óeinkennisklædda lögregluþjóna 
á skemmtistaðinn VIP Club í 
Austurstræti í september síð-
astliðnum vegna gruns um að 
þar væri stunduð milliganga um 
vændi. 

Í lögregluskýrslu sem Frétta-
blaðið hefur undir höndum er 
greint frá þessari aðgerð lögregl-
unnar. Ljóst er af skýrslunni að 
lögreglan hefur eytt hundruðum 
þúsunda við rannsóknaraðgerðir 
sínar á staðnum við kaup á áfengi 
og stundum í næði með starfs-
stúlkum staðarins.

Í skýrslunni kemur einnig fram 
að lögregluþjónunum var boðið 
upp á nektardans inni á staðnum 
sem og vændi, en það væri þó ekki 
stundað á staðnum sjálfum. Nekt-

ardans er bannaður með lögum, 
svo og milliganga um vændi.

VIP Club var upphaflega lokað 
á fimmtudag vegna útrunnins 
bráðabirgðarekstrarleyfis. Eigend-
ur staðarins opnuðu staðinn þrátt 
fyrir það á nýjan leik á föstudag og 
fór því tuttugu manna lögreglulið 
á staðinn og lokaði klúbbnum.

Vilhjálmur Hans Vilhjálms-
son, lögmaður eigenda staðarins, 
sakar lögregluna um valdníðslu í 
aðgerðum hennar. „Um er að ræða 
ásakanir um refsiverða háttsemi 
sem enginn fótur er fyrir. Allir 
umsagnaraðilar hafa gefið þessari 
starfsemi jákvæða umsögn, samt 
tekur lögreglustjóri það upp hjá 
sjálfum sér að veita ekki rekstr-
arleyfi. Það er heldur engin heim-
ild fyrir því að lögreglan beiti tál-

beitum til að koma í veg fyrir að 
einhver veitingastaður fái rekstr-
arleyfi. Þetta er hrein og klár vald-
níðsla sem sést best á því að enginn 
hefur verið handtekinn í tengslum 
við þetta mál,“ segir Vilhjálmur í 
samtali við Fréttablaðið. - fbj
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46. TBL.

Húsið er á góðum stað í borginni. Umhverfis það er góður garður.

Fold fasteignasala kynnir fallegt um 290 fm einbýlishús í Eikjuvogi, þar af er um 75 fm óskráður kjallari.

Á fyrstu hæð er forstofa með flís-um á gólfi og fataskáp. Lítil gesta-snyrting með mósaíkflísum. Hol með parketi. Rúmgott eldhús meðkorkflísu

sérgangi er sjónvarpshol og fjög-ur til fimm parketlögð svefnher-bergi. Baðherbergi er endurnýj-að með baðkari og sturtuklefa, dúkur á gólfi. Þvottahús með mósaíkflísum á gólfi, góðri inn-réttingu og glugga. Úr þvottahúsi er hringstigi niður í kjallara sem ehl

herbergi með teppi og tvær stór-ar geymslur. 
Eignin er skráð 217 fm hjá FMR. Íbúðarhæðin er skráð 172 fm og bílskúrinn 45 fm. Óskráð-ur kjallarinn er um 75 fm að sögn seljanda. Húsið er byggt árið 1968en umhverfis þ ð

Gott hús við Eikjuvog
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.is 2ja herb., 69,9 fm. íbúð á 2. hæð fyrir 60 ára og eldri. 
Laus strax. Húsvörð-ur og lyfta er í hús-inu. Innangengt er frá jarð hæð í þjónustu-sel. Fallegur sam-eigin legur garður.Verð kr. 22.300.000

Opið hús þriðjudag 19. nóvember kl. 13:00-13:30

 893 1819

Opið
hús

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

100% þjónusta = árangur*

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 landmark.is
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SYKURPÚÐI
Irving Harper hannaði Marsh-
mallow-sófann eða sykurpúða-
sófann fyrir George Nelson árið 
1956.

PureLogicol er árangursrík leið 
til að viðhalda heilbrigðu magni 
kollagens í líkamanum og hefur í för með sér að húð, hár og neglur 

styrkjast og verða unglegri,“ segir Anna Björg Hjartardóttir, framkvæmdastjóri Celcus heilsu- og hjúkrunarvara.
Kollagen er öflugasta byggingarprót-ín líkamans og eru allt að 75 prósent húðar, hárs, nagla og liðvefja líkamans úr kollageni. Með aldrinum hættir lík-aminn smám saman að framleiða kolla-gen og það brotnar niður í líkamanum.
„Kollagen samanstendur af vatns-

leysanlegum peptíðum sem eru rík 
uppspretta amínósýra sem eru aðal 
uppbyggingarefni líkamans. Kollagen-uppbót, í formi fæðubótarefnis, getur hjálpað við auka myndun kollagens með

UNGLEGRI LÍKAMICELCUS KYNNIR  Húðin verður unglegri, líkaminn hraustari og hár og negl-ur sterkari með kollagen-fæðubótarefninu PureLogicol sem dregur úr fínum línum  húðarinnar, eykur raka hennar, almenna vellíðan og liðleika.

2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Fólk  

Sími: 512 5000

18. nóvember 2013
271. tölublað 13. árgangur

Lög í eigin hendur
Grjót af vörubílspöllum getur valdið 
skaða á bílum, en erfitt er að sækja 
bætur til tryggingafélaga. Ökumenn 
þurfa að elta uppi brotlega bílstjóra 
og fá þá til að staðfesta brot. 2
Óvænt úrslit  Halldór Halldórsson 
vann prófkjör Sjálfstæðisflokksins í 
Reykjavík nokkuð óvænt. Óánægja er 
með hlut kvenna í prófkjörinu. 4
Spilla æskulýð  Rússneskt dagblað 
er sakað um að spilla æskulýð með 
viðtali við samkynhneigðan mann. 8
Ráðist að heilsuhæli  Bæjarstjórn 
Hveragerðis segir vanþekkingu á 
heilsustofnun í fjárlögunum. 10

Þetta er 
hrein og 

klár vald-
níðsla sem 

sést best á því 
að enginn 

hefur verið 
handtekinn. 

Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson lögmaður 
eigenda VIP Club.

SKOÐUN Nota verður tungumál á 
sem flestum sviðum svo þau deyi ekki 
skrifar Guðmundur Andri. 13

SPORT Lars Lagerbäck telur mögu-
leika Íslands gegn Króatíu annað 
kvöld góða. 24

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

ht.is

ÞVOTTAVÉLAR

MENNING Arnór Sveinsson ákvað 
að hætta á sjó og gerast jógakennari 
þegar vinnufélagi lést af slysförum. 30

HEILBRIGÐISMÁL Meðalaldur sjálf-
stætt starfandi sérfræðilækna 
hefur hækkað um fimm ár á jafn-
mörgum árum. Þetta þýðir á 
mannamáli að í þessum hópi lækna 
hefur engin endurnýjun orðið og 
staðan er að verða grafalvarleg, 
segir Kristján Guðmundsson, háls-
, nef- og eyrnalæknir. Sömu sögu 
er að segja um heilsugæslu- og 
sjúkrahúslækna, að kalla má.

Kristján hefur skoðað aldurs-
samsetningu sjálfstætt starfandi 
sérfræðilækna árin 2007 til 2012 
en niðurstöður sínar birti hann í 
nýjasta tölublaði Læknablaðsins. 

Kristján sýnir fram á að í lok 
síðasta árs var þriðjungur læknis-
verka unninn af læknum sem eru 
60 ára og eldri. Fimm árum fyrr 

var hlutfallið aðeins 19%. Þegar 
hin hliðin á peningnum er skoðuð 
kemur það sama í ljós. Árið 2007 
voru 42 prósent starfseminnar á 
hendi lækna 49 ára og yngri en 
þetta hlutfall er dottið niður í 25 
prósent í lok tímabilsins. Innan við 
prósent læknisverka er nú unnið af 
sérfræðilæknum innan við fertugt 
en var á sjötta prósent árið 2007. 

Þessi þróun er reyndar fjarri 
því að vera bundin við hóp sjálf-
stætt starfandi sérfræðinga. 
Gögn Læknafélags Íslands sýna 
að meðal aldur heilsugæslulækna 
hefur á sama tímabili farið úr 50 
árum í 54 ár og sjúkrahúslækna úr 
49 í 52 ár.

„Þessi þróun er grafalvar-
leg, hvernig sem á hana er litið,“ 

segir Kristján. „Hvað þetta þýðir 
nákvæmlega er mjög erfitt að spá 
fyrir um. En ég er ekki sannfærð-
ur um að launin segi hér alla sög-
una. Ég er ekki viss um að læknar 
komi heim fyrir eitthvað betri 
laun. Ég efast um að það dugi.“

Kristján nefnir að ungir læknar 
tilheyri kynslóð sem hugsi á 
öðrum nótum en þeir sem eru 
að ljúka starfsævi sinni. Laun 
séu eitt, en hafa verði í huga að 
umgjörðin, bæði í samfélaginu 
og á vinnustaðnum, skipti ekki 
minna máli. „Það hefur verið nei-
kvæðni í kringum spítalana, menn 
þekkja líka að tækjakostur þeirra 
er ófullnægjandi. Þetta eru atriði 
sem skipta miklu máli,“ segir 
Kristján.

Um 340 læknar sinna sérfræði-
lækningum hérlendis, en sá fjöldi 
hefur verið nær óbreyttur um 
árabil. Af þeim vinna 200 læknar 
hlutastörf á heilbrigðisstofnunum. 
Læknar sem starfa á Íslandi eru 
um 1.200 talsins. - shá

Nýliðun lækna er hverfandi
Engin endurnýjun hefur orðið í hópi sjálfstætt starfandi sérfræðilækna í fimm ár. Þriðjungur læknisverka er 
unninn af læknum yfir sextugt, 15% meira en 2007. Efast er um að hærri laun dugi til að fá lækna heim.

GLÍMT TIL SIGURS  Íslandsmótið í brasilísku jiu jitsu fór fram í Mjölni um helgina og var þetta fjölmennasta Íslandsmót 
sem haldið hefur verið í greininni til þessa. „Þessi íþrótt er virkilega að springa út. Velgengni Gunnars Nelssonar skiptir miklu 
máli en líka sú staðreynd að allir geta stundað brasilískt jiu jitsu,“ segir Pétur Marel Gestsson, formaður BJJ sambands Íslands. Á 
myndinni má sjá Daða Stein Brynjólfsson og Pétur Jónasson í miðri glímu.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Aldur lækna
Aldur 2007 2012
<40  5,2 11,8
40-44 9,9 11,8
45-49 27,1 11,9
50-54 17,3 26,3
55-59 21,8 15,8
60-64 10,3 19,2
65-69 5,7 9,1
70+  2,7 4,8
 Í prósentum

Bolungarvík -4°  V 6
Akureyri -4°  SV 4
Egilsstaðir -7°  NV 5
Kirkjubæjarkl. -7°  NV 6
Reykjavík -2°  NV 4

Kólnar    Í dag ríkja NV- og V-áttir, yfirleitt 
3-10 m/s. Bjart með köflum sunnan og 
vestan til, léttir til austanlands síðdegis 
en stöku él norðan til.  4

Lögreglan eyddi hundruðum þúsunda í áfengi og „einkastundir“ á VIP Club:

Lokað vegna gruns um vændi

DARRI STANKO 
MILJEVIC

Króatinn Darri Miljevic:

Snýr aftur með 
þrjá tengdasyni
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UMHVERFISMÁL Flutningaskipið  
Fernanda hefur verið fært til 
Njarðvíkur þar sem það verður 
rifið. Dráttarbáturinn Magni lagði 
af stað með skipið í togi klukkan 
ellefu í gærmorgun og lagði upp að 
höfn í Njarðvík um fjögur leytið 
síðdegis.

Starfsmenn skipaþjónustu 
Íslands hafa undanfarna daga 
unnið að því að dæla sjó og sora úr 
Fernöndu, en skipið hefur legið í 
Grundartangahöfn síðustu daga.

 - þþ

Verður rifin í brotajárn:

Fernanda flutt 
til Njarðvíkur

Andrés, er ekki allt þetta fína frá 
Kína?
„Jú, svo lengi sem það kemur ófalsað.“
Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka 
verslunar og þjónustu, segir ástæðu til að hafa 
áhyggjur af auknum innflutningi á vörum sem 
seldar eru á sölusíðum á borð við Aliexpress. 

NEYTENDUR „Tryggingafélögin  
ætlast til þess að maður taki 
lögin í eigin hendur. Maður á að 
elta þessa menn uppi og stöðva þá 
og láta þá undirrita tjónaskýrslu 
á staðnum. Aðstæður bjóða hins 
vegar ekki nærri alltaf upp á 
slíkt,“ segir Eiríkur Davíðsson, 
bóndi á Kanastöðum í Austur-
Landeyjum. 

Í júlí var Eiríkur á leið í hesta-
ferð. Hann lenti á eftir vörubíl 
skammt fyrir austan Hvolsvöll. 
Bíllinn var fulllestaður af möl en 
án yfirbreiðslu. Í einni vilpunni til 
móts við bæinn Dufþaksholt fauk 
möl af bílnum og lenti á bíl Eiríks 
og á veginum. „Þetta voru litl-
ir oddhvassir steinar. Við tókum 
niður númerið á bílnum til að geta 
haft uppi á bílstjóranum síðar en 
létum lögreglu vita af atvikinu.“  

Hópurinn hélt að því búnu 
í hestaferðina. Viku síðar fór 
Eiríkur á lögreglustöðina á Hvols-
velli þar sem tekin var lögreglu-
skýrsla. 

Í henni kemur fram að lög-
reglumaður hafi skoðað bifreið-
ina og hún hafi greinilega orðið 
fyir miklu grjótkasti. Vélarhlíf, 
þak og hliðar bifreiðarinnar séu 
greinilega grjótbarðar. 

Málið vandaðist hins vegar 
þegar átti að sækja bætur til 
tryggingafélagsins þar sem vöru-
bíllinn var tryggður. 

Eiríkur segir að í samtali við 
starfsmann þess hafi komið fram 
að hann hefði átt að stoppa vöru-
bílinn. Hann kveðst hafa bent 
honum á að það væru þrjú vitni 
að atburðinum. Svarið sem Eirík-
ur fékk var að tryggingafélagið 
tæki ekki mark á því þetta fólk 

væri hliðhollt honum. Í tölvupósti 
sem Eiríkur fékk frá sama manni 
segir: „Í grunninn er þetta ekki 
bótaskylt nema þeir hreinlega 
viðurkenni að hafa verið þarna 
á þessum stað á þessum tíma og 
hafi nánast séð mölina fara yfir 
bílinn þinn.“ 

Guðmundur Ingi Þorsteins-
son, forstöðumaður Ökutækja-
tjóna hjá Sjóvá, segir að mál af 
þessum toga geti orðið nokk-
uð snúin. Ef ekki sé gengið frá 
tjónaskýrslum strax og þær und-
irritaðar eða lögregla kölluð til sé 
erfitt að fá tjón af þessu tagi bætt 
nema í gegnum kaskótryggingu 
eigin bifreiðar. Nái viðkomandi 
ekki í þann sem tjóninu veldur 
eða hann neiti að hafa valdið því 

sitji menn yfirleitt uppi með tjón-
ið sjálfir. 

„Mér finnst stundum eins og 
það sé verið að verðlauna þessa 
menn fyrir að nota ekki yfir-
breiðslur,“ segir Eiríkur.  

Hann segist ekki hættur að leita 
réttar síns í þessu máli. Lakkið á 
bílnum sé ónýtt og tjónið nemi 
ábyggilega nokkur hundruð þús-
und krónum. johanna@frettabladid.is

Maður á að taka 
lögin í eigin hendur
Eigandi jeppabifreiðar sem skemmdist af grjótkasti segir að það sé engu líkara en 
tryggingafélög verðlauni vörubílstjóra sem nota ekki yfirbreiðslur. Tryggingafélög 
segja að mál þar sem bifreiðar skemmast af völdum grjótkasts geti verið snúin.

MIKIÐ SKEMMDUR  Eiríkur Davíðsson segir erfitt að sækja bætur eftir að bifreið 
hans skemmdist mikið af  völdum grjótkasts. Ekki var gerð tjónaskýrsla um leið og 
óhappið varð. FRETTABLAÐIÐ/SIGURÐUR JÓNSSON

Mér finnst stundum 
eins og það sé verið að 
verðlauna þessa menn 
fyrir að nota ekki yfir-

breiðslur. 
Eiríkur Davíðsson bóndi á Kanastöðum

SPURNING DAGSINS

Kringlunni

heyrnarstodin.is 
HEYRNARSTÖ‹IN

DÓMSMÁL Fjögur samtök höfundar-
rétthafa á Íslandi, SMÁÍS, STEF, 
SÍK og Félag hljómplötuframleið-
enda, hafa stefnt fimm fjarskipta-
fyrirtækjum vegna lögbannskröfu 
á skráarskiptasíður.

Málin verða þingfest fyrir Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í dag en fyr-
irtækin eru Síminn, Vodafone, Tal, 
Hringdu og 365 miðlar.

Sýslumaðurinn í Reykjavík synj-
aði í október lögbannskröfu rétt-
hafasamtakanna þess efnis að fyr-
irtækin lokuðu fyrir aðgang að 

skráarskiptisíðunum Deildu.
net og PirateBay.

Sýslumaður taldi að 
samtökin ættu að höfða 
skaðabótamál fyrir dóm-
stólum á hendur vefj-
unum, enda hafi þeir 
verið starfræktir um 
nokkra hríð. 

Krafa rétthafasam-
takanna fyrir dómi er 
sú að synjun sýslu-
manns verði ógilt 
og lagt fyrir sýslu-

mann að leggja lögbann á síðurnar.
Í lögbannskröfunni var lagt til 

að lokað yrði á alla inter-
netumferð viðskiptavina 

til og frá þeim netþjónum 
sem hýsa umræddar vef-
síður. - fbj

Samtök höfundarrétthafa á Íslandi leggja lögbannsmál fyrir héraðsdóm:

Stefna fjarskiptafyrirtækjum

LEIÐRÉTT

Röng mynd birtist með leikdómi 
Evu Guðrúnar Gunnbjörnsdóttur um 
sýningu Stúdentaleikhússins í helgar-
blaðinu. Beðist er velvirðingar á því.

FLUGSÝNINGIN Í DUBAI   Margs konar flugvélar mátti sjá á sýningunni, meðal 
annars herflugvél frá flugher Sameinuðu arabísku furstadæmanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

SAMGÖNGUR Flugsýningin Dubai Air Show hófst í gær og hafa þrjú 
stærstu flugfélögin í Miðausturlöndum pantað nýjustu vél Boeing-
framleiðandans, 777X.

Boeing staðfesti að flugfélagið Emirates hefur fallist á að kaupa 150 
slíkar vélar og mögulega 50 til viðbótar. Þá mun félagið Etihad Air-
ways kaupa 25 vélar og Qatar Airways hafa gert samkomulag um kaup 
á 50 vélum.

Forstjóri Boeing, Jim NcNerney, segir að þetta sé stærsta byrjunin í 
sögu farþegaþotu sem fyrirtækið hefur framleitt. - fbj

Stór byrjun hjá Boeing á flugsýningunni í Dubai:

Stærstu félögin panta Boeing 

THE PIRATE BAY  OG 
DEILDU.NET Þær skráar-

skiptasíður sem mest eru 
notaðar við ólöglegt 
niðurhal.
  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

BRETLAND Breski rithöfundurinn og 
Nóbelsverðlaunahafinn Doris Less-
ing lést í gær 94 
ára að aldri. Hún 
hlaut Nóbels-
verðlaunin í bók-
menntum 2007. 
Lessing er þekkt-
ust fyrir bókina 
Grasið syngur 
sem fjallar um 
kynþáttafor-
dóma í Afríku. Bók hennar, Gullna 
stílabókin, þykir eitt af höfuðrit-
um nútíma femínisma. Nokkrar 
bækur hennar hafa verið þýddar 
á íslensku. Hún heimsótti Ísland á 
Listahátíð í Reykjavík árið 1986.  - sb

Doris Lessing látin:

Skrifaði höfuð-
rit femínista

DORIS LESSING

RÚSSLAND Fimmtíu fórust og enginn komst 
lífs af þegar farþegaflugvél af gerðinni 
Boeing 737 fórst í lendingu á flugvellinum 
í Kazan í lýðveldinu Tatarstan í Rússlandi í 
gær. 

Flugvélin, sem var í eigu rússneska flug-
félagsins Tatarstan Airlines, varð að sögn 
sjónarvotta alelda á svipstundu eftir að hún 
brotlenti. Vélin var á leið frá Moskvu og flug-
menn hennar höfðu samkvæmt heimildum 
BBC áður gert tvær tilraunir til að lenda á 
flugvellinum í Kazan, sem er í um 800 kíló-
metra fjarlægð frá Moskvu.

Talið er að Irek Minnikhanov, sonur Rus-
tams Minnikhanov, forseta Tatarstan,  hafi 
látist í slysinu.

Vladimír Pútín, forseti Rússlands, sendi 
frá sér tilkynningu í gærkvöldi þar sem 
hann sendi aðstandendum þeirra sem fórust 
samúðarkveðjur. 

Rússland og önnur ríki sem áður tilheyrðu 
Sovétríkjunum hafa lengi verið gagnrýnd 
fyrir flugöryggismál sín.  - hg

Boeing 737 farþegaflugvél brotlenti í lendingu á flugvellinum í Kazan:

50 fórust í flugslysi í Rússlandi

FRÁ SLYSSTAÐ  Brak úr vélinni dreifðist um alla flugbrautina á flugvell-
inum í Kazan.  NORDICPHOTOS/AFP.

KATAR Samtökin Amnesty Inter-
national gagnrýna í nýrri skýrslu   
slæma meðferð á farandverka-
mönnum í Katar. Í skýrslunni segir 
að þar sé stundað nútíma þræla-
hald í tengslum við mannvirkja-
gerð vegna heimsmeistaramótsins 
í knattspyrnu sem á að fara fram í 
landinu árið 2022. Samtökin gagn-
rýna meðal annars slæman aðbún-
að og lág laun verkamannanna. - hg 

Skýrsla Amnesty um HM: 

Gagnrýna að-
búnað í Katar
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4G styður yfir 100 Mb/s hraða. Algengur hraði til notenda er um 20–40 Mb/s. Til samanburðar má nefna að hraði ADSL er um 6 Mb/s og 3G um 2–4 Mb/s. 

Með úrinu getur þú tekið myndir, 
svarað símtali, talið skrefin og vitað 
hvað klukkan slær.

Bara svo miklu betra hljóð.
Fáanlegir í fjórum litum.

Fáanleg í fimmtán litum.

Einkaþjálfari á úlnliðinn. 

Bíókort Nova 5× í bíó

3.790 kr. stgr.

Fullt verð: 6.750 kr.

Nike+ FuelBand

29.990 kr. stgr.

Samsung Galaxy Gear

59.990 kr. stgr.

Ómótstæðilegur konfektkassi. 

Apple TV 3

22.990 kr. stgr.

Samsung Galaxy S4

99.990 kr. stgr.

5.990 kr. /18 mán.

Einn sá flottasti frá Samsung.

1 GB á mánuði í 6 mán. fylgir!

Urbanears heyrnartól

11.990 kr. stgr.

Xqisit bluetooth hátalari 

5.990 kr. stgr.

Græjaðu þig upp
hjá Nova!

í fimmtán litum.

Bíókort Nova 5× í bíó

3.790 kr. stgr.

Fullt verð: 6.750 kr.

ears heyrnartól

90 kr. stgr.

10x
meiri hraði

en í 3G!
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FRÉTTASKÝRING 
Hver er niðurstaðan úr prófkjöri Sjálf-
stæðisflokksins í Reykjavík?

Halldór Halldórsson, fyrrver-
andi bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, 
varð efstur í prófkjöri Sjálfstæð-
isflokksins fyrir komandi borgar-
stjórnarkosningar á laugardag. 

Um tuttugu þúsund manns 
voru á kjörskrá og greiddu 5.075 
atkvæði í prófkjörinu. Fjórir 
frambjóðendur börðust um fyrsta 
sætið: Halldór Halldórsson, fyrr-
verandi bæjarstjóri, og borgar-
fulltrúarnir Júlíus Vífill Ingvars-
son, Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir 
og Hildur Sverrisdóttir. 

Halldór Halldórsson bar á end-
anum sigur úr býtum með 1.802 
atkvæði í fyrsta sætið.Kosninga-
þátttakan telst dræm á mæli-
kvarða Sjálfstæðisflokksins.
Til samanburðar greiddu 12.000 
manns atkvæði í prófkjöri flokks-
ins í borginni árið 2005 en það var 
metþáttaka. Árið 1981 greiddu um 
6.000 manns atkvæði en það voru  
um 65 prósent þeirra sem voru á 
kjörskrá. Í 
prófkjör-
inu um 
helgina 
voru 
22.000 

manns á kjörskrá og var því þátt-
takan um 20 prósent.

Karlar í efstu þremur
Þær tvær konur sem sóttust eftir 
að leiða listann náðu ekki mark-
miðum sínum. Þorbjörg Helga 
endaði í fjórða sæti og Hildur 
Sverrisdóttir í því sjötta.  

Jarþrúður Ásmundsdóttir, for-
maður Landssambands sjálfstæð-
iskvenna, segir óásættanlegt að 
þrír karlar skipi efstu sætin. „Allt 
tal um að það séu jöfn kynjahlut-
föll í efstu tíu sætunum er einfald-
lega hjákátleg umræða. Listinn á 
að endurspegla fjölbreytileika 
samfélagsins og það að hafa þrjá 
karla í efstu sætunum er ekki 
flokknum til framdráttar.“

Halldór Halldórsson, fyrrver-
andi bæjarstjóri á Ísafirði, seg-
ist ánægður með sigurinn. Hann 
hafi náð sínum markmiðum. „En 
ég tek undir að það sé æskilegt að 
staða kvenna og karla á listanum 
sé jöfn.“

Íhuga stöðu sína
Samkvæmt heimildum 

Fréttablaðsins íhuga 
nú bæði Þor-

björg Helga og 
Júlíus Vífill 
stöðu sína 

og hvort þau muni taka sín sæti 
á framboðslistanum. Hvorugt 
þeirra lét ná í sig í gær þrátt fyrir 
ítrekaðar tilraunir.

Hildur Sverrisdóttir, sem sótt-
ist eftir fyrsta sæti en endaði í 
því sjötta, mun líklega taka sæti 
á listanum. „Ég er í stjórnmálum 
til að gera gagn og geri ráð fyrir 
að halda því áfram,“ segir Hildur.

Það verður í höndum kjörnefnd-
ar fulltrúaráðsins í Reykjavík að 
ganga frá lokauppstillingu lista 
Sjálfstæðisflokksins. Áður en 
baráttan um borgina hefst mun 
Halldór Halldórsson þó þurfa að 
lægja öldur innan eigin flokks. 
Þungavigtarmenn í Sjálfstæðis-
flokknum á borð við Styrmi Gunn-
arsson fyrrverandi ritstjóra segja 
prófkjörið þungan dóm um störf 
flokksins í borginni.

„Halldór Halldórsson á ekki að 
láta sem ekkert sé og að Sjálfstæð-
isflokkurinn standi ekki frammi 
fyrir alvarlegum vandamálum nú 
í aðdraganda kosningabaráttu,“ 
segir Styrmir í pistli á netinu. 

 simon@frettabladid.is

Óvænt úrslit hjá Sjálfstæðisflokki
Halldór Halldórsson, fyrrverandi bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, sigraði í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Óánægja er innan flokksins 
með hlut kvenna í prófkjörinu en þrjú efstu sætin á listanum verða skipuð körlum. Kjörnefnd mun stilla upp lokalista fyrir kosningarnar.

Konur hafa lengi átt undir högg að sækja í íslenskum stjórnmál-
um og er þar Sjálfstæðisfl okkurinn ekki undanskilinn, eins og 
sjá má á niðurstöðum nokkurra prófk jöra í fortíðinni.
■ 1981 Davíð Oddsson bauð sig fram gegn Alberti Guðmunds-

syni í fyrsta sætið. 5.917 manns greiddu atkvæði og hlaut 
Davíð um 3.500 atkvæði. Prófk jörið vakti sérstaka athygli fyrir 
hve skarðan hlut konur báru frá borði en í ellefu efstu sæt-
unum voru aðeins tvær konur.

■ 1997 Inga Jóna Þórðardóttir og Árni Sigfússon bitust um 
fyrsta sætið. 6.575 greiddu atkvæði. Árni sigraði örugglega og 
fékk 4.542 atkvæði í fyrsta sæti. Í öðru sæti varð Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson en Inga Jóna hafnaði í þriðja sæti.

■ 2002 Sjálfstæðisfl okkurinn stillti upp lista og sóttist Inga Jóna 
Þórðardóttir eft ir því að leiða hann. Uppstillingarnefnd ákvað 
hins vegar að stilla Birni Bjarnasyni upp sem oddvita. Þegar 
hann varð ráðherra tók Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson við.

■ 2005 Stærsta prófk jör í sögu Sjálfstæðisfl okksins fór fram. 
12.000 manns tóku þátt í prófk jörinu þar sem Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson og Gísli Marteinn Baldursson tókust á um fyrsta 
sætið. Vilhjálmur sigraði en Hanna Birna Kristjánsdóttir fékk 
örugga kosningu í annað sætið.

■ 2010 Hanna Birna var kosinn oddviti Sjálfstæðisfl okksins í 
borginni. 7.173 tóku þátt í prófk jörinu og Hanna Birna fékk 
5.746 atkvæði í fyrsta sætið. Júlíus Vífi ll lenti í öðru sæti. 
Fimm konur voru í tíu efstu sætum listans, líkt og nú.

Rýr hlutur kvenna í prófkjörum

87.893 tonnum af fiski 
var landað 

í október 2013 samanborið við 
99.200 tonn í október 2012. 
Heildarafli ársins er 3,1 prósenti 
meiri en á sama tímabili árið 2012, 
sé aflinn metinn á föstu verði.

LANDBÚNAÐUR „Það er mikil eft-
irspurn eftir nautalundum héðan 
úr sveitinni og nú er um eins árs 
löng bið eftir þeim,“ segir Unn-
steinn Hermannsson, bóndi í 
Langholtskoti í Hrunamanna-
hreppi. 

Unnsteinn og eiginkona hans, 
Valdís Magnúsdóttir, rækta 
holdanautgripi sem eru blend-
ingar af íslenska kúakyninu og 
þremur útlendum holdakynjum. 
Þau selja kjöt af um 60 nautgrip-
um á hverju ári. Gripunum er 

slátrað hjá Sláturfélagi Suður-
lands en kjötið er unnið í kjöt-
vinnslu Langholtskots. 

„Fólk byrjaði að panta jólasteik-
urnar fyrir næstu jól um síðustu 
áramót og það skiptir engu hvort 
um er að ræða lundir, hryggvöðva, 
rib-eye eða aðrar steikur,“ segir 
Unnsteinn.

Mikil eftirspurn eftir kjötinu 
fer illa saman við stöðu holdanaut-
astofnsins hér á landi, sem að sögn 
Unnsteins er orðinn úrkynjaður. 

„Til þess að auka þessa nauta-

kjötsframleiðslu þarf að flytja inn 
nýtt blóð í þennan stofn. Það verð-
ur einungis gert með innflutningi 
á fersku sæði og fósturvísum.“   -hg

Bóndi í Hrunamannahreppi vill sjá innflutning á erfðaefnum holdanauta: 

Bíða í ár eftir bestu bitunum

BEINT FRÁ BÝLI  Valdís og Unnsteinn 
selja kjöt af 60 nautgripum á hverju ári.

VEÐUR Eldingu sló niður í loftnet 
leigubílastöðvarinnar BSR á þaki 
Hótel Sögu aðfararnótt sunnu-
dags. Vakthafandi veðurfræð-
ingur Veðurstofu Íslands segir 
að ein elding hafi sést þaðan um 
klukkan laust fyrir klukkan sex 
um nóttina.

Ísey Þorgrímsdóttir, aðstoðar 
hótelstjóri á Hótel Sögu, sagði að 
þar á bæ hefðu menn ekki orðið 
varir við neitt en ýmsir hafa haft 
samband við Veðurstofuna og 
látið vita af eldingu. - hrs

Elding sást frá Veðurstofu:

Þrumuveður í 
Reykjavík

1. sæti Halldór Halldórsson 1802 atkvæði í 1. sæti
2. sæti Júlíus Vífill Ingvarsson 2031 atkvæði í 1. -2. sæti
3. sæti Kjartan Magnússon 2531 atkvæði í 1. -3. sæti
4. sæti Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir 1981 atkvæði í 1. -4 sæti
5. sæti Áslaug María Friðriksdóttir 2404 atkvæði í 1. - 5. sæti
6. sæti Hildur Sverrisdóttir 2212 atkvæði í 1. - 6. sæti
7. sæti Marta Guðjónsdóttir 2104 atkvæði í 1. - 6. sæti
8. sæti Börkur Gunnarsson 1511 atkvæði í 1. -6. sæti
9. sæti Björn Gíslason 1422 atkvæði í 1. -6. sæti
10. sæti Lára Óskarsdóttir 1325 atkvæði í 1. - 6. sæti

➜ Úrslit prófkjörs Sjálfstæðisflokksins 2013

HALLDÓR 
HALLDÓRSSON

JÚLÍUS VÍFILL
INGVARSSON

ÞORBJÖRG HELGA 
VIGFÚSDÓTTIR

HILDUR 
SVERRISDÓTTIR

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  
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SVONA ERUM VIÐ

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
Víða hægur vindur.

KALT Í VEÐRI   Það er vetrarlegt um að líta á landinu og verður það áfram næstu 
daga. Það verður töluvert frost um allt land í dag, í kvöld dregur tímabundið úr frosti 
en á miðvikudaginn kólnar á ný. 
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Rauðir dagar
    - í útibúinu þínu

Á Rauðum dögum Íslandsbanka 18.-22. nóvember 
leggjum við sérstaka áherslu á fræðslu um flest það 
sem viðkemur fjármálum heimilisins.

