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V erslunin Góð heilsa býður upp á eitt mesta 
úrval landsins af fæðubótarefnum og vítam-
ínum auk fjölbreytts úrvals sérvara fyrir 

grænmetisætur og þeirra sem kjósa glúten- og 
mjólkurlausar vörur. Verslunin hefur verið starf-
rækt síðan árið 1999 og alltaf á sama stað, á horni
Njálsgötu og Klapparstígs í miðbæ R k
Meðal vin ll

og er upptaka helst úr sólargeislum. Því er það sér-
staklega mikilvægt fyrir Íslendinga að taka inn D-
vítamín yfir veturinn að sögn Áslaugar. „D-vítamín 
er mjög mikilvægt fyrir nýtingu kalks og styrkir
þannig bein og tennur Einnig fliið og j f

SÓLSKIN Í FLÖSKUGÓÐ HEILSA KYNNIR  D-vítamín er nauðsynlegt yfir vetrartímann. Góð heilsa 

býður upp á úrval fæðubótarefna, vítamína auk sérvara fyrir grænmetisætur.

MIKIÐ ÚRVAL„Við bjóðum upp á allar gerðir D-vítamína en erum sérstaklega stolt af D-vítamíni í fljótandi formi,“ segir Áslaug Sif Guðjónsdóttir verslunar-stjóri.
MYND/GVA

HÖNNUÐIR HITTASTFyrsti fundur Hönnuðir hittast í vetur verður haldinn föstudaginn 3. októ-ber í risi Einars Ben í Veltusundi frá klukkan 17.15 til 18.30. Hönnunar-miðstöð stendur fyrir fundunum í aðdraganda HönnunarMars.
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Eignamiðlun hefur til sölu 
nýlegt, glæsilegt og afar 
vandað einbýlishús við Áland í 
Fossvogi.

Húsið er á tveimur hæðum, 205 
fm að stærð ásamt 28 fm sérstæð-
um bílskúr, samtals 233 fm. Húsið 
er byggt 1999. Lóðin er um 900 
fm með um 100 fm harðviðarsól-
palli og skjólveggjum. Hitalögn er 
í stéttum. Góð bílastæði.

Neðri hæð hússins skiptist í 
forstofu með gestasalerni, eld-
hús, borðstofu, stofu og dagstofu 
með baðherbergi inn af Gengið er

Baðherbergið er með tvöföldum 
ki

bakaraofnar eru frá Miele Allar

Opið hús að Álandi 1

Húsið við Áland 1 er einstaklega glæsilegt.
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Heimilistæki, Ikea, 

sjónvarpsnörd og 

Frægðarhöll sjónvarps.
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Mánudagur

12

3 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Snjallsjónvörp | Fólk  

Sími: 512 5000

29. september 2014
228. tölublað 14. árgangur

Ég held 
að það sé þá 

ágætt að láta 
alfarið af 

allri forræðis-
hyggju gegn 

konum.
Séra Kristín Þórunn Tómasdóttir

SKOÐUN Guðmundur Andri biður 
Guð að blessa Mjólkursamsöluna. 13

LÍFIÐ Aðalbjörg Þórðardóttir hlaut 
verðlaunin American Art Awards. 26

SPORT Stjarnan og FH spila úrslita-
leik um titilinn um næstu helgi. 23

Fjölvítamín 
með steinefnum

G æ ð i  •  H r e i n l e i k i  •  V i r k n i

hámarks upptaka 
næringarefna

pppp

Sími 512 4900  landmark.is

Flux
flúormunnskol

Heilbrigðar tennur

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

LÖGREGLUMÁL Vinir og nágrannar 
konunnar sem fannst látin á heim-
ili sínu í Stelkshólum 4 á laugardag 
eru harmi slegnir. Eiginmaður 
konunnar hefur verið úrskurðað-
ur í gæsluvarðhald til 17. október, 
grunaður um að hafa verið valdur 
að dauða hennar. Talið er að konan 
hafi verið kyrkt.  Maðurinn, sem er 
28 ára gamall, neitar sök en ætlar 
ekki að áfrýja gæsluvarðhalds-
úrskurðinum. Hann hefur ekki 
komið áður við sögu lögreglu.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hringdi maðurinn í vin 

sinn skömmu fyrir miðnætti á 
laugar dag og sagði honum að kona 
sín væri látin. Bað hann vin sinn 
um að hringja á lögreglu og sjúkra-
bíl. Á heimilinu munu börn þeirra, 
2 og 6 ára hafa verið sofandi.

Í samtali við Fréttablaðið segir 
nágranni hjónanna að lögregla hafi 
komið laust eftir miðnætti, aðfara-
nótt sunnudags. Í kjölfarið hafi 
eigin maðurinn verið leiddur grát-
andi út í fylgd lögreglu. 

Börn hjónanna voru flutt af vett-
vangi í sjúkrabíl en þau eru nú vist-
uð á heimili á vegum barnavernd-

arnefndar þar sem engir nánir 
ættingjar þeirra búa hér á landi.

 Náinn vinur fjölskyldunn-
ar hér á landi sagði í samtali við 
Fréttablaðið að hann og kona hans 
freisti þess nú að fá að vista börn 
hjónanna á heimili þeirra, en mik-
ill samgangur hafi verið þeirra á 
milli. Hann bætti við að hann tryði 
varla að þessi hörmungaratburður 
hefði átt sér stað. Ekkert hafi bent 
til þess að hjónin ættu í vandræð-
um og að maðurinn sé ekki þekktur 
fyrir ofbeldi.

Vinahópur konunnar hefur slegið 

saman fyrir flugmiða handa bróð-
ur hennar sem er væntanlegur til 
landsins í dag eða á morgun. 

Nágrannar hjónanna lýsa þeim 
sem rólegu og vinalegu fólki sem 
hafi lifað ósköp venjulegu fjöl-
skyldulífi. 