Boðið verður upp á opna fundi og fyrirlestra á völdum 
stöðum og heitt kaffi og meðlæti í útibúinu þínu.

Nánar á islandsbanki.is
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418 kr.    

30.193 kr.    

36.372 kr.    

43.456 kr.

Rauðir dagar 18.-22. nóvember

Það eru Rauðir dagar í útibúinu þínu 
alla vikuna með fræðslu og fundum 
um fjármál heimilisins. 

Komdu og spurðu okkur spjörunum úr.

Samkvæmt gagnagrunni Meniga.

Hver er sparnaður
íslenskra heimila að
meðaltali á mánuði?

Dagskráin í dag
 Allt um sparnað

 Sparifé við starfslok
 Fræðslufundur um lykilatriði varðandi  sparnað á efri árum.   
 Íslandsbanki Höfðabakka kl. 10.00.

 Tölvan og snjallsíminn
 Kennsla á Netbankann og Íslandsbanka Appið. 
 Öll útibú kl. 12.15-12.45.

 Hvaða sparnaðarform hentar þér?
 Opinn fyrirlestur um mismunandi tegundir sparnaðar, kosti þeirra  
 og galla. Fundurinn er öllum opinn á meðan húsrúm leyfir. Boðið  
 verður upp á kaffiveitingar. Íslandsbanki Suðurlandsbraut kl. 16.30.
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FILIPPSEYJAR Félag Filippseyinga 
á Íslandi stóð í gær fyrir hádeg-
ishlaðborði á veitingastaðnum 
Bambus til styrktar neyðarsöfnun 
Unicef fyrir börn á Filippseyjum. 

Talið er að yfir 3.900 manns hafi 
látist þegar fellibylurinn Haiyan, 
einn stærsti fellibylur sem gengið 
hefur nokkurs staðar á land, reið 
yfir Filippseyjar fyrr í þessum 
mánuði. 

Yfir fimm hundruð þúsund íbúar 
landsins eru nú heimilislausir og 
skortur er á ýmsum nauðsynjum.

Benigno Aquino, forseti Filipps-
eyja, gagnrýndi margar sveitar-
stjórnir landsins í gær þegar hann 
sagði þær hafa verið illa undir-
búnar undir afleiðingar felli-
bylsins. Hann hefur sjálfur verið 
gagnrýndur fyrir viðbrögð stjórn-
valda.

„Okkar helsta vandamál nú er 
að fæða 1,4 milljónir manna á 
hverjum einasta degi. En ríkis-
stjórnin  hefur burði til þess og 
við vinnum hratt að því,“ sagði 
Aquino.  - hg 

Um 500 þúsund heimilislausir á Filippseyjum:

Buðu upp á hlaðborð

STYRKTU UNICEF  Félag Filippseyinga bauð upp á hlaðborð af filippseyskum mat á 
veitingastaðnum Bambus í Borgartúni í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VEISTU SVARIÐ?

1. Hversu hátt hlutfall stráka í 4. til 10. 
bekk skoðar klám á netinu?
2. Hvað kostar að leggja í eina klukku-
stund í bílastæði á gjaldstæði 1 í Reykja-
vík?
3. Hver er höfundur barnabókanna 
Karólína og týndu skórnir og Karólína 
og eggið?

SVÖR: 

1. Um 38 prósent.
2. 225 krónur.
3. Katrín Ósk Jóhannsdóttir.

ÍÞRÓTTIR „Ég var nítján ára þegar 
ég mætti á þennan flugvöll og 
flaug til Íslands. Síðan eru liðin 
42 ár,“ sagði Darri Stanko Miljevic 
við komuna til Zagreb í gærkvöldi. 
Darri var ekki einn á ferð því með 
í för voru þrír tengdasynir hans, 
Sigurður Þór Þórsson, Rafn Árna-
son og Hjalti Rögnvaldsson, en 
þeir eru komnir til Zagreb til að 
fylgjast með leik Íslands og Króa-
tíu á morgun.

„Þetta verður bara ævintýri 
og við ætlum að njóta þess. Svo 
verður maður bara tilbúinn við 
takkana á lyklaborðinu á þriðju-
dagskvöldið til að bóka ferðina til 
Brasilíu,“ segir Hjalti. Hann er 
ekki einn um að vera bjartsýnn á 
að strákunum í karlalandsliðinu 
takist ætlunarverk sitt.

„Það eru mjög miklar líkur á 
því. Ég spái 1-1 jafntefli,“ segir 
Sigurður Þór sem ákvað að skella 
sér með tengdapabba á heimaslóð-
ir í Króatíu áður en úrslitin fínu í 
fyrri leiknum voru ljós.

„Við erum svo góðir vinir eftir 
þrettán ár. Það kom ekkert annað 
til greina en að skella sér með 
honum,“ segir Sigurður Þór. Hjalti 
og Rafn ákváðu eftir kvöldið ynd-
islega á Laugardalsvelli að fara  
með.

Vinirnir fjórir eru fljótir að 
svara spurningunni hvort aldrei 
hafi komið til greina að taka kon-
urnar með.

„Nei, þær hefðu bara viljað fara 
að versla. Þá hefðum við bara 
verið burðardýr,“ segir Sigurð-
ur Þór og uppsker hlátur félaga 
sinna. Þeir velta fyrir sér hvort 
þeir ættu að biðja blaðamann 

um að sleppa því að hafa svarið 
eftir þeim en Rafn lokar þeirri 
umræðu.

„Ég er sannfærður um að þær 
eru með eitthvert bullandi partý 
heima fyrst við erum farnir,“ 
segir Rafn og félagarnir taka 
undir. „Nú fattar maður hvers 
vegna þær voru svona áfjáðar í að 
senda okkur út.“

Darri flutti upphaflega til 
Íslands til að vinna hjá frænda 
sínum í frystihúsi. Þaðan lá leið-
in í Ömmubakstur þar sem hann 
bakaði kleinur og fleira góðgæti. 
Undanfarin tíu ár hefur hann 
rekið Svarta kaffið á Laugaveg-
inum við góðan orðstír. Hann er 
ekki í nokkrum vafa um hvort liðið 
hann muni styðja á þriðjudaginn.

„Sérðu ekki að ég er með tvo 
trefla?“ segir Darri og bendir á 
tvo íslenska trefla um hálsinn.

„Eftir 42 ár á Íslandi er ég meiri 
Íslendingur en Króati.“

Darri á tvo bræður sem búa í 
um 200 kílómetra fjarlægð frá 
Zagreb. Þeir eru ekki væntanlegir 
á leikinn. „Nei, ég myndi ekki vilja 
þurfa að sitja með þeim Króatíu-
megin. Ég vil sitja Íslandsmegin.“

  kolbeinntumi@frettabladid.is

Snýr heim til Zagreb 
með þrjá tengdasyni
Darri Stanko Miljevic flutti til Íslands frá Króatíu fyrir 42 árum. Nú snýr hann 
aftur með þrjá íslenska tengdasyni til að horfa á leik Íslands og Króatíu. Aldrei kom 
til greina að taka konurnar með því þá yrðu strákarnir bara burðardýr í verslunum.

STUÐNINGSMENN  „Sérðu ekki að ég er með tvo trefla?“ segir Darri, þegar hann er 
spurður hvort hann ætli að styðja Ísland eða Króatíu í leiknum á morgun.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Við erum svo góðir 
vinir eftir þrettán ár. 

Það kom ekket annað 
til greina en að skella 

sér með honum. 
Sigurður Þór Þórsson

SAMFÉLAGSMÁL „Breyta þarf hugs-
unarhætti Íslendinga í garð ölv-
unaraksturs,“ sagði Ólafur Ingv-
ar Guðjónsson, einn ræðumanna 
á athöfn af tilefni alþjóðlegum 
minningardegi fórnarlamba 
umferðarslysa.

Fjöldi var samankominn við 
bráðamóttöku Landspítalans í 
Fossvogi í gær við minningar-
athöfn um þá sem látist hafa í 
umferðarslysum. Meðal annarra 
framsögumanna voru Hanna 
Birna Kristjánsdóttir innanrík-
isráðherra og Ellen Björnsdóttir 
hjúkrunarfræðingur.

Ólafur Ingvar ók ölvaður fyrir 
15 árum og olli banaslysi. Ólaf-
ur sagði marga fara með ölvun-
arakstur sem gamanmál. Þeir 
gantist með það að hafa verið 
ölvaðir og muna ekki hvernig 
þeir komust heim. Aðrir hlæi að 
því en verði síðan einhver manni 

að bana vegna ölvunaraksturs 
breytist viðhorfið. „Það verður að 
breyta þessum hugsunarhætti,“ 
sagði Ólafur í ræðu sinni.

Þriðja sunnudag í nóvember er 
efnt til hliðstæðrar athafnar víða 
um heim og hefur sú hefð skapast 

hér á landi að heiðra þær starfs-
stéttir sem koma að björgun og 
aðhlynningu þegar umferðarslys 
verða. 

Tólf eru nú þegar látnir í alvar-
legum umferðarslysum það sem 
af er þessu ári. -fbj

Ungur maður varð öðrum að bana við akstur undir áhrifum fyrir 15 árum:

Samfélagsálitinu þarf að breyta
EFLA ÖRYGGI   
Hanna Birna 
Kristjánsdóttir 
innanríkis-
ráðherra sagði 
í ávarpi sínu 
að efla þyrfti 
umferðar-
öryggi með 
auknu við-
haldi á vegum 
landsins.  
MYND/JÓN JÚLÍUS



JÓLAKÍLÓ–NEI TAKK!

•     50 góð ráð til að njóta jólanna án þess að fitna.
•     Sérstakt mataræði, sykurlöngun minnkar og þú losnar
   við aukakílóin
•    Þú setur þér  markmið sem þú vinnur  markvisst að
•     Sérhannað brennsluæfingakerfi sem hámarkar fitubruna
•     Mælingar, vigtun, fitu- og ummálsmælingar - fyrir og eftir
•     Fræðsla, fróðleikur og uppskriftir 3x í viku
•    Mikið aðhald
•     Lokaðir tímar 3x í viku
•     Ótakmarkaður aðgangur að opnum tímum og tækjasal
•     Aðgangur að glæsilegri útiaðstöðu - jarðsjávarpotti
     og gufuböðum
•     Þær sem ná bestum árangri fá flotta jólagjöf

ATH!  Allir námskeiðsþátttakendur fá 15% afslátt
af snyrti- og spameðferðum í Blue Lagoon spa

Allar nánari upplýsingar á www.hreyfing.is

Hið geysivinsæla 4-vikna námskeið fyrir þær sem vilja 
fyrirbyggja hin árlegu „jólakíló“.  Komdu þér í flott form fyrir 
jólin og njóttu þess að borða góðan mat án þess að sitja uppi 
með aukakíló og vanlíðan. 

Nýtt og 
enn betra
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RÚSSLAND, AP Útgefendur rúss-
neska dagblaðsins Molodoi Dal-
nevostotsjník hafa verið ákærðir 
fyrir að birta viðtal við kennara, 
sem rekinn hafði verið úr starfi 
sínu vegna þess að hann er sam-
kynhneigður.

Í réttarhöldunum mun í fyrsta 
sinn reyna á umdeild lög sem sett 
voru í sumar. Samkvæmt þeim 
lögum er bannað að viðhafa opin-
berlega „áróður fyrir samkyn-
hneigð“.

Kennarinn fyrrverandi, sem 
heitir Alexander Jermosjkín, 
hafði orðið fyrir aðkasti, bæði í 
skólanum og úti á götum, eftir að 
uppvíst varð um kynhneigð hans. 
Hann ákvað því að segja sögu 
sína í fjölmiðlum.

Í viðtalinu við Molodoi Dal-
nevostotsjnik sagði Jermosjkín: 

„Sjálf tilvera mín sannar í reynd 
að samkynhneigð er eðlileg.“

Það eru þessi ummæli, sem 
urðu til þess að dagblaðið var 
kært til Roskomnadsor, fjöl-
miðlanefndarinnar sem hefur 
eftirlit með því að lögunum sé 
framfylgt.

Galina Egosjína, talsmaður 
nefndarinnar, sagði ummæli Jer-
mosjkíns í viðtalinu vera forkast-
anleg: „Svona fullyrðing stangast 
á við lögmál rökfræðinnar. Með 
því að birta hana fyrir lesendum 
undir lögaldri leiðir höfundurinn 
lesendur sína í villu um að sam-
kynhneigð sé eðlilegt ástand. 
Með sömu rökum væri hægt að 
segja að tilvera vitfirrtra manna 
og raðmorðingja sé eðlileg og 
jafnvel gjaldgeng.“

Dagblaðið Molodoi Dalnevo-

stotsjnik er gefið út í Kabarovsk-
héraði í austanverðu Rússlandi. 
Blaðið er skrifað með tilliti til 
þess að lesendahópurinn sé í 
yngri kantinum.

Samkynhneigð er ekki bönnuð í 
Rússlandi, en mikil andúð á sam-
kynhneigð er útbreidd í landinu. 

Lögin, sem sett voru í sumar, 
hafa verið harðlega gagnrýnd. 
Meðal annars hafa komið fram 
áhyggjur um að samkynhneigðir 
íþróttamenn, sem taka þátt í Vetr-
arólympíuleikunum í Sotsjí síðar 
í vetur, geti orðið fyrir barðinu á 
þeim. gudsteinn@frettabladid.is

Rússneskt dagblað 
sagt spilla æskulýð
Um þessar mundir reynir í fyrsta sinn á ný lög í Rússlandi, sem banna „áróður 
fyrir samkynhneigð“. Viðtal við fyrrverandi kennara, sem varð fyrir aðkasti vegna 
kynhneigðar sinnar og var rekinn úr starfi, hefur verið kært til fjölmiðlaeftirlits.

LÖGREGLA SEND Á VETTVANG  Þegar baráttufólk fyrir réttindum samkynhneigðra efndi til mótmæla í tengslum við gleði-
göngu í Pétursborg í síðasta mánuði tók á móti þeim þungvopnuð lögreglusveit. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Sjálf tilvera mín
sannar í reynd að 

samkynhneigð er eðlileg. 
Alexander Jermosjkín

Rauðir dagar 18.-22. nóvember

Hvaða sparnaðarform 
hentar þér?

Opinn fyrirlestur um mismunandi tegundir sparnaðar, 
kosti þeirra og galla. Boðið upp á kaffiveitingar.
Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Mánudagur 18.11. kl. 16.30- 17.30
Íslandsbanki Suðurlandsbraut

Húsnæðissparnaður

Hlutabréfasjóðir

Sparileið

Eitthvað annað

Við bjóðum
góða þjónustu

kynntu þér  
málið!w w w . s i d m e n n t . i s

Mannvirðing
Siðmennt styður opið, víðsýnt 
og fjölbreytt samfélag

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.

*Miððað vvið Cið Caddyaddy TSI TSI be bensín,n  86 8686 hesthestheststöfl,öfl,öfl, bei beibe beinskinskinskinskipturptuptuptur.  . 

AukaukA hlutir á mynmynnyy d, ád, álfellfelgur gur gurr og þog þog þog þokulokulokuljós.jós.jós.jós.ó

Góður 
vinnufélagi

Atvinnubílar
Til afgreiðslu strax

Fæst einnig fjórhjóladrifinn

Caddy* kostar aðeins frá

3.090.000 kr.
(2.462.151 kr. án vsk)

Save the Children á ÍslandiSaveSaveSavevee thethethethett ChiCCCChCC ldrenn



Við gerum meira fyrir þig
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HEILBRIGÐISMÁL „Það er óskilj-
anlegt í ljósi þeirrar mikilvægu 
meðferðar sem fram fer á Heilsu-
stofnun Náttúrulækningafélags 
Íslands að ítrekað sé ráðist að 
stofnuninni með þeim hætti sem 
hér hefur verið gert,“ segir bæj-
arstjórn Hveragerðis í ályktun.

Eins og fram kom í Frétta-
blaðinu síðastliðinn fimmtudag 
telur Gunnlaugur K. Jónsson, 
formaður stjórnar Heilsustofn-

u n a r  N á t t -
úrulækninga-
félags Íslands 
(HNLFÍ), ríkið 
hafa þverbrotið 
þjónustusamn-
inga sína við 
stofnunina.

Bæjarstjórn 
segist mótmæla 
harðlega áform-

um um niðurskurð á framlögum 
til HNLFÍ í fjárlagafrumvarpi 
fyrir árið 2014. Þar sé lagt til að 
HNLFÍ taki ein á sig allan nið-
urskurð endurhæfingarstofnana 
þrátt fyrir að fá einungis fimmt-
ung fjárveitinganna. Niðurskurð-
urinn sé 27,4 milljónir sem sé um 
5 prósent af fjárveitingu ársins.

„Þessi tillaga vekur sérstaka 
athygli þar sem nýr þjónustu-
samningur var undirritaður í 
lok árs 2011 og því áttu forsvars-
menn stofnunarinnar ekki von 
á öðru en að hann yrði efndur. Í 
þeim samningi var HNLFÍ gert 
að bæta á sig kostnaði vegna 20 
sjúklinga í þungri endurhæf-
ingu. Allt starfsárið 2012 fór í 

að aðlaga stofnunina að nýjum 
samningi en kostnaður vegna 
þessara breytinga nam rúmum 
50 milljónum króna,“ segir 
bæjarstjórnin. 

Aðspurð hvaða hagsmuni 
Hveragerði hafi í málinu svar-
ar Aldís Hafsteinsdóttir bæjar-
stjóri að ekki síst sé þetta gríð-
arlegt hagsmunamál fyrir þá 
fjölmörgu sem þurfi að nýta og 
hafi notið mikilvægrar þjónustu 
sem Heilsustofnun veitir. „Það 
er með öllu óskiljanlegt að ekki 
skuli vera ríkur skilningur á 
þeirri staðreynd í ráðuneytinu,“ 
segir Aldís.

Bæjarstjórnin segir orðalag 
í fjárlögum lýsa vanþekkingu á 
starfsemi HNLFÍ. „Um 100 til 
120 sjúklingar eru á hverjum 
tíma í þungri eða meðalþungri 
endurhæfingu á HNLFÍ í einu 
ódýrasta legurými landsins,“ 
segir í ályktun bæjarstjórnar. 
Hún kveður ljóst að verði ekki 
gerð breyting muni veruleg 
skerðing verða á þjónustunni með 
tilheyrandi kostnaði fyrir ríkið 
þar sem endurhæfing þurfi þá að 
fara fram í dýrari úrræðum en í 
þeim sem í boði séu hjá HNLFÍ.

 gar@frettabladid.is

Hvergerðingar 
segja ráðist að 
heilsuhælinu
Bæjarstjórn Hveragerðis segir vanþekkingu á Heilsu-
stofnuninni í bænum í fjárlagafrumvarpi næsta árs. 
Stofnunin taki ein endurhæfingarstofnana á sig allan 
þann niðurskurð sem áætlaður sé í málaflokknum. 

Í HEILSUSTOFNUN NÁTTÚRULÆKNINGAFÉLAGSINS  Meðal þeirra sem dvelja á 
stofnuninni eru sjúklingar í krabbameinsendurhæfingu, gigtarendurhæfingu, geð-
endurhæfingu og liðskipta-, hjarta-, æða- og lungnaendurhæfingu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALDÍS HAF-
STEINSDÓTTIR

KÖNNUN Litlar breytingar hafa 
orðið á fylgi flokkanna í borginni 
samkvæmt niðurstöðum skoð-
anakönnunar sem Capacent gerði 
fyrir þáttinn Sunnudagsmorgunn 
með Gísla Marteini. 

Samkvæmt könnuninni fengju 
flokkarnir sama fjölda borgar-
fulltrúa og þeir hafa í dag yrði 
gengið til kosninga nú. Björt 
framtíð fengi 33,9 prósent og sex 
fulltrúa, og Sjálfstæðisflokkur 
28,7 prósent og fimm fulltrúa.

Samfylkingin fengi samkvæmt 
könnuninni 20,5 prósenta fylgi 
og þrjá borgarfulltrúa og Vinstri 
græn 9,3 prósent og einn fulltrúa. 
Framsóknarflokkurinn mælist 
með 3,3 prósenta fylgi og engan 
borgarfulltrúa.  - bj

Könnun á fylgi í borginni:

Óbreyttur fjöldi 
borgarfulltrúa

TÆKNI Yfir tvö þúsund manns sóttu á 
rúmri viku nýtt app fjarskiptafyrir-
tækisins Símans áður en opnað var 
fyrir almenna notkun á því. Appið 
gerir notendum kleift að nota snjall-
síma eða spjaldtölvur til að horfa á 
allt að tíu sjónvarpsstöðvar úr Sjón-
varpi Símans og leigja myndefni.

„Við teljum að eftirspurnin eftir 
þessari þjónustu hafi verið orðin 
svona mikil. Appið var opnað áskrif-
endum að sjónvarpi Símans síðdegis 
á fimmtudag en fyrir þann tíma sat 
appið í 7. sæti Play Store yfir vinsæl-

ustu íslensku öppin,“ segir Sævar 
Freyr Þráinsson, forstjóri Símans. 

Sævar segir að appið hafi í fyrstu 
verið gert aðgengilegt svo starfs-
menn fyrirtækisins gætu prófað 
það áður en það færi á almennan 
markað.  

„Þónokkrir hringdu strax í þjón-
ustuver okkar og báðu um skrán-
ingarnúmerið inn í appið. Aðrir 
hringdu og báðu sérstaklega um að 
vera í prufuhópi. Því er mikil til-
hlökkun innan fyrirtækisins fyrir 
því hvernig áskrifendur að Sjón-

varpi Símans munu tileinka sér 
það að geta horft á sjónvarpið þar 
sem þeir standa hverju sinni,“ segir 
Sævar.  -hg

Yfir tvö þúsund manns sóttu nýtt app Símans á meðan það var enn í prufu:

Margir vildu sjónvarp í símann

MIKIL EFTIRSPURN  Sævar Freyr segir 
að viðbrögðin hafi komið á óvart.
  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA. 

SKÁK Sjöttu skákinni af tólf í 
heimsmeistaraeinvígi norska 
undrabarnsins Magnusar Carl-
sen og Indverjans Viswanathans 
Anand lauk með sigri Carlsens. 

Eftir fjögur jafntefli í röð  
hefur Carlsen unnið tvær síð-
ustu skákir og er sem taugar 
Anands séu að gefa sig en 
klaufaleg mistök hafa orðið 
honum dýrkeypt. 

Gríðarlegur áhugi er á ein-
víginu í Noregi þar sem Magn-
us Carlsen er þjóðhetja. Sjö-
unda einvígisskákin fer fram í 
Chennai á Indlandi í dag.  - sb

Einvígið heldur áfram:

Carlsen sigraði

milljónir króna var 
kostnaðurinn við 

breytingar á þjónustusamn-
ingi við Heilsustofnunina 
sem gerðar voru í lok árs 
2011.

50

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

www.nowfoods.isFást í öllum helstu matvöruverslunum um land allt. 

Erythritol.
Bragðast líkt og hvítur 

sykur - ekkert eftirbragð.
Hefur engin áhrif á 

blóðsykur og tennur.

BANDARÍKIN 61 prósent Banda-
ríkjamanna telur að morðið á 
John F. Kennedy árið 1963 hafi 
verið hluti af samsæri og Lee 
Harvey Oswald hafi ekki verið 
einn að verki, samkvæmt niður-
stöðum nýrrar Gallup-könnunar 
sem gerð var í Bandaríkjunum. 

Hlutfallið hefur þó ekki verið 
lægra í könnunum Gallup á morð-
inu í tæp 50 ár. 

Morðið á Kennedy fyrir 50 
árum markaði tímamót í sögu 
Bandaríkjanna á síðustu öld.  - sb 

Ný könnun í Bandaríkjunum:

Meirihlutinn 
trúir á samsæri
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS
Skilaboð til kvenna
Heiða Kristín Helgadóttir, fram-
kvæmdastjóri Bjartrar framtíðar, 
gagnrýndi sjálfstæðismenn harkalega 
í þættinum Sunnudagsmorgunn hjá 
Gísla Marteini í gær. Hún sagði um 
að ræða „hræðilega ömurleg skila-
boð til kvenna í stjórnmálum,“ þar 
sem þrír efstu frambjóðendur 
á lista Sjálfstæðisflokksins 
eftir prófkjör laugardagsins 
eru karlmenn. Það hlýtur 
að teljast nokkuð óvænt 
skoðun frá Heiðu sem 
ásamt félögum sínum í 
Besta flokknum buðu 
einmitt upp á þrjá 
karla í efstu sætum 
fyrir fjórum árum. 
Það er vert 
umhugsunar-

efni hvaða skilaboð Besti flokkurinn 
var að senda til kjósenda með þeirri 
uppstillingu.

Ögurstund þjóðar
Kirkjuþing var sett á laugardag. Í 
ávarpi við upphaf þingsins sagðist 
Hanna Birna Kristjánsdóttir innan-

ríkisráðherra undrast að öllu sem 
heitið gæti trúarlegt væri 
haldið frá skólabörnum. 
Þá sagði Hanna Birna: „Á 
ögurstundum í lífi þess-
arar þjóðar getur þetta 
ekki verið forgangsmál. 

Það getur ekki talist til 
öflugra eða mikil-

vægra verkefna 
eða við-

fangsefna 
stjórn-

málanna að forða börnunum okkar 
frá boðskap um kristni og kærleika.“
Velta má fyrir sér hvaða ögurstundar 
innanríkisráðherra er þarna að vísa 
til. Er þjóðin þannig stödd að öll 
mál sem ekki teljast meiri háttar 
verði að bíða? Það má nefna að 
meðal þeirra mála sem tekin hafa 

verið fyrir á Alþingi að undan-
förnu eru landsáætlun um 
meðhöndlun úrgangs, 
plastpokanotkun, merking 
á vörum frá Palestínu og 
upptaka gæðamerkisins 
„broskallinn“.  Einhverjir 

myndu telja hlutlausa 
trúarbragðafræðslu 
nokkuð sambærilega 
þessum málum á 
mikilvægiskvarða.  
 fanney@frettabladid.is

Í Fréttablaðinu um daginn gat að líta kynd-
ugan ritdóm eftir Jón Ingva Jóhannesson 
um nýja bók eftir Ragnar Jónasson, And-
köf. Ritdómurinn bar yfirskriftina „Agatha 
Christie á Íslandi“.

Flestir hafa væntanlega haldið að rit-
dómur með slíka yfirskrift væri jákvæður 
í hæsta máta, en svo undarlega brá við að 
ritdómarinn notaði nafn Agöthu Christie til 
að varpa rýrð á Ragnar og bók hans. Rit-
dómarinn virtist líta svo á að bækur Agöthu 
Christie væru „gamaldags“ og ófrumlegar.

Þótt allir hafi ekki smekk fyrir Agöthu 
Christie – rétt eins og gengur og gerist um 
alla rithöfunda – vekur nokkra furðu að 
sjá slíka sleggjudóma í víðlesnu blaði, enda 
ganga þeir í berhögg við það orð sem nú 
fer almennt af Agöthu Christie og bókum 
hennar.

Fyrir skömmu var Agatha Christie valin 
besti glæpasagnahöfundur allra tíma af 
félagi glæpasagnahöfunda, Crime Writer’s  
Association. Nokkrar bækur hennar eru 
jafnan í efstu sætum á listum yfir bestu 
glæpasögur sem skrifaðar hafa verið. 
Crime Writer’s Association valdi nýverið 
The Murder of Roger Ackroyd bestu glæpa-
sögu í heimi.

Tek ofan hatt minn
Á hverju ári seljast yfir fjórar milljónir ein-
taka af bókum Agöthu Christie, en 37 ár eru 

nú frá andláti hennar. Allar bækur hennar 
eru til í nýjum útgáfum í heimalandi henn-
ar, eru „in print“ eins og það heitir á ensku, 
en slíkt er nánast einstakt um jafnafkasta-
mikinn höfund frá fyrri tíð. 

Nýjar sjónvarpsmyndir eftir sögum 
Agöthu Christie eru meðal vinsælasta sjón-
varpsefnis í heimi. Enn er leikrit hennar, 
Músagildran, sýnt fyrir fullu húsi í St Mart-
in’s-leikhúsinu í London 61 ári eftir frum-
sýningu og hefur ekkert leikrit verið sýnt 
jafnlengi samfleytt.  

Á 120 ára „afmælisdegi“ Agöthu Christie, 
15. september 2010, tóku hinir ungu stjórn-
endur Google upp á því að breyta lógói 
Google-síðunnar þann dag henni til heiðurs. 

Það skýtur því sannarlega skökku við að 
gefa í skyn að Agatha Christie sé gamal-
dags í hugum nútíma lesenda. Engar glæpa-
sögur í víðri veröld hafa staðist tímans tönn 
eins og sögur Agöthu Christie. 

Nú hef ég ekki lesið bók Ragnars Jónas-
sonar en sé hún – söguþráður jafnt sem and-
blær – raunverulega í stíl Agöthu Christie  
tek ég ofan hatt minn fyrir Ragnari 
Jónassyni.  

Til varnar Agöthu Christie
➜ Nú hef ég ekki lesið bók Ragnars 
Jónassonar en sé hún [...] raunveru-
lega í stíl Agöthu Christie tek ég ofan 
hatt minn fyrir Ragnari Jónassyni. 

MENNING

Jakob F.
Ásgeirsson
rithöfundur og 
útgefandi Agöthu 
Christie á Íslandi

M
akríll verður settur í kvótakerfi á næsta ári sam-
kvæmt Sigurði Inga Jóhannssyni sjávarútvegs-
ráðherra, en á Stöð 2 fyrir viku sagði hann að 
veiðiheimildir yrðu miðaðar við aflareynslu skipa 
og þær yrðu með frjálsu framsali.

Á mannamáli gæti þetta þýtt að líklega fá útgerðarmenn mak-
rílkvóta nánast frítt og geta selt hann og veðsett eftir hentisemi. 
Jón Steinsson, dósent í hagfræði við Columbia-háskóla í New 
York, ritaði grein í Fréttablaðið á laugardag og bar upp mjög ein-
falda spurningu fyrir sjávarútvegsráðherra: ,,Hvað er það sem 
mælir gegn því að nýútgefinn makrílkvóti verði boðinn upp?“

Það er nefnilega þannig að þarf ekki að vera samasemmerki á 
milli kvótakerfis og gjafakvóta. 
Kvótakerfið sem slíkt er ágætt 
og „hefur sýnt sig að vera gríð-
arlega þjóðhagslega hagkvæmt,“ 
svo vitnað sé í orð ráðherra sem 
segir margar þjóðir horfa „með 
aðdáunar- og öfundaraugum til 
okkar hvað það varðar“.

Hingað til hafa makrílveiðar staðið utan kvótakerfis og í grein 
sem Kristinn H. Gunnarsson, fyrrverandi alþingismaður, skrif-
aði í Fréttablaðið segir að frá 2010 hafi útflutningsverðmætið 
numið 70 milljörðum króna. Samkvæmt hans útreikningum ætti 
hagnaður útgerðanna af þessum veiðum að nema 45 milljörðum. 
Eflaust er hægt að rífast um þá tölu en greiðslur fyrir veiðirétt-
inn til ríkisins eru aðeins 2,4 milljarðar á þessum árum sam-
kvæmt Kristni.

Fyrirkomulagið er þannig að ráðherra hefur til þessa gefið út 
heildaraflamark og hafa mjög ólík skip haldið til veiða, frá hafi 
og upp í fjöruborð nánast, eins og komið hefur fram í fréttum. 
Í ráðuneytinu er nú verið að leita að ásættanlegri lausn um 
úthlutun kvóta á makríl og hefur ráðherra leitað eftir „samráði 
við útgerðarmenn“, jafnt stóra sem smáa. 

Jón Steinsson segir í grein sinni að auðvitað eigi makríll 
að fara inn í kvótakerfið en hann vill að leitað sé samráðs við 
þjóðina líka. Það að úthluta makrílkvóta með gamla laginu færir 
örfáum fyrirtækjum tugi milljarða á silfurfati. Jón segir að 
ráðherra hafi ekki haft samráð við skattgreiðendur eða sjúk-
linga á Landspítalanum. „Sátt“ í sjávarútvegsmálum snúist fyrst 
og síðast um að „útgerðarmenn séu sáttir og að þjóðin sé ávallt 
aukaatriði í því sambandi“.

Auðvitað á að bjóða makrílkvóta hæstbjóðanda. Þetta eru 
verðmæti sem sjávarútvegsráðherra á að selja fyrir hönd 
þjóðarinnar. Þannig næst sátt við þjóðina um kvótakerfið sem 
er jú ágætis kerfi þegar öllu er á botninn hvolft. Sigurður Ingi 
Jóhannsson sjávarútvegsráðherra er sjávarútvegsráðherra 
Íslendinga allra en ekki bara sjávarútvegsráðherra útgerðar-
manna.

Jón Steinsson bendir á annan áhugaverðan punkt í grein sinni 
og það er að „sjávarútvegsfyrirtækin sem veitt hafa makríl á 
síðustu árum hafa að mestu getað notað þau skip og þann tækja-
búnað sem þau áttu hvort sem er og var ekki fullnýttur þar sem 
veiðar á uppsjávarfirski eiga sér stað í skorpum. Makríll var 
hreinn bónus fyrir uppsjávarfyrirtækin sem var hægt að sækja í 
milli þess sem þau sóttu í loðnu og síld“.

Fjárfesting fyrirtækjanna er því óveruleg og engin rök sem 
mæla með því að gefa örfáum sægreifum milljarða í formi 
makrílkvóta. 

Makríll í kvótakerfi:

Milljarðagjöf

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Rauðir dagar 18.-22. nóvember

Er fólk nokkurn tíma 
of gamalt til að spara?