Fólkið kynntist á Íslandi en fluttu 
bæði til Íslands frá Póllandi fyrir 
um sex árum. Þau höfðu búið í íbúð-
inni að Stelkshólum í um það bil 
ár. Konan, sem var 26 ára gömul, 
starfaði við ræstingar en maður-
inn starfar við að leggja ljósleiðara.

  - hó

Eiginmaðurinn leiddur 
grátandi út af lögreglu
Maðurinn sem úrskurðaður var í gæsluvarðhald í gær, grunaður um að hafa orðið eiginkonu sinni að bana, 
neitar sök. Hjónunum er lýst sem venjulegu fjölskyldufólki. Vinur þeirra hringdi í Neyðarlínuna.  

Bolungarvík 7°  ASA 12
Akureyri 9°  ASA 11
Egilsstaðir 9°  SA 11
Kirkjubæjarkl. 11°  SA 11
Reykjavík 11°  SSA 12

Stormur og hvassviðri    gengur austur 
yfir landið í dag með mikilli rigningu 
um tíma, sérstaklega sunnan- og 
vestanlands. 4

TRÚMÁL „Ég sá frétt um þetta sem 
hafði yfirskriftina að það þyrfti 
breytt viðhorf til fóstureyðinga; 
ég held að það sé þá ágætt að láta 
alfarið af allri forræðishyggju gegn 
konum. Það er eina breytta viðhorf-
ið sem ég sé í þessu og er vænlegt,“ 
segir Kristín Þórunn Tómasdóttir, 
sóknarprestur í Laugarneskirkju. Á 
laugardag fór fram í Hörpu Krists-
dagur. Þar var meðal annars beðið 
fyrir breyttum viðhorfum til fóstur-

eyðinga. Kristín segir mikilvægt 
að opna ekki á umræðu sem gangi 
ekki út frá kvenfrelsi og réttind-
um kvenna. „Það er sláandi að það 
sé verið að opna á svona samtal,“ 
segir Kristín. Hildur Eir Bolladótt-
ir, prestur í Akureyrarkirkju, furð-
ar sig einnig á bænaskránni. „Mér 
leist ekkert á þessa bænaskrá og 
það samræmist ekki mínum hug-
myndum varðandi bænina,“ segir 
Hildur Eir.  - vh / sjá síðu 4

Trúaðir báðu fyrir breyttum viðhorfum til fóstureyðinga á Kristsdegi í Hörpu :

Prestar furða sig á bænaskrá

FÓLK Grænlensk börn sem eru 
stödd hér á landi til þess að kynn-
ast öðrum menningarheimum en 
sínum eigin læra sund á meðan á 
dvölinni stendur. 

En ferðin er full af uppákomum 
og í gær fóru þau í reiðtúr en fæst 
þeirra höfðu áður setið hest. Ekk-
ert barnanna í hópnum óttaðist 
íslensku hestana. „Það er svolítið 
merkilegt. Þau nálgast dýrin á 
annan hátt,“ sagði Bergljót Rist 
sem bauð krökkunum í hest-
húsið sitt. Rannveig segist hafa 
tekið á móti fjölda hópa í gegnum 
tíðina og að ávallt sé að minnsta 
kosti einn í hópnum sem hræðist 
hestana. En það sé ekki tilfellið 
þegar kemur að heimsóknum 
frá grænlenskum hópum. Skúli 
Pálsson, gjaldkeri Kalak Vina-
félags Íslands og Grænlands, fór 
með börnunum í reiðtúrinn en 
að honum loknum söng hópurinn 
grænlenskt þjóðlag fyrir hesta-
mennina. „Þetta eru rosalega 
kraftmiklir krakkar,“ sagði Skúli.
 - nej / sjá síðu 2

Kynnast landi og læra sund:

Nálgast hesta á 
sérstakan hátt

KÁT Á BAKI  Grænlensku börnin fengu að heimsækja hesthús í Fjárborg. Þau koma til Íslands ósynd og læra sund á tveimur 
vikum. „Alveg ótrúlegt,“ segir Skúli Pálsson, gjaldkeri Kalak Vinafélags Grænlands og Íslands, sem býður börnunum til landsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Breyttar áherslur Clinton
Líklegt er að áherslur Hillary Clinton 
muni breytast ef hún ákveður að 
bjóða sig aftur fram til forseta 
Bandaríkjanna Hún hefur ítrekað 
talað um jafnrétti og mikilvægi 
kvenleiðtoga. 10
Fé í skattaskjólum  Formaður 
fjárlaganefndar Alþingis segir að 
stundum verði að kosta einhverju til 
til þess að ná meira fjármagni í ríkis-
kassann. 6
Telja seli  Sérfræðingar nota 
ómannað loftfar eða dróna til að telja 
seli hér við land. 8
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VEÐUR „Haustið er komið með til-
heyrandi lægðagangi. Það spáir 
hvössu og mikilli úrkomu fram 
eftir degi á suðvesturhorninu. Ef 
fólk ætlar að fara á milli lands-
hluta ætti það að fresta því þangað 
til veðrið gengur niður. Ef fer fram 
sem horfir verður ekkert ferðaveð-
ur fyrr en síðdegis,“  segir Har-
aldur Eiríksson, veðurfræðingur 
á Veðurstofu Íslands, og bætir við 
að þótt hann lægi sé það einungis 
lognið á undan næstu lægð.  

Veðurstofan vill vekja sérstaka 
athygli á lægðagangi í dag, á morg-
un og miðvikudag. 

Von er á þremur kröppum lægð-
um sem koma upp að suðvestur-
ströndinni. Þeim fylgir sunnan- og 
suðaustanstormur og talsverð eða 
mikil rigning um sunnan- og vest-
anvert landið.

Veðurstofan spáir því að það 
hvessi á Vestfjörðum og Suðaustur-

landi  upp úr hádegi í dag. Síðdegis 
fer að blása hraustlega á norðaust-
anverðu landinu og á Austfjörðum. 
Talsverð úrkoma fylgir stormin-

um, og mikil úrkoma er líkleg suð-
austanlands.  Veðrið verður svo 
svipað á morgun og miðvikudag. 
 - jme

Þrjár krappar lægðir ganga yfir landið  á næstunni,  þeim fylgir mikil úrkoma:

Hvassviðri og rigning í borginni

STJÓRNSÝSLA Sigurður Ingi 
Jóhannsson  atvinnuvegaráðherra  
dró í land í þættinum á Sprengi-
sandi varðandi samstarf við 
starfsmenn Fiskistofu vegna fyr-
irhugaðra flutninga til Akureyrar. 

„Ég held að það megi segja að 
þegar vísað er til þessar niður-
stöðu verkefnisstjórnar um þessar 
ívilnandi aðgerðir sem ég hef lýst 
yfir að ég vilji beita mér fyrir, þá 
má segja að það hafi verið ofsagt 
að tillögunar hafi komið frá starfs-
mönnum,“ sagði Sigurður Ingi orð-

rétt í þættinum og bætti við að 
tillögurnar hefðu komið úr ráðu-
neytinu. „Það var gengið of langt 
og ég skil fullkomlega að starfs-
mennirnir séu í erfiðari aðstöðu,“ 
sagði ráðherra. 

Starfsmennirnir eru ósáttir við 
hversu lítið samráð hefur verið 
haft við þá um fyrirhugaða flutn-
inga. 

Inga Þóra Þórisdóttir, sviðs-
stjóri starfsmanna og gæðasviðs 
Fiskistofu, segir starfsfólki líða 
afar illa í dag, það sé dapurt og 

hafi áhyggjur af framtíð sinni. 
Ef fram heldur sem horfir verði 
meginþorri starfsmanna Fiski-
stofu atvinnulaus á næstu miss-
erum. „Fólki líður ekki vel og það 
hugsar um framtíð sína og er ekki 
mjög bjartsýnt á framhaldið. Við 
teljum okkur hafa verið stillt upp 
við vegg með bréfi ráðherra til 
okkar starfsmanna þar sem það er 
í okkar höndum hvort starfsmenn 
sem komnir eru á aldur fái að ljúka 
störfum á höfuðborgarsvæðinu,“ 
segir Inga Þóra.   - jme, sa

Ráðherra segir ofsagt að tillögur um ívilnandi aðgerðir fyrir starfsmenn Fiskistofu hafi komið frá þeim:

Fiskistofufólki finnst því stillt upp við vegg 

FÓLK Eftirvæntingin lá í loftinu í 
hesthúsi í Fjárborg þegar tuttugu 
og níu grænlensk börn sem stödd 
eru hér á landi fengu að sitja hest, 
mörg hver í fyrsta sinn. Hópurinn 
er staddur hér á landi í boði Kalak 
Vinafélags Íslands og Grænlands 
og var heimsóknin í hesthúsið einn 
af fjölmörgum viðburðum sem 
miðar að því að kynna þau fyrir 
öðru umhverfi en þau eiga að venj-
ast og kenna þeim að synda. 

Mikil kátína var á meðal krakk-
ana yfir reiðtúrnum og ekkert 
þeirra óttaðist að fara á bak. Berg-
ljót Rist, eigandi Íslenska hests-
ins sem fylgdi krökkunum í ferð-
ina, segir grænlensku hópana þá 
einu þar sem enginn er hræddur 
við hestana. „Ég hef aldrei upplif-
að neitt barn í þessum hópum sem 
hefur sýnt hræðslu. Það er svolít-
ið merkilegt. Þau nálgast dýrin á 
annan hátt.“

„Þetta er níundi hópurinn sem 
kemur,“ segir Skúli Pálsson, gjald-
keri Kalak, sem fór með í hesta-
ferðina. 

Börnin koma til Íslands alveg 
ósynd. „En þau eru orðin synd 
þegar þau fara heim. Alveg ótrú-
legt.“ Börnin dveljast hér í tvær 
vikur. Þau fara í sund tvisvar á 
dag og þess á milli sitja þau tíma 
í grunnskólanum í Kópavogi með 
jafnöldrum sínum. 

Grænlendingar eru þó ekki allir 
sammála um nauðsyn þess að 
senda börnin í sundskóla að sögn 
Skúla. „Þeir segja bara að detti 
fólk í sjóinn þá sé það dáið á tveim-
ur til þremur mínútum. En maður 
hefur heyrt af krökkum sem hafa 
dottið í sjóinn og eru þremur til 

fjórum metrum frá landi og geta 
ekki kraflað sig í land.“ 

Skúli segir atlæti barnanna 
heima við virðast hafa batnað frá 
því að fyrsti hópurinn kom hingað 
til lands. „Þau eru lengra komin, 
betur klædd og líta betur út. Það er 

nánast eins og þau séu árinu eldri,“ 
útskýrir Skúli en börnin koma allt-
af úr sjötta bekk og eru því ellefu 
ára gömul. Þau halda aftur heim 
til Grænlands næstkomandi mið-
vikudag.

 nanna@frettabladid.is

Inúítabörn flugsynd 
eftir ferð til Íslands 
Hópur grænlenskra barna sem staddur er hér á landi til þess að kynnast Íslandi 
og læra að synda fékk að heimsækja hesthús í gær og fara í reiðtúr. Börnin koma 
ósynd hingað en halda synd heim. Atlæti þeirra virðist hafa batnað síðustu ár. 

Grænlensku krakkarnir Maratse Arqe 
og Hansigne Singertat, 11 ára, fengu 
bæði að sitja hest í fyrsta sinn í gær. 
En var það gaman? „Já,“ segja þau 
bæði og skælbrosa þrátt fyrir að vera 
örlítið feimin við íslenska blaða-
manninn. „Það skemmtilegasta var 
að fara í Tívolí,“ segir Hansigne en 
Maratse þótti skemmtilegast að læra 
að synda. Krakkarnir segjast báðir 

kunna alveg að synda núna eftir dvölina þrátt fyrir að hafa verið ósynd 
við komuna hingað til lands. Þau eru gríðarlega ánægð með heimsóknina 
en hvorugt þeirra er ákveðið í að koma aftur til Íslands. „Kannski kem ég 
aftur,“ segir Maratse og Hansigne tekur í sama streng.