Fræðslufundur um lykilatriði varðandi sparnað á efri árum.
Íslandsbanki Höfðabakka.

Mánudagur 18.11. kl. 10.00

Við bjóðum
góða þjónustu

Já, eftir fimmtugt
Já, við starfslokaaldur

Já, 100 ára
Nei, sparnaður gagnast alla ævi
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Sérlega vel tókst til með verðlaun 
Jónasar Hallgrímssonar að þessu 
sinni og var allt í anda skáldsins 
góða: Jórunn Sigurðardóttir er 
eldsál sem hefur fjallað af ástríðu 
um bókmenntir í útvarpið um ára-
bil og notaði aldeilis tækifærið til 
að lesa þeim pistilinn sem vilja 
sjoppuvæða þá stofnun sem hún 
starfar fyrir, Ríkisútvarpið. Og 
Ljóðaslammið hjá Borgarbóka-
safninu er eitt skemmtilegasta 
framtak seinni ára í því að efla 
áhuga og vitund ungs fólks um 
möguleika og erindi ljóðlistar-
innar. 

Og ekki síst: það er löngu tíma-
bært að vekja rækilega athygli á 
því þjóðþrifastarfi sem sinnt er 
af Máltæknisetri við furðu lít-
inn skilning og hvað þá stuðn-
ing þeirra stjórnmálamanna sem 
við búum við. Í þessu starfi er 
fremstur í flokki Eiríkur Rögn-
valdsson, prófessor í íslenskri 
málfræði við HÍ, sem annars 
er kunnur fyrir frjálslyndi sitt 
í málfarsefnum og andstöðu við 
málumvöndunarmenn. En hann 
er samt sá maður sem nú stend-
ur í fararbroddi við að bjarga 
íslenskunni.

Um það snýst starf Máltækni-
seturs. Löngun til að íslenskan 
dugi áfram í nýju umhverfi. Von-
andi verður þessi viðurkenning 
til að opna augu stjórnmálamann-

anna sem virðast vilja láta reka á 
reiðanum í þessu sem öðru. Von-
andi nota þeir nú 350 ára afmæli 
Árna Magnússonar, sem á sínum 
tíma bjargaði íslenskum menn-
ingarverðmætum frá glötun, og 
fara að styðja myndarlega starf-
semi Máltækniseturs sem gæti 
bjargað íslenskri tungu í því nýja 
samfélagi sem við okkur blasir á 
nýrri öld.

„Sími sem skilur þig“
Við munum í nálægri framtíð 
nota einhvers konar vélmenni 
til þess að létta undir með okkur 
við ýmis úrlausnarefni daglegrar 
tilveru, stór og smá. Við munum 
tala við tækin í æ ríkari mæli 
eftir því sem fram líða stundir. 
Við munum gefa þeim skipanir 
og þau síðan bregðast við. Málið 
snýst um það hvort barnabörnin 
okkar nota íslensku þegar þau 
tala við ryksuguna sína, sláttuvél-
ina, símann eða bílinn, sem von-
andi á einhvern tímann eftir að 
komast af því 19. aldar stigi sem 
honum hefur verið haldið á fram 
á síðustu ár. 

Nú er ástandið þannig að ekki 
má einu sinni vekja athygli á því 
að Samsung-símar skilja okkur 
þegar við tölum íslensku við þá 
en símar frá Apple gera það ekki. 
Auglýsing sem vakti athygli á 
þessari grundvallarstaðreynd á 
spaugilegan hátt var umsvifa-
laust bönnuð af samkeppnisyfir-
völdum, rétt eins og þetta eigi að 
vera feimnismál eða skipti engu 
máli. En þetta skiptir máli. Þetta 
skiptir höfuðmáli.

Sagan kennir okkur að tungu-
mál þarf að nota á sem flestum 
sviðum tilverunnar eigi það að 

lifa. Hvers vegna ættum við að 
láta framtíðina ráðast af dyntum 
einhverra millistjórnenda hjá 
Apple-fyrirtækinu eða öðrum 
slíkum heimsvaldafyrirtækjum 
sem vilja að öll mannleg starf-
semi fari fram á þeim forsendum 
sem þeim þóknast að útdeila  – og 
rukka svo fyrir. 

Ef við tölum alltaf ensku við 
ryksuguna okkar, bílinn, sláttu-
vélina, uppþvottavélina og 
sturtuna og ef við notum alltaf 
ensku í umhverfi tölvu og síma og 
tækni – þá hefur enskan þokast 
inn á ný svið tilveru okkar, tekið 
yfir svið þar sem við notuðum 
áður íslensku. 

Svona deyja tungumál. Á því 
færri sviðum sem þau eru notuð 
er þeim mun meiri hætta á því að 
þau trénist upp og deyi. Þau deyja 
ekki úr þágufallssýki eða hljóð-
villu heldur af notkunarleysi. Þau 
deyja þegar þau eru bara til hátíð-
arbrigða, bara til spari. Tungu-
málið er því aðeins lifandi að það 
sé notað í daglegu lífi í hinu allra 
hversdagslegasta samhengi.

Frumskylda íslenskra 
stjórnmálamanna
Og er það ekki allt í lagi, spyrja 
sennilega einhverjir – þó að 
íslenskan hverfi? Nei. Ef við 
Íslendingar varðveitum ekki 
þetta tungumál gerir það eng-
inn annar. Þá fara menningar-

verðmæti forgörðum. Mannkynið 
verður einu tungumálinu fátæk-
ara, einum hugsunarhættinum, 
einni tegundinni af mennsku og 
aðferð við að fást við heiminn. 
Þegar tungumál deyr hverfur 
með því heill menningarheimur. 
Íslenskan er verðmæti í sjálfu 
sér. 

Það er frumskylda íslenskra 
stjórnmálamanna að stuðla að 
því að íslenska lifi áfram við 
nýjar aðstæður. Þetta er hægt að 
gera og aðrar þjóðir allt í kring-
um okkur gera þetta unnvörpum: 
það þarf að safna orðaforða og 
tæknivæða hann. Þetta er tíma-
frekt nákvæmnisverk sem kallar 
á vissa sérþekkingu – en þetta er 
alveg gerlegt. 

Það þarf viðhorfsbreytingu hjá 
sumum fyrirtækjum, eins og til 
að mynda Apple á Íslandi sem á 
ekki að lögsækja keppinauta fyrir 

að benda á að þeir eru komnir 
fram úr þeim á því sviði að aðlaga 
umhverfi sitt íslenskri tungu – 
heldur að mæta þeim í samkeppni 
og gera betur. 

Stjórnmálamennirnir og emb-
ættismennirnir í Menntamála-
ráðuneytinu verða að rumska. Til 
að hægt sé að inna af hendi þetta 
starf þarf sem sé svolitla peninga 
– alls ekki mikla; við erum ekk-
ert að tala um jarðgangakostnað 
hér. Eins og málum er háttað um 
þessar mundir fær þessi starf-
semi ekki neitt fé – ekki krónu. 
Það fær ekki heldur neitt úr rann-
sóknarsjóðum enda ekki hægt að 
sýna fram á að frumlegar niður-
stöður komi út úr starfinu: allt 
liggur fyrir um það sem þarf að 
gera. 

Og þá er bara að drífa í þessu. 
Það er ekki nóg að veita mönnum 
verðlaun og klapp á bakið. 

Upp á síðkastið 
hef ég nokkrum 
sinnum heyrt Ill-
uga Gunnarsson 
menntamálaráð-
herra ræða skóla-
mál. Í öll þessi 
skipti var honum 
hugleikið hversu 
i l l a  s t r á k a r 
stæðu sig í lestri, 
nefndi tölur úr 
PISA-könnuninni 
2009 og sagði að 
einn af hverjum tíu strákum gæti 
lesið sér til gagns á móti einni af 
hverri fjórum stelpum. Hann ræddi 
aldrei hugsanlegar ástæður fyrir 
slökum lesskilningi eða mögulegar 
leiðir til úrbóta. Illugi virðist falla 
í sömu gryfju umræðuhefðarinn-
ar og aðrir sem eru of uppteknir 
af því að tala um og minna reglu-
lega á vandann í stað þess að reyna 
að uppræta hann og finna ásættan-
legar lausnir.

Lestrarvandi ungmenna er ekki 
nýr af nálinni eins og mýmargar 
rannsóknir á lestri sýna. Flestir 
fræðimenn telja að gott lestrarupp-
eldi skipti höfuðmáli fyrir ánægju 
og notagildi lestrar. Lestrarátök 
í skóla, yndislestur og hvatning 
hafa reynst vel við að auka ánægju 
barna af bókum og lestri og geta 
kennarar staðfest það. Það má þó 
ekki einblína einungis á þátt skól-
anna í lestraráhuga og -getu barna 
og unglinga. Við verðum að horfa 
á samfélagið í heild og m.a. velta 
fyrir okkur uppeldisaðferðum 
og ólíkum kröfum til drengja og 
telpna. Gefum við okkur kannski 
að drengjum leiðist að lesa og 
höldum því síður að þeim bókum? 
Hafa uppeldisaðferðir áhrif á við-
horf drengja til náms og lestrar? 
Fá telpur hugsanlega meiri hvatn-
ingu og aðhald heima og í skólum 
til lestrar og náms heldur en dreng-
ir? Eru gerðar minni námskröfur til 
drengja en telpna? 

Þurfum úthald og seiglu
Það er freistandi að svara játandi 
og skella skuldinni af áhugaleysi 

drengja á uppeldisvenjur og félags-
lega tilbúin kyn en vitaskuld verð-
ur að horfa til fleiri þátta til að tak-
ast á við „lestrarvandann“. Jákvætt 
umhverfi, félagsaðstæður og fyrir-
myndir vega þungt í góðu lestrar-
uppeldi. Við þurfum að varast að 
setja drengi og telpur í fyrirfram-
gefna hópa. Við þurfum að lesa 
fyrir öll börn og kynna þau fyrir 
bókum og ekki gefa okkur að áhugi 
þeirra miðist við hugmyndir sam-
félagsins um kyn þeirra. Með því 
fækkum við tækifærum barna að 
uppgötva sig á eigin forsendum. 

 Nú er skiljanlegt að Illugi haldi 
að meginvandi drengja í skóla-
kerfinu sé slök lestrarkunnátta, 
því þannig hefur umræðan lengi 
verið. Hann er hins vegar í ein-
stakri stöðu til að blása til sóknar 
og upphefja lestur og bækur en ekki 
bara ræða þennan tiltekna vanda. 
Til þess getur hann fengið í lið með 
sér fagmenntað fólk, hvatt foreldra 
og nærsamfélagið til að vera fyrir-
myndir barna í lestri og hann getur 
sett jafnréttismálin í forgang og 
reynt að uppræta staðalímyndir í 
skólakerfinu. Það mætti líka taka 
skólakerfið og menningu þess til 
gagngerrar endurskoðunar og inn-
leiða kynjafræðikennslu á öllum 
skólastigum.

 Árangur ungmenna í lestrar-
könnunum PISA færist hægt upp 
á við (þ.m.t. drengja). Við þurfum 
úthald og seiglu og trú á unga fólk-
inu okkar enda eru það fyrst og 
fremst hagsmunir þess að geta lesið 
sér til gagns og gamans. Börn eiga 
skilið að við tölum í lausnum og á 
uppbyggilegum nótum en bendum 
ekki stöðugt á hvað þau geta ekki. 
Þegar öllu er á botninn hvolft geng-
ur okkur alltaf betur með hvatn-
ingu og uppörvun en þegar eilíflega 
er verið að tala úr okkur kjarkinn. 
Vonandi hefur menntamálaráð-
herra það hugfast næst þegar hann 
talar um skólamál. 

Lestrarhvatning
➜ Við þurfum að varast að 
setja drengi og telpur í fyrir-
framgefna hópa.

MENNTUN

Líf Magneudóttir
fulltrúi VG í skóla- 
og frístundaráði 
RVK

Að bjarga íslenskunni
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Sagan kennir okkur 
að tungumál þarf að 

nota á sem flestum sviðum 
tilverunnar eigi það að lifa.

RÚV  Jórunn Sigurðardóttir hefur fjallað af ástríðu um bókmenntir í útvarpið.

ANTIKÚTSALA
20-50% 
AFSLÁTTUR
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Umræðan um kennara-
starfið og framhalds-
skólana undanfarnar 
vikur hefur verið niður-
drepandi. Upphrópanir 
eins og „styttum nám til 
stúdentsprófs“ bæta ekki 
sjálfsmynd stéttarinnar 
og hugmyndir almenn-
ings um menntakerfið. 
Þeir sem hrópa hæst, 
tala menntakerfið og 
starf kennaranna niður á 
meðan þeir ættu einmitt 
að gera þveröfugt. Alla fræðilega 
umræðu vantar, engar úttektir á 
sannri stöðu framhaldsskólanna 
eru gerðar og samvinnu skortir 
sárlega. Það er ekki raunhæft að 
hrópa. 

Í framhaldsskólum landsins fer 
fram vinna að stórtækum kerfis-
breytingum sem geta m.a. leitt 
til styttra náms til stúdentsprófs. 
Kennarar og starfsgreinaráð eru 
í óðaönn að endurskipuleggja 
allt nám í takt við ný framhalds-
skólalög sem taka eiga gildi árið 
2015. Upphrópanirnar skapa ekki 
vinnufrið, við vitum ekki hvort öll 
okkar vinna nýtist eða ónýtist þar 
sem samtal og samvinnu vantar 
milli okkar og þeirra sem hrópa. – 
Af hverju þessi hróp þegar vinna 
að mikilvægum breytingum á sér 
stað? – Af hverju ræðum við ekki 
einfaldlega saman? Og finnum 
málinu farveg sem er nemendum 
í hag. Þeir eru jú aðalatriðið er 
það ekki?

Velja stúdentspróf
Stytting námstíma til stúdents-
prófs er af hinu góða ef hún er 
unnin rétt. Núna er staðan sú, eins 
og fram kom í máli Gylfa Þor-
kelssonar í grein sinni „Hlauptu, 
krakki hlauptu“ á vef Kennara-

sambands Íslands, að 95% 
hvers árgangs sem lýkur 
grunnskóla fara í fram-
haldsskóla. Þrátt fyrir 
töluvert framboð iðnnáms 
og styttri brauta annarra 
en hefðbundinna stúdents-
prófsbrauta í framhalds-
skólum virðast flestir 16 
ára unglingar sækja mest 
inn á stúdentsprófsbraut-
ir. Til samanburðar fara 
um 40% árgangs finnskra 
ungmenna inn á verknáms-

brautir; Finnar þekkja vart brott-
fall (sjá: Cedefob. 2012. Finland, 
VET in Europe – Country report).

Brottfall er alþekkt vandamál 
á Íslandi og má vafalítið m.a. 
rekja til þessa háa hlutfalls nem-
enda sem sækir á beinar stúdents-
brautir. Margir finna sig ekki í 
því námi sem þeir völdu, ráða illa 
við það og gefast upp og hætta 
eða skipta um nám sem leiðir til 
lengri skólavistar en þörf er á. Ég 
fæ ekki séð hvernig bein stytting, 
eins og rædd hefur verið undan-
farið, kæmi núverandi brottfalls-
hópi til góða enda hafa engin hald-
góð rök komið fram um að stytting 
námsins muni minnka brottfall. 
Brottfall er kostnaðarsöm breyta 
sem hægt væri að lækka umtals-
vert með nýrri hugsun og nýjum 
leiðum.   

Markviss samvinna
Stefnuleysi og rótleysi nemenda er 
ein nokkurra orsaka brottfalls. Í 
framhaldsskólum fer engin mark-
viss starfskynning fram, sam-
vinna framhaldsskóla og atvinnu-
lífs er takmörkuð við iðnbrautir og 
ungmenni þekkja lítið sem ekkert 
þau atvinnutækifæri sem þeim 
bjóðast í framtíðinni. Hér blasir 
við tækifæri og nú er lag. 

Atvinnulífið kvartar sáran 
undan því að framhaldsskólar 
þjóni illa hagsmunum þeirra og 
mennti ekki starfskrafta til fram-
tíðar. Samvinna þessara tveggja 
meginstoða íslensks hagkerf-
is væri ein leið og kæmi öllum 
vel. Saman gætum við skipulagt 
markvisst grunnstarfsnám sem 
byggðist á því að óráðnir nem-
endur framhaldsskóla gætu valið 
að fara í starfskynningaráfanga 
og einfalda þjálfun í ákveðnum 
störfum undir ströngu regluverki 
og nákvæmri markmiðssetn-
ingu. Þannig færi nemandinn út á 
vinnumarkaðinn og öðlaðist dýr-
mæta reynslu og þekkingu sem 
hann fær ekki inni í skólanum. 
Um leið er líklegt að nemandinn 
gerði sér gleggri mynd af þeirri 
framtíð sem bíður og kæmi auga 
á leiðina sem hann vill fara. Hve-
nær á námstímanum og hvernig 
kynningin færi fram mætti útfæra 
síðar en samvinna eins og hér um 
ræðir kæmi öllum vel. Í beinu 
framhaldi gætu framhaldsskólar 
og atvinnulíf skipulagt saman við-
eigandi námsbrautir. 

Samvinna eins og þessi yrði far-
sæl og mun betri leið til að minnka 
brottfall, vísa nemendum á greið-
færa braut og stytta um leið núver-
andi námstíma þeirra sem er of 
langur. 

Illa ígrunduð, órannsökuð og 
vanunnin stytting mun skemma 
meira en bæta. 

Tölum frekar saman og vinnum 
saman – það er öllum í hag!

Tölum saman – vinnum saman!
MENNTUN

Sigrún Birna 
Björnsdóttir
framhaldsskóla-
kennari

➜ Þeir sem hrópa hæst, 
tala menntakerfi ð og starf 
kennaranna niður á meðan 
þeir ættu einmitt að gera 
þveröfugt.

Funda- og veisluþjónusta
að hætti Jóa Fel

Verð per. mann 945 kr.-

PÖNTUNARSÍMI: 588 8998

Skoðaðu úrvalið á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

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

Notaðir bílar
- Brimborg 

     Verð: 3.990.000 kr.
Volvo S40 Momentum D3 MBF22
Skráður september 2011, D3 dísil, sjálfskiptur
Ekinn 36.000 km.
Ásett verð: 4.290.000 kr.

     Tilboð: 1.790.000 kr.
Citroën C3 Seduct. Airdream PLB51
Skráður apríl 2012, 1,6 dísil, beinskiptur
Ekinn 63.000 km.
Ásett verð: 1.990.000 kr.

     Tilboð: 3.490.000 kr.
Mazda5 Advance MPV OES41
Skráður apríl 2013, 1,6 dísil, beinskiptur
Ekinn 24.000 km. 
Ásett verð: 3.690.000 kr.

400.000 KR. 
 

   FERÐAFJÖR NOTAÐRA BÍLA 

FINNDU BÍLINN ÞINN Á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

Fyrir 
stórfjölskylduna,

7 manna

*Allir sem kaupa notaðan bíl af Brimborg á tímabilinu 7. nóvember 2013 til og með 20. desember 2013 fara í pott. Einn heppinn vinningshafi  
  verður svo dreginn út 23. desember 2013 og fær hann 400.000 kr. gjafabréf frá WOW air.  Athugið á ekki við um umboðssölubíla.

Kauptu notaðan bíl af Brimborg 
og þú átt möguleika á að vinna

* GJAFABRÉF FRÁ WOWair

MIKIÐ ÚRVAL
NOTAÐRA BÍLA

Vertu með!

Sparneytinn,
vel búinn og

öruggur

Hvert myndir 
þú fara?

Í ábyrgð

Í ábyrgð

Öruggur
og nettur

sparibaukur   



SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900 · samsungsetrid.is

NÝ LED SMART TV
7005 & 8005 LÍNUR FRÁ

SJÓNVÖRPIN FRÁ SAMSUNG ERU EINSTÖK GÆÐATÆKI OG MARG VERÐLAUNUÐ UM HEIM ALLAN

Glæsilegt verðlaunatæki

Njóttu glæsilegrar hönnunar
og framúrskarandi myndgæða
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40" = 329.900.-
46" = 389.900.-
55" = 599.900.-
60" = 849.900.-

40" = 379.900.-
46" = 479.900.-
55" = 699.900.-
65" = 999.900.-
75" = 1.890.000.-

Meðal nýjunga frá Samsung:

Sjónvarpið mælir með sjónvarpsefni byggt á 
áhorfi þínu.
Innbyggð myndavél sem þekkir andlit, hentar vel 
í Skype myndsímtöl.
Stjórnaðu tækinu með rödd og handarhreyfingum.
Uppfærslu möguleiki með „Smart Evolution“ 
kubbnum.
Auðvelt að streyma efni frá sjónvarpinu yfir á 
spjaldtölvuna og snjallsímann og öfugt.
Snjallsjónvarp (Smart-TV) sem stjórnað er með 
háþróuðum aðferðum.

HLJÓMTÆKI
HW-F751

Hágæða heimabíóstæða – "Soundbar" við sjónvarp 
og hljómtæki með afspilun frá snjallsíma og USB.
Stútfull af hátækni. Til í mörgum stærðum. 
Verð: 189.900
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Okkar elsku yndislegi sonur,  
bróðir og frændi, 

HELGI RAFN OTTESEN 

lést þriðjudaginn 12. nóvember. Útförin  
fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn  
19. nóvember kl. 15:00.

Þórhallur Ottesen     Elín Margrét Jóhannsdóttir
Valdís Ósk Ottesen
Alexander Helgi Ottesen

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

FJÓLA SIGURÐARDÓTTIR
Krummahólum 25, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans 
föstudaginn 8. Nóvember. Útförin fer 
fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 19. 
nóvember kl. 13.00. Sérstakar þakkir fær starfsfólk 11-G á 
Landspítalanum fyrir hlýtt viðmót og góða umönnun.

Guðlaugur Jónas Guðlaugsson 
Sigríður Guðlaugsdóttir
Guðlaugur Guðlaugsson Guðrún Pétursdóttir
Gunnar Guðlaugsson Anna Guðjónsdóttir
Sveinbjörn Guðlaugsson Sigurrós Magnúsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Komin er út Dagbók Jóhannesar úr 
Kötlum úr vináttuheimsókn til Kína 
árið 1952, á kínversku. Í kjölfar ferð-
arinnar var Kínversk-íslenska menn-
ingarfélagið, Kím, stofnað árið 1953 
og er útgáfa bókarinnar í tilefni af 60 
ára afmæli þess. Þýðingin og útgáfa 
dagbókarinnar á íslensku og kín-
versku er samvinnuverkefni sendi-
ráðs Íslands í Peking og Háskóla 
erlendra fræða í Peking, BFSU, þar 
sem íslenska er meðal námsgreina. 
Haldið var upp á útgáfuna með 
útgáfuhátíð og tónleikum kammer-
tríós Guðrúnar Birgisdóttur, Selmu 
Guðmundsdóttur og Martial Nardeau 
í BFSU í lok október. 

Rektor BFSU, Han Zhen, flutti 
ávarp á hátíðinni, ásamt Ragnari 
Baldurssyni sendifulltrúa, Arnþóri 
Helgasyni, vináttusendiherra og 
formanni Kím, sem fór sérstaklega 
til Kína vegna útgáfunnar, og Xie 
Binbin, fulltrúa kínversku nemend-
anna sem þýddu bókina yfir á kín-
versku. Túlkur íslensku vináttu-
sendinefndarinnar sem hélt til Kína 
undir forystu Jóhannesar úr Kötlum 
árið 1952, frú Ying Manru, sem nú 
er 85 ára gömul, tók líka til máls og 

lýsti kynnum sínum af sendinefnd-
armönnum. Hún las klökkum rómi 
upp þjóðhátíðarljóðið 1. október, við 

mikla hrifningu viðstaddra. Dagbók-
arbrotin hafa ekki enn verið gefin út 
hér á landi.

Dagbók Jóhannesar 
kemur fyrst út í Kína
Dagbók Jóhannesar úr Kötlum úr vináttuheimsókn til Kína árið 1952 kom út í Kína 
nýlega í tilefni af 60 ára afmæli Kínversk-íslenska menningarfélagsins.

HÁTÍÐARGESTIR  Hópur Kínverja og Íslendinga sem voru viðstaddir útgáfuna í Peking. Ying 
Manru er lengst til hægri í fremri röð og Arnþór Helgason vináttusendiherra við hlið hennar.

MERKISATBURÐIR
1626 Péturskirkjan í Róm vígð af Úrbanusi 8. páfa, en bygging henn-
ar hófst árið 1506.
1709 Biskupsstofan á Hólum í Hjaltadal brennur. Mikið af verðmæt-
um tapaðist.
1897 Blaðamannafélag Íslands er stofnað.
1939 Margaret Atwood, kanadískur rithöfundur, fæðist.
1962 Niels Bohr, danskur eðlisfræðingur og Nóbelsverðlaunahafi, 
andast.
1981 Áttunda hrina Kröfluelda hefst. Stóð hún í fimm daga.
1982 Vilmundur Gylfason gengur úr Alþýðuflokknum og stofnar 
Bandalag jafnaðarmanna.
1993 Írska drengjahljómsveitin Boyzone var stofnuð.
2007 101 námuverkamaður lét lífið í námuslysi í Úkraínu.

PÉTURSKIRKJAN  Vígð af Úrbanusi 8. á þessum degi árið 1626.

Landspítali (LSH) og Háskólinn í 
Reykjavík (HR) hafa skrifað undir 
samstarfssamning um þjónustu, rann-
sóknir og kennslu á sviði heilbrigð-
isverkfræði og stofnun heilbrigðis-
tækniseturs. Stefnt er að því að 
útvíkka samstarf Háskólans í Reykja-
vík og Landspítala þannig að það nái 
yfir fleiri starfssvið.

„Samningurinn er afar mikilvægur 
til þess að tryggja framþróun í heil-
brigðisverkfræði, bæði hvað varðar 
tæknina sjálfa og þann mannauð sem 
nauðsynlegur verður til þess að sinna 
lækningatækjum og hvers kyns tækni 
til lækninga. Við á Landspítalanum 
fögnum því að vera virkir þátttakend-
ur í þessari vegferð,“ segir Páll Matt-
híasson, forstjóri Landspítala, þegar 
hann er spurður út í samstarfið. 

Markmið með samningnum er að 
skapa umgjörð og sérhæfða aðstöðu 
við HR og LSH fyrir kennslu, rann-
sóknir og þróunarverkefni á sviði heil-
brigðisverkfræði, meðal annars með 
því að koma á fót heilbrigðistækni-
setri. Setrið er rekið sameiginlega á 
vegum LSH og HR, og er í húsnæði 
HR við Nauthólsvík. Þar verður rekin 
sú vísinda- og þróunarstarfsemi sem 
greininni er nauðsynleg og nýtist jafnt 
deildum LSH og HR. 

Heilbrigðisverkfræði hefur verið 
kennd við tækni- og verkfræði-
deild HR undanfarin átta ár og 
hefur verið óformlegt samstarf milli 
HR og Landspítalans frá upphafi.
„Þetta er mikilvægt skref. HR hefur 
i mörg ár átt mjög gott samstarf við 
Landspítala - háskólasjúkrahús bæði í 

námi og rannsóknum, en Landspítal-
inn hefur meðal annars verið bakhjarl 
náms í heilbrigðisverkfræði. Með þess-
um samningi festum við samstarfið í 
sessi og styrkjum það til framtíðar,“ 
segir Ari Kristinn Jónsson, rektor 
Háskólans í Reykjavík. 

Samkvæmt samningnum mun HR 
annast menntun háskólanema í heil-
brigðisverkfræði og bera faglega 
ábyrgð á kennslu greinarinnar auk 
þess að standa fyrir rannsóknum á 
sviði heilbrigðisverkfræði. HR mun 
taka þátt í þróun á tækni og notkun 

hennar við lækningar, hjúkrun og 
aðrar greinar á Landspítalanum. Þá 
mun LSH koma að verklegu námi nem-
enda í heilbrigðisverkfræði við HR og 
leggja til húsnæði og aðstöðu fyrir þá 
meðan þeir eru í verknámi. Samkvæmt 
lögum um heilbrigðisstofnanir ber 
LSH meðal annars að annast starfs-
nám háskólanema, annast vísinda-
rannsóknir á heilbrigðissviði og gera 
háskólamenntuðu fagfólki kleift að 
sinna fræðastörfum, með því að veita 
þeim aðstöðu til rannsókna. 

 marinmanda@frettabladid.is

Í samstarf um stofnun heilbrigðistækni-
seturs og nám í heilbrigðisverkfræði
Landspítalinn og HR skrifa undir samstarfssamning um þjónustu, rannsóknir og kennslu.

SAMSTARF HR OG LSH  Ólafur Baldursson, framkvæmdastjóri lækninga við LSH, Magnús 
Gottfreðsson, yfirlæknir vísindadeildar Landspítalans, Ari Kristinn Jónsson, rektor HR, Páll 
Matthíasson, forstjóri LSH, Haraldur Auðunsson, sviðsstjóri heilbrigðissviðs tækni- og verk-
fræðideildar HR, og Guðrún Sævarsdóttir, deildarforseti tækni- og verkfræðideildar. 

Breska poppstjarnan Kim Wilde fæddist þennan dag í vesturhluta 
London árið 1960. Hún var elsta dóttir Marty Wilde og Joyce Baker 
sem var meðlimur 
söng- og dans-
grúppunnar The 
Vernon Girls. Kim 
var plötusnúður 
og sjónvarpskynnir 
sem skaust upp á 
breska vinsælda-
listann með laginu 
Kids in America árið 
1983. Kim tók við 
Brit-verðlaununum 
sem besta breska 
söngkonan árið 
1987. Hún hefur 
selt yfir tíu milljónir 
platna á heimsvísu 
og tuttugu milljónir 
smáskífa. Kim Wilde 
var ein vinsælda 
poppstjarna níunda 
áratugarins en árið 
1998 ákvað hún að 
verða skrúðgarð-
yrkjumaður. 

ÞETTA GERÐIST: 18. NÓVEMBER 1960

Poppstjarna fæddist

KIM WILDE   fæddist á þessum degi árið 1960.

Save the Children á Íslandi



SYKURPÚÐI
Irving Harper hannaði Marsh-
mallow-sófann eða sykurpúða-
sófann fyrir George Nelson árið 
1956.

PureLogicol er árangursrík leið 
til að viðhalda heilbrigðu magni 
kollagens í líkamanum og hefur 

í för með sér að húð, hár og neglur 
styrkjast og verða unglegri,“ segir Anna 
Björg Hjartardóttir, framkvæmdastjóri 
Celcus heilsu- og hjúkrunarvara.

Kollagen er öflugasta byggingarprót-
ín líkamans og eru allt að 75 prósent 
húðar, hárs, nagla og liðvefja líkamans 
úr kollageni. Með aldrinum hættir lík-
aminn smám saman að framleiða kolla-
gen og það brotnar niður í líkamanum.

„Kollagen samanstendur af vatns-
leysanlegum peptíðum sem eru rík 
uppspretta amínósýra sem eru aðal 
uppbyggingarefni líkamans. Kollagen-
uppbót, í formi fæðubótarefnis, getur 
hjálpað við auka myndun kollagens með 
því að örva starfsemi bandvefsfruma 
sem bera ábyrgð á náttúrulegri fram-
leiðslu kollagens í líkamanum,“ útskýrir 
Anna Björg.

Eftir að ástand húðar batnar heldur 
hún betur raka 
og verður þétt-
ari og mýkri. 
Þá meðtekur 
hún betur vönduð krem og fegrunarað-
gerðir, þannig að allt hjálpast að.

„Aukið magn kollagens stuðlar að 
betri liðheilsu og vellíðan. Allir liðvefir 
verða bæði sterkari og fjaðurmagnaðri 
sem gefur líkamanum afgerandi ung-
legra yfirbragð.“

Anna Björg segir ánægjulegt að 
algengt sé að finna strax betri, dýpri og 
meira endurnærandi svefn.

„Margir tala um að hafa ekki sofið 
jafn vel í áraraðir. PureLogicol er 
enda uppbyggjandi kúr og greinilegur 
árangur bæði sýnilegur og finnanlegur 
næst innan þriggja til fjögurra vikna og 
heldur áfram að bæta sig við reglulega 
inntöku í allt að ár. Hve mikill árangur 
næst ræðst þó af aldri einstaklingsins, 
þyngd hans og tíðni efnaskipta.“ 

Mælt er með þriggja mánaða kolla-
gen-kúr fyrir hámarks árangur og hægt 

er að viðhalda árangrinum með daglegri 
inntöku færri hylkja.

„PureLogicol lagfærir og er fyrir-
byggjandi til að hægja á hrörnun húðar 
og líkama. Fæðubótarefnið er eina 

kollagen-form-
úlan sem niður-
stöður hlut-
lausra klínískra 

rannsókna hafa sýnt að bæti almennt 
heilbrigði húðar.“ 

Í PureLogi-
col er ein-
ungis notað 
kollagen 
í hæsta 
gæðaflokki. 
Fram-
leitt eftir 
ISO9001. 
Fæst í 
apótekum, 
Grænni 
heilsu, Lif-
andi mark-
aði og Frí-
höfninni.

UNGLEGRI LÍKAMI
CELCUS KYNNIR  Húðin verður unglegri, líkaminn hraustari og hár og negl-
ur sterkari með kollagen-fæðubótarefninu PureLogicol sem dregur úr fínum 
línum  húðarinnar, eykur raka hennar, almenna vellíðan og liðleika.

PURELOGICOL
Hrukkur og línur slétt-
ast um 43%.
Húð þéttist, mýkist og 
raki eykst um 29%.
Svitaholur minnka um 
35%.

LJÓMI
PureLogicol dregur sýni-
lega úr fínlegum línum 
& hrukkum og húðin 
fær aukna fyllingu, þétt-
leika og ljóma. Að auki 
styrkjast hár og neglur 
og árangur sést og finnst 
á öllum líkamanum.
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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 

Bollarnir heita 210 því ég vigta ná-
kvæmlega 210 grömm af postu-
línsleir í þá,“ útskýrir Ólöf Erla 

Bjarnadóttir, leirkerasmiður í Kirsu-
berjatrénu,en bollarnir eru meðal þess 
nýjasta sem hún sendir frá sér nú fyrir 
jólin. Spurð af hverju 210 grömm, segir 
hún það vera það magn sem hún venju-
lega notar til að renna meðalstóran 
bolla úr postulínsleir. 

„Mig langaði hins vegar til að teygja 
mig eins og hægt væri í báðar áttir 
með þetta magn, í þykka og þunna 
bolla en samt þannig að þeir þjónuðu 
ákveðnu notagildi. Þeir stærstu eru 
næfurþunnir tebollar en þeir minnstu 
þykkir espresso bollar.“ 

Sjálf er Ólöf Erla mikil kaffimann-
eskja og drekkur ólíka kaffidrykki úr 
ólíkum bollum. Á kvöldin drekkur hún 
hins vegar te. „Nú til dags drekkur 
ein og sama manneskjan margvíslega 
drykki yfir daginn og það má segja að 
það hafi verið kveikjan að hugmynd-
inni. Ég byrja til dæmis sjálf á cappucc-

ino á morgnana, espresso í eftirmið-
daginn og svo te á kvöldin. Fyrir þetta 
þarf mismunandi bolla, þykkan lítinn 
bolla fyrir espresso og þunnan stóran 
bolla fyrir te.“ 

Hver 210 bolli er einstakur og ólíkur 
öllum hinum en þó má sjá svip milli 
þeirra, svo sem eins og hjá einstak-
lingum innan sömu fjölskyldu, útskýrir 
Ólöf Erla. Hún segir rennslu á leir ekki 
bara tækni heldur hafi hver rennari 
sín persónulegu einkenni svipað og 
pensildrættir hjá málara. 

„Mín menntun og minn bakgrunnur 
er í listhandverki, þar sem hvert stykki 
er einstakt. Allir bollarnir eru glerjaðir 
með hlutlausum glerungi til að draga 
sem best fram mismunandi form og 
stærð hvers bolla. Ég vonast til að boll-
arnir sýni persónueinkenni mín sem 
rennara. Það er mjög gaman að vinna 
svona og ég á örugglega eftir að vinna 
fleiri hluti á þennan hátt, það er mis-
munandi hluti úr sama magni af leir.“

 ■ heida@365.is

ENGINN BOLLI EINS
HANDVERK  Ólöf Erla Bjarnadóttir leirkerasmiður sendi nýverið frá sér mis-
munandi bolla sem þó eiga það sameiginlegt að í þá fer nákvæmlega sama 
magn af postulíni. 

LISTHANDVERK Ólöf 
Erla Bjarnadóttir segir 
hvern rennara hafa sín 
persónulegu einkenni 
svipað og málarar hafa 
ólíka pensildrætti.

SMÁKÖKUR MEÐ MÖNDLUM

3/4 bolli möndlur saxaðar
1/2 bolli súkkulaði saxað (eða 
þurrkuð trönuber)
3 egg
1 tsk. vanilludropar
2 bollar hveiti
3/4 bollar sykur
1 tsk. lyftiduft
1/4 tsk. salt

Þeytið eggin saman við vanillu-
dropana. Blandið hveiti, sykri, 
lyftidufti og salti saman í aðra 
skál og hellið söxuðum möndl-
um og súkkulaði út í. Bætið þá 
eggjahrærunni út í þurrefnin og 

hrærið saman. Skiptið deiginu í 
tvo hluta og mótið tvær lengjur 
á bökunarplötu, um það bil 18 
cm langar og 8-10 cm breiðar. 
Bakið í 180 gráðu heitum ofni í 35 
mínútur. Takið út úr ofninum og 
látið kólna á grind í 10 til 15 mín-
útur. Færið lengjurnar á bretti og 
skerið í sneiðar. Raðið sneið-
unum á bökunarplötuna og bakið 
aftur í 10 mínútur. Snúið þeim 
við og bakið enn í 10 mínútur. Því 
lengur sem smákökurnar eru í 
ofninum því stökkari verða þær. 
Látið svo kólna áður en þeim 
er raðað í loftþétt box. Þannig 
geymast skotturnar í nokkrar 
vikur. www.joyofbaking.com

MEÐ KAFFINU
Stökkar smákökur til að dýfa í rjúkandi kaffibollann eru einfaldar að gerð en 
tímafrekar í bakstri. Þær eru þó fyrirhafnarinnar fullkomlega virði. 

SMÁKÖKUR Einfaldar og góðar.

ÓLÍKIR Bollarnir 
210 eru nýjasta 

vara Ólafar Erlu, 
leirkerasmiðs 

í Kirsuberja-
trénu, en í þá 

fer nákvæmlega 
sama magn af 

postulínsleir. 
MYND/ÓLÖF ERLA

Mörkinni 6  |  108 Reykjavík |  S: 568 2533  |  www.fi.is

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

Fræðslu- og myndakvöld 
Fræðslu- og myndakv

Mikilvægi hreyfingar fyrir stoðkerfi - Á sjókeip kringum Ísland

Í sal FÍ 20. nóvember, kl. 20:00
Jón Gunnar Þorsteinsson sjúkraþjálfari á Reykjalundi  

fræðir okkur um áhrif göngu á stoðkerfið, bein, liði og 

vöðva og um heilsusamleg áhrif í víðara samhengi. 

Að loknu kaffihléi mun Gísli Friðgeirsson eðlisfræðingur 

segja okkur frá siglingu sem hann fór á sjókeip (kajak) 

kringum Ísland sumarið 2009.

Aðgangseyrir kr. 600, innifalið kaffi og kleinur

                  Allir velkomnir!

hollur kostur á 5 mín.

PlokkfiskurPlokkfiskur
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■ JÓLIN
Bandaríkjamenn eru jólabörn 
og nú eru allar verslanir þar 
í landi troðfullar af alls kyns 
jóladóti. Þakkargjörðarhátíðin 
er frekar seint þetta árið eða 
28. nóvember. Daginn eftir 
hátíðina er svokallaður Black 
Friday en þá eru risaútsölur í 
öllum verslunum. Íslendingar 
geta nýtt sér þessar útsölur 
þótt þeir sitji heima því margar 
stórverslanir senda til Íslands. 
Ágætt er að skoða jóladótið á 
netsíðum núna og grípa síðan 
tækifærið að panta þegar 
útsölurnar hefjast. Reyndar eru 
margir kaupmenn þar vestra 
pirraðir á hversu seint þakkar-
gjörðarhátíðin er og hafa sumir 
þjófstartað útsölum og bjóða 
nú þegar mikinn afslátt. Þeir 
sem hafa gaman af að skreyta 
umhverfi sitt utanhúss geta 
skoðað ótrúlegt úrval ýmissa 
fígúra á netsíðum. Sömuleiðis 
þeir sem hafa gaman af ljósa-
seríum, glitrandi jólatrjám eða 
fallegu inniskrauti.

Margir eru á síðustu stundu 
hver jól við að póstleggja jóla-
kortin og jólagjafirnar. Síðustu 
vikurnar fyrir jól líða hratt og 
því er ekki seinna vænna en að 
huga að síðustu skiladögum 
jólakorta og jólapakka innan-
lands og erlendis.
Þeir sem ætla að senda jóla-
kort og jólapakka innanlands 
geta miðað við fimmtudaginn 
19. desember sem síðasta 
skiladag. Þeir sem ætla að 
senda jólakort og pakka til út-
landa þurfa að vera öllu fyrr 
á ferðinni; síðasti skiladagur 
fyrir jólakort og pakka til 
Evrópulanda er 16. desember 
en 10. desember til landa utan 
Evrópu.
Öll jólakort má póstleggja í 
póstkössum. Alla jólapakka 
þarf hins vegar að koma með á 
næsta pósthús en þau eru um 
70 talsins og er að finna um 
allt land. 
Nánari upplýsingar er að finna 
á skiladagar á póstur.is eða hjá 
þjónustuveri Póstsins í síma 
580 1200.

SKILADAGAR 
Á JÓLAPÓSTI

■ FJÖGUR HÚSRÁÐ
Matargerð og þá sérstaklega steikingu og brasi fylgir 
oft óþægileg lykt sem loðir í loftinu. Hér eru nokkur 
húsráð sem draga snarlega úr lyktinni.

1 Settu vatn í litla skál. Kveiktu á eldspýtu og láttu 
hana loga í 7-10 sekúndur. Hentu eldspýtunni í 

vatnsskálina og lyktin gufar upp.  

2 Settu vatn í pott. Skrældu appelsínu, sítrónu eða 
lime og settu börkinn út í vatnið. Láttu malla við 

vægan hita um stund. Sítrusilmur dregur veru-

lega úr vondri lykt. Eins má sjóða 
negulnagla eða vanillustöng.

3 Taktu fram öskubakka. 
Finndu til grenigrein. Kveiktu í 

öðrum endanum og leyfðu grein-
inni að brenna upp í bakkanum. 
Grenilyktin mun brátt umlykja 
heimilið. 

4 Settu smáveigis borðedik í skál. Láttu standa í 
eldhúsinu þar til lyktin hverfur.

LOSNAÐU VIÐ FNYKINN
Það er einfaldara en þú heldur að losna við óþægilega lykt úr eldhúsinu.

MDU MEÐ MÁLIN KOM og við
nnum, teiknum og gerum hön
r hagstætt tilboðþér

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI
Þú nýtur þekkingar og 
reynslu og fyrsta flokks 
þjónustu.

VIÐ KOMUM HEIM TIL ÞÍN,
tökum mál og ráðleggjum 
um val innréttingar.

ÞÚ VELUR að kaupa inn-
réttinguna í ósamsettum
einingum, samsetta, eða 
samsetta og uppsetta.

HREINT OG KLÁRT

Við sníðum innrétt-
inguna að þínum 
óskum.  Þú getur fengið 
skúffur og útdregin 
tauborð undir véL-
arnar, einnig útdreginn 
óhreinatausskáp, 
kústaskáp o.m.fl . 

r og sérsmíði

Baðherbergi

Uppþvottavélar

Helluborð

OfnarOfnar

HáfarHáfar

RAFTÆKI
AFSLÁTTUR30% 

AF ÖLLUM 

RAFTÆKJUM ÞEGAR 

INNRÉTTING ER 

KEYPT

Vandaðar hillur Pottaskápar Þvottahú

ÁBYRGÐ - ÞJÓNUSTATT

Fríform annast alla þjónustu.
(Trésmíðaverkstæði, raftækjaviðgerðaverkstæði).

VÖNDUÐ RAAFFFFFFFFFFFFFFFFTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTÆKI TT
Á VÆGU VEÁ RÐIRR

friform.is

VifturVift

BESTA VERÐ!
NÚ Í AÐDÍ RAGANDA JÓLANNA HÖFUM VIÐ ÁKVEÐIÐ AÐ BJÓÐA OKKAR

ALBESTTA VETT RÐ, SANNKALLAÐRR  JÓLAVERÐ!

HREINT OG KLÁRT

Við sníðum
inguna a
óskum.
skúffu
taubo
arna
óhr
kú

Fatataskápar r o

ottahúsinnréttingar

AFSLÁTTUR

25% AF ÖLLUM 
INNRÉTTINGUMTIL JÓLA

20%

JÓLASKRAUT 
Á ÚTSÖLU

a 

Láttu standa í

SÍTRÓNA
Sítrusilmur dregur úr 
vondri lykt.
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Hattarinn bjó til fimm mismunandi 
útlit fyrir Barbie, þar á meðal 
kokteilkjól, skósíðan ballkjól og 

míníkjól úr flaueli. „Barbie er einn besti 
kúnni sem maður getur óskað sér,“ 
segir Jones. „Hún kom inn á stofuna 
út af einum hatti en fór út með fimm 
glæsilega alklæðnaði. Við Barbie höfum 
sömu sýn á hönnun; við elskum hefðir 
en höfum auga fyrir framtíðinni,“ segir 
Jones glettinn.

Hver dúkka kostar 250 pund eða 50 

þúsund krónur en dúkkurnar voru frum-
sýndar í leikfangaverslun Selfridges í 
London í gær. Barbie hefur hafið sam-
starf við ýmsa heimsfræga hönnuði und-
anfarið og má þar nefna Azzedine Alaïa, 
Burberry, Comme des Garçons, Chanel, 
Louis Vuitton og Prada.

„Við erum hugfangin af hugmyndinni 
um einstakar jólagjafir,“ segja 
forsvarsmenn Selfridges, sem 
telja mikla eftirspurn eftir mun-
um sem eru algerlega sér á parti. 

SKRAUTLEG BAR-
BIE HATTARANS
TÍSKA  Enski hattarinn frægi, Stephen Jones, hefur tekið frægustu dúkku heims í 
yfirhalningu fyrir jólin. Hreindýrshorn og jólakúla eru meðal fylgihluta.

HATTARI
Stephen Jones er víð-
frægur fyrir hattahönn-

un sína en hann þykir 
bæði fyndinn og 
uppfinningasamur.
NORDICPHOTOS/GETTY

Margir bíða spenntir eftir 
tískusýningu undirfatarisans 
Victoria‘s Secret enda er ekki 
aðeins um tískusýningu að ræða 
heldur rífandi skemmtun þar 
sem fyrirsæturnar strunsa um 

sviðið innan um skemmtikrafta. 
Í ár var það söngkonan við-

kunnanlega Taylor Swift sem 
söng innan um fjaðurskreyttar, 
vængjaðar og léttklæddar fyrir-
sæturnar. Dramatískir búning-

arnir eru einmitt það sem dreg-
ur flesta að og í hvert sinn er 
reynt að gera meira og betur en 
síðast. Til dæmis voru nú sýnd 
undirföt búin til í þrívíddar-
prentara.

SÖNGKONA Taylor Swift söng á sýning-
unni. NORDICPHOTOS/GETTY

Í ÞRÍVÍDD Undiföt og kóróna sem búin 
voru til í þrívíddarprentara og skreytt 
Swarovski kristöllum.

ENGLAR Vængir eru einkennismerki 
tískusýningarinnar.

ENGLAR GANGA Á SVIÐ
Victoria‘s Secret-tískusýningin olli ekki vonbrigðum frekar en fyrri daginn.

Verið velkomin!

Bíldshöfða 18  -  110 Reykjavík  -  sími: 557 9510  -  www.patti.is

Opið virka daga kl. 10-18
                  laugard. 11-16 

 

Sófinn þinn útfærður eftir þínum óskum

  •  Gerð - fleiri en 900 mismunandi útfærslur 
  •  Stærð - engin takmörk
  •  Áklæði - yfir 3000 tegundir 
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FASTEIGNIR.IS
18. NÓVEMBER 201346. TBL.

Húsið er á góðum stað í borginni. Umhverfis það er góður garður.

Fold fasteignasala kynnir 
fallegt um 290 fm einbýlishús 
í Eikjuvogi, þar af er um 75 fm 
óskráður kjallari.

Á fyrstu hæð er forstofa með flís-
um á gólfi og fataskáp. Lítil gesta-
snyrting með mósaíkflísum. Hol 
með parketi. Rúmgott eldhús með 
korkflísum, upprunalegri innrétt-
ingu og borðkrók. Stórar stof-
ur með parketi og arinn í stofu, 
hlaðinn úr Drápuhlíðargrjóti. Á 

sérgangi er sjónvarpshol og fjög-
ur til fimm parketlögð svefnher-
bergi. Baðherbergi er endurnýj-
að með baðkari og sturtuklefa, 
dúkur á gólfi. Þvottahús með 
mósaíkflísum á gólfi, góðri inn-
réttingu og glugga. 

Úr þvottahúsi er hringstigi 
niður í kjallara sem er undir 
hluta hússins. Kjallarinn er ekki 
með fullri lofthæð. 

Sérinngangur er að austan-
verðu í kjallarann. Snyrting með 
dúk. Opið rými með flísum, tvö 

herbergi með teppi og tvær stór-
ar geymslur. 

Eignin er skráð 217 fm hjá 
FMR. Íbúðarhæðin er skráð 172 
fm og bílskúrinn 45 fm. Óskráð-
ur kjallarinn er um 75 fm að sögn 
seljanda. Húsið er byggt árið 1968 
en umhverfis það er fallegur garð-
ur. Vandað og vel skipulagt hús á 
góðum stað. Möguleiki að innrétta 
íbúð í kjallara. 
Fold fasteignasala, Laugavegi 
170. Sími 552 1400. Þjónustusími 
eftir lokun: 694-1400.

Gott hús við Eikjuvog

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
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Furuberg  Hfj. - Einbýli
Frábært 4-5 herb. fjölskylduhús 
með sérstæðum bílskúr á einni 
hæð. Eignin skiptist í hjóna-
herbergi, 2-3 barnaherbergi. 
Baðherbergi, gestasalerni, 
stórt eldhús, stofu/borðstofu, 
þvottahús. Góður sérstæður 
bílskúr. V. 49,9 m. 

Breiðahvarf -   Sérhæðir 
Vandaðar 5 herb. 205 og 
186 fm sérhæðir í fjórbýli 
við Breiðahvarf í Kópavogi. 
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.  Verð frá 55, millj. 

Haukdælabraut -  Raðhús 
Raðhús á tveimur hæðum á fal-
legum útsýnisstað í Grafarholti.  
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. Afhendist 
tilbúið til innréttinga. V. 48,5 m. 

Austurkór 100-102 útsýnisíb.
Glæsilegar nýjar útsýnis-
íbúðir við Austurkór 100 og 102 
í Kópavogi. Húsin tvö skiptast í 
þrjár 3ja  og þrjár 4ra herbergja 
íbúðir. Afhendast fullbúnar án 
gólfefna í september og október 
2014. 

Árakur  - 3ja herb 
Glæsileg  117 fm  íbúð við 
Árakur í Garðabæ. Íbúðin telur 
forstofu, stofu/borðstofu, eld-
hús, hjónaherbergi, barnaher-
bergi, baðherbergi, þvottahús 
og geymslu. Íbúðin er á 2.hæð í 
vönduðu viðhaldslitlu fjölbýlis-
húsi. V. 33,9m

Álfaskeið  - 3ja herb og bílsk.    
Góð 100  fm íbúð  með 25 fm 
sérstandandi bílskúr.    Björt 
íbúð, stór stofa og góðar svalir.  
þvottahús inn af eldhúsi.   parket 
og flísar á gólfum.   Laus til 
afhendingar.  V 22,0 m.

Breiðvangur – Raðhús.
Raðhús  á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr.   Stór sólpallur 
með heitum potti.  3-4 svefn-
herbergi.  laust til afhendingar.  
V. 39,5 m.

Til sölu eða leigu, 721 fm 
atvinnuhúsnæði, eignin skiptist í 
520 fm. lager og iðnaðarhúsnæði 
með tvennum innkeyrsludyrum. 
Lofthæð um 4 - 5 m. Um 200 fm. 
skrifstofurými á 2.hæð. Rúmgott 
athafnasvæði er framan við hús-
næðið með góðu gámaplássi. 

Melgerði  - Einbýlishús 
Stórt vandað og vel skipulagt 
265 fm einbýlishús á á tveimur 
hæðum með stórum 50 fm 
bílskúr og fallegum garði. Stór 
hellulögð bílaplön við húsið 
ásamt stéttum og sólpöllum. Í 
húsinu eru sex svefnherbergi og 
stórar stofur ásamt sólstofu með 
heitum potti. Eignin er laus. 

Hrísateigur -  Einbýlishús 
Mikið endurnýjað og vel 
skipulagt ca 182 fm einbýli 
ásamt 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. 
V. 64,9 m. 

Hnoðravellir - Raðhús 
Ný vel hönnuð  170 fm raðhús 
á einni hæð með grófjafnaðari 
grófjöfnuð.  Mögulegt að fá 
húsin á nokkrum byggingar-
stigum á verðum frá 32.5 m.  
Íbúðin er 143,1 fm og bílskúrinn 
26,9 fm.

Hagamelur - Atvinnuhúsnæði. 
Til sölu 80 fm  verslunarhús-
næði.  Húsið er staðsett í 
gamalgrónum verslunarkjarna 
við Hagamel í Reykjavík. Í 
húsnæðinu er í dag rekið 
Hagabakarí en húsnæðið getur 
hentað fyrir ýmsa aðra þjónustu.  
V. 13,9 m.

Unufell - 4 herb.
Góð 99,5 fm 4 herbergja íbúð. 
Yfirbyggðar svalir. Þvotta-
hús innan íbúðar. Stutt í alla 
þjónustu, skóla og leikskóla.  
V 19,9 m.

Hólmatún - Sjávarlóð 
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.
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2ja herb., 69,9 fm. 
íbúð á 2. hæð fyrir 60 
ára og eldri. 
Laus strax. Húsvörð-
ur og lyfta er í hús-
inu. Innangengt er frá 
jarð hæð í þjónustu-
sel. Fallegur sam-
eigin legur garður.
Verð kr. 22.300.000

Opið hús þriðjudag 19. nóvember kl. 13:00-13:30
 893 1819

Opið
hús

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

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Save the Children á ÍslandiSave th



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

LINNETSSTÍGUR – HAFNARFIRÐI. 
Stórglæsileg og óvenju vönduð 157,4 fm penthouse íbúð
ásamt tveimur sér stæðum í bílageymslu í nýlegu frábærlega
staðsettu lyftuhúsi í hjarta miðbæjar Hafnarfjarðar. Eignin er
byggð árið 2005 og hefur aldrei verið búið í eigninni. Innrétt-
ingar eru í hæsta gæðaflokki. Eignin er laus.

DRAUMAHÆÐ – GARÐABÆ
- Glæsilegt 159,1 fm. 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum.
- Stofa með stórum útbyggðum gluggum. Þrjú herbergi.
- Frábært útsýni til sjávar og að Heiðmörk. Suðursvalir.
- Skjólgóð verönd til suðurs. Frábær staðsetning.

UNDRALAND- REYKJAVÍK.
- Afar vel skipulagt 277,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.
- Arinstofa. Samliggjandi borð- og setustofa. Sjónvarpsstofa.
- Mögulegt er að hafa allt að 7 svefnherbergi í húsinu.
- Gróinn og skjólsæll staður miðsvæðis í 
Reykjavík.

KAMBASEKK L-REYKJAVÍK
- 188,9 fm. 5 herbergja raðhús að meðt. 20,8 fm. bílskúr.
- Opið nýlegt eldhús. Endurnýjað baðherbergi.
- Aukin lofthæð í stofu. Arinstofa með útgengi á svalir.
- Eign sem hefur alla tíð fengið gott viðhald.

HULDUBORGIR- 4RA HERBERGJA
- Mjög björt 4ra herb 104,4 fm. endaíbúð á efstu hæð.
- Gluggar á þrjá vegu. Suðursvalir. Sjávarútsýni.
- Fallegar vandaðar samstæðar innréttingar.
- Fallegt óbyggt svæði til suðurs.

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

FELLAHVARF – KÓPAVOGI. EFRI SÉRH.
Vönduð 119,6 fm. 3ja - 4ra herbergja efri sérhæð
Frábær útsýnisstaður við Elliðavatn. Útsýni til suðurs og
austurs.Stór og björt stofa. 2 herbergi, möguleiki á 3.
Eign sem er innréttuð á vandaðan og smekk-
legan hátt

STAÐARHVAMMUR – HAFNARFIRÐI.
- Glæsileg 123,4 fm íbúð á 1 hæð (jarðhæð) í fallegu fjölbýli.
- Eignin var öll endurnýjuð í sumar á smekklegan hátt.
- Fallegar vandaðar og samstæðar eikarinnréttingar.
- Íbúð sem vert er að skoða.

BOÐAÞING- KÓPAVOGI.
- Mjög góð 87,2 fm. íbúð á 3. hæð í nýju fjölbýlishúsi.
- Vandaðar innréttingar. Granít borðplötur og sólbekkir.
- Eign í fallegu umhverfi við Elliðavatn. Stutt í golf og sund.
- Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning.

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

65,0 millj. 53,9 millj. 

75,0 millj.28,5 millj.

25,9 millj. 39,9 millj.

39,9 millj.

29,9 millj.

28,5 millj.

19,9 millj.

RAUÐALÆKUR 49 SÓLTÚN 7

Rauðalækur 49 - Reykjavík.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
Vel skipulögð 101,3 fm. 4ra herbergja neðri sérhæð auk 5,7 fm. sér geymslu í kjallara og sér geymslu undir útitröppum. Skiptist 
í rúmgott hol, bjarta stofu, eldhús með góðri borðaðstöðu, 3 svefnherbergi og flísalagt baðherbergi. Staðsetning eignarinnar er
afar góð og stutt er í alla þjónustu, skóla, leikskóla o.fl. Verð 34,9 millj.VV Íbúðin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.VV

Sóltún 7 - Reykjavík. Glæsileg 3ja herbergja íbúð.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
Björt og vel skipulögð 102,6 fm. íbúð á 3. hæð auk sér stæðis í bílageymslu í kjallara. Mikil hljóðeinangrun á milli íbúða. Skiptist
í forstofu/anddyri, hol, geymslu, tvö svefnh., baðherb., eldhús, stofu og borðstofu. Fallegar samstæðar innréttingar úr eik. Tvær
góðar geymslur í kjallara. Íbúðin er laus til afhendingar mjög fljótlega. Verð 38,5 millj.VV Íbúð merkt 0303. Verið velkomin.VV

2JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA SÉRBÝLI

Íbúðirnar eru fjórar og eru allar nánast algjör-rr
lega endurnýjaðar á vandaðan og smekklegan
hátt. Hvítar háglansinnréttingar í eldhúsum og
á baðherbergjum. Ný gólfefni og nýjar inni-
hurðir. Allar lagnir endurnýjaðar. Ný hellulögn
fyrir framan hús og næg bílastæði.

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

• 2ja herbergja- Verð 19,9 millj. SELD
• 3ja herbergja – Verð 29,9 millj. SELD
• 4ra herbergja – Verð 34,5 millj.
• 4ra herbergja með bílskúr – Verð 36,9 millj.

Frábær staðsetning.
Stutt í skóla og alla þjónustu.

Hlíðarvegur - Suðurhlíðar Kópavogs. Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir

G G

Til sölu er 3.687,2 fm. byggingarlóð undir 2.300 fm. verslunar- og skrifstofu-
húsnæði á frábærum stað miðsvæðis í Reykjavík.

Lóðin er byggingarhæf nú þegar og mögulegt væri að fá skipulagi svæðisins
breytt þannig að hægt væri að byggja hótel á henni.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson,
lögg. fasteignasali.

Byggingarlóð

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Á MORGUN, 
ÞRIÐJUDAG, 
FRÁ KL. 17.30-18.00

Mjög falleg, björt og vel skipulögð 92,0 fm. íbúð á
2. hæð í góðu litlu fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta
stað í Lindunum.  Rúmgóðar svalir til suðvesturs
útaf stofu. Eldhús með góðri borðaðstöðu og
fallegum innréttingum. Tvö rúmgóð herbergi.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Húsið að utan var allt
tekið í gegn árið 2011 og er í mjög góðu ástandi.
Frábær staðsetning. Stutt í skóla, leikskóla og alla
aðra þjónustu.

Verð 28,9 millj.VV

Íbúð merkt 0201.
Verið velkomin á morgun.VV

Ljósalind 10 - Kópavogi. 3ja herbergja íbúð

OPIÐ HÚS



MÝRARÁS – REYKJAVÍK.
Mjög fallegt 255,7 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 46,5 fm. tvöföldum
bílskúr í Seláshverfi. Byggt var við suðvesturhlið hússins fyrir nokkrum árum síðan.
Ofan á þaki viðbyggingar er útsýnisverönd /svalir.  Nýlegar innréttingar eru í eldhúsi.
Stórar stofur með arni og mikilli lofthæð. 5 herbergi. 2 baðherbergi. Falleg afgirt lóð
með veröndum og lýsingu.

STARARIMI- REYKJAVÍK.
Mjög gott 207 fm (+ 70 fm lagnakjallari) tvílyft einbýlishús í Grafarvogi. Tvær íbúðir
eru í húsinu í dag.  37,8 fm. flísalagður bílskúr. Aðalíbúðin skiptist m.a. í hol, 3 svefn-
herbergi, baðherbergi, stofu og eldhús. Sér 2ja herbergja íbúð á neðri hæð.  Lóð til
suðvesturs. Mikil timburverönd fyrir framan hús með skjólveggjum.

67,0 millj.

HÖRÐUKÓR-KÓPAVOGI. „PENTHOUSEÍBÚÐ“
Stórglæsileg og vönduð 196,2 fm. 5 herb. „penthouseíbúð“ á 10. og 11. hæð
ásamt sér stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi. Tvennar svalir (á efri og neðri hæð),
yfirbyggðar á neðri hæðinni með flísum og hita í gólfi. Mjög fallegar og vandaðar
samstæðar eikar innréttingar. Eikarparket og flísar á gólfum. Tvennar stofur. Þrjú 
herbergi. Tvö baðherbergi. Stórglæsilegt útsýni yfir alla borgina.

GARÐASTRÆTI. HEIL HÚSEIGN.
365,9 fm. húseign á þremur hæðum auk geymsluriss við Garðastræti auk 5
sér bílastæða á framlóð hússins. Grunnflötur hverrar hæðar hússins er um 120
fermetrar. Tvær samþykktar íbúðir eru í húsinu auk kjallara. Full lofthæð er í kjallara
hússins. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

SPORÐAGRUNN- REYKJAVÍK.
Glæsilegt 334,6 fm. einbýlishús á þremur hæðum auk um 30 fm. sólstofu.  Sér 3ja
herb. íbúð er í kjallara, lítið niðurgrafin og með fullri lofthæð. Nokkuð endurnýjuð.
Aðalíbúð skiptist m.a. í rúmgott hol með arni, samliggjandi stofur með útgangi á
stórar svalir til vesturs, sjónvarpsherbergi innaf stofum,fjögur herbergi og nýlega
endurnýjað baðherbergi. 24,5 fm. sérstæður bílskúr. Ræktuð lóð.

SJAFNARGATA - REYKJAVÍK. 
Glæsileg 109,8 fm. 5 herbergja efri hæð með suðursvölum á frábærum stað í Þing-
holtunum. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð hið innra og er í góðu ásigkomulagi.
Samliggjandi bjartar stofur með stórum gluggum og útgengi á svalir til suðurs.
Þrjú herbergi. Eldhús með uppgerðum upprunalegum innréttingum. Lóðin vísar til
suðurs, skjólgóð, tyrfð og með gróðri. 95,0 millj.  46,5 millj.

53,5 millj.

Sæbraut - Seltjarnarnesi. Sjávarlóð.
334,0 fm. einbýlishús á þremur pöllum á glæsilegri 963,0 fm. sjávarlóð við Sæbraut á sunnanverðu Seltjarnarnesinu. Stað-
setning eignarinnar er frábær alveg niður við sjóinn þaðan sem nýtur frábærs útsýnis. Útbyggð setustofa með blágrýti á gólfi
og útgengi á lóð.  Frábært útsýni er úr setustofu út á sjóinn, að Reykjanesi og víðar. Borðstofa með útgengi á svalir til suðurs.
Sjónvarpsstofa með útgengi á lóð. Hjónasvíta með baðherbergi innaf. Fjögur önnur herbergi. Tvöfaldur bílskúr.

Akurhvarf 10 - Kópavogi.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
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. 
Verð 57,9 millj.VV
Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.VV

AKURHVARF 10 SÆBRAUT

69,9 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

OPIÐ HÚS

Kirkjulundur 12 - 14, Garðabæ

• Glæsilegar 3ja – 4ra herbergja lúxusíbúðir með yfirbyggðum svölum og frábæru útsýni. 
• Lyfta og sér stæði í bílageymslu. 
• Íbúðirnar afhendast tilbúnar án gólfefna, en baðherbergi, þvottaherbergi og gestasalerni flísalögð. 
• Allar innréttingar eru sérsmíðaðar 
• Eikarinnréttingar frá Fagus ehf.  
• Afhending íbúða er í mars – apríl 2014. 
• Stærðir íbúða eru frá 91,4 fm. upp í 136,7 fm.
• Íbúðirnar eru sýndar í samráði við sölumenn Fasteignamarkaðarins ehf. 
• Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf.

KIRKJULUNDUR

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.

LUNDUR 2 - 6



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 LOGALAND 27 
- 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.   
Eignin verður sýnd mánudaginn 18.nóvember milli kl. 17:00 og kl. 17:30.   
V. 56,9 m. 3237

SKAFTAHLÍÐ 8 
- EINSTÖK STAÐSETNING

Sérstaklega falleg og stílhrein 4ra herbergja íbúð á 1. hæð á góðum stað í 
Hlíðunum, sem öll er nýuppgerð. Mjög gott og vel viðhaldið fjölbýlishús, 4ra 
hæða og tvær íbúðir á hverri hæð. Á austuhlið eru nýjir gluggar og allt gler 
endurnýjað, endunýjuð skolplögn og dren við húsið. Íbúðin er björt með glug-
gum til vesturs og austurs. Sér geymsla í íbúð, sem breyta má í sérþvottahús 
og síðan er góð sérgeymsla í kjallra Íbúðin er laus til afhendingar strax.  
Eignin verður sýnd  mánudag 18.nóv milli kl .17:00 og 18:30 V. 32,2 millj.