Læra að synda á tveimur vikum

STJÓRNSÝSLA Forsætisráðherra 
hefur skipað Pál Þórhallsson, 
skrifstofustjóra í forsætisráðu-
neyti, nýjan formann stjórnar-
skrárnefndar. Páll tekur við 
formennsku af Sigurði Líndal, 
prófessor emeritus, sem nýlega 
fékk lausn frá störfum að eigin 
ósk.

Skipan Páls kemur á þeim skil-
um í starfi nefndarinnar að gefin 
hefur verið út fyrsta áfanga-
skýrsla og athugasemdafresti 
vegna hennar lýkur 1. október. 
Fram undan er nánari úrvinnsla 
og undirbúningur næstu áfanga-
skýrslu.  - jme

Páll tekur við af Sigurði:

Undirbýr aðra 
áfangaskýrslu

HONG KONG Lögregla í Hong 
Kong beitti táragasi eftir að til 
átaka kom á milli lögregluþjóna 
og mótmælenda í borginni í gær. 
Margir mótmælendur hafa verið 
handteknir, en mótmælin hafa nú 
staðið yfir í viku. Mótmælendur 
eru ósáttir við að yfirvöld í Kína 
leyfi ekki lýðræðislegar kosning-
ar í Hong Kong.

Cy Leung, æðsti embættismað-
ur Hong Kong, segir mótmælin 
ólögleg og að kosningar muni fara 
fram samkvæmt áætlun. Yfirvöld 
í Kína hafa lýst yfir stuðningi við 
yfirvöld í Hong Kong. 
 - sko

Mótmæli hafa staðið í viku:

Vilja lýðræðis-
legar kosningar

KOSTA RÍKA Fjölmenn mótmæli áttu sér stað í borginni San José í 
Kosta Ríka í gær. Kröfðust mótmælendur jafnréttis varðandi fram-
færslueyri eftir hjúskaparslit. Mótmælt var fyrir framan heimili for-
setans, Luis Guillermo Solís, en lögreglumenn mynduðu varnarvegg 
fyrir framan húsið og héldu mótmælendum í skefjum. Lög sem varða 
framfærslueyri hafa verið gagnrýnd að undanförnu og helst þær 
íþyngjandi refsingar sem felast í lögunum en menn geta átt yfir höfði 
sér margra ára fangelsisrefsingu brjóti þeir lögin. Oft er aðeins sett-
ur þriggja daga frestur til greiðslu framfærslueyris sem getur verið 
himinhá fjárhæð. nanna@frettabladid.is

Mótmæli fyrir framan forsetabústaðinn í Kosta Ríka í gær:

Ójafnrétti í framfærslugreiðslum

FJÖLMENNT  Margir fóru af stað í gær til þess að mótmæla hörðum refsingum og 
úreltri löggjöf varðandi framfærslueyri.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

SLÆMT VEÐUR   Það spáir hvössu og rigningu suðvestanlands næstu daga.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ENGINN ÓTTI  Bergljót Rist leiddi hestana fyrir krakkana og var hver og einn settur 
á bak og teymdur í reiðtúr. Áður fengu þau að vita nafn hestsins. Ekki vottaði fyrir 
hræðslu í hópnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MARATSE 
ARQE

HANSIGNE 
SINGERTAT

SIGURÐUR INGI JÓHANNSSON   Segir 
ofsagt að tillögur um flutning Fiskistofu 
hafi komið starfsmönnum Fiskistofu. 

Ert þú ekki orðinn algjör 
ljóska?
Við erum öll ljóskur. Það eru 
bara þeir hugrökku sem þora að 
viðurkenna það.
Birgir Snæbjörn Birgisson gerði ljósmynda-
bók með myndum af ljóskum en að hans 
sögn sýna rannsóknir að greindarvísitala karl-
manna lækkar við að sjá ljóshærða konu.

SPURNING DAGSINS



gamma er aðalstyrktaraðili Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Við erum stolt 
af samstarfi okkar við hljómsveitina og ánægð með að geta tekið höndum 
saman með ástríðufullu fagfólki um þetta mikilvæga starf.

www.gamma.is

Baksviðs með Sinfóníuhljómsveit Íslands� 	
Systurnar Pálína Árnadóttir og Margrét Árnadóttir mynda stundum hálfan strengjakvartett.

Pálína: Hljóðfæraleikarar vinna í nokkuð sér hæfðum 
heimi. Margrét: Já, við notum jafnvel okkar eigin 

hugtök til að lýsa spilastíl og tækni. Til dæmis þykir oft 
gott að strengjaleikarar spili nótur með því að „húkka“. 

Það hljómar líka furðulega þegar óvant fólk heyrir
okkur tala um að spila við „froskinn“ eða „oddinn.“  

Þó að tengslin milli meðlima Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands geti verið með 
ýmsum hætti þá eru systkin innan 
sveitarinnar frekar óalgeng í sögu 
hennar. En það dylst engum að þær eru 
systur þær Pálína og Margrét Árna-
dætur, þó svo að litatónninn í bylgjuðu 
hárinu sé ekki alveg sá sami. 