 RAUÐAGERÐI 8 
- SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR

íbúð 0101 er sérhæð í þríbýli 163,8 fm ásamt 21,8 fm bílskúr. Sérinngangur, nýl. 
eldhús. Stór stofa með Arni. Fjögur svefnherb. Tvennar svalir. Geymsla og 
þvottur í kj.  Góðar innréttingar.  
Eignin verður sýnd Mánudaginn 18.nóv. frá kl. 17:15 - 17:45  V. 37,5 m. 3295 

 RAUÐALÆKUR 6 
- 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. Tvö svefnherbergi og 2-3 stofur, mætti fjölga 
herbergjum. Bílskúrinn er mjög rúmgóður. Góð ræktuð lóð.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 19.nóv.frá kl. 17:00 - 17:30  V. 36,5 m. 3248 

 ANDARHVARF 11 C 
- EFRI HÆÐ M. BÍLSKÚR

Glæsileg 135 fm efri sérhæð og bílskúr samtals 161,2 fm. Íbúðin er með 
vönduðum eikarinnréttingum og gólfefnum. Gestasnyrting. Glæsilegt baðherb. 
Þrjú svefnherb. Rúmg. flísalagðar svalir. Útsýnið er frábært yfir Elliðavatni, til 
Bláfjalla og víðar. Eignin er sýnd þriðjudaginn 19.nóv. frá kl. 17:15 - 17:45 
V. 41,9 m. 2395 

 LÍNAKUR 3 
- GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ 

Fullbúin, björt og vel skipulögð 4ra herbergja 131 fm útsýnisíbúð á þriðju hæð 
við Línakur 3 Í Garðabæ. Íbúðin er með parketi og flísum á gólfum.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 19.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V.41,9 Millj. 

 EFSTASUND 
- EINB./TVÍBÝLI

Einbýlishús m. aukaaíbúð samt. 202  fm ásamt 50,3 fm bílskúr. Endurnýjaðar 
ofnalagnir og ofnar að hluta. Skólplagnir og hitalagnir. Séríbúð 70 fm 
endurnýjuð í kjallara hússins. Frábær staðsetning innarlega í lóðinni . Nýtt 
hellulagt bílaplan með hita og steypt aðkeyrsla að bílskúr með hitalögnum 
(vantar að tengja) Nýlega tyrfð lóð.  V. 51,9 m. 3296

 GRENIMELUR 
- SÉRHÆÐ OG RIS 

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.  V. 67 m. 3297

 KVISTHAGI 6  
- LAUS STRAX 

4ra herbergja mikið endurnýjuð íbúð á jarðhæð/kjallara á mjög góðum stað. 
Finnur Jónsson listmálari byggði húsi fyrir sig 1953 og hafði þar vinnustofu 
sína á efstu hæð hússins. Árið 1996 var skipulagi hússins breytt og sér íbúð 
útbúin á jarðhæðinni. Þá var skipt um allar lagnir, innréttingar, hurðar, skápar, 
tæki o.fl. Gluggar voru endurnýjaðir sem og þak.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 19.nóv. 2013 milli kl. 17:15 og 17:45  
V. 34,5 millj. 
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  EINBÝLI

Hörpugata  - einbýli og vinnustofa.
Einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað í litla  
skerjafirðinum. Húsið er 154,6 fm auk vinnustofu (auka 
íbúð) á lóð 60 fm. Húsið stendur á 480 fm eignarlóð. 
Möguleiki er á að breyta vinnustofu í sér íbúð.  Gróin tyrfð 
lóð. Laust 1. des 13. V. 54,5 m. 3103 

 EINBÝLI

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

Góð og vel staðsett 5 herbergja (4 svefn-
herbergi) 109,3 fm eign í Fossvoginum, á 
þremur hæðum ásamt 20 fm í kjallara sem 
ekki eru inní fermetratölu en er nýtt sem 
stórt þvottahús og geymsla, alls 129,3 fm. 
Tvö salerni.  Fyrir framan húsið er hellulagt 
afgirt svæði sem búið er að leggja hita í, 
sérmerkt bílastæði er fyrir framan húsið. 
Laus fljótlega.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 18.nóv. 
milli kl. 17:15 og 17:45 
V. 33,5 m. 

 ÁSGARÐUR 49 - GLÆSILEGT RAÐHÚS

OPIÐ HÚS 

mánudag



 EINBÝLI

Steinás Garðabæ - einb.m. stórum bílsk.
Fallegt timbureinbýlishús að mestu á einni hæð ásamt 
bílskúr samtals 194,5 fm. Mjög vel staðsett hús innarlega 
í botnlangagötu. 4 svefnherb. Rúmgóð stofa. Mjög góður 
garður.Stór bílskúr. Húsið er laust strax   V. 56,9 m. 3088

Fornaströnd  - einbýli.
 Fallegt og velhannað 333,9 fm einbýlishús á Seltjar-
narnesi. Húsið hefur fengið gott viðhald en að mestu 
upprunalegt að innan. Mikil lofthæð er í stofu og er húsið 
opið, auðvelt er að breyta skipulagi. Tvöfaldur bílskúr. 
V.84,0 millj. 

Hörgslundur  - einbýli á fínum stað 
Fallegt og vel skipulagt ca 345 fm einbýlishús innst í botn-
laga 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. V. 69,9 m. 2938 

Lækjarás - Garðabæ - laust 
 Fallegt vel skipulagt einbýlishús að mestu á einni hæð 
samt. 178,0 fm ásamt 38,7 fm bílskúr. Parket og flísar á 
gólfum. Ágætar innréttingar, innsta hús í botnlangagötu. 
Stór lóð. Afgirt timburverönd.  V. 48,9 m. 2630 

 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  
svefnherb. og rúmg. svalir á efri hæðinni.  V. 45,5 m. 3263

Helluland - Fossvogur
Vel skipulagt 147 fm endaraðhús á einni hæð, ásamt 
21 fm bílskúr. Húsið er á rólegum stað innst í botnlanga 
og örstutt er í skóla og leikskóla.  Góð bílastæði eru við 
húsið.  V. 52,9 m. 3141 

Fjallalind 30 - endaraðhús - 4.svefnherb.
Glæsilegt endaraðhús á einni hæð, 152,6 fm m. innbyggð- 
um 24,1 fm bílskúr. 4. svefnherbergi. Parket, flísalagt bað-
herb.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

Einihlíð HF neðri sérhæð. 
Einihlíð 1 er 3ja herbergja 80 fm íbúð á neðri hæð í góðu 
tvíbýlishúsi. Sérinngangur.  Sérverönd. Sérþvottahús. 
Mjög góður staður rétt við óbyggt svæði.  Eignin er laus 
strax og sölumenn sýna.  V. 22,5 m. 3294 

Kólguvað 3 - 0101 - laus strax
4ra herbergja 127,5 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi. stór 
stofa, eldhús,  baðherbergi og þvottahús. 3 rúmgóð svef-
nherbergi. Út af stofunni er gengið út á sérverönd sem er 
með skjólveggjum.   V. 33,9 m. 3290

Melhagi - 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. V. 44,9 m. 4559  

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 

 4RA-6 HERBERGJA

Vesturberg   -  Útsýnisíbúð
 Mjög vel skipul. og björt 4-5 herb. 108,2 fm íbúð á 4. hæð 
í nýviðgerðu fjölb. Tvær stofur og þrjú svefnherb., þvotta- 
hús innan íbúðar, baðkar og sturtuklefi á baði, rúmg.  
vestur svalir og glæsileg borgar-, fjalla- og sjávarsýn. 
Skólar, verslun og sund í göngufæri.  V. 23,5 m. 3254

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.  V. 34,9 m. 3268 

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 

Fellahvarf 1 0201- glæsileg 4ra herb.
 4ra herbergja 119,3 fm glæsileg útsýnisíbúð á 2.hæð með 
einstaklega glæsilegu útsýni til austurs og suðurs á bæði 
fjöllin og að hluta út á Elliðavatn. Vandaðar hvítar innrétt- 
ingar. Þrjú góð svefnherb. Stórar suðursvalir.  Möguleiki 
að yfirtaka áhvílandi lán að hluta .  V. 35,9 m. 3277 

Drekavellir 18 - “panoramaútsýni”. 
Glæsileg fullbúin 5 herbergja ca 180 fm íbúð á efstu hæð í 
9 hæða lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Þrjú herbergi 
og tvær stofur. Vandaðar innréttingar. Parket. Stórar sval- 
ir með heitum potti. EINSTAKT NÁNAST PANORAMA- 
ÚTSÝNI. Eignin er laus strax.   V. 39,0 m. 2865

 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

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.   V. 24,9 m. 3158

Seilugrandi - 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.    
V. 22,4 m. 3280

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 sameiginlegar 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 vinnurými 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 

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

Bja rta r, vandaðar og ve l sk ipu lagða r 4 he rbe rgja  íbúðir á  f rábærum stað í K ópavogi. Húsið stendur á  
fa llegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Víf ilsstaði.  Vandaða r innré ttinga r f rá  I NNX, pa rk e t á  gólfum, 
inn ihurðir e ru spón lagða r úr e ik  og yf irfe llda r. Forstofa , baðhe rbe rgi og þvottahús f lísa lögð. Góðar sva lir, 
lyf ta  og bílgeymsla .  Stutt e r í ve rslan ir, sk óla , sund, f imle ik ahús og tvo golfve lli.  Fyrstu íbúðirna r ve rða  
a fhenta r í lok  nóvember og síðustu íbúðirna r a fhendast þremur mánuðum e f tir k aupsamning.  

Þorrasalir 5-7 
201 KÓPAVOGUR
Þökkum frábærar viðtökur og sendum 
nýjum eigendum hamingjuóskir.

Aðeins
3 íbúðir

eftir

Verð:  34,3- 34,6 mill

Fjölbýlishús 

Stærðir  119 fm

Lyfta

Bílageymsla

Herb: 5-6

Opið
hús
Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús
Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Íbúð fm herb Verð Staða
Þorrasalir 5-7



MIKIL SALA
SÍMI 520 9595

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR
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hús
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Fjölbýlishúsin við Lund, 2, 4 og 6 eru 5-10 hæða lyftuhús. Við hönnun 
íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og rúmgóðar. Hiti er í 
gólfum og vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás. Stæði í bílageymslu 
fylgir öllum íbúðunum. Íbúðirnar skilast án gólfefna en á baðherbergjum 
og þvottahúsi eru flísar á gólfi. Húsin eru álklætt og því viðhaldslítill. 

Flestar íbúðirnar hafa gott útsýni á þessum veðursæla stað. Einstök 
staðsetning á Stór-höfuðborgarsvæðinu þar sem stutt er í alla þjónustu 
og  áttúruna.  

Herb: 5-6

Opið
hús
Opið
hús
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MIKLABORG 569 7000

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

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 

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., j

Falleg sérhæð

Stærð 152,5

5 herbergja

Mikið endurnýjað

Frábær staðsetning

Blönduhlíð
105 Reykjavík

Verð  45,9 millj. , j

Falleg  148 fm 5 herbergja íbúð 

Vel skipulögð eign

Velumgengin eign

Getur losnað fljótt

Hjallabraut
220 Hafnarfjörður

Verð  32,3 millj., j

180 fm penthouse-íbúð

60 fm þaksvalir með heitum potti

Sér stæði í bílageymslu

Einstakt útsýni

Vandaðar innréttingar og tæki

Drekavellir
221 Hafnarfjörður

Verð  39,0 millj., j

138 fm efri hæð og ris

Sér inngangur

Mikið endurnýjuð

Svalir í suður

Hólmgarður 
108 Reykjavík

Verð  38,6 millj. , j

Laus strax

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. , j

Björt og falleg 149,8 fm íbúð ásamt bílskúr

Frábær staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs

Suður svalir og sameiginlegur pallur/garður

Einstakt útsýni

Sér inngangur

Heiðarhjalli
200 Kópavogur

Verð  39,8 millj. , j

Falleg kjallaraíbúð 2ja herbergja

Mikið endurnýjuð

Skolp og rafmagnað endurnýjað

Guðrúnargata
101  Reykjavík

Verð 20,9 millj. , j

Skemmtileg 130fm hæð og bílskúr

Tvö svefnherbergi og stórar samliggjandi stofur

Frábær staðsetning

Rauðalækur
105 Reykjavík

Verð  39,9 millj., j

Vel skipulagt raðhús

Fjögur svefnherbergi

Barnvænt umhverfi

Laust strax

Laufengi
112 Reykjavík

Verð  33,7 millj., j

Einbýlishús á tveimur hæðum

Vel skipulagt í grónu hverfi

bílskúrinn 33,0 fm. Samtals 216,8 fm.

Gróin lóð

Logafold
112 Reykjavík

Verð  49,5 millj., j

Vel skipulagt 208 fm einbýlishús 

Hús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. 

4 stór herbergi og stórt miðrými

Innbyggður bílskúr

Eignin er ókláruð

Fjóluvellir
220 Hafnarfjörður

Verð  39,5 millj., j

Snotur 2ja herbergja íbúð

Tvíbýli

Gróinn garður

Góð fyrstu kaup

Skerseyrarvegur
220 Hafnarfjörður

Verð  15,2 millj., j

Fjögra herbergja í lyftuhúsi

Vandaðar innréttingar

Yfirbyggðar svalir

Útsýni

Stæði í bílageymslu

Álfkonuhvarf
203 Kópavogur

Verð  32,9 millj., j

Glæsileg íbúð á efstu hæð

Mikil lofthæð

Lyftuhús

Útsýni

Árskógar
108 Reykjavík.

Verð  32,0 millj., j

Glæsilegt 900 fm verslunar/skrifstofu/lagerhúsnæði

Eftirsótt staðsetning

Einstök eign með mikilli lofthæð

Svalir í suð-austur 

Grandagarður
101 Reykjavík

Tilboð

60 ára og eldri 

Laus strax
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Verð  51,5 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 20. nóv. 16:30 - 17:00

, j

2002020020020 Kóó KóóK pavpavpavvoguoguuuuuuoguoguuur r r rrrrr rrrrr r rrrr r r 

g þj g ttstastaððð
InnInnkeykeykey lrslrsllrslu- u-uu  og ogogg göngöng guhguhguhg urðurðrðirir ásaásamtmt góðóðgóð úu úu útitiptipllanlaniii
EigEigEigEEigininin erer rer lauauulaulaulaus vss s viðið ððð kaukaua psapsapsapsamnimnimningngg

GottGott 44tt 425 25 ffm iðiðniðnaðaaðaað rr- oog og þjóþjóþjónnusnustuhtuhtutuhúsnúsnúsnæððæðiææð  á ááá óðóððgóðgóðgóðóðumum ss

Smiðjuvegur 8, Græn gata

Verð  27,9 millj. 

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

, j

113 Reykjavík 

Verð  59,9 millj. 

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

, j

111 Reykjavík

Hönnuð af Rut Kára

Vandaðar innréttingar

Svalir í suður

Þrjú svefnherbergi

Nýhöfn
210 Garðabær

Verð  51,9 millj. , j

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignas
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

ýýýýýlislislislislisshúshúshúshúhúsúshúú
TvæTvævæTvæTvær hhr hr hr hæðiæðiæðiæðiæðir r or or or or g ig ig iigg innbnnbnnbbnnbnn yggyggyggyggggyggggyggðurðurðurðurðurðurðurður bí bíbí bí bí bíílsklsklsklsklsklskskúrúrúrúúrúrúr
MögMögMöMögM uleuleuleleuleu ikiikiikiikiik  á  á áá á aukaukauaukaukaukukaíbaíbaíbaíbaíbaíbúðúðúðúðúð
InnInnnnnnstststst s í botntnlananananannla gagagaggaggg
GlæGlææGlæsilegur garðarðarðarða urururuur

MjöMjöMjöMjMj g gg gg gg ggg glæslæsæslæsæsileileileilellegt gt gt gt gt gt gt t 33533533533533533533535 fm fm fm fm fm fm fm fm ei ei eiei eiei eie nbýnbýnbýnbýnbýnbýnbýnbý

Rituhólar 10
FalFalFalFalleglegleglegararar arar tstostostofffur
SuðSuður ur svasvv lir
Stæði í bílakjallara

Fala legleg 95 95,9 ,9 fm mm mfm íbúð á þriðju hæð

Andrésbrunnur 8, íbúð 301

Verð  26,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 19. nóv. 17:00 - 17:30

, j

101 Reykjavík

Lyftuhús
GóóGóð 3ja herbergja íbúð 

Bílastæði í bíllakjakjallallaraaraa

NýNýNý ý gólfefni og ný ý málm uð

GóGóðóó 3ja herbergja íbúð

Skúlagata 46

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  22,9 millj. , j

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 5. nóv. 17:00 - 18:00

11051051051050510510510551051051111 55111011  Re Re Re Re Re Re Re ReReeeeeRR ykjykykjykykjykjykykykykkkkkykjykkkkkkkkkykjykkkkkkkkkkjykjykkkkkkyyykkkjykkkkkykkkykkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjkkkkkkkk avíavíavíavíavíavíavavívvvívavvva kkkkkkk

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignas
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

Falleg þriggja her gjgj ri ririsíbsíbsíbúúðúð
Góðir kvistar 
SuðS ur svalir
GotGott hverfi

Falleg þriggja herberergjagjag   

Miðtún 74

Verð  45,0 millj. , j, j

Miðleiti 5
103 Reykjavík

121 fm endaíbúð á á 3.h3 æð 121 fm endaíbúð á 3 h
ásamt yfirbbygðum um svösvölumlumm

Fallegt útsýnii

GotGotGotGotGotGotGototGottttttttt skipulaululaulaulaulaulaulalu g og og og og og og og ogg gg tg tg tg tg tg ttgg vö vö vö vövövö vö svesvesvsvvsvesvesvvs fnfnfnfnfnfnfnfn--
herrrrrbbbberbbbb gi

VanVannnnVanVannnnndddddaðddd  húúúúúúús fs fs fs fffs fs ffs iyriyriyriyriyriyyriyr r 6r 6r 6r 6r 6r 6rrr 660 á0 á0 áá0 á0 áára ra ra ra rararaaa a aa ogog og og oog og og ogg
eldddddririririririrriri

Nánari upplýsingar veitir

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

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. , j

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. , j

Stúdíóíbúð á besta stað

Stóglæsilegt útsýni

Snyrtileg íbúð

Góð sameign

Tryggvagata
101 Reykjavík

Verð  15,9 millj., j

Góð tveggja herbergja  íbúð

57 fm á 2. hæð

Nýleg klæðning

Frábær staðsetning

Kirkjuteigur
104 Reykjavík

Verð  18,5 millj. , j

Frábærlega staðsetning 

Íbúð í kjallara með fallegri verönd og garði

72 fm og 2ja herbergja

Húsið er í góðu viðhaldi 

Sörlaskjól
107 Reykjavík

Verð  23,9 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  32,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 20. nóv. 17:30 - 18:00

, j

Fallegt r , mmmmmmmmmmmmm
Auka íbúð á á jarjarrrrrðhæðhæðhæhæhææð 97,1,  fmfmfmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3j     a
Tvöfaldur bíbíbíbílsklskklsks úrúrúrúr
Frábær staðsðsssetnetntntnetneet inginginginggggg ininn ininininnannnannananan hv hv hvhvh hverferferferferferfisisisissis

Fallegt raðhaðhús sús 3464634634634634663463464 88888,8 88,888,8 8 fmffmfmffmffmfmffmfmfmfmfmmfm

Melsel 6
1099109 Re Re R ykjkjykjavíavía k

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958
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Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali        Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali 

Atvinnuhúsnæði Sandgerði

Einstaklega vel staðsett 
2160 fm atvinnuhúsnæði 
við hafnarbakkann í 
Sangberði.  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 - 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.

Skúlagata - 101 Rvk

Mjög falleg 124,5 fm 3 
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.

Laugavegur - 101 Rvk.

Íbúð 71,5 fm á jarðhæð 
í bakhúsi við Laugaveg.  
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 þvottaher-
bergi. V-15,9 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.

Álfholt - 220 Hfj

Verið velkomin í 
opið hús í dag milli 
18:00 og 18:30. 

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

Arnarhraun - 220 Hafnarfj.

Góð 119,7 fm íbúð á 1. 
hæð í fjölbýli. Íbúðin 
skiptist í forstofu, 
hol, gang, 3 svefnher-
bergi, stofu, baðherbergi, 
eldhús. Í kjallara er sér 
geymsla og sameiginlegt 
þvottahús. 
V 22,9 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.

Þórðarsveigur - 113 Rvk.

Glæsileg og vel skipulögð 
113,8 fm 4. herbergja 
endaíbúð á 3.hæð 
(efstu) í fjölbýli með stæði 
í bílageymslu. Mjög fall-
egt útsýni. V-28,5 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. Eignin er laus til 
afhendingar. V-18,4 millj.

Fannborg - Kóp.

Sérlega glæsileg 40,6 
fm íbúð á 8. hæð með 
frábæru útsýni. Íbúðin 
er öll nýstandsett og 
skiptist í forstofu með 
skápum, baðherbergi 
með sturtuklefa, eldhús 
og stofu /svefnherbergi. 
Eignin er laus til afhend-
ingar. V-15,4 millj.

Hraunteigur - 105 Rvk.

Mjög skemmtileg 124,4 
fm neðri sérhæð auk 41,1 
fm bílskúrs. Samtals 165,5 
fm á þessum vinsæla stað 
á Teigunum. Hæðin skipt-
ist í forstofu, hol, gang, 3 
svefnherbergi, tvær stofur,
eldhús, baðherbergi og 
sér geymslu. Sameigin-
legt þvottahús í kjallara. 
V-40,5 millj.

Starengi 26 - 112 Gravarvorgi

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

Grettisgata - 101, RVK

Einstaklega glæsileg 
149,5 fm íbúð á 3. hæð í 
nýuppgerðu húsi. Eignin 
er mjög vel hönnuð með 
tveimur svefnherbergjum, 
baðherbergi með 
hornbaðkari, stórri stofu 
og góðu eldhúsi í mjög 
snyrtilegu húsi. Eignin er 
öll ný standsett og máluð. 
V-49,5 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.

Laugavegur - 101 Rvk.

Lítil og skemmtileg risíbúð 
við Laugaveg. Íbúðin er 
björt og opin með út-
sýni af svölum til norðurs. 
Íbúðin er skráð 28,8 fm. 
en gólflöturinn er mun 
stærri. V - 10,9 millj.

Lækjasmári - 201 Kóp.

Mjög falleg og vel skip-
ulögð 4 herbergja, 152,1 
fm sérhæð á frábærum 
stað í Kópavogsdalnum. 
Endurnýjað baðherbergi, 
3 góð svefnh. og glæsi-
leg björt  stofa. Afgirtur 
garður og húsið liggur að 
góðu útivistarsvæði. Mjög 
góð staðsetning og stutt í 
alla þjónustu. 
V 43,8 millj.

TIL LEIGU

TIL LEIGU

OPIÐ HÚS

Vegna aukinnar eftirspurnar vantar allar gerðir eigna á skrá.



Stærri eignir

Glæsilegt raðhús í Staðarhverfi 
Grafarvogs
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 48,9 milj, allar upplýsingar 
um eignina veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

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 62 
milj, SKIPTI MÖGULEG Á ÓDÝRARI / MINNI EIGN. 
Uppl. veitir Heiðar s:693-3356 eða heidar@valholl.is

Birkiás - eign í sérflokki.
Höfum í einkasölu glæsilegt 142 fm, vel skipulagt 
raðhús m. innb. bílskúr á eftirsóttum stað í grónu 
hverfi. Frábært skipulag og góð nýting. 3 rúmgóð 
svefnherb. Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Glæsilegur stór sólpallur í suður með skjólveggjum. 
Stórt upphitað bílaplan. Verð 47.5 m. Uppl. veitir 
Bárður í 896-5221.

Langholtsvegur - allt endurnýjað 
Glæsilegt mikið endurnýjað ca. 190 fm. raðhús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr, fjögur sve-
fnherbergi. Mjög gott vel skipulagt hús á frábærum 
stað. Parket og flísar á öllum gólfum. V. 56m. Nánari 
uppl. veitir Ellert 893-4477

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.  
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

Lóðir undir, einb. rað-par og 
fjölbýlishús í Urridaholti Garðabæ.
Í sölu lóðir undir einb. rað, par og fjölbýlishús, í 
suð-vesturhlíðum Urriðaholts upp af Urriðavatni 
í Garðabæ. Á þessum fallega stað er nú hægt að 
verða sér út um lóð á góðu verði. Lóðirnar eru bygg- 
ingarhæfar strax.  Öll kynningargögn á staðnum, 
Uppl. Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

4ra til 5 herb.

Grettisgata - 5 herbergja
Vel skipulögð 125 fm. 5 herb.íbúð á 2. hæð (eina 
íbúðin á hæðinni) Tvær stofur og 2-3 herbergi í íbúð. 
Auk þess eru 2 leigu herbergi í risi. Góð áhvílandi lán. 
Endurnýjað baðherbergi og rúmgott eldhús.   
V  33,5 m. Uppl.Sigþór S: 899 9787

Boðaþing - 4ra herb penthouse
Stórglæsileg 4ra herb. 150 fm penthouse íbúð 
á 5.hæð með stórum suður svölum.  Fallegar og 
vandaðar innréttingar sem og tæki. 2 stæði í 
bílageymslu fylgja.  V. 49,5m.  
Uppl. gefur Ólafur s:820-0303

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 innrétt- 
ingar, suðvestur svalir og fl. Verð 38,0 m./ tilboð.  
Uppl. veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222 

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 svefnh. Björt og góð 
stofa,gluggar á fjóra vegu.  Fallegt útsýni. V.26,9 m 
Uppl. veita sölumenn Valhallar.  ATH íbúðin er laus .

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.

2ja herb.

Reykás. 110 rvk. Góð 2ja herb. íbúð.
Mjög góð 2ja herb. íbúð á 1.hæð með fallegu útsýni 
af austur svölum.  Parket og flísar á gólfum. Eikar 
eldhúsinnrétting. V. 19.8m 
Uppl. gefur Ólafur s: 820-0303.

Atvinnuhúsnæði

Eyjarslóð - þrjú iðnaðarbil
Gott 198 fm. Iðnaðarhúsnæði á góðum stað við Ey-
jarslóð.Eignin skiptist í þrjú aðskilin bil með nýlegum 
innkeyrsluhurðum, léttir veggir eru á milli bila og 
auðvelt að gera að einu rými. Malbikað bílaplan 
Eignin er leigð til Ríkisstofnunar og eru um þrjú ár 
eftir af leigusamningnum. Húsið var klætt að utan 
fyrir fáeinum árum og skipt var um glugga. Áhvílandi 
ca.17.0 millj. V 39,5 m Uppl: Sigþór s: 899 9787 

Auðbrekka - atvinnuhúsnæði
Nýkomið í sölu 150 fm atvinnuhúsnæði á 2 hæð í 
lyftuhúsi. Glæsilegt útsýni út á Esjuna og Snæfell-
sjökul. Húsnæðið er skipt í tvær, 65 fm vinnustofur, 
tvær snyrtingar og ca 15 fm rými sem er með lítilli 
eldhúsinnréttingu. Góð innrétting er í annarri vin-
nustofunni. Húsið er nýlega klætt á 2 hliðar. Skoðið 
myndir á fasteignir.is eða mbl.is. Verð 22 millj.

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

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

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Falleg 3ja herb. íbúð með sérinn. við Drekkavelli 28

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. NÓV FRÁ 
KL: 18:00 til 18:30 AÐ DREKAVÖLLUM 28 
(neðri hæð hægri)

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 innan 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

Víðihvammur 24 - bílskúr - opið hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. NÓV FRÁ 
KL: 17:30 til 18:00 AÐVÍÐIHVAMMI 24.

Nýkomin í einkasölu falleg 79 fm íbúð á 
2 hæð ásamt 24 fm bílskúr í fjórbýlishúsi 
sem byggt var 1994. Glæsilegt útsýni. 2 
svefnherb. Massift parket. Góður sérstæður 
bílskúr. Verð 27.5 millj. Uppl. veitir Bárður 
í 896-5221.

Austurkór 80 - 82 - parhús á glæsil. útsynisstað.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. NÓV FRÁ 
KL: 18:30 til 19:00 AÐ Austurkór 80-82

Glæsileg 265 fm parhús á einstökum 
útsýnisstað. Afhendast rúmlega tilb. u. 
tréverk. Loft fullmáluð. Rafmagn verður 
fullfrágengið, tenglar og rofar frágengnir. Öll 
innfeld halogen ljós frágengin og ísett. Verð 
59.8 millj. Bárður H og Óli verða á staðnum, 
gsm 896-5221 og 820-0303.

Efri sérhæð með bílskúr við Drápuhlíð 31.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. NÓV FRÁ 
KL: 17:30 til 18:00 AÐ DRÁPUHLÍÐ 31, 
EFRI HÆÐ.

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 39,4 milj.  Uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Austurkór - parhús á einni hæð

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. NÓV FRÁ 
KL: 18:30 til 19:00 AÐ AUSTURKÓR 84-86

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

Gullengi 21- 3ja herb.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. NÓV FRÁ 
KL: 17:30 til 18:00 AÐ GULLENGI 21.

Mjög góð 3ja herb. 85fm íbúð á 3.hæð.  
Eikar innréttingar sem og eikar skápar.   
Parket og flísar á gólfum.  Laus strax.   
v. 21,9m.   
Uppl. gefur Ólafur s:820-0303.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali
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VANTAR   VANTAR    VANTAR 

Vantar 2ja herbergja íbúð í Vestur- 
bæ, um staðgreiðslu er að ræða.
Íbúð má vera í leigu.  
Nánari upp. Ellert 893-4477

Vantar 2ja herbergj íbúð í Hólum 
Breiðholti með eða án bílskúrs.
Nánari upp. Veitir Ellert í s: 893-4477

Vantar 3ja herb. íbúð í 
Álftamýri, Stóragerði eða 
Hvassaleiti eða þar í kring,  
fyrir fólk sem búið er að selja,
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 
eða á heidar@valholl.is

Vantar bæði 2ja og 3ja herbergja 
íbúðir í Kópavogi,fyrir stofnun, 
íbúðir staðgreiddar.
Nánari uppl. Ellert í s: 893-4477 

Vantar í sölu fyrir fasteignafélag 
2ja-3ja herb. íbúðir í Reykjavík. 
Uppl. veitir Bárður í s:896-5221



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 3-4 herb. íbúð 
í Garðabæ

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

Óskum eftir 2-4 herb. íbúð 
í 110, 112, 113 og 270

Höfum kaupanda að 
góðum sumarbústað í 
Hestvík við Þingvallavatn.

Vatnsstígur 19 - íbúð 302
Opið hús í dag, mánud 18. nóv. kl. 17-17:30. 
Glæsileg 4ra herb. íbúð á þriðju og efstu hæð í lyftu-
húsnæði. Stæði í bílageymslu. Stórglæsilegt útsýni.
Svalir til suðurs. 2 baðh., þvottahús innan íbúðar.
Parket og flísar á gólfi. Laus strax. Verð: 69,5 millj.

Álfhólsvegur 27 - 200 Kóp.  
Opið hús í dag, mánud. 18. nóv. kl 17 – 17.30.
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. Stutt í skóla og þjónustu. Verð 39,5 millj.

Bláskógar 5 - 109 Rvk
Opið hús á morgun, þriðjud. 19. nóv. kl. 17-17:30. 
Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús, stendur á 942
fm lóð. Húsið er 245 fm, innangengt í 27,9 fm bílskúr. 
6 svefnh., stórar stofur og fallegur garður með verönd
og útihúsi. Gott hverfi. Laust strax. Verð: 59 millj.

Engjasel - 109 Rvk
Góð 90,1 fm íbúð á 3. hæð með svölum á góðum stað
við Engjasel í Breiðholti. Stæði í bílageymslu. Laus
strax. Verð 19,9 millj.

Laugarásvegur - 104 Rvk.
422 fm, á frábærum stað.  Húsið er á tveimur hæðum
með innb. bílskúr. Stórar stofur, aukin lofthæð, klass-
ískar innréttingar. Fallegur gróinn garður, verönd með
heitum potti. Útsýni yfir Laugardalinn.

Víðihlíð - 105 Rvk
Stórglæsilegt og talsv. endurn. 201,5 fm endaraðhús.
Glæsileg lóð með 70 fm palli og garði út frá stofu
til suðurs. Sérsm. innréttingar. Einstök staðsetning í 
Suðurhlíðum. Gegnh. parket og náttúrust. á gólfum.
3-4 svefnherbergi, fallegar stofur. Verð 69,5 millj.

Þórðarsveigur - 113 Rvk
Falleg 4ra herbergja endaíbúð á fjórðu hæð í 
lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Skráð
106,8 fm. Sérinngangur af svölum. Flísar og parket
á gólfum. Svefnherb. með skápum. Geymsla og
þvottah. innan íbúðar. Laus. Verð: 26,9 millj.

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

Austurkór - 203 Kóp.
Vel skipulögð 93 fm, 4ra herb. íbúð á 2. hæð m/
sérinngangi í tveggja hæða fjölbýlishúsi. Þrjú svefnh.,
stofa, eldhús, baðherbergi. þvottahús og geymsla.
Skilast fullbúnar án gólfefna nema baðh. og þvotta-
hús flísalagt. Verð 27,6 millj. 

Bakkabraut - 200 Kóp.
Einstaklega fallegt og vel skipulagt 215,3 fm. enda-
raðhús á tveimur hæðum auk risherbergis (ekki inni í 
skráðum fermetrum). Mikið og óhindrað sjávarútsýni.
Gæti hentað vel fyrir íbúðarhúsnæði og/eða atvinnu-
húsnæði. Verð 55 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.

Maríubaugur - Grafarholti
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.

Melhæð - 210 Gbæ
Fallegt 5 herb., 202,5 fm. einbýlishús. Mjög
nýtískuleg hönnun, þrjú hús sem tengjast með upp-
byggðu glerþaki. Bjartar samliggjandi stofur með hátt
til lofts. Allar innréttingar eru hinar vönduðustu og
einnig gólfefnin. Verð 67,9 millj.

Fífurimi - 112 Rvk
134,7 m2 raðhús á tveimur hæðum með stórri
timburverönd. Neðri hæð: Eldhús, stofa, garðstofa,
salerni og þvottahús. Efri hæð: þrjú svefnherbergi og
baðherbergi. Háaloft er yfir hæðinni.
Laus við kaupsamn. Verð 33,8 millj.

Vatnsstígur - 101 Rvk
Vönduð 2ja herb. íbúð á 3. hæð til norðurs og suðurs 
Íbúð skiptist í borðstofu, setustofu, eitt svefnher-
bergi, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Svalir til
suðurs. Geymsla í neðri kjallara og stæði í bílskýli
Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna.

Litlikriki - 270 Mos.
Fallegt og vel skipulagt 241,7 fm raðhús ásamt 36,4
fm bílskúr. 5 svefnherbergi, 2 baðherbergi, innan-
gengt í bílskúr, hátt til lofts. Ófrágengin lóð.
Laust strax, ekkert áhvílandi. Verð: 49,7 millj.

Álfaskeið - 220 Hfj.
Björt og falleg 5 herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu
og ný viðgerðu húsi. 23,7 fm bílskúr fylgir. Stór stofa
og tvennar svalir, til suðurs og vesturs. Rúmgóð og
falleg eldhúsinnrétting, þvottahús inn af eldhúsi.
11,6 fm geymsla í sameign. Verð: 32 millj.

Unufell - 111 Rvk
Vel skipulagt og fallegt 226 fm raðhús á einni hæð, 
þar af bílskúr 23,7 fm. 3-4 svefnh. fallegur gróinn
suðurgarður. Kjallari er undir húsinu sem er ekki með
fullri lofthæð og litlum gluggum, þar eru tvær stórar
geymslu og tvo stór herbergi. Hagstæð lán.

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.
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Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Stofnuð 1983

Norðurtún 9 - Einbýli -Álftanesi

Opið hús þriðjudaginn  
19. nóv. milli kl. 17.30 og 18.

Nýkomið sérlega fallegt mikið
endurnýjað einbýli með góðum
bílskúr samtals 190 fm. en aiuk
þess er nýr glæsilegur garðskáli.
Fimm svefnherbergi, tvö baðher-
bergi. Glæsilegt nýtt eldhús. Hús
í mjög góðu ástandi utan sem
innan, glæsilegur garður.

Verð 49 millj.
Allar nánari upplýsingar gefur
Hilmar Bryde s. 892 9694.

Byggakur 1 - 9 - Garðabær - Raðhús

Raðhús á tveimur hæðum 229,3
fm með innbyggðum bílskúr. 
Húsin verða afhend fullbúin að
utan málað hvít og lóð verður
grófjöfnuð. Að innan verður
húsin fokheld, rafmagn og hiti
komin inn. Eigninirnar skiptast
í samkvæmt teikningu for-
stofa, baðherbergi, eldhús,stofa,
borstofa og bílskúr. Á efri hæð

g

eru þrjú herbergi, fjölskyldurými
sem hægt er að breyta í her-
bergi, baðherbergi, þvottahús og
geymsla. Góð sér lóð fylgir hverri
eign. Verð frá 42,5 millj.

Hraunás  - Garðabær - Einbýli 

Glæsilegt vel staðsett ein-
býlishús á frábærum útsýnisstað
í Ásahverfi í Garðabæ. Húsið er

ý ýý

skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á
tveimur hæðum, þarf  af bílskúr
40,6 fermetrar. Einstaklega fall-
egt óhindrað útsýni er úr húsinu
að Bessastöðum , Snæfellsjökli
og víðar. Glæsilegur verðlauna-
garður. Eign í sérflokki. Glæsileg-
ar innréttingar og gólfefni.

Verð 128 millj.
Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi
gsm 8960058.

Linnetsstígur - Hafnarfjörður - Lúxus íbúð

Glæsileg 157,4 fm lúxus íbúð
á efstu hæð á þessum frábæra
stað við Linnetsstíg 2 í hjarta
Hafnarfjarðar. Eigninni fylgja
einnig tvö stæði í bílageymslu.
Eignin er glæsilega innréttuð
á mjög smekklegan hátt með
sérsmíðuðum innréttingum,
tækjum og vönduðum gólfefnum.
Eignin skiptist í forstofu,
gang, stofu, borðstofu, eldhús,
baðherbergi, herbergi, hjónasvítu
með baði og fataherbergi inn
af, þvottahús, tvær geymslur og
tvö stæði í bílageymslu ásamt
hefðbundinni sameign.

Óttuhæð - Garðabær - Einbýlishús

Nýkomið í einkasölu glæsilegt
tvílyft einbýlishús með innbyggð-
um stórum tvöföldum jeppabíl-
skúr samtals stærð ca. 320 fm.
Húsið stendur á frábærum stað
innst í botnlanga. Góð aðkoma
og næg bílstæði. Mjög fallegur
garður með heitum potti og
pöllum. Eign í sérflokki.

Verð 98 millj. 
Allar nánari upplýsingar veitir
Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Austurtún  -Einbýli  - Álftanes

Hraunhamar kynnir nýkomið í 
einkasölu falleg tvílyft einbýli
með innbyggðum bílskúr samtals
152 fm. Rúmgóð stofa, borðstofa
4 rúmgóð svefnherbergi.
Sjónvarpshol ofl. Frábært útsýni
og góð staðsetning. Eignarlóð.
Fullbúin eign verð

43,9 millj.
Upplýsingar gefur Helgi Jón
sölustjóri s. 893 2233

Suðurgata -  Hf. -  Einbýli
Höfum fengið í einkasölu þetta fallega virðulega steinhús 233 fm.
Húsið er vel staðsett og er á þremur hæðum. Það er teiknað af
Einari Sveinsyni Arkitekt, samliggjandi stofur og m.a. er 7 herbergi
í húsinu, möguleiki á aukaíbúð. Mjög skjólsæll og fallegur garður.
Verð 55 millj.

Strandgata - Hf. - Sérhæð
Nýkomin í sölu glæsilega 132,5 fm. íbúð á annari hæð í nýlegu
húsi í hjarta Hafnarfjarðar. Byggð árið 2007, smekklega innréttuð
með fallegum innréttingum, gólfefnum, svölum og verönd. Skiptist
í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú herb., baðh., þvottahús
og geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni. Laus strax.

Strikið – Gbæ. – 60 ár og eldri
Sérlega falleg 92,8 fm. 2ja herb. íbúð á 3. hæð í þessu vinsæla
fjölbýli ætlað 60. ára eldri. Vandaðar innréttingar, stórar stofur.
Yfirbyggðar svalir. Mikil og góð sameign. Frábær staðsetning.
Verð 28,9 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Hlynur s. 698 2603.

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

Klapparholt - Hfj. - Einbýli 
Hraunhamar kynnir tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr samtals
208,6 fm. Húsið stendur við golfvöllinn og er með einstöku útsýni
yfir bæinn, höfnina, Snæfellsjökul ofl. Stofa, borðstofa, 3 - 4
svefnherbergi. Fallegt eldhús, arin ofl. Fullbúin eign. Laust strax.
Sölumenn sýna. Verð 54,9 millj.

Norðurbakki 13b - Hf. - Glæsileg
Nýkomin í einkasölu glæsileg 96 fm íbúð á 3.hæð (næst efstu) í 
nýlegu lyftuhúsi, útsýni. Frábær staðsetning. Stæði í bílahúsi fylgir.
Fullbúin eign í sérflokki. Laus fljótlega. Verð 29,3 millj. 
Helgi Jón sölustjóri býður ykkur velkomin s. 893 2233

Staðarhvammur - Hf. - 3ja 
Glæsilega nýstandsett 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í þessu
eftirsótta húsi við Staðarhvamm 1. Íbúðin er  125,9 fermetar. 
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Sérinngangur og gott aðgengi, Sérlega fallegar innréttingar frá
Brúnás. Ibúðin er vel skipulögð og nýtist öll sérlega vel.
Þetta er falleg íbúð, Útsýni. Eign sem vert er að skoða. Laus strax.
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Verð 29,9 millj.

Blómvangur - Hf. - Sérhæð - m. Bílskúr.
Nýkomin mjög falleg rúmgóð efri sér hæð í góðu tvíbýli auk bílskúrs
(íbúð) samtals 186,5 fm. Tvennar svalir, fjögur svefnherb. stofa,
borðstofa, ofl. Góð eign og góð staðsetning. Verð 38,5 millj.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

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

Sími 520 7500

• Fallegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir lyftuhúsi.

• Fullbúnar án gólfefna

• Baðherbergi og þvottahús flísalagt og fullbúið

• Stærðir frá 98 fm. -127 fm.

• Vandaðar innréttingar frá Trésmiðjunni GKS og tæki frá Gornje.

• Klætt að utan  með álplötum og flísakerfi, lítið viðhald.

• Verönd á 1.hæð.

• Flestar íbúðir með tvennum svölum.

• Mynd-dyrasími.

• Bílgeymsla.

NORÐURBAKKI 1 OG 3
Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17-18

OPIÐ HÚS

Allar nánari upplýsingar veita: Hilmar s. 892 9694 • Þorbjörn s. 896 0058 • Hlynur s. 698 2603
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Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS 

VIÐARÁS 59 
- ENDARAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL. 17:30 - 18:00. 

Fallegt 173 fm endaraðhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta stað 
í Árbænum. Fjögur svefnh. og stór og björt 
stofa. Flísalagt baðh. með sturtu og nudd-
baðkari. Fallegar innréttingar. Parket og flísar 
á gólfum. Fallegur garður með stórri verönd. 
Bílskúr fullbúinn. Eignin getur losnað fljótlega.  

Verð 45,9 millj.

BOLLAGARÐAR 51  
- RAÐHÚS

Fallegt og mikið endurnýjað 213 fm 
raðhús með innbyggðum bílskúr á 
Seltjarnarnesi. 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.

VATNSSTÍGUR - 4RA HERBERGJA
Mjög rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) í litlu lyftufjölbýli. 
Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Rúmgóð stofa með 
suðursvölum. Þrjú ágæt svefnherbergi. Tvö flísalögð baðherbergi. 
Þvottahús í íbúð. Eldhús með hvítri innréttingu. Eignin er laus nú 
þegar, ekkert áhvílandi. Verð 69,5 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.  

EINIHLÍÐ - NEÐRI HÆÐ
Fallega 80 fm sérhæð í Setbergshverfinu. Stórt svefnherbergi og 
geymsla sem nýtt er sem herbergi. Eldhús og stofa í opnu rými, 
útgengt á verönd. Þvottahús innan eignar. Falleg innfelld lýsing í 
stofu og eldhúsi. Parket og flísar á stofu. Fallegar innréttingar.  
LAUS STRAX. Verð 22.5 millj.

OPIÐ HÚS - FLÚÐASEL 76 - MEÐ BÍLSKÝLI 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 19. NÓV. FRÁ KL. 17:30 - 18:00. 
Glæsileg 4ra herbergja 105 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi.  
Þrjú svefnherbergi. Sjónvarpshol. Björt og rúmgóð stofa með suður-
svölum. Eldhús með borðkrók og góðum innréttingum.  Stæði í 
bílskýli. Húsið er nýlega klætt að utan og þak endurnýjað. 
Verð 24.7 millj

LINNETSTÍGUR - EINBÝLISHÚS
Einbýlishús sem er tvær hæðir og kjallari í miðbæ Hafnarfjarðar. 
Þrjú svefnherbergi. Ágæt stofa. Falleg innrétting í eldhúsi. Flísalagt 
baðherbergi. Eignin er ágæt að innan en þarfnast algjörar endur-
nýjunnar að utan. Eignin er laus nú þegar. Ekkert áhvílandi. 
Verð 29,9 millj.

MÓABARÐ - EINBÝLISHÚS
Einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Séríbúð 
er á neðri hæðinni. Á aðalhæð eru þrjú svefnherbergi. Stór stofa 
með útgengi á verönd. Ágætur bílskúr. Neðri hæð skiptist í , eldhús, 
baðherbergi, stofu og svefnherbergi. Eignin er laus nú þegar. Ekkert 
áhvílandi. Verð 37 millj.

RAUÐAGERÐI - 5 HERBERGJA
Góð 164 fm 5 herbergja sérhæð auk 22 fm bílskúrs í Austurbæ 
Reykjavíkur. Fjögur góð svefnherbergi og stór og björt stofa með 
suðursvölum. Nýlegega endurnýjað eldhús sem er opið inn í stofu. 
Flísalagt baðherbergi. Sérþvottahús og geymsla í kjallara.   
LAUS STRAX. Verð 37.5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þorrasalir 5-7, 201 Kópavogi 
Fullbúnar glæsilegar 3ja-4 herbergja íbúðir. Hús á frábærum stað í Kópavogi, göngufæri
við einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruvers-
lun og íþróttahús. Áætlaður afhendingartími í desember 2013. Íbúðunum fylgir stæði í
bílageymslu. 

Verð frá 28.200.000 

Breiðavík 39 
Opið hús mánudaginn 18. nóv. kl. 17.00-17.30
Falleg og vel umgengin 115,3 fm, 4 herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi og afgirtum sérgarði. Laus fljótlega! 
VERÐ KR 32.9 milj

Álftamýri 37
Opið hús mánudaginn 18. nóv. kl. 17.00-17.30 
191,2 fermetra mjög fallegt og bjart, vel skipulagt raðhús á 
tveim hæðum með innbyggðum bílskúr. Vel hirtur garður með 
stórum og skjólgóðum suðursólpalli. Stórar svalir eftir endi-
langri suðurhlið hússins. Snyrtilega frágengin hellulögð lóð að 
framan auk sér bílastæðis við bílskúr. VERÐ KR 52,9 milj

Glæsilegt nýendurbætt einbýlishús á tveim hæðum 
ásamt bílskúr. Frábært útsýni yfir borgina, svalir á 3 af 4 
hliðum, skjólgóðar þaksvalir og suðurgarður.  
317 fermetrar  Verð:  Kr  73 milj

Iðnaðarhúsnæði á Kjalarnesi. Húsnæðið er 109,7 fm að 
gólffleti, ásamt 53,4 fm millilofti. Samtals 163,1 fermetri. 
Mannhurð og innkeyrslurð.
Verð:  Kr 10.5 milj

Rúmgóð íbúð á efri hæð í verslunar og þjónustu-
kjarnanum Álfheimum í Reykjavík. 
Íbúðin er um 189 fermetrar. Að innan hefur íbúðin verið 
endurnýjuð, m.a nýtt eldhús og eldhústæki. Fjögur 
svefnherbergi á efri hæð stór björt stofa með svölum.  
Herbergi í kjallara sem er tilvalið að leigja út. Stórt 
þvottahús og geymsla í kjallara. VERÐ KR 38.9 milj

Gott Iðnaðar-atvinnuhúsnæði á tveim hæðum við 
Álfhellu í Hafnarfirði.Fullbúið að utan rúmlega 
fokhelt að innan. Stór innkeyrsluhurð með 5 metra 
lofthæð. Gönguhurð.  Steyptur stigi uppá aðra hæð. 
Hitablásarar eru tengdir. Tengistútar fyrir WC og neyslu-
vatnslagnir eru komnar.Neðri hæðin er 117,2 fm og efri 
hæðin er 116,6 fm.  Verð 15.5 milj

Íbúð með bílskúr. 
Falleg íbúð með útsýni yfir Korpu golfvöllinn.
113.8 fermetrar. Bílskúr 24 fermetrar. Byggingarár 2000 
VERÐ : 35.900.000 

Vönduð og falleg 110,4 fm, 4ra herbergja íbúð á annarri 
hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Fallegt 
útsýni, barnvænt hverfi og stutt í skóla. Aðeins tvær 
íbúðir á hæð. VERÐ KR: 30.7 milj

OPIÐ HÚS - Álftamýri 37, 108 RVK. OPIÐ HÚS - Breiðavík 39, 112 RVK. 

Fýlshólar   

Álfheimar

Barðastaðir 

Lækjarmelur 

Álfhella Hafnarfirði 

Helluvað

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ingólfur Ingvarsson 
Sölumaður 
S. 893 7806

Sigfús Aðalsteinsson 
Sölustjóri 
S. 898 9979

Kristbjörn Sigurðsson
löggiltur fasteignasali
S. 692 3000

Vertu vinur 
á Facebook

AÐEINS NOKKRAR 
ÍBÚÐIR EFTIR



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

EIGNIR VIKUNNAR

Ekjuvogur - einbýli

Njarðargata -MIÐHÆÐ-GÓÐ FJÁRFESTING.

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

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

Njarðargata.miðhæð: Falleg mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð í virðulegu steinhúsi á góðum
stað í 101. Áhvílandi um 19,6 millj. fasteignalán. Verð 23,9 millj. 

TRAÐARLAND 8, FOSSVOGI
OPIÐ HÚS MÁNUD. 18. 11. FRÁ KL. 17:30 - 18.00

Traðarland 8, Reykjavík: Fallegt, vel skipulagt
einbýlishús á einni hæð  í Fossvogi. Í húsinu
eru 4-5 svefnherbergi, stórar stofur, eldhús, 
baðherbergi, innbyggður bílskúr o.fl. Góð
lóð með skjólgóðum pöllum. Fallegt hús á
frábærum stað. Verð 76 millj.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 18.11.  
FRÁ KL 17:30-18, VERIÐ VELKOMIN!

VÍÐIMELUR SÉRHÆÐ M. BÍLSKÚR
OPIÐ HÚS MÁNUD. 18. 11. FRÁ KL. 17:30 - 18.00

Víðimelur , 1.hæð og bílskúr. Mjög falleg ca.
109 fm. sérhæð ásamt ca. 30 fm. bílskúr.. 
Sérinngangur, þrjú svefnherbergi,rúmgóð
stofa, fallegt eldhús og baðherbergi, Gengt
frá  svölum í stórann afgirtan garð.  FALLEG
HÆÐ Á MELUNUM. Verð 39,9 millj.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 18.11.  
FRÁ KL 17:30-18, VERIÐ VELKOMIN! 

 VESTURGATA 23, 2. H.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 19. 11. FRÁ KL. 17.30 - 18.00

Vesturgata 23, 2.h.-neðsta bjalla:
Björt og góð 4ra herbergja íbúð m. suðurs-
völum við Vesturgötu, nálægt miðbænum. 
Íbúðin getur nýst sem 3 svefnherb og stofa en
er teiknuð sem tvær stofur og tvö herbergi. 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 19.11.  
FRÁ KL.17:30-18.00 VERIÐ VELKOMIN.

Atvinnuhúsnæði

Síðumúli-skrifsofuhúsnæði
Ca. 194 fm. bjart og fallegt skrifstofuhúsnæði á
annari hæð við Síðumúla. Húsnæðið hefur ýmsa
möguleika í skipulagi. Verð 29,9  millj.

Dragháls-til sölu eða leigu
Ca. 721 fm. gott iðnaðar og skrifstofuhúsnæði við
Dragháls. Malbikað plan, stórar innkeyrsludyr og 
mikil lofthæð. Vörulyfta milli hæða. Til sölu eða 
leigu. Hafið samband og gerið tilboð.

Dalbraut-verslunar/þjónustuhúsnæði
Ca. 148 fm. atvinnuhúsnæði á jarðhæð vel staðsett 
nálægt Sundahöfn. Getur hentað vel fyrir verslun,
heildverslun,  o.fl. Verð 21,9 millj

Til flutnings

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

Einbýli

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

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

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

GÓÐ KAUP

ATAA VINNU-
HÚSNÆÐIÐ 

SELST Á FOLD

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Fallegt 171,5 m2 raðhús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr við 
Breiðvang 17 í Hafnarfirði.  
Gott skipulag. Fjögur svefnherbergi. 
Falleg gólfefni og innréttingar.  
Stór timburverönd með heitum potti. 
V. 39,5 m. 

Glæsileg og vel skipulögð 150,4 m2, 
5 herbergja íbúð á jarðhæð með sér 
garði og stæði i bílageymslu við  
Perlukór 3E í Kópavogi. Tvö bað- 
herbergi og fjögur svefnherbergi. 
Einungis ein íbúð er á jarðhæðinni og 
tvær á efri hæð. V. 42,5 m.

Breiðvangur 17 - 220 Hafnarfjörður 

Perlukór 3E - 203 Kópavogur 

170,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum á 
hornlóð við Merkjateig 1 í Mosfellsbæ. 
Aðkoma að húsinu er að ofanverðu. 
Efri hæðin skiptist í forstofu, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, þvottahús, svefnher-
bergisgang, 3 svefnherbergi og baðher-
bergi. Á neðri hæðinni er sjónvarpshol, 
herbergi og stór geymsla. V. 38,9 m.

Merkjateigur 1 - 270 Mosfellsbær  

5 herbergja 139,2 m2 íbúð á jarðhæð 
með sérgarði ásamt 31,5 m2 bílskúr, í 
nýlegu og fallegu lyftuhúsi við Litlakrika 
2 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, 
forstofu, eldhús, stofu og borðstofu. 
Inn af bílskúrnum er 12,2 m2 geymsla. 
V. 38,5 m.

Litlikriki 2 - 270 Mosfellsbær  

Glæsileg 98,1 m2, 3ja herbergja íbúð 
á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli við Þras-
tarhöfða í Mosfellsbæ ásamt bílastæði 
í bílakjallara. Eignin er sérlega falleg og 
vel umgengin. Fallegar innréttingar og 
gólfefni. V. 30,5 m.

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.

94,2 m2, 4ra herbergja íbúð með 
sérinngangi á 2. hæð í fjórbýlishúsi 
við Skeljatanga í Mosfellsbæ. Eignin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús/geymslu, eld-
hús og stofu.Við hlið inngangs er köld 
útigeymsla. V. 25,0 m.

Þrastarhöfði 2 - 270 Mosfellsbær  

Litlikriki 12 - 270 Mosfellsbær  

Skeljatangi 44 - 270 Mosfellsbær  
Opið hús þriðjudaginn 19. Nóvember 
frá kl. 17:00 til 17:30

Falleg 81,7 m2, 4ra herbergja íbúð 
á 2. hæð ásamt 20,7 m2 bílskúr við 
Eyjabakka 11 í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, baðher-
bergi, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir 
sérgeymsla í kjallara. V. 21,9 m.

Eyjabakki 11 - 109 Reykjavík 

Álftamýri 58 - 108 Reykjavík 

 
Björt og falleg 102,2 m2, 3ja herbergja íbúð 
á 2. hæð við Álftamýri 58 í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í tvö svefnherbergi, forstofuhol, 
baðherbergi, eldhús, stofu og borðstofu. 
Íbúðinni fylgir sérgeymsla í sameign.  
V. 23,9 m.

Álfaskeið 98 - 220 Haf

.  
Björt og falleg 102 m2 3ja herbergja íbúð 
á efstu hæð í 4ra herbergja fjölbýlishúsi, 
ásamt 23,7 m2 bílskúr við Álfaskeið 98 í 
Hafnarfirði. V. 22,0 m.

Vindakór 9-11 - 203 Kópavogur  

 
Falleg 113,7 m2, 4ra herbergja íbúð á 
efstuhæð, ásamt bílastæði í bílakjallara í 4ra 
hæða lyftuhúsi við Vindakór 9-11 í Kópavogi. 
V. 31,9 m.
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Landmark leiðir þig heim!  – Þú hringir við seljum!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

LAMBHAGAVEGUR  - 113 RVK
Lambhagavegur 15 í Reykjavík. 3.210 m2  
byggingalóð, vel staðsett.
Heimilt er að byggja allt að 2.247 m2 á tveimur 
hæðum. 

V. 65 millj.

Sigurður Fannar s: 897-5930

HAMRAHLÍÐ - 105 RVK
Um er að ræða 79.5 fm 3ja herb. íbúð á 1.hæð á 
þessum vinsæla stað í Hlíðunum. 
Baðherbergi og eldhús endurnýjað fyrir ca. 
10.árum. 
Íbúðarhluti er 75 fm og sérgeymslur í kjallara eru 
4.5 fm.
V. 26.9.- millj. 
Sveinn s: 6900.820

MIÐTÚN - 105 RVK
OPIÐ HÚS - MÁNUDAGINN 18.NÓV 
 kl 17:00-17:30
Glæsileg og mikið endurnýjuð 4. herb íbúð  ásamt 
bílskúr. Íbúðin er samtals 104.7fm og bílskúr 29fm. 
Samtals 133.7fm.

V. 38.9 millj.
Sigurður Fannar s: 897-5930

MIÐLEITI - 103 RVÍK
ÍBÚÐ FYRIR 55 ÁRA OG ELDRI
Vel skipulögð og björt 121 fm endaíbúð á 3ju hæð 
í vinsælu húsi fyrir 55 ára og eldri.
Yfirbyggðar ca.16 fm svalir bætast við fermetra og 
er eignin því 137 fm að stærð.
Íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu og mjög mikil 
sameign með eign.
V. 45.- millj. 
Sveinn s: 6900.820

SKIPASUND 104 RVK
165,9 fm mikið endurnýjað einbýlishús.
Húsið er á tveimur hæðum og kjallari.
Stór lóð og frábær staðsetning.

Kristberg. 892-1931

SILUNGAKVÍSL  - 110 RVK
Virkilega glæsilegt 288 fm. 8 herbergja einbýlishús 
á tveimur hæðum.  Innbyggður 44 fm. bílskúr.  Stór 
suðvestur verönd og svalir með frábæru útsýni yfir 
borgina. 

V. 69,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

KLAPPARBERG 1 – 111 RVK
OPIÐ HÚS - MÁNUDAGINN 18.NÓV 
 kl 17:30-18:00
Fallegt 244 fm einbýlishús, útsýni yfir Elliðárdalinn.
hornlóð með snyrtilegum garði.
Eign sem hefur verið vel viðhaldið. 5 herb.
Innangengt í 38,4 fm bílskúr
V.50.8.- millj. 
Eggert s.690-1472

TRÖLLAKÓR – 203 KÓP
Virkilega falleg 80,5 fm. 2ja herbergja íbúð á 
2. hæð með sérinngang.  Bílastæði í lokaðri 
bílageymslu.  Lyfta er í húsinu.  Vandaðar innrétt- 
ingar, háglans-hvítar.  Þvottahús innan íbúðar.  
Gæludýrahald leyft.

V. 24,9 MILLJ.
Þórarinn s. 770-0309

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Mánastígur - Hafnarfjörður

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

Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri  gsm. 893 2233

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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



Tilboð óskast í Víkurbraut 1 á Raufarhöfn, fyrrum lögreglustöð. 

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

15567 - Húsnæðið er á einni hæð í húsi númer 1 við Víkurbraut  
á Raufarhöfn. Húseignin þarfnast viðhalds. 

Um er að ræða vesturhluta af húseign (stálgrindarhús) sem stendur á svonefndu Gunnarsplani byggt árið 1991.  
Stærð húsnæðisins er 118,5 m², brunabótamat húsnæðisins er kr. 28.000.000,- og fasteignamat  kr.  5.145.000,-  
samkv.  Þjóðskrá Íslands. 

Húseignin er til sýnis í samráði við Jón Stefánsson í síma 468 1133/891 9309 og Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105 Reykjavík 
í síma 5301400.  Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 
Gögnin eru einnig aðgengileg á vef Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 3. desember 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra 
bjóðenda er þess óska. 

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

TIL SÖLU
Tilboð óskast í fasteignina  

Boðagranda 6, íbúð 0301, Reykjavík. 

Til Sölu

15533 - Boðagrandi 6,  
eigandi Ríkissjóður Íslands. 

Um er að ræða þriggja her-
bergja íbúð í fjöleignarhúsi á 
þriðju hæð til hægri. 
Íbúðin er samtals 89,4 m², 
byggð árið 1979. 

Brunabótamat er 
kr. 22.300.000,- og fasteigna-
mat er kr. 23.550.000,-. 

Íbúðin skiptist í hol, stofu, tvö herbergi, eldhús og baðherbergi. 
Útgangur er frá stofu á góðar suður svalir. Á jarðhæð er sérgeymsla og 
hjólageymsla í sameign. Eignin þarfnast einhverra lagfæringa í eldhúsi 
og á baðherbergi. Staðsetning er mjög góð, stutt er í leikskóla og 
grunnskóla. 

Húseignin er til sýnis í samráði Ríkiskaup, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík 
í síma 530 1400.  Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt 
reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.  
Gögnin eru einnig aðgengileg á vef Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 3. desember 2013 
þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska. 

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

Hofslundur  í Garðabæ. 
Vel staðsett  273 fm. einbýli sem skiptist í 138 fm. hæð, 
69 fm. kjallara og 66 fm. bílskúr. Húsið stendur á fallegri 
eignarlóð á vinsælum stað.   (1756)

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   (1997)

Orrahólar.Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í  
lyftuhúsi í Orrahólum 7.Stæði í nýju bílahúsi fylgir. Húsvörður 
,flott sameign. 2 svefnherbergi. Eldhús með borðkrók. Björt  
stofa með útgengi á stórar yfirbyggðar svalir m öryggisgler 
sem snúa í suður.Eikarparket á gólfum. V. 23,8 m.  (8305)

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 
202 fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnher-
bergi. Rúmgott eldhús. Sólpallur í suður.   (8504)

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi.  
Flott hús.  V. 42,5 m.  (8597)

Gunnarsbraut. Norðurmýri.
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á 
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri.  Samtals: 143 
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í 
góðu viðhaldi.  V. 39,4 m.  (8598)

Ástu-Sólliljugata, Helgafellsland.
Parahúsalóð í Helgafellslandi. 1247 fm. Hornlóð á flottum 
stað. Lóðin er tilbúin með púða. gatnagerðargjöld eru 
greidd V. 15 m.  (8633)

Klapparhlíð.
 Mjög falleg 113 fm. íbúð á 3. og efstu hæð í fallegu fjölbýli 
með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt stofa. 
3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  V. 31 m.  (8635)

Hlíðartún. Mosfellsbæ.
Vel staðsett 167,5 fm. parhús auk 31 fm. bílskúrs, samt. 
198,5 fm. Stór lóð. Bílskúr með gryfju. 4 svefnherbergi. 
Góð eign í fögru umhverfi.  V. 43,9 m.  (8641)

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

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 3. Húsnæðið er alls 501,5 fm. og skiptist í opið rými og af-
stúkuð skrifstofuherbergi.  Góð sameiginleg aðstaða, fundarherbergi, 
mötuneyti og eldhús með öllum grunntækjum. Gluggar á þrjár hliðar.

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 7. Um er að ræða 226,6 fm. vandað skrifstofuhúsnæði.  
Húsnæðið er eitt opið rými með kaffistofu og snyrtingum.  Húsnæðið 
hentar vel undir margskonar rekstur.

Skrifstofuhúsnæði – Grensásvegur

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson 
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TILBOÐ 3.990.000.-
M.BENZ SPRINTER 313 CDI 4X4 - 9 
MANNA.Árg.‘06,ek.aðeins 115.þ 
km,einn eigandi,lítur vel út,háþekja,5 
gíra,er á staðnum.Rnr.104036. S:562-
1717.

TILBOÐ 2.490.000.-
BMW M5 401 HÖ. Árgerð 1999,ek.
aðeins 146.þ km,6 gírar,hrikalega 
vel með farinn,nýjar M5 felgur og 
bremsur,ný olíu á öllu,er á staðnum.
Rnr.104009.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

VW TRANSPORTER Árgerð 2013. 
Ekinn 42 Þ.KM 3,300,000 án vsk 
Raðnúmer 123896

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

HYUNDAI I 30. Árgerð 2007, ekinn 
115 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.690.000. Rnr.990322. Tilboð kr: 
1.490.000,-

KIA Sorento ex classic 197 hö. Árgerð 
2012, ekinn 53 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.050.000. Rnr.140789. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES BENZ C 200 kompressor. 
Árgerð 2007, ekinn 75 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.990543.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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

 Bílar óskast

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

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

BÍLL ÓSKAST Á 
25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 

eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

VARAHLUTIR Í FLESTAR 
GERÐIR VÖRUBÍLA

 Volvo-Scania-Bens-Man-Iveco-
Renault. Höfum á lager ma. 
Aðalljós,hliðarljós,afturljós,plastbretti 
, boddyhluti Lagervörur, 
sérpöntunraþjónusta O.K.Varahlutir 
ehf S:696-1050 okspares@simnet.is

 Vinnuvélar

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

 Lyftarar

Doosan D25S-5 diesel 3,3L Yanmar, 
fullt frílyft, 3fallt mastur, aukaúttak. 
Fjaðrabúðin Partur ehf 585-2500 og 
567-8757

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

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

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.

VÉL ÓSKAST
Óskast í Toyotu Avensis árg 2002. 
Uppl. í s. 564 2488

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

 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.

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Frítt verðtilboð. Alhliða 
málningarþjónusta. S. 778 0100.

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

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

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

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

STRÚCTOR 
BYGGINGAÞJÓNU

Flísalagnir - Múrverk - Flotun. Áratuga 
reynsla. Þorsteinn s. 893 6994

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Tölvur

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

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

TIL SÖLU
FORD F350 - CREW 4X4 Dísel 

Árgerð 2005 ekinn 74.000km.  
Bifreið er til sýnis að Suðurhrauni 3 Garðabæ hjá Krók.
Tilboð skulu berast á uppboðsvef bilauppbod.is í síðasta 
lagi 20.11.2013 fyrir kl. 20:00

bilauppbod.is

til sölu

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Save the Children á ÍslandiSave th

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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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

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

inréttingar, nýsmíði ofl.
Uppl. í s. 898 9602 & 612 0706

 Önnur þjónusta

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

KEYPT 
& SELT
 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 
eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

 Hljóðfæri

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

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

 Verslun

WE-VIBE II OG III
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg ár í 
röð. Viamax fullnægingarkremið sem 
virkar, Fleshlight fyrir hann o.fl. Tökum 
millifærslu og greiðslukort.Sendum 
um allt land www.hush.is

 Til sölu

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.

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)

BEINT FRÁ BÓNDA!
Folaldakjöt til sölu kr. 1200 kg+VSK 
í hálfum og heilum. Tilbúið í 
neytendapakkningum. Slátrað í 
viðurkenndu sláturhúsi. Uppl. í s. 848 
5998 eða 824 5191.