Báðar lögðu þær tónlistina fyrir sig á 
sínum tíma og völdu strengjahljóðfæri 
til að leika á, Pálína valdi fiðlu en 
Margrét selló og þær geta því fyllilega 
myndað betri helminginn af strengja-
kvartett ef svo ber undir.
Þær systur eru samstíga um flest allt og 
lærðu t.d. báðar hljóðfæraslátt sinn við 

hinn virta Juilliard tónlistarháskóla í 
New York sem þykir einn sá allra virtasti 
í heimi. Tónlist er þeim systrum í blóð 
borin og þess má til gamans geta að 
faðir þeirra, Árni Arinbjarnarson, er 
mikill tónlistarmaður sem leikið hefur 
bæði á orgel og með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands á fiðlu til fjöldamargra ára.
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TRÚMÁL „Ég sá frétt um þetta sem 
hafði yfirskriftina að það þyrfti 
breytt viðhorf til fóstureyðinga; 
ég held að það sé þá ágætt að láta 
alfarið af allri forræðishyggju 
gegn konum. Það er eina breytta 
viðhorfið sem ég sé í þessu og 
er vænlegt,“ segir Kristín Þór-
unn Tómasdóttir, sóknarprestur í 
Lauganeskirkju. Á laugardag fór 
fram í Hörpu Kristsdagur, en þar 
komu saman forsvarsmenn flestra 
kristinna trúfélaga í landinu og 
sameinuðust þar í bæn fyrir land 
og þjóð. Það var Friðrikskapellu-
hópurinn sem stóð fyrir deginum 
en það eru sömu samtök og stóðu 
fyrir Hátíð vonar í Laugardalshöll 
í fyrrahaust en sú hátíð var mjög 
umdeild, meðal annars vegna pre-
dikarans Billy Graham sem kom 
fram á hátíðinni. 

Það sem vakti athygli og furðu 
margra á Kristsdeginum í ár var 
bænaskrá sem gefin var út fyrir 
hátíðina þar sem tilgreint var 
fyrir hverju yrði beðið á hátíð-
ardaginn. Vöktu sum bænarefn-
in furðu, meðal annars þar sem 
var beðið fyrir breyttum viðhorf-
um til fóstureyðinga. Fjölmargir 
hafa spurt sig hvað felist í þess-
um orðum. Kristín segir mikil-
vægt að opna ekki á umræðu sem 
gangi ekki út frá kvenfrelsi og rétt-
indum kvenna. „Það er sláandi að 
það sé verið að opna á svona sam-
tal,“ segir Kristín sem var ekki 
á hátíðinni en las bænaskjalið. 
Hildur Eir Bolladóttir, prestur í 
Akureyrarkirkju, var ekki heldur 
á hátíðinni en furðar sig einnig á 
bænaskjalinu. „Mér leist ekkert á 
þetta bænaskjal og það samræmist 
ekki mínum hugmyndum varðandi 
bænina. Bænin er ekki stjórnmála-
afl eða valdatæki heldur gjöf guðs 

sem við fáum til þess að sameinast 
en ekki til þess að sundra. Það voru 
ýmsir hlutir þarna sem stungu mig 
og mér fannst ákveðin bænarefni 
í þessu skjali ónærgætin,“ segir 
Hildur og tekur fram að margt í 
skránni hafi verið óskýrt. „Það var 
til dæmis auðveldlega hægt að taka 
því sem ásökun um ábyrgðarleysi 
af hendi þeirra kvenna sem hafa 
farið í fóstureyðingu, það stakk 
mig,“ segir Hildur. 

Agnes Sigurðardóttir biskup tók 
þátt í hátíðinni en báðum finnst 
þeim Kristínu og Hildi það eðlilegt 
að æðsti yfirmaður þjóðkirkjunnar 
taki þátt í deginum. „Það er skiljan-
legt að hún svari því kalli að koma 
og ávarpa svona, er viss um að hún 
hefur flutt góðan boðskap,“ segir 
Kristín.

 „Það hefði þó verið sterkt hefði 
hún tekið einurða afstöðu til bæna-
skjalsins sem fólki brá við að sjá. 
Mér finnst svolítið sérstakt að þjóð-
kirkjan sem er stærsta kristna trú-
félagið hafi ekki haft aðgang að 
gerð bænaskjalsins,“ segir Hildur 
en tekur fram að sér finnist hug-
myndin um þess konar hátíð góð 
en rétt þurfi að standa að henni. 
Aðspurð hvort þjóðkirkjan eigi að 
taka þátt í slíkum viðburði segir 
Kristín: „Þjóðkirkjan er breiður og 
víður vettvangur og innan hennar 

er fólk með mjög ólíka nálgun og 
ólíka trúarhefð. Ég veit að mörg-
um finnst þetta ríma vel saman við 
það sem þeir vilja sjá og gera. Þó 
ég hafi sjálf ekki viljað taka þátt í 
þessu þá veit ég um marga vini og 
kollega sem fundu eitthvað jákvætt 
þarna en hver og einn þarf að gera 
það upp við sig,“ segir Kristín. 

Siri Didriksen, ein þeirra sem 
komu að skipulagningu hátíðar-
innar, segist harma það hvern-
ig öll fréttaumfjöllun um daginn 
hafi snúist um þessa tilteknu bæn. 
„Þarna voru hátt í 2.000 manns 
sem brostu og nutu dagsins saman 
og þetta er það eina sem fókus 
er settur á,“ segir hún. Aðspurð 
hvað meint hafi verið með fyrr-
nefndri bæn segir hún það snúast 
um það að of margar ungar konur 

láti eyða fóstri vegna þess að sam-
félagið setji þrýsting á þær. „Ég 
bið daglega fyrir því að það verði 
breytt viðhorf fyrir þessu. Fóstur-
eyðingar voru ekki settar á lagg-
irnar sem p-pilla. Það þyrfti að 
skoða það af hverju það eru hátt 
í eitt þúsund fóstureyðingar hér 
á ári og kafa dýpra á bak við það. 
Af hverju sumar konur fara svona 
oft. Það sem kemur út úr því er að 
þessar konur sem eru að fara oftar 
en tvisvar og þrisvar þeim líður 
virkilega illa þegar þær eru orðnar 
50, 60 ára gamlar. Allar rannsókn-
ir sýna það,“ segir Siri. Spurð um 
hvaða rannsóknir hún vísi í, segir 
hún það vera hinar ýmsu rannsókn-
ir, frá sjúkrastofnunum og háskól-
um. 

 viktoria@frettabladid.is 

HEILBRIGÐISMÁL Alþjóðaheilbrigð-
ismálastofnun (WHO) segist aldrei 
hafa þurft að kljást við neyðar-
ástand á jafn mörgum svæðum í 
heiminum og nú. Stofnunin er nú 
að kljást við þriðja stigs neyðar-
ástand á fimm svæðum í Mið-Aust-
urlöndum og Afríku. 

Fyrir tveimur árum gaf stofnun-
in út að með góðu móti væri hægt 
að ráða við þriðja stigs neyðar-
ástand, á tveimur stöðum í einu. 
Undir þennan flokk falla þau mál 
þar sem neyðin er mest. „Staðan 

er fordæmalaus, ekki bara fyrir 
WHO heldur alla þá sem vinna að 
mannúðarmálum.“ segir Dr. Bruce 
Aylward, aðstoðarframkvæmda-
stjóri WHO.

Einna verst er ástandið í Vestur-
Afríku en samkvæmt mati stofn-
unarinnar gætu tuttugu þúsund 
hafa smitast af ebólu í nóvember. 
Þrefalt fleiri en þeir sex þúsund 
sem þegar hafa smitast en helm-
ingur þeirra er látinn.

Í Sýrlandi og Írak hafa ellefu 
milljónir þurft að flýja heimili 

sín. Vegna stríðsástands og smit-
sjúkdóma þurfa tæplega sex millj-
ónir á mannúðaraðstoð að halda í 
Suður-Súdan og um 2,5 milljónir í 
Mið-Afríkulýðveldinu.

Heilbrigðisyfirvöld í ríkjunum 
eiga í miklum erfiðleikum með að 
sinna öllum sem eiga um sárt að 
binda og er heilbrigðisþjónusta 
víða að hruni kominn. Því hefur 
WHO þurft að taka að sér sífellt 
stærra hlutverk sem stofnunin 
á nú í mest vandræðum með að 
sinna. - ih

Alþjóðaheilbrigðismálstofnunin á í erfiðleikum með að sinna öllum þeim sem eiga um sárt að binda:

Aldrei jafn mikil neyð jafn víða í heiminum

AÐ HRUNI KOMIÐ  Heilbrigðisyfirvöld 
í Líberíu ráða lítið við útbreiðslu ebólu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1.147 var tala barna með 
erlent ríkisfang í 

leikskólum á Íslandi árið 2013.
Heildarfjöldi leikskólabarna það 
ár var 19.713 börn, þar af 10.154 
drengir og 9.559 stúlkur.
  Heimild/Hagstofan

KÚBA Ríkisstjórn Kúbu hefur 
bannað ilmvötn sem framleidd 
voru af lyfjafyrirtæki ríkisins 
þar í landi og nefnd eftir Ernesto 
Che Guevara, einum af leiðtog-
um kúbönsku byltingarinnar, og 
Hugo Chávez, fyrrverandi for-
seta Venesúela.

Í yfirlýsingu í ríkisdagblaðinu 
Granma segir að framleiðsla ilm-
vatnanna hafi verið alvarleg mis-
tök þar sem táknmynd kúbönsku 
byltingarinnar hafi verið og muni 
alltaf vera heilög. Með því að 
framleiða ilmvötnin hafi Guevara 
og Chávez verið sýnd vanvirðing. 
 - skh

Vanvirðing við byltinguna: 

Che og Chávez 
ilmvötn bönnuð

FORSETI  Hugo Chávez var forseti 
Venesúela.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

VIÐSKIPTI Undirritaður hefur 
verið samningur milli Íslands 
og Albaníu til að komast hjá tví-
sköttun og nær samningurinn til 
tekjuskatta. 

Markmið með undirritun 
samningsins er ekki eingöngu að 
koma í veg fyrir tvísköttun tekna 
heldur einnig til að koma í veg 
fyrir undanskot tekna meðal ann-
ars með upplýsingaskiptum.

Á næstu mánuðum munu 
stjórnvöld vinna að fullgildingu 
samningsins í báðum samnings-
ríkjunum. Vonast er til að samn-
ingurinn komi til framkvæmda 1. 
janúar 2016.  - jme

Skattasamningur við Albana:

Komið í veg 
fyrir undanskot

Þjóðkirkjuprestar undrast 
bæn um fóstureyðingar
Bænaskrá sem gefin var út fyrir Kristsdag sem haldinn var í Hörpu vakti undrun. Í einni bæninni var beðið 
fyrir breyttum viðhorfum til fóstureyðinga.  Þjóðkirkjuprestur segir sláandi að verið sé að opna slíkt samtal.

KRISTSDAGUR  Hátíðin var haldin í Hörpu á laugardag.  MYND/ÁSMUNDUR MAGNÚSSON

HILDUR EIR 
BOLLADÓTTIR 

KRISTÍN 
ÞÓRUNN 
TÓMASDÓTTIR 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, 
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@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, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kkolbeins@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

SVONA ERUM VIÐ

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

HVASST MEÐ MIKILLI ÚRKOMU  fram eftir vikunni. Það ganga hver skilin á fætur 
öðrum yfir landið næstu daga. Norðausturhornið sleppur best því þar verður mun 
hægari vindur og minni úrkoma en sunnan- og vestanlands.
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Námskeiðið skiptist í þrjá hluta og verður 
miðvikudagana 1., 8. og 15. október  
kl. 16:10 – 19:00   

Sjá námskeiðslýsingu á www.lexista.is
Námskeiðsstaður er Holtasmári 1, 6. hæð, 
Kópavogi (Hjartverndarhúsið).  

Námskeiðsgjald er 40.000 kr. og greiðist við skráningu. 

Nánari upplýsingar og skráning í síma 552-6090 eða á lexista@lexista.is

Fyrirlesari: Anna Linda Bjarnadóttir, héraðsdómslögmaður, LL.M

VR og fleiri félög styrkja félagsmenn  
sína til þátttöku á námskeiðinu um 50%.

STJÓRNMÁl Sjálfstæðisflokkurinn 
vill ekki svara fyrirspurn Frétta-
blaðsins um framgang endur-
greiðslu styrkja FL Group og 
Landsbankans frá árinu 2006. 