“Ra íllinn er lang  “Ra íllinn er lang  

Lægra verð—100% ármögnun og Íslensk Ábyrgð í boði 

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 

mest notaður”  
“Nissan Leaf bíllinn hefur nú verið í notkun hjá ölskyldunni í tæpa óra mánuði og mánaðarlegur 
akstur er í kringum 1,500 kílómetrar. Ekkert vandamál hefur komið upp. Alltaf er nóg rafmagn l að 
komast leiðar sinnar. Auk ra ílsins eru tveir aðrir bílar á heimilinu, jeppi og smábíll en ra íllinn er 
lang mest notaður”.. “E ir að ég hafði ákveðið mig samdi ég við Islandus um viðskip n og er 
skemmst frá því að segja að allt sem mér var lofað stóðst sem stafur á bók og hér er bíllinn”  

Helgi Sigurjónsson, rafmagnstæknifræðingur í viðtali við FÍB blaðið. Nánar á www.islandus.is 

mest notaður”  

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Nudd

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.

HÚSNÆÐI
 Húsnæði í boði

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

 Geymsluhúsnæði

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.

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.

 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

HEIMILIÐ

 Antík

Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð 
viðgerðarþjónusta á gömlum klukkum 
og úrum. Guðmundur Hermannsson 
úrsmíðameistari. S. 554 7770 & 691 
8327. www.ur.is ur@ur.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

KAFFIHÚS, BAKARÍ

Bakarameistarinn óskar 
eftir traustu starfsfólki í 

afgreiðslusstörf:

Vinnutími 12-19 í Austurveri 
virka daga. 

Íslenskukunnátta skilyrði. 
Framtíðarstarf.

Umsóknir sendist á begga@
bakarameistarinn.is

HÁRSNYRTIR
Óska eftir hársnyrti á góða stofu 

á höfuðborgarsvæðinu.
Upplýsingar í síma 698 7537

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

Vélstjóra vanta á 30 tonna bát, 
vélastærð 370Hp. Fer á síldveiðar með 
net. Uppl. í s. 845 8326

TILKYNNINGAR
 Einkamál

Karlmaður, leitar þú kynf. 
tilbreytingar? 100% leynd, nýjar 
auglýsingar daglega í s. 905-2000 og 
535-9920.

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

TIL SÖLU

Tilboð óskast í 251,4 ha land Stóra Hrauns í Sveitarfélaginu Árborg. 

14490 – Um er að ræða mjög 
áhugavert land sem er 251,4 ha. að 
stærð og liggur milli Eyrarbakka og 
Stokkseyrar. 

Örstutt er til höfuðborgarsvæðisins 
sem gefur margvíslega notkunar- 
möguleika. 
Lögbýlisréttur fylgir ekki. 

Upplýsingar um landið eru veittar 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c,  
105 Reykjavík í síma 530 1400. 
Tilboðseyðublöð liggja frammi á 
sama stað ásamt reglum um frá-
gang og útfyllingu á tilboðseyðu 
blaði. Gögnin eru einnig aðgengileg 
á vef Ríkiskaupa  
http://www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum  
fyrir kl. 10.00 þann 10. desember 2013  
þar sem þau verða opnuð í viðurvist  
bjóðenda er þess óska.

Til Sölu

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um breytingar á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 7. 
nóvember 2013 meðfylgjandi tillögur að 
breytingum á deiliskipulagi í Reykjavík samkvæmt 
1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Foldahverfi, 3. áfangi
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi og skilmálum 
Foldahverfis, 3. áfanga. Í breytingunni felst m.a. að 
skilmálar fyrir einbýlishús E-3 að Fannafold 59-59A 
og Fannafold 63 verði breytt í skilmála fyrir parhús. 
Einnig eru viðbætur við skilmála vegna þegar 
gerðra óútgrafinna rýma í kjallara einbýlishúsa.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Teigahverfi
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Teigahverfis 
norðan Sundlaugavegar. Í tillögunni sem er heildar-
endurskoðun felst að skýra orðalag skilmála er 
varða fjölda íbúða og nýtingarhlutfall í gildandi 
deiliskipulagi.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Klettagarðar 7
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Klettasvæðis 
vegna lóðarinnar nr. 7 við Klettagarða. Í breytingunni 
felst að byggingarreytur er stækkaður til vesturs og 
stofnuð er ný lóð, Klettagarðar 7A, fyrir dreifistöð 
Orkuveitu Reykjavíkur.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkur-
borgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga 
kl. 8:20 – 16:15 frá 18. nóvember 2013 til og 
með 6. janúar 2014.  Einnig má sjá tillögurnar á 
vefsíðunni, www.reykjavik.is, slá inn í leitarlista 
„skipulag í kynningu“ Eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. 
Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar 
skal skila skriflega til  skipulagsfulltrúa eða á 
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 6. 
janúar  2013. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 18. nóvember 2013
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

til sölu

tilkynningar

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísland
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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

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.

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. stynja, 6. 950, 8. keraldi, 9. dauði, 
11. í röð, 12. ofreyna, 14. yndis, 16. í 
röð, 17. leyfi, 18. drulla, 20. bardagi, 
21. þjappaði.

LÓÐRÉTT
1. samtals, 3. tveir eins, 4. skjalla, 5. 
í viðbót, 7. málglaður, 10. málmur, 
13. gifti, 15. langt niður, 16. ílát, 19. 
holskrúfa.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. mása, 6. lm, 8. ámu, 9. lát, 
11. jk, 12. sliga, 14. unaðs, 16. fg, 17. 
frí, 18. aur, 20. at, 21. tróð. 
LÓÐRÉTT: 1. alls, 3. áá, 4. smjaðra, 
5. auk, 7. málugur, 10. tin, 13. gaf, 15. 
sítt, 16. fat, 19. ró.

Hvernig er lífið hjá 
ykkur Púllurum? 
Ykkur sem hafið 

ekki unnið deildina 
síðan í fornöld...

Hatiði United núna? 
Þar sem þeir eru 

ríkjandi meistarar?

Nei, nei! United á 
langt í land! Það er 
ekki svo auðvelt að 
rífa niður það sem 
við höfum byggt 
upp síðustu ár!

Ertu 
viss?

Ég lofa! Við 
höldum samt 
áfram að hata 
United með 
miklum krafti!

Hægðu á þér, 
þú veist ekki 
hvort þetta 
á eftir að 
seljast!

Dagur eitt. 
Hannes og ég erum 
föst á eyðieyju.

Það eina sem við 
eigum til að borða 
eru fíkjur.

Hvað þýðir 
mannæta?

Hjúkk! Takk! 
Gott að vita! 
Það er óþarfi 

að efast – það 
er 100 prósent 

gagnkvæmt!

Magnus Carlsen (2870) hafði svart 
gegn Vishwanathan Anand (2775) í 
sjöttu skák heimsmeistaraeinvígis 
þeirra og vann eftir ónákvæmni 
Indverjans í hróksendatafli.
Svartur á leik

60...h3! 61. gxh3 Hg6! 62. c4 f3 63. 
Ha3+ Ke2 64. b4 f2 65. Ha2+ Kf3 66. 
Ha3+ Kf4 67. Ha8 Hg1 og Anand gafst 
upp. Magnus leiðir nú 4-2 í einvíginu. 
Sjöunda skákin fer fram í dag og hefst 
kl. 9.30.
www.skak.is. Grænlandsmót í Vin í 
dag kl. 13

70 prósent af öllum árangri í lífinu nást með því að mæta 
á staðinn.

Woody Allen



Miðasala   »   www.sinfonia.is   »   www.harpa.is   »   Miðasala í anddyri Hörpu   »   Sími: 528 5050   »   Opið 10-18 virka daga og 12-18 um helgar

Fim. 5. des. » 19:30 Verð frá 2.300 kr. Tryggið ykkur miða

Litrík og heillandi hátíðarstemning með fíngerðu frönsku barokki, 
Vivaldi, Mozart og Bach. Einsöngvari er Hallveig Rúnarsdóttir.

Matthew Halls hljómsveitarstjóri
Hallveig Rúnarsdóttir einsöngvari

Fögnum aðventunni í hrífandi hátíðartónlist 
meistaranna. Bach, Mozart, Händel, Vivaldi 
og Piazzolla – og Hallveig Rúnarsdóttir syngur 
Bach-kantötuna Fagnið fyrir guði í öllum löndum.

Stjórnandi er Matthew Halls sem nú stjórnar 
Sinfóníuhljómsveitinni í annað sinn á Aðventu-
tónleikum. Halls er í framvarðasveit ungra 
breskra stjórnenda. Síðast stjórnaði hann hér 
á landi flutningi á Messíasi árið 2011 við mikla 
hrifningu áheyrenda.
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DANSHÖFUNDURINN  Margrét Sara 
gerir það gott úti í heimi.

MENNING 18. nóvember 2013  MÁNUDAGUR

Draumsverð er beint framhald af 
Hrafnsauga, sömu persónur og 
sama saga heldur áfram,“ segir 
Kjartan Yngvi, beðinn að gera 
örlitla grein fyrir Draumsverði. 
„Þetta verður bókaflokkur sem 
óljóst er hversu langur verður, 
en allavega er ætlunin að klára 
þessa sögu.“

Draumsverð er doðrantur, 555 
blaðsíður að lengd, og Kjartan 
Yngvi segir hana mun lengri en 
upphaflega hafi staðið til. „Hún 
átti að verða svipuð að stærð 
og Hrafnsauga, en svo var bara 
mikið að gerast og við þurftum 
að koma því til skila.“

Hvernig skiptið þið með ykkur 
verkum við skrifin? „Ég veit svo 
sem ekki hvort ég á að segja að 
það sé flókið eða einfalt,“ segir 
Kjartan Yngvi. „Við byrjum á því 
að setjast niður og tala okkur í 
gegnum söguþráðinn, hvað á að 
gerast og hvernig framvinda 

sögunnar á að vera. Það tekur 
nokkra fundi og þónokkrar 
klukkustundir. Síðan skiptum við 
hlutum bókarinnar á milli okkar, 
annar skrifar einn hlutann og 
hinn skrifar annan, síðan sendum 
við hlutana fram og til baka og 
endurskrifum og endurskrifum 
þangað til við erum orðnir sátt-
ir við niðurstöðuna.“ Þannig að 
lesandinn hefur enga möguleika 
á að sjá hvor skrifar hvað? „Nei. 
Satt að segja erum við hættir að 
sjá það sjálfir,“ segir Kjartan 
Yngvi og glottir.

Hvaðan kom þessi hugmynd? 
„Snæbjörn nálgaðist mig fyrir 
þónokkru síðan og vildi skrifa 
með mér bók eða bókaflokk. Í 
upphafi leit þetta reyndar allt 
öðruvísi út, en eins og gengur og 
gerist þróðaist hugmyndin með 
tíð og tíma. Núverandi hugmynd 
að flokknum er ekki nema sirka 
tveggja ára en það eru um það 

bil þrjú og hálft ár síðan sam-
starf okkar byrjaði. Við skrifum 
þessar bækur eiginlega til okkar 
sjálfra þegar við vorum fimm-
tán ára eða svo, þetta er það sem 
okkur fannst vanta þá.“

Kjartan Yngvi gefur ekki mikið 
fyrir þá kenningu að framrás 
fantasíunnar megi að einhverju 
leyti rekja til þess að Harry 
Potter- kynslóðin sé komin fram á 
ritvöllinn. „Nei, við vorum eigin-
lega á undan Harry Potter. Minn 
nördaferill hófst með Hringa-
dróttinssögu sem ég las þegar ég 
var ellefu eða tólf ára og stendur 
enn yfir.“  fridrikab@frettabladid.is

Skrifa fyrir sjálfa
sig fi mmtán ára 
Draumsverð, önnur bókin í Þriggja heima sögu þeirra Snæbjörns Brynjarssonar 
og Kjartans Yngva Björnssonar, er komin út. Fyrsta bókin, Hrafnsauga, vakti 
mikla athygli og hlaut meðal annars Íslensku barnabókaverðlaunin í fyrra.

FRJÓ SAM-
VINNA  Kjartan 
Yngvi og Snæ-
björn hafa unnið 
saman í þrjú og 
hálft ár og sam-
vinnan skilaði 
þeim Íslensku 
barnabókaverð-
laununum í 
fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Við vorum 
eiginlega á undan 

Harry Potter. Minn 
nördaferill hófst með 

Hringadróttinssögu.

Rauðir dagar 18.-22. nóvember

Hvað tekur langan tíma 
að læra á Netbankann 
og Íslandsbanka Appið?

Komdu í útibúið þitt og lærðu á Netbankann 
og Íslandsbanka Appið.

Alla daga vikunnar kl. 12.15-12.45

Við bjóðum
góða þjónustu

2 mínútur 6 mínútur 15 mínútur30 mínútur

Dansflokkurinn Cullberg Ballet 
í Stokkhólmi hefur keypt dans-
verk Margrétar Söru Guðjóns-
dóttur, Soft Target Installed, 
sem var frumsýnt á Reykjavík 
Dance Festival í Hörpunni í 
sumar. Sýningar eru fyrirhug-
aðar í febrúar.

Verk Margrétar Söru, Step 
right to it, var eitt af 20 sem 
nýlega voru valin úr 400 
umsóknum til sýninga á ensku 
Aerowaves-danssýningastjóra-
hátíðinni í apríl á næsta ári og 
sýningar á Variations on closer, 
sem frumsýnt var á Íslandi á 
leiklistarhátíðinni LÓKAL á síð-
asta ári, mun verða sýnt í þrem-
ur stórborgum Þýskalands, 
Amsterdam í Hollandi og Sand-
nesi í Noregi á næstu mánuðum.

Cullberg-ballett kaup-
ir af Margréti Söru
Soft  Target Installed, dansverk Margrétar Söru Guð-
jónsdóttur, verður sýnt í Stokkhólmi í febrúar.
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Beita íslenskir fjölmiðlar gagnrýninni hugs-
un? er sú spurning sem Róbert Haraldsson, 
prófessor við sagnfræði- og heimspekideild 
Háskóla Íslands, spyr í fyrirlestri í Hann-
esarholti í kvöld. Fyrirlesturinn fjallar um 
íslenska fréttamennsku út frá viðmiðum um 
gagnrýna hugsun og er hluti af fyrirlestra-
röðinni „Heimspekispjall“.

Á fyrirlestrinum í kvöld mun Róbert fara 
yfir þær tilhneigingar í íslenskri frétta-
mennsku sem hann telur að geti grafið 
undan vandaðri og hlutlægri blaðamennsku 
og ógnað sjálfstæði fjölmiðla. Hann heldur 

því fram að ef ekki verið eitthvað að gert sé 
úti um gagnrýna fréttamennsku á Íslandi.

Róbert spyr hvort mörk frétta og auglýs-
inga hafi smám saman verið að mást út á 
undanförnum áratugum hér á landi. Hann 
skoðar einnig það einkenni á íslenskri blaða-
mennsku sem hann kallar „hann sagði, hún 
sagði“ fréttamennska þar sem ekki er til-
raun gerð til að meta sannleiksgildi eða 
trúverðugleika ummæla heldur mismun-
andi sjónarhorn einungis leidd fram. Svo 
skoðar hann hvernig íslenskir fréttamenn 
setji sig í auknum mæli í spor eins konar 

þerapista sem hlusti með ógagnrýnum hætti 
á reynslusögur þolenda.

Heimspekispjallið í Hannesarholti er í 
umsjá Páls Skúlasonar og Henry Alexand-
ers Henryssonar. Hannesarholt er til húsa 
að Grundarstíg 10 í miðborg Reykjavíkur 
en það var Hannes Hafstein, fyrsti ráðherra 
Íslands, sem byggði húsið árið 1915. Í til-
kynningu frá Hannesarholti segir að mark-
mið Hannesarholts sé að efla jákvæða og 
gagnrýna hugsun í íslensku samfélagi. Fyr-
irlestur Róberts um íslenska fréttamennsku 
hefst klukkan 20. simon@frettabladid.is

Gagnrýnin blaðamennska í hættu á Íslandi
Róbert Haraldsson fj allar á gagnrýninn hátt um fréttamennsku í fyrirlestri á vegum Hannesarholts. Hann segir vinnubrögð blaðamanna 
og óljós skil milli frétta og auglýsinga geta gert út um íslenska blaðamennsku.

HANNESARHOLT  Heimspekifyrirlestur í kvöld.

Öflugi sportjeppinn

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ 
á Facebook

Mercedes-Benz GLK 220 CDI með 7 þrepa 7 G-TRONIC PLUS sjálfskiptingu.
Verð frá 7.590.000 kr.

Mercedes-Benz GLK er ríkulega búinn og einstaklega öflugur sportjeppi. Hann er búinn hinu háþróaða 

4MATIC aldrifskerfi sem tryggir framúrskarandi aksturseiginleika og aukinn stöðugleika, jafnt á 

bundnu sem óbundnu slitlagi. 4MATIC er ávallt virkt og bregst strax við breyttum akstursaðstæðum, 

t.d. mikilli úrkomu, ísingu eða snjó. Dráttargetan er heil 2.400 kg og hann eyðir aðeins 6,1 l/100 km 

í blönduðum akstri. Hjá Öskju á Krókhálsi 11 bíður þín glæsilegur GLK til sýnis og reynsluaksturs.

Stofnuð hafa verið Hollvina-
samtök Atla Heimis Sveinsson-
ar tónskálds. Markmið þeirra 
er að vinna að kynningu tón-
verka hans á Íslandi og í öðrum 
löndum, meðal annars með gerð 
vefsíðu, þar sem verður að finna 
ítarlega skrá yfir verk hans, 
einnig æviferil hans og aðrar 
upplýsingar. Vefsíðan verður 
bæði á íslensku og ensku.

Hollvinasamtökin ætla líka að 
stuðla að útgáfu tónverka Atla 
Heimis og gera þau aðgengileg í 
tölvutæku formi. 

Í stjórn samtakanna eiga sæti 
Áshildur Haraldsdóttir, Sig-
urður Ingvi Snorrason, Ragnar 
Arnalds og Styrmir Gunnars-
son.

Þátttaka í þeim er öllum opin.

Hollvina-
samtök Atla 
Heimis

TÓNSKÁLDIÐ  Hollvinir Atla Heimis 
vilja stuðla að útgáfu verka hans.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sigríður Ósk Kristjánsdóttir  
messósópran kemur fram á 
hádegistónleikum Íslensku 
óperunnar á morgun, þriðjudag-
inn 19. nóvember. Á dagskránni 
eru nokkur af hennar uppá-
haldsverkum, kantatan Arianna 
a naxos eftir Haydn og aríur 
eftir Purcell og Rossini. Undir-
leikari er Antonia Hevesi píanó-
leikari.

Tónleikarnir verða í Norður-
ljósasal Hörpu og hefjast klukk-
an 12.15. Þeir standa yfir í um 
hálfa klukkustund. Aðgangur er 
ókeypis. 

Sigríður Ósk 
syngur 
uppáhaldsverk

SÖNGKONAN  Sigríður Ósk verður í 
Norðurljósasalnum í Hörpu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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BAKÞANKAR 
Sögu
Garðarsdóttur

THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN

P A R A D Í S :  T R Ú

17:50, 20:00 & 22:10 (14)
20:00 (14)20 00 ( )

KLAPPTRÉ

ÁHORFENDAVERÐLAUN 
Á BERLINALE  2013

BESTA LEIKKONA Í 
AÐALHLUTVERKI  
TRIBECA 2013

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

NÁNAR Á MIÐI.IS

THE COUNCELOR 
THE COUNCELOR LÚXUS
THE STARVING GAMES
CARRIE
FURÐUFUGLAR 2D                  
FURÐUFUGLAR 3D
CAPTAIN PHILIPS                     
INSIDIUS CHAPTER 2              
Ú ÓTÚRBÓ 2D Í ÍSL.TAL                  

BLACKFISH
SKYTTEN
PHILOMENA                         
CAPTAIN PHILIPS 
GRAVITY 3D
KONAN Í BÚRINUÍ Ú

ÁMÁLMHAUS           
HROSS Í OSS     Í

THE COUNCELOR
THE STARVING GAMES
CARRIE
CAPTAIN PHILIPS 

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

KL. 8 - 10.10
KL. 6
KL. 10.30
KL. 8

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

THE COUNSELOR 8, 10:30
CARRIE 10:30
PHILOMENA 5:50, 8, 10:10
FURÐUFUGLAR 2D 6
CAPTAIN PHILLIPS 8

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

EMPIRE

M.S. WVAI RADIO

J.B – WDR RADIO

JOBLO.COM

Fjöldi íslensks listafólks lagði sam-
tökunum UN Women lið til þess að 
gera Fiðrildafögnuð í Hörpu sem 
eftirminnilegastan og má þar á 
meðal nefna dansara úr Íslenska 
dansflokknum, Sigríði Thorlacius 
og Högna Egilsson úr Hjaltalín og 
hljómsveitina Evu. Þá komu lands-
þekktar leikkonur fram í gervi 

Malala og annarra baráttukvenna 
og vöktu vægast sagt athygli. 
Kvöldinu lauk með Bollywood-dans-
sprengju með Margéti Erlu Maack 
í fararbroddi og allsherjar hóp-
dansi sem vakti mikla lukku. Ekki 
skemmdi fyrir að Grand Mariner sá 
um fordrykkinn.

Hápunktur kvöldsins var þó 

vídeóinnslög frá Indlandi þar sem 
hópur indverskra kvenna kom 
saman í Nýju Delí og tók þátt í sjálf-
styrkingarviku auk þess sem þær 
bjuggu til vinaböndin sem notuð 
voru sem aðgöngumiði á fögnuðinn. 

UN Women á Íslandi vill þakka 
öllu því frábæra fólki sem lagði 
samtökunum lið við undirbúning 

kvöldsins og þeirra sem fögnuðu á 
kvöldinu sjálfu sem var ógleyman-
legt.

Allur ágóði af kvöldinu rennur í 
Styrktarsjóð Sameinuðu þjóðanna 
til afnáms ofbeldis gegn konum 
þökk sé bakhjörlum fagnaðar-
ins, Íslandsbanka, CCP og Lands-
virkjunar. olof@frettabladid.is

Fögur á Fiðrildafögnuðinum
Mikil stemning var á Fiðrildafögnuði UN Women í Hörpu. Um eitt þúsund manns komu saman til að heiðra 
konur sem lifað hafa af sýruárásir og styrkja verkefni UN Women sem miða að því að uppræta slíkt ofb eldi.

GLAÐAR MÆÐGUR  Frú Vigdís Finnbogadóttir ásamt dóttur sinni, Ástríði Magnús-
dóttur. MYND/KOLFINNA MJÖLL ÁSGEIRSDÓTTIR

FÖNGULEG  Sigríður Thorlacius lagði 
málefninu lið.
 MYND/KOLFINNA MJÖLL ÁSGEIRSDÓTTIR

FJÖLSKYLDUSTUND  Systurnar Áslaug, Gabríela og Sigríður Fransiska ásamt föður 
sínum, Friðriki Sophussyni. MYND/ALÍSA KALYANOVA

ÁNÆGÐ MEÐ KVÖLDIÐ  Margrét Erla 
Maack í Bollywood-dressinu.
 MYND/ALÍSA KALYANOVA

GLATT Á HJALLA  Rannveig Jónsdóttir, systurnar Arna og Silja Hauksdætur og Frið-
rika Hjördís Geirsdóttir. MYND/ALÍSA KALYANOVA

Hjartaknúsarinn Channing 
Tatum nýtur sín í föðurhlutverk-
inu og var afar stoltur af dóttur 
sinni, Everly, þegar hann var í 
viðtali hjá Ellen DeGeneres í síð-
ustu viku.

Channing sagði hreykinn frá 
því að Everly, sem er sex mánaða, 
hefði tekið fyrstu tönnina.

„Hún er rosalega stór og mjög 
beitt. Ég held að hún eigi eftir 
að meiða mig bráðlega en þetta 
er afskaplega krúttlegt,“ sagði 
Channing í viðtalinu en hann 
á Everly með eiginkonu sinni, 
Jennu Dewan-Tatum. - lkg

Fagnar fyrstu 
tönninni

STOLTUR FAÐIR  Channing er í skýj-
unum með Everly.

ÞAÐ eru allir svo hressir. Í blöðunum segir 
mér hresst fólk hvað það borðar hressandi 
morgunmat og í útvarpinu malar hresst fólk 
í endalausri útöndun um hvað það sé hresst 
og hvað það sé hressandi að vera hress og 
les hressandi fréttir í blöðunum um hvað 
hressa fólkið fær sér í morgunmat. Það er 
mjög hressandi. Ég hressist svo endanlega 
þegar hressa fólkið birtist mér ljóslifandi 
í sjónvarpinu skælbrosandi, beislitað og 

hresst frá toppi til táar. Það sé stuð. Þetta 
er partýland, allir eru með skemmtiatriði. 

NÚ stendur til að skera ríflega niður til 
Ríkisútvarpsins og boðaðar uppsagnir 

eru óhressandi staðreynd. Hressa fólkið 
getur þó prísað sig sælt yfir eigin hressi-

leika því meira að segja þegar peningana 
þrýtur má borga hressu fólk fyrir að vera 

hresst og gefa öðru hressu fólki milljón-
ir og spjalla við það á hressu nótun-

um – löngu áður en tímabært er 
að vera hress, á sunnudögum.  
Það sem hins vegar gerir 
skemmtiatriði skemmti-
leg er það sama og bjarg-
ar jólunum frá því að vera 
mjög pirrandi – þau eru til-

brigði. Tilbrigði eru skemmtileg. Það sem 
er fágætt er dýrmætt. Surtsey er dýrmæt 
því þar er enginn. Geirfinnur er spennandi 
því hann er týndur og Sinfóníuhljómsveitin 
er meira ómissandi en Frostrósir þó færri 
mæti og enginn í pallíettudragt. Og í heimi 
gegndarlauss hressileika eru leiðindi jólin.

JÓRUNN Sigurðardóttir útvarpskona fékk 
íslenskuverðlaun Jónasar Hallgrímssonar 
fyrir framúrskarandi menningarumfjöllun 
á blæbrigðaríkri íslensku. Við það tækifæri 
minnti hún á að almannaútvarp getur aldrei 
verið fyrirtæki heldur sé það alltaf stofnun 
í samfélaginu. 

RÚV er í þeirri frábæru aðstöðu að þurfa 
ekki alfarið að vera með auglýsingavæna 
stuðþætti sem sáldra fríkeypis bíómiðum 
á hressa hlustendur heldur hefur það dýr-
mætt svigrúm til að búa til vandaða, alvar-
lega þætti sem fáir sjá og heyra. RÚV hefur 
með öðrum orðum leyfi, og meira að segja 
skyldu, til að vera óhresst. Og enda þótt 
Mary Poppins mæli með matskeið af sykri 
með meðalinu er ég viss um að engin heil-
brigð barnfóstra eða læknir með vottaða 
háskólagráðu mæli með sykri í allt. 

Mary Poppins í partýlandi



ÞÚ HRINGIR
Í VEGAAÐSTOÐ SJÓVÁR 

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

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

BENSÍNLAUS, STRAUMLAUS, SPRUNGIÐ DEKK, TJÓNASKÝRSLA
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Kolbeinn 
Tumi Daðason
kolbenntumi@frettabladid.is
Vilhelm 
Gunnarsson    
villi@365.is
Frá Zagreb 
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ÚRSLIT
OLÍSDEILD KARLA

ÍBV - ÍR 27-26 (16-12)

OLÍSDEILD KVENNA

HAUKAR - ÍBV 24-31 (11-13)
HK - VALUR 21-24 (13-12)
FYLKIR - KA/ÞÓR 29-29 (14-15)
FH - GRÓTTA 22-36 (10-17)
STJARNAN - SELFOSS 32-18 (15-5)

STAÐA EFSTU LIÐA

Stjarnan 9 8 1 0 285-196 17
Valur 9 7 2 0 249-171 16
Grótta 9 7 1 1 238-193 15
ÍBV 9 6 0 3 244-230 12
Fram 9 6 0 3 226-196 12
FH 9 4 0 5 186-215 8
HK 8 3 0 5 173-199 6

DOMINO‘S-DEILD KARLA

ÍR - KFÍ 76-86 (36-38)
ÍR: Sveinbjörn Claessen 21/7 frák., Calvin Henry 
19/7 frák., Matthías Orri Sigurðarson 17/10 frák.

KFÍ: Jason Smith 32, Mirko Stefán Virijevic 28/18 
frák., Ágúst Angantýsson 14/12 frák.

DOMINO‘S-DEILD KVENNA

KEFLAVÍK - VALUR 73-76 (41-38)
Keflavík: Porsche Landry 27, Sara R. Hinriksd. 20.

Valur: Kristrún Sigurjónsdóttir 29, Jaleesa Butler 
15/12 frák., Ragna M. Brynjarsdóttir 14/11 frák.

SNÆFELL - HAMAR 88-58 (37-18)
Snæfell: Chynna Brown 24, Eva M. Kristjánsdóttir 
16, Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 14.

Hamar: Fanney Lind Guðmundsdóttir 18/12 frák., 
Íris Ásgeirsdóttir 17, Di‘Amber Johnson 15.

KR - NJARÐVÍK 86-47 (36-22)
KR: Ebone Henry 30/17 frák., Sigrún Sjöfn 
Ámundadóttir 25/14 frák./5 stolnir.

Njarðvík: Jasmine Beverly 15/14 frák.

FÓTBOLTI Fram verður án síns helsta 
markahróks í Pepsi-deild karla næsta 
sumar þar sem félagið hefur selt 
Hólmbert Aron Friðjónsson til skoska 
stórliðsins Celtic. Hann heldur sjálfur 
utan til Skotlands á morgun þar sem 
hann mun skrifa undir samninginn.

Skoskir fjölmiðlar segja kaup-
verðið um 23 milljónir króna en 
heimildir Fréttablaðsins herma að 
það sé undir 20 milljónum. Kaup-
verðið fæst þó ekki uppgefið.

„Það er allt frágengið og vantar 
bara blekið á pappírinn,“ segir 
Hólmbert Aron sem kveður Safamýr-
ina eftir tvö og hálft tímabil í bláa 

búningnum. Hann varð markahæsti 
leikmaður liðsins í Pepsi-deildinni 
í sumar með tíu mörk og heldur 
utan á morgun til að skrifa undir 
samninginn.

„Neil Lennon [stjóri Celtic] hefur 
sagt í fjölmiðlum að hann vilji nota 
mig strax og ég er mjög spenntur 
fyrir því að komast út,“ segir Hólm-
bert sem fór til reynslu hjá Celtic 
fyrir stuttu. „Mér leið mjög vel og 
leist vel á aðstæður. Ég vonast til að 
ég geti tekið framförum í Skotlandi. 
Ég er virkilega stoltur af þessu enda 
draumur að rætast hjá mér,“ segir 
Hólmbert. - esá

Hólmbert semur við Celtic á morgun

Á LEIÐ TIL SKOTLANDS  Hólmbert 
Aron Friðjónsson. MYND/DANÍEL

FÓTBOLTI „Ferðalagið var mjög 
gott og rólegt. Það var afar fínt 
að þurfa ekki að skipta um vél á 
leiðinni,“ sagði landsliðsþjálfar-
inn Lars Lagerbäck við komuna 
til Zagreb í gærkvöldi. Sá sænski 
hafði nært sig á hóteli landsliðsins 
í miðborginni þegar hann gaf sig 
á tal við blaðamenn um níuleytið.

„Greining okkar Heimis gekk 
fullkomlega upp. Það var ekkert 
sem kom okkur á óvart,“ sagði 
Lagerbäck um markalausa jafn-
teflið á föstudagskvöldið. Tíu 
leikmenn Íslands náðu fínum 
úrslitum úr erfiðri stöðu. Lands-
liðsþjálfarinn telur að Króatar 
muni örugglega verða ákveðnari 
á heimavelli þótt hann efist um 
að þeir muni breyta miklu í sínu 
skipulagi.

Engar áhyggjur af þreytu
Framherjinn Kolbeinn Sigþórsson 
heltist úr lestinni í gær í kjölfar 
meiðslanna sem hann varð fyrir 
í leiknum á föstudaginn. Ljóst 
er að um mikið áfall er að ræða 

fyrir landsliðið en Kolbeinn hafði 
skorað  í síðustu fimm landsleikj-
um Íslands.

„Auðvitað vildum við hafa Kol-
bein en við höfum 22 leikmenn. 
Aðrir þurfa að fylla í skarð Kol-
beins og ég er viss um að þeir 
muni standa sig vel.“

Lagerbäck segir að ef frá eru 
talin meiðsli Kolbeins sé staðan 
á leikmannahópnum góð. Hann 
hefur litlar áhyggjur af þreytu 
eftir erfiðan leik á föstudag.

„Læknisteymið hefur staðið 
sig mjög vel og við höfum hagað 
æfingunum þannig að strákarn-
ir sem spiluðu mest fái sem besta 
endurheimt. Leikmennirnir í lið-
inu eru í frábæru formi þannig að 
ég hef engar áhyggjur af þreytu.“

Getum komið þeim á óvart
Landsliðsþjálfarinn hafði sagst 
eiga erfitt með að meta mögu-
leika Íslands fyrir fyrri leikinn. 
Nú hafa liðin mæst og menn vita 
betur að hverju þeir ganga.

„Það er undir okkur komið að 
leggja okkur alla fram á þriðju-
daginn. Þá eigum við góða mögu-
leika á að koma þeim á óvart,“ 
segir Svíinn sem fimm sinnum 
hefur farið með sænska landslið-
ið á stórmót. Nú er tækifærið að 
gera hið sama með litla Ísland sem 
yrði, gangi allt að óskum, fámenn-

asta þjóðin til að komast í loka-
keppni heimsmeistaramótsins. 
Draumurinn lifir.