 Styrkirnir sem um ræðir eru 25 
milljónir króna frá FL Group og 
30 milljónir króna frá Landsbank-
anum. 

Fréttablaðið spurði Þórð Þórar-
insson, framkvæmdastjóra Sjálf-
stæðisflokksins, hversu hárri upp-
hæð hefði verið skilað, hversu há 
upphæðin hafi verið á árinu 2014, 

og hvenær flokkurinn ætlaði sér að 
klára að skila styrkjunum. 

Þórður sagði að til væri áætlun 
um endurgreiðsluna en vildi ekki 
svara nánar um málið. „Það er til 
plan hvernig við greiðum niður 
styrkina. Við greiðum þá niður 
eftir eigin plani. Að öðru leyti 
mun ég ekki tjá mig um einstaka 
færslur í bókhaldi Sjálfstæðis-
flokksins.“ segir Þórður.

Styrkirnir voru veittir til flokks-
ins rétt áður en ný lög um stjórn-
málaflokka tóku gildi, þann 1. 

janúar 2007, þar sem kveðið var á 
um hámarksfjárhæðir styrkja frá 
lögaðilum. Upp komst um styrkina 
í apríl 2009. Bjarni Benediktsson 
sagði á þeim tíma að styrkjunum 
yrði skilað því þeir færu gegn hug-
mynd hans um hvað Sjálfstæðis-
flokkurinn ætti að standa fyrir. - sa

Bjarni Benediktsson gaf það loforð á sínum tíma að styrkjum frá Landsbanka og FL Group yrði skilað:

Neita að upplýsa um endurgreiðslu styrkja

ÍRAK Bretar, Danir og Belgar bættust á lista 
þjóða sem munu taka þátt í loftárásum gegn 
vígamönnum Íslamska ríkisins í Írak í gær.  

Breska þingið samþykkti þátttöku 
í aðgerðunum eftir sjö klukkustunda 
umræðu. 524 þingmenn studdu það að hefja 
loftárásir en aðeins 43 kusu gegn því.

Að sögn fréttastofu BBC gæti verið að 
orrustuþotur verði sendar af stað strax á 
sunnudag.

Leiðtogar Íhaldsflokksins, Verkamanna-
flokksins og Frjálslyndra demókrata studdu 
allir aðgerðirnar. Nokkrir þingmenn lýstu 
yfir áhyggjum af því hvaða afleiðingar 
ákvörðunin gæti haft og hvort loftárásir 
Breta á Sýrland yrðu næsta á dagskrá.

Danir hyggjast senda sjö orrustuþotur og 
250 manna herlið á svæðið.  Helle Thorn-
ing-Schmidt, forsætisráðherra Danmerkur, 
sagði að enginn gæti skorast undan ábyrgð 
í þessu máli og allir ættu að láta sitt eftir 
liggja. Belgar hafa sent sex orrustuþotur til 
Jórdaníu sem gætu tekið þátt í loftárásum í 
dag.  - ih

Bretar, Belgar og Danir munu taka þátt í stríðinu gegn Íslamska ríkinu:

Samþykkja þátttöku í loftárásum

SKATTUR „Það kemur vel til álita 
að mínu mati, að undangenginni 
áreiðanleikakönnun, að kaupa 
lista með nöfnum einstaklinga 
sem tengjast skattaskjólum. Ég 
er mikill talsmaður þess að upp-
ræta  skattsvik. Stundum verður 
maður að kosta einhverju til, til 
þess að ná  meira fjármagni í rík-
iskassann,“ segir Vigdís Hauks-
dóttir, formaður fjárlaganefndar 
Alþingis. 

Skattrannsóknarstjóra hefur 
verið boðið að kaupa lista með 
nöfnum hundraða einstaklinga 
sem eiga eignir í skattaskjólum 
erlendis.  

Við yfirferð á sýnishornum 
gagnanna sem Skattrannsóknar-
stjóra hafa verið boðin til kaups sá 
embættið vísbendingar um skatta-
undanskot. Greinargerð Skatt-
rannsóknarstjóra um gögnin er 
nú til skoðunar hjá fjármálaráðu-
neytinu. 

Skattrannsóknarstjóri, Bryndís 
Kristjánsdóttir, hefur greint frá 
því að yfirleitt sé ekki vitað hverj-
ir seljendur slíkra gagna eru. Jafn-
framt að viðræður við seljendur 
hafi ekki komist á það stig að verð 
hafi komið til tals.

Frosti Sigur-
jónsson, formað-
ur efnahags- og 
viðskiptanefnd-
a r  A lþi ng is , 
segir að menn 
ættu að kynna 
s ér  r ey n s lu 
Þjóðverja af 
því að kaupa 
slík gögn. Hann 

segir að menn eigi að skoða það 
að setja upp sérstakt hvatakerfi. 
„Við ættum að hvetja fólk sem á 

fé í skattaskjólum til að gefa sig 
sjálfviljugt fram. Það væri hægt 
að gefa þessu fólki sex mánuði til 
þess að gera upp sín mál og greiða 
skatta af því fé sem það hefur skot-
ið undan. Á móti fengju þeir sem 
gefa sig fram verulegan afslátt af 
sektum vegna skattaundanskota 
en þær geta verið himinháar,“ 
segir Frosti. 

Í frétt á vef tímaritsins Spie-
gel frá því í desember 2012 segir 
að á sex ára tímabili, frá 2006 til 
2012, hafi þýsk yfirvöld greitt 20 
milljónir evra fyrir gögn um við-
skiptavini banka í skattaskjólum. 
Ávinningurinn hafi verið tvö þús-
und milljónir evra.

„Það er siðferðilegt álitamál 
hvort ríkisvaldið eigi að verð-
launa þjófnað á móti því að menn 
séu að svíkja undan skatti.“ Þetta 
segir Pétur Blöndal, varaformað-
ur efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis, um möguleg kaup á gögn-
um með nöfnum hundraða einstak-
linga sem tengjast skattaskjólum 
sem erlendir aðilar hafa boðið 
Skattrannsóknarstjóra til kaups.