„Engin spurning. Það hefði 

verið betra að vinna heima en ég 
tel okkur enn geta skrifað nýjan 
kafla í Íslandssöguna. Við stefnum 
á það að minnsta kosti.“ 

Nýr kafl i í Íslandssögunni
Landsliðsþjálfarinn Lars Lagerbäck segir möguleika Íslands góða gegn Króötum annað kvöld. Hann er viss 
um að þeir leikmenn sem komi til með að fylla í skarð Kolbeins Sigþórssonar muni standa sig vel.

FÓTBOLTI „Maður er það spenntur 
fyrir þessum leik að það er ekk-
ert að fara að stoppa mann núna,“ 
segir Alfreð Finnbogason. Fram-
herjinn segir menn vera í góðu 
standi eftir leikinn á föstudag og 
hann horfir spenntur til leiksins 
annað kvöld.

Viðbúið er að Alfreð muni spila 
í fremstu víglínu með Eiði Smára 
Guðjohnsen sem hann kynni vel 
að meta.

„Við náðum bara tíu til fimm-
tán mínútum saman í síðasta leik 
en hann var strax byrjaður að 
þræða inn á mig sendingar. Það 
var draumur fyrir mig fyrir ekki 
margt löngu að vera í framlín-
unni með Eiði Smára. Nú er bara 
að njóta þess og gera sem mest úr 
því ef svo verður raunin,“ segir 
Alfreð. Hann segir heimsmeist-
aramótið í Brasilíu vissulega hafa 
verið draum fyrir ekki margt 
löngu. Nú sé þetta raunveruleik-
inn.

„Við erum komnir hingað, höfum 
unnið fyrir því og það er engin 
heppni á bak við það. Nú fer þetta 
eftir okkar frammistöðu á þriðju-
daginn hvort við munum fagna eða 
gráta,“ segir Alfreð. Greinilegt er 
að viljinn og sjálfstraustið er fyrir 
hendi hjá okkar manni.

„Við vitum alveg hvað þjóðin 
okkar vill og við þurfum að skila 
sömu vinnu og á föstudaginn og 
bæta í sóknarþungann því við 
þurfum að skora til að fara áfram. 
Þetta verður þraut en það eru það 

sterkir karakterar og sigurveg-
arar í þessu liði að ég er hóflega 
bjartsýnn að við séum á leiðinni til 
Brasilíu.“  - ktd

Vitum hvað þjóðin vill
Alfreð Finnbogason er hófl ega bjartsýnn.

FORMÚLA Þjóðverjinn Sebastian Vettel varð í gær-
kvöldi fyrsti maðurinn frá upphafi til að vinna 
átta mót í röð á sama tímabilinu í Formúlu 1 
kappakstrinum er hann bar sigur úr býtum í Texas 
í kvöld. Aðeins eitt mót er eftir af tímabilinu en 
Vettel var þegar búinn að tryggja sér heimsmeist-
aratitilinn.

Michael Schumacher og Alberto Ascari áttu gamla 
metið en Vettel hefur verið ósigrandi síðan um mitt 
sumar. Vettel var á ráspól í gær, eins og svo oft áður, og 
styrkti stöðu sína með öflugum akstri strax í upphafi. 
Sigur hans var aldrei í hættu eftir það.

Romain Grosjean, Lotus, varð annar eftir keppni 
við Mark Webber, liðsfélaga Vettel hjá Red Bull. Lewis 
Hamilton, Mercedes, varð fjórði og Fernando Alonso á 
Ferrari fimmti. 

Sögulegur sigur hjá Vettel

GREININGIN GEKK UPP  Lars Lagerbäck fer yfir málin með Heimi Hallgrímssyni 
aðstoðarlandsliðsþjálfara. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÖFLUGUR  Alfreð Finnbogason er klár í 
slaginn gegn Króatíu. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



Bílabúð Benna - Dekkjaþjónusta 

Fáðu aðstoð við val á réttum ddekkkkjjuumm
hjá okkur eða söluaðilum okkar um land alltlum okkar um land allt

Dekkin eru eina snerting bílsins við veginn og öryggi þitt veltur því á gæðum 
þeirra.  Við hjá Bílabúð Benna búum að áratuga reynslu og vitum að mikill munur 
er á gæðum og endingu þeirra dekkja sem eru í boði á markaðnum.

Tími vetrardekkjanna er runninn upp og því hvetjum við bíleigendur til að fá 
aðstoð við val á réttum dekkjum hjá okkur eða söluaðilum okkar um land allt.  

Við erum 
á Facebook

Bjóðum vaxtalaus lán frá Visa og
Mastercard í allt að 12 mánuði

Nánari upplýsingar
á benni.is
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Þjónustusími: 561 4210 Upplýsingar á benni.is  
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KEFLAVÍK–KR

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

 í kvöld kl. 19

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

TIL SÖLU

Tilboð óskast í 251,4 ha land Stóra Hrauns í Sveitarfélaginu Árborg. 

14490 – Um er að ræða mjög 
áhugavert land sem er 251,4 ha. að 
stærð og liggur milli Eyrarbakka og 
Stokkseyrar. 

Örstutt er til höfuðborgarsvæðisins 
sem gefur margvíslega notkunar- 
möguleika. 
Lögbýlisréttur fylgir ekki. 

Upplýsingar um landið eru veittar 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c,  
105 Reykjavík í síma 530 1400. 
Tilboðseyðublöð liggja frammi á 
sama stað ásamt reglum um frá-
gang og útfyllingu á tilboðseyðu 
blaði. Gögnin eru einnig aðgengileg 
á vef Ríkiskaupa  
http://www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum  
fyrir kl. 10.00 þann 10. desember 2013  
þar sem þau verða opnuð í viðurvist  
bjóðenda er þess óska.

Til Sölu

FÓTBOLTI Íslenskir knattspyrnu-
áhugamenn tóku andköf þegar 
Kolbeinn Sigþórsson féll í grasið 
á Laugardalsvellinum á föstudags-
kvöldið, þegar Ísland gerði marka-
laust jafntefli við Króatíu í fyrri 
umspilsleik liðanna um sæti á HM 
2014 í Brasilíu. Kolbeinn var bor-
inn af velli undir lok fyrri hálf-
leiks og í gærmorgun fékkst það 
endanlega staðfest að hann verð-
ur ekki með Íslandi í síðari rimm-
unni gegn Króatíu ytra annað 
kvöld.

Það er vitanlega mikið áfall 
fyrir íslenska liðið að vera án Kol-
beins í Króatíu en bót í máli að 
meiðslin eru ekki alvarleg.

„Það er ekki enn komið á hreint 
hvort liðböndin eru sködduð en lík-
legast er að þetta sé slæm tognun,“ 
sagði Kolbeinn við Fréttablaðið í 
gær. Hann fór í röntgenmyndatöku 
strax eftir leik og þá kom í ljós að 
hann var óbrotinn.

Vonaðist eftir undrameðferð
„Ég reyndi eins og ég gat með 
sjúkrateyminu að ná mér góðum 
með einhverri undrameðferð en 
það er svo mikil bólga í ökklan-
um að hún þarf einfaldlega meiri 
tíma,“ bætir Kolbeinn við.

Hann segist hafa fundið strax 
að um slæma tognun væri að ræða 
og um leið óttast að seinni leikur-
inn gegn Króatíu væri í hættu hjá 
sér. Kolbeinn hefur áður þurft að 
glíma við erfið meiðsli þrátt fyrir 
ungan aldur og neitar því ekki að 
það sé ansi lýjandi.

„Auðvitað verður maður þreytt-
ur á því enda hef ég misst af mörg-
um mikilvægum leikjum. En þetta 
var einmitt sá leikur sem ég vildi 
alls ekki missa af. Ég var eins 
og allir búinn að bíða lengi eftir 
svona tækifæri,“ segir Kolbeinn 
en Ísland getur á morgun tryggt 
sér sæti í úrslitakeppni HM 2014 í 
Brasilíu og um leið orðið fámenn-
asta þjóð sögunnar sem kemst svo 
langt.

Handviss um að við förum á HM
Kolbeinn segir að allir í landslið-
inu – leikmenn, þjálfarar og starfs-
menn – hafi trú á því að það takist. 
„Allir eru samstiga í þessu verk-
efni og allir trúa á það. Strákarnir 
fara í leikinn með þá trú að þeir 
klári verkefnið og ég er handviss 
að þeim takist að koma okkur á 
HM.“

Kolbeinn segir að strákarnir 
viti nákvæmlega hvað þarf til að 

ná hagstæðum úrslitum í Króa-
tíu. „Króatarnir sköpuðu sér ekki 
mikið á föstudaginn og við vitum 
nú hvað þeir vilja að við gerum 
ekki. Þeim finnst líka afar óþægi-
leg tilhugsun að ef við náum að 
skora eitt þurfa þeir að skora tvö 
til að komast áfram. Meðbyrinn er 
okkar megin en öll pressa á þeim,“ 
segir Kolbeinn.

Við getum alltaf skorað
Niko Kovac, landsliðsþjálfari 
Króatíu, hafði orð á því bæði fyrir 
og eftir leikinn á föstudaginn að 
Ísland spilaði einfalda en bein-
skeytta knattspyrnu. Kolbeinn gaf 
lítið fyrir þau ummæli.

„Ég veit ekki hvað hann átti 
við en ég tel að við spilum mjög 
skemmtilegan fótbolta – sterkan 
varnarleik og góðan sóknarleik. 
Við erum alltaf hættulegir og ég 
veit ekki hvort það telst sem ein-
föld knattspyrna. Við erum með 
lið sem getur alltaf skorað og í 
síðustu leikjum höfum við sýnt að 
við getum líka varist vel. Hann er 
kannski að taka þátt í einhverjum 
sálfræðihernaði en ég tel að flestir 
þjálfarar beri virðingu fyrir leik 
íslenska landsliðsins.“

 eirikur@frettabladid.is

Allir trúa á verkefnið
Kolbeinn Sigþórsson verður að horfa á leik Króatíu og Íslands í sjónvarpinu 
annað kvöld eins og meginþorri Íslendinga. Hann viðurkennir að vera orðinn 
þreyttur á ítrekuðum meiðslum en er ánægður með að ekki hafi  farið verr.

FÓTBOLTI Eftir markalaust jafn-
tefli í fyrri umspilsviðureigninni 
gegn Króatíu er ljóst að Ísland 
stendur ágætlega að vígi fyrir 
seinni leikinn annað kvöld, þrátt 
fyrir að Króatar spili á heima-
velli. 

Ef liðin eru enn jöfn eftir leik-
ina tvo tekur gildi regla sem segir 
að það lið fari áfram sem skori 
fleiri mörk á útivelli. Þar sem 
Króatía skoraði ekki í fyrri leikn-
um er ljóst að Íslandi dugir jafnt-
efli ef strákarnir skora minnst 
eitt mark annað kvöld. Króatar 

þurfa að sama skapi að skora einu 
marki meira en íslenska liðið til 
að komast áfram.

Verði niðurstaðan hins vegar 
aftur markalaust jafntefli þarf 
framlengingu en áðurnefnd regla 
er einnig í gildi í henni.

Verði enn markalaust eftir 
framlengingu þarf vítaspyrnu-
keppni til að þvinga fram niður-
stöðu.

Leikurinn fer fram á Maksim-
ir-leikvanginum í Zagreb og hefst 
klukkan 19.15 að íslenskum tíma.

 - esá

Jafntefl i mögulega nóg
Hvað þarf til að tryggja farseðilinn til Brasilíu?

ÁFALL  Hér er verið að hlúa að Kolbeini Sigþórssyni á föstudaginn en fyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson fylgist með. Kolbeinn 
var borinn af velli skömmu síðar og verður ekki með Íslandi gegn Króatíu annað kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



FÆRÐ ÞÚ ENDURGREITT?
ALLIR SEM KAUPA SJÓNVARP 

14.-18. NÓVEMBER GÆTU FENGIÐ 
TÆKIÐ ENDURGREITT!

FJÖLDI GÓÐRA SJÓNVARPSTILBOÐA • NOKKUR DÆMI:

Finlux 39FLHY189BV
• 39" LED Full HD með 1920x1080p upplausn
• Progressive Scan
• Stafrænn móttakari  DVB-T+T2+C
• Nicam Stereo hljóðkerfi
• USB, 2xHDMI, Ci, S-video, S/PDIF, PC tengi
• Heyrnartólstengi og CVBS tengi
• Með hótelstillingu

89.990 119.990 199.990

Panasonic TXL42B6
• 42" FHD IPS LED með 1920x1080p upplausn
• Vreal Pro myndtækni
• High Contrast filter
• DVB-T/C stafrænn móttakari (MPEG4)
• USB Mediaplayer
• Scart, 2x HDMI, Composite og RCA tengi
• Heyrnatólstengi. Optical út og CI rauf

Panasonic TXL50BL6
• 50" FHD IPS LED með 1920x1080p upplausn
• Vreal Pro myndtækni og 100Hz
• High Contrast filter
• DVB-T/C stafrænn móttakari (MPEG4)
• USB Mediaplayer og Smart TV
• Scart, 2x HDMI, Composite og RCA tengi
• Heyrnatólstengi. Optical út og CI rauf

Fleiri sjónvarpstilboð á sm.is

Það eina sem þú þarft að gera er að giska á úrslit í síðari leik 
Íslands og Króatíu rétt til að fá 25% afslátt, og takist að giska á 
markaskorara Íslands einnig þá færðu tækið endurgreitt að fullu!

ÁFRAM 
ÍSLAND

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

69.990

Finlux 32FLY189B
• 32" LED með 1366x768p upplausn
• Progressive Scan
• Stafrænn móttakari DVB-T+C
• Nicam• Nicam Stereo hljóðkerfi

ngi• USB, HDMI, Scart, Ci, S-video, PC tengi
• Heyrnartólstengi, S/PDIF, og CVBS tengi
• Með hótelstillingu
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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

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Eldhús Meistaranna 
21.00 Vafrað um Vesturland 21.30 Áfram Vogur

07.00 Bradford - Coventry  
15.50 Goals of the Season 2011/2012
16.45 Man. Utd. - Aston Villa
18.25 PL Classic Matches: Man Utd - 
Liverpool, 1992  
18.55 Hermann Hreiðarsson  Guð-
mundur Benediktsson stýrir þætti um 
ensku stórliðin. Í þessum þætti ræðir hann 
við leikmenn sem hafa tekið þátt í barátt-
unni í þessari sterkustu deild í heimi.
19.35 Walsall - Peterborough  BEINT
21.40 Man. Utd. - Chelsea  
23.20 Walsall - Peterborough
01.00 WBA - West Ham  

06.00 Eurosport 09.10 Golfing World 10.00 OHL 
Classic 2013 13.00 DP World Tour 2013 18.00 
Golfing World 18.50 DP World Tour 2013  22.00 
Golfing World 22.50 OHL Classic 2013  01.50 
Eurosport

12.05 The Goonies
14.00 Bob the Butler  
15.30 Stand By Me  
17.00 The Goonies
18.55 Bob the Butler
20.30 Stand By Me  
22.00 Tenderness  
01.10 Push
03.00 Tenderness

16.50 England - Chile  
18.30 Þór Þorlákshöfn  Sverrir Berg-
mann kynnist öllum liðunum í Dom-
inos-deild karla í körfubolta. 
19.00 Keflavík - KR  BEINT
20.50 Norður-Írland - Ísland  Útsend-
ing frá fyrsta leik Íslands í undankeppni 
Evrópukeppninnar í knattspyrnu karla 
árið 2008. 
22.35 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
23.05 Keflavík - KR  
00.35 Meistaradeild Evrópu: Barce-
lona - AC Milan  

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers 
08.25 Dr.Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
15.35 Secret Street Crew 
16.25 Top Gear Top Fails 
17.15 Happy Endings 
17.40 Dr.Phil
18.20 Judging Amy 
19.05 Cheers 
19.30 Save Me (9:13)  Skemmtilegir  
þættir með Anne Heche í hlutverki veð-
urfræðings sem lendir í slysi og í kjöl-
far þess telur hún sig vera komin í beint 
samband við Guð almáttugan. 
19.55 30 Rock (9:13)  Liz Lemon og fé-
lagar í 30 Rockefeller snúa loks aftur 
með frábæra þáttaröð sem hlotið hefur 
fjölda verðlauna. 
20.20 Kitchen Nightmares (15:17) 
 Flestum er meinilla við matreiðslumann-
inn Gordon Ramsay enda með dónalegri 
mönnum. Það breytir því ekki að hann 
er einn best kokkur veraldar og veit 
hvað þarf til að reka góðan veitingastað.
21.10 Hawaii Five-0 (2:22)   
22.00 CSI. New York (11:17)   
22.50 CSI
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

17.55 Strákarnir  
18.25 Friends  
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men  (20:22) 
20.00 Sjálfstætt fólk  Herra Ólafur 
Ragnar Grímsson, forseti Íslands, er við-
mælandi Jóns Ársæls.
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel  (1:12) 
Ellefta þáttaröðin með sjónvarpskokkn-
um og bakarameistaranum Jóa Fel. 
20.55 Ally McBeal  (9:23) 
21.40 Without a Trace  (14:23) 
22.25 The Kennedys  (5:8) Ein umtal-
aðasta sjónvarpssería síðustu ára. 
23.10 Nikolaj og Julie  
23.55 Anna Phil
00.40 Sjálfstætt fólk  
01.10 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.35 Ally McBeal
02.20 Without a Trace  
03.05 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  19.00 Skoppa og Skrítla í bíó 20.00 
Sögur fyrir svefninn  

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
11.25 New Girl  
11.50 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.
19.50 Mom  (2:22)   
20.15 Nashville  (21:21)  
21.00 Hostages  (8:15) 
21.45 The Americans  (9:13) Vandaðir 
spennuþættir.
22.35 World Without End  (3:8) Stór-
brotin þáttaröð sem byggð er á sam-
nefndri metsölubók eftir Ken Follett. 
23.25 Mike and Molly  (6:23) 
23.50 The Big Bang Theory  
00.15 How I Met Your Mother  
00.35 Bones  
01.20 Episodes  
01.50 Rogue
03.20 Battle in Heaven  
04.55 Nashville  
05.40 Fréttir og Ísland í dag

17.10 Extreme Makeover: Home Edi-
tion  
17.55 Hart of Dixie  
18.40 The New Normal  
19.00 Celebrity Apprentice  
20.25 Dads  (1:22) Nýir og bráð-
skemmtilegir þættir með Seth Green og 
Giovanni Ribisi í aðalhlutverkum. 
20.45 Í eldhúsinu hennar Evu  (5:8) 
Glæsilegir matreiðsluþættir.
22.30 Graceland  (11:13)  
23.10 Pretty Little Liars  (10:24) 
23.50 Nikita  (10:23) 
00.30 Justified
01.10 Celebrity Apprentice
02.35 Dads
02.55 Í eldhúsinu hennar Evu  
04.40 Graceland  
05.25 Tónlistarmyndbönd

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 Ég gafst ekki upp  Þetta er saga 
22 ára stúlku, Heiðu Dísar, sem barðist 
hetjulega við krabbamein. Haustið 2011 
var Heiðu sagt að hún ætti aðeins eitt 
ár eftir ólifað en því neitaði hún að trúa 
og sneri lífi sínu upp í einstaka jákvæðni 
og gleði svo eftir var tekið.
20.55 Brúin (9:10) (Broen II)  Rannsókn-
arlögreglumaðurinn Martin Rohde í Kaup-
mannahöfn og starfssystir hans, Saga 
Norén í Malmö, eru mætt aftur til leiks í 
æsispennandi sakamálaþáttaröð. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (Michael E. Mann lofts-
lagsfræðingur)  Þóra Arnórsdóttir ræðir 
við Michael E. Mann loftslagsfræðing 
og forstöðumann Earth System Science 
Center við Pennsylvaníuháskóla. 
22.45 Saga kvikmyndanna–  Eftir-
stríðskvikmyndir, 1940-1950 (5:15)  
23.45 Kastljós
00.05 Fréttir
00.15 Dagskrárlok

Stöð 2 kl. 19.20
Stóru málin
Vandaðir og áhugaverðir þættir 
þar sem fj allað verður á bein-
skeyttan hátt um stóru málin 
í pólitíkinni á borð við skulda-
stöðu heimilanna, atvinnumál, 

skattamál og fl eiri mikilvæg 
málefni. Lóa Pind Aldísar-

dóttir rýnir í þjóðfélags-
málin og fer yfi r þau á 
mannamáli.

X-ið 977 kl 07.00
Harmageddon
Harmageddon er morg-
unþátturinn á X977, á 
dagskrá alla virka daga 
klukkan 7-10. Harma-
geddon er hrikalegur 
útvarpsþáttur sem 
tekur púlsinn á öllu því 
helsta sem gerist í þjóð-
félaginu í dag. Harma-
geddon er eins alvarleg-
ur og hann er fyndinn.

Dominos-deild karla
STÖÐ 2 SPORT kl. 19.00 Bein útsend-
ing frá leik Kefl avíkur og KR í Dominos-
deild karla í körfubolta.

Kitchen Nightmares
SKJÁR EINN KL. 20.20 Flestum er 
meinilla við matreiðslumanninn Gordon 
Ramsay enda með dónalegri mönnum. 
Það breytir því ekki að hann er einn 
besti kokkur veraldar og veit hvað þarf 
til að reka góðan veitingastað.

DAGSKRÁ
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Í KVÖLD

Í eldhúsinu hennar Evu
STÖÐ 3 KL. 20.45 Glæsilegir mat-
reiðsluþættir þar sem matgæðingurinn 
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir 
deilir með áhorfendum uppskrift um og 
aðferðum við að galdra fram dýrindis 
mat í eldhúsinu.



UPPSELDUR

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

Spark er uppseldur en nýir bílar eru væntanlegir í janúar. Þeir sem ganga frá pöntun á nýjum 
Spark í nóvember fá strax veglegan Nokia snjallsíma í kaupbæti. Chevrolet Spark LT er ekki aðeins 
söluhæsti smábíllinn á landinu heldur er hann líka hlaðinn staðalbúnaði eins og Bluetooth kerfi fyrir 
símann, ESP stöðugleikakerfi, sætahiturum og álfelgum - sjá nánar á benni.is 

TRYGGÐU ÞÉR NÝJAN SPARK 
MEÐ GLÆSILEGUM NOKIA SÍMAKAUPAUKI

Nokia Lumia 720
snjallsími frá 

Hátækni

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is  
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Verð aðeins: 1.790 þús. kr.

Bíll á mynd: Chevrolet Spark LTZ
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Líf Arnórs Sveinssonar tók 
stakkaskiptum þegar hann var 
staddur í borginni Ríga í Lett-
landi ásamt vinnufélögum sínum 
á frystitogaranum Venusi árið 
2010. Frændi hans, sem einn-
ig var áhafnarmeðlimur, lést 
í vinnuslysi. Arnór, sem hafði 
verið á sjó í áratug, ákvað þá að 
leita á önnur mið. Hann hafði allt-
af haft áhuga á andlegum mál-
efnum; hugleiðslu og jóga. Hann 
ákvað að helga sig áhugamálum 
sínum. „Ég er ótrúlega ánægður 
með þessa ákvörðun mína. Þarna 
rann upp fyrir mér hvað lífið 
er stutt. Mér fannst ekki hægt 
að gera neitt annað en það sem 
maður elskar,“ segir Arnór. 

Í leit að hugljómun setti Arnór 
stefnuna á Taíland. „Ég setti 
mig í samband við mann í gegn-
um netið. Hann var að byggja 
upp heilsusetur og ég fór út til 
að aðstoða hann. Þegar ég kom 
á staðinn fann ég að eitthvað var 

ekki eins og það átti að vera. Síðan 
birtist nýlátinn frændi minn mér 
í draumi og fleiri fjölskyldumeð-
limir. Ég yfirgaf svæðið eftir ráð-
leggingar þeirra.“ Upphófst þá 
atburðarás sem er ævintýri lík-
ust. „Ég var staddur á kaffihúsi 
í bænum Pai. Afgreiðsludaman 
gaf sig á tal við mig og eftir stutt 
spjall kom hún mér í samband 
við munk sem bjó í fjöllunum 
þarna skammt hjá.“ Þessi munk-
ur reyndist Arnóri afar vel. Arnór 
fékk að gista í hofi sem munkur-
inn hafði afnot af og síðar höfðust 
þeir við í helli. Samband þeirra 
tveggja var sérstakt því munkur-
inn talaði enga ensku. „Við vorum 
farnir að skilja hvor annan með 
bendingum og handamáli ein-
hvers konar. En við eyddum líka 
svo miklum tíma saman.“ Arnór 
kynntist fleiri merkilegum ein-
staklingum á för sinni. 

„Ég stundaði jóga með 45 ára 
gamalli konu sem einnig bjó í 

bænum Pai. Við ferðuðumst yfir 
Taíland endilangt og ég elti hana 
til Indlands. Við tókum upp ástar-
samband. Þetta var æðisleg upp-
lifun.“ 

Í bland við þessi óvæntu ævin-
týri Arnórs lauk hann fjölda nám-
skeiða í Taílandi og á Indlandi. 
Hann var því staðráðinn í því að 
gerast jógakennari við heimkom-
una. Ég komst í samband við góða 
kennara hérna heima og lærði líka 
af þeim.“ Í kjölfar þessa andlega 
ferðalags hefur Arnór gjörbreytt 
lífsstíl sínum. „Ég byrjaði á því að 
losa mig við sófann minn og setti 
upp tvö hengirúm í stofuna. Ég 
er líka búinn að taka mataræðið í 
gegn, horfi mjög lítið á sjónvarp-
ið og eyði nokkrum tímum á dag 
í líkamlega og andlega uppbygg-
ingu. Ég starfa á frístundaheimili 
og fæ að láta gott af mér leiða þar. 
Jógakennslan er að komast á fullt 
og það er allt að ganga upp,“ segir 
Arnór. kjartanatli@frettabladid.is

Hætti á sjónum og 
varð jógakennari
Arnór Sveinsson ákvað að hætta á sjó og gerast jógakennari eft ir að vinnufélagi 
hans lést af slysförum. Hann hélt til Asíu í leit að hugljómun og sér ekki eft ir 
þeirri ákvörðun. Hann kynntist munki fyrir hreina tilviljun og hafðist við í helli. 

Uppáhalds mánudagslagið mitt er 
Nýfallið regn með Ásgeiri Trausta. 
Hann er elskhugi eyrna minna. Dætur 
mínar þrjár og ég dýrkum að syngja 
hástöfum með þessu magnaða lagi 
og baða út höndum með trommutakt-
inum á meðan. Mánudagshamingja!
Andrea Sóleyjar- og Björgvinsdóttir, í ritstjórn 
Kvennablaðsins.

MÁNUDAGSLAGIÐ

Evrópska kvikmyndahátíðin 
Streams hófst á föstudaginn, en 
hún fer fram í annað sinn í ár. 
„Hátíðin er samtímis í níu lönd-
um og fer fram á netinu. Hún er 
haldin hér á landi í fyrsta skipti 
og er hægt að horfa á myndir 
á hátíðinni á Icelandic Cinema 
Online frá 15. nóvember til 15. 
desember,“ segir Sunna Guðna-
dóttir, aðstandandi Icelandic 
Cinema Online.

Þátttakendur í hátíðinni 
eru níu efnisveituvefir í Evr-
ópu, meðal annars frá Frakk-

landi, Austurríki, Þýskalandi 
og Írlandi. 

„Framlag Íslands á hátíðina 
er kvikmyndin XL í leikstjórn 
Marteins Þórssonar,“ segir 
Sunna. 

Eins og mörgum er kunnugt 
var Ólafur Darri verðlaunað-
ur fyrir leik sinn í myndinni á 
Karlovy Vary-kvikmyndahátíð-
inni í sumar. 

„Myndin mun keppa við 
aðrar myndir á hátíðinni um 
bestu myndina og eru verðlaun-
in 3.500 evrur,“ segir Sunna 

jafnframt. Hvert aðildarland 
skipar einn í dómnefnd og er 
Ása Baldursdóttir, dagskrár-
gerðarstjóri Bíó Paradísar, í 
dómnefnd fyrir hönd Icelandic 
Cinema Online.

„Kvikmyndahátíðin mun 
sýna sextán nýlegar evrópskar 
kvikmyndir sem hafa ýmist 
ekki verið frumsýndar fyrir 
utan heimalandið eða eru enn 
að ferðast á milli kvikmyndahá-
tíða,“ segir Sunna og hvetur 
kvikmyndaáhugamenn til að 
kynna sér málið.   - ósk

Sýna sextán evrópskar kvikmyndir á netinu
Evrópska kvikmyndahátíðin Streams hófst á Icelandic Cinema Online-vefnum síðastliðinn föstudag.

ENGINN 
SÖKNUÐUR
 Í fyrsta sinn 
saknar Arnór þess 
ekki að vinna á 
sjó.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÍSLAND TEKUR ÞÁTT Í FYRSTA SINN  Sunna 
Guðnadóttir, Icelandic Cinema Online. 
 MYND/ÚR EINKASAFNI

„Við byrjuðum mótið illa og spiluðum ekki nógu vel 
en síðan náðum við okkur á strik,“ segir Katrín Huld 
Grétarsdóttir en hún ásamt liðsfélögum sínum í liðinu 
Bríó unnu Reykjavíkurmótið í innibrennó sem haldið 
var í Kórnum á laugardaginn. 

Spennan var magnþrungin þegar liðin Bríó og 
Harpix  kepptu um gullið og voru Katrín og liðsfélagar 
hennar í sannkallaðri sigurvímu þegar úrslitin voru 
ljós.

„Það er mjög sætt að sigra á svona móti, sem við 
reynum að halda tvisvar á ári. Í öllum liðum eru þrusu-
góðir leikmenn og því var aldrei nein leið til að spá um 
hver færi með sigur af hólmi,“ bætir Katrín við.

Hópurinn sem stóð að mótinu hittist tvisvar í viku 
í Kórnum yfir vetrartímann til að æfa brennó og er 
öllum konum velkomið að prófa endurgjaldslaust. 
Á sumrin er síðan brennó spilað úti víðs vegar um 
borgina.  liljakatrin@frettabladid.is

Blóð, sviti og tár á brennómóti
Bríó-liðið sigraði á Reykjavíkurmótinu í innibrennó í Kórnum á laugardaginn.

SIGURLIÐIÐ  Bríó-liðið í sigurvímu. Frá vinstri eru Silja 
Ívarsdóttir, Ásdís Steingrímsdóttir, Katrín Huld, Eyrún Sara 
Helgadóttir og Karen Gylfadóttir. MYND/MARGRÉT JÚLÍA

Rauðir dagar 18.-22. nóvember

Hvað eru margar 
konur aftan á 
5000 króna seðlinum?

Það eru Rauðir dagar í útibúinu þínu. 
Komdu og fáðu svör við spurningum um sparnað 
og ávöxtunarleiðirnar sem henta þínum aðstæðum.

Við bjóðum
góða þjónustu

Tvær Þrjár Fjórar Fimm
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Lét stjörnu Króata heyra það í Leifs-
stöð

2 Unglingsstúlka deyr eft ir að hafa 
notað túrtappa í fyrsta skipti

3 Kovac: Þeir eru allir 190 cm og duttu 
eins og smábörn

4 Flugvél Icelandair snúið við–  hægri 
hreyfi llinn bilaði

5 Strákarnir hafa það gott á Saga Class

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 

HÆGINDASTÓLL 

KING KOIL KING SIZE TILBOÐ!

VILTU
GÓÐA
NÓTT?

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.

20%
AFSLÁTTUR!

50%
AFSLÁTTUR!

50%
AFSLÁTTUR!

50%
AFSLÁTTUR!
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SILVIA
FÆST Í SVÖRTU,

HVÍTU OG BRÚNU

PALMER KING
King Size (193x203 cm)

Fullt verð 319.413 kr.

159.707 kr.

SABÍNA KING
King Size (193x203 cm)

Fullt verð 278.600 kr.

139.300 kr.

DAKOTA KING
King Size (193x203 cm)

Fullt verð 234.200 kr.

117.100 kr.

ÓTRÚLEG VERÐ!

Nú er 
opio allan 

sólarhringinn 
í Engihjalla

GRIKKLAND
ALLA TÍÐ

HIÐ ÍSLENSKA BÓKMENNTAFÉLAGHIÐ ÍSLENSKA BÓKMENNTAFÉLAG

Nánar á www.hib.is

Í BÓ NNTAFÉLAG

Fékk að sjá Harry
og Heimi 
Hún datt heldur betur í lukkupottinn, 
Eik Haraldsdóttir, sem valin var Jóla-
stjarna Björgvins árið 2013. Eik býr á 
Akureyri en á laugardaginn var flogið 
með hana til Reykjavíkur í myndatöku. 
Hún mun koma fram með jólagestum 
Björgvins í Höllinni 14. 
desember. Eik, sem er 
aðeins tíu ára, 
varð svo heldur 
betur hissa þegar 
hún fékk einkasýn-
ingu á myndina 
Harry og Heimir 
sem kemur ekki í 
kvikmyndahús 
fyrr en í apríl. 
Eftir sýn-
inguna 
var svo 
flogið 
með 
hana 
aftur til 
Akureyrar eins 
og alvöru popp-
stjörnu.

 - sb

Atli fékk klút
Leiksýningin Englar alheimsins hefur 
slegið eftirminnilega í gegn í Þjóð-
leikhúsinu. Eftir 50. sýningu verksins 
um helgina ákvað leikhópurinn að 
gera sér glaðan dag og fór út að borða 
á kóreska veitingastaðnum K-bar. 
Saga Garðarsdóttir, Jóhannes Haukur 
Jóhannesson og Ólafur Egill Egilsson 
voru meðal þeirra sem skemmtu sér 
vel á staðnum. Hápunktur kvöldsins 
var þegar Atli Rafn Sigurðarson, sem 
fer með aðalhlutverkið í leikritinu, 
fékk gefins forláta 
arabaklút frá 
meðleikurum 
sínum en 
hann á víst 
ófáa slíka 
klúta í 
fórum sínum.

Mest lesið
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