Pétur Blöndal segir að í Þýska-
landi hafi menn tekið upp það kerfi 
að menn gætu kært sjálfa sig, eins 
og hann orðar það, og við það slopp-
ið við aðrar refsingar en sektir.“ 

Heit umræða var í Þýskalandi 

um siðferði þess að kaupa gögn 
sem væru stolin, að því er Pétur 
greinir frá. „Væntanlega eru þessi 
gögn sem Skattrannsóknarstjóra 
eru boðin til kaups stolin, annars 
væri ekki þessi mikla leynd yfir 
þessu öllu. Ég er á móti þjófnaði 
en ég er líka á móti skattsvikum. 
Þarna rekast á margar siðferðileg-
ar spurningar, annars vegar um 
siðferði þess að kaupa af þjófum og 
hins vegar siðferði þess að brjóta 
skattalög. Þetta er mjög viðkvæm 
umræða og margt sem blandast 
inn í hana.“

Pétur telur víst að gögnin verði 
ekki seld á það háu verði að það 
borgi sig ekki fyrir stjórnvöld að 
kaupa þau. „En ég geri ráð fyrir 
að fjármálaráðuneytið skoði ekki 
bara tekjur og gjöld þegar mögu-
legur ávinningur af kaupunum er 
skoðaður.“

Pétur tekur það fram að skatt-
svik séu skaðleg því að þau skekki 
samkeppnisstöðu. „Sumir segja 
hins vegar að þau séu vörn ein-
staklingsins gegn ofríki ríkis-
valdsins. Það er líka ósiðlegt ef 
skattlagning er of mikil. Það eru 
margar áhugaverðar spurningar 
sem vakna við þessa umræðu.“

johanna@frettabladid.is / ibs@frettabladid.is

Telja kaup á listum yfir fólk í 
skattaskjólum koma til greina 
Formaður fjárlaganefnar Alþingis segir að stundum verði að kosta einhverju til til þess að ná meira fjármagni í 
ríkiskassan.  Formaður efnahagsnefndar vill hvetja fók sem á fé í skattaskjólum til að gefa sig sjálfviljugt fram.

VALHÖLL  Sjálfstæðisflokkurinn vill 
ekki gefa upplýsingar um endurgreiðslu 
styrkja.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

  Við greiðum þá niður 
eftir eigin plani. 

Þórður Þórarinsson, 
framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins

SKATTASKJÓL  Lúxemborg er það skattaskjól sem flest mál Íslendinga virðast fara í 
gegnum. NORDICPHOTOS/AFP

VIGDÍS 
HAUKSDÓTTIR 

FROSTI 
SIGURJÓNSSON

PÉTUR BLÖNDAL

  Ég geri ráð fyrir að 
fjármálaráðuneytið skoði 
ekki bara tekjur og gjöld 
þegar mögulegur ávinn-

ingur af kaupunum 
er skoðaður.

Pétur Blöndal,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins

DAVID CAMERON  Forsætisráðherrann talaði fyrir loftárásum á Íslamska 
ríkið fyrir breska þinginu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1. Hvað telja erlendir ferðamenn 
sanngjarnt verð fyrir náttúrupassa?
2. Hvað heitir kaupfélagsstjórinn í 
Skagafi rði?
3. Hvaða 78 ára gamla leikkona held-
ur einleik í formi uppistands í kvöld?

SVÖR

1.  6.500 krónur 2. Þórólfur Gíslason 
3. Guðrún Ásmundsdóttir 

LÖGREGLUFRÉTTIR
Jeppabifreið stolið
Tilkynnt var um þjófnað á jeppabifreið 
í Þingholtunum að kvöldi laugardags. 
Eigandi bílsins var nærstaddur og 
hékk stutta stund í vinstri hlið bílsins 
þegar þjófurinn keyrði á brott. Hundur 
eigandans var í bílnum. 

Hnífstunga í Austurstræti
Maður á tvítugsaldri var handtekinn 
eftir að hafa stungið annan mann í 
kviðinn með hnífi. Árásin átti sér stað 
aðfaranótt sunnudags í Austurstræti.

Átök í heimahúsi
Tveir menn voru handteknir í 
Hafnarfirði um helgina eftir slagsmál í 
heimahúsi. Báðir gistu fangageymslur 
en fíkniefni fundust á vettvangi.

SLYS Konan sem slasaðist við Þrí-
hnúkagíga á föstudag er á bata-
vegi. Hún höfuðkúpubrotnaði og 
var sett í öndunarvél eftir aðgerð 
á höfði. 

Konan var laus úr öndunarvél-
inni í gær og þá stóð til að útskrifa 
hana af gjörgæsludeild þar sem 
hún hefur dvalið síðan hún var 
flutt á Landspítalann strax eftir 
slysið. Verður hún færð yfir á 
almenna deild en óvíst er hversu 
lengi hún kemur til með að dvelja 
á spítalanum. Læknir á gjörgæslu 
gat ekki gefið upplýsingar um 
hvort hún nær fullri heilsu.

Konan virðist hafa runnið í 
bleytu við gígana. Nú er verið að 
fara yfir öryggismálin á staðnum. 
 - nej

Slysið við Þríhnúkagíga: 

Konan laus úr 
öndunarvél

VIÐBÚNAÐUR  Mikill viðbúnaður var á 
vettvangi vegna slyssins.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

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

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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SUBARU XV
FJÓRHJÓLADRIFINN – SJÁLFSKIPTUR

Subaru XV 2.0i, sjálfskiptur
Verð: 5.290.000 kr.

6,6 l/100 km
í blönduðum akstri

Ný LINEARTRONIC stiglaus sjálfskipting
með þrepastillingum í stýri.

SUBARU ER EINN ÖRUGGASTI BÍLL 
SEM ÞÚ GETUR KEYPT

Rekstraröryggi og gott endursöluverð er það sem allir þekkja og kemur fyrst upp 
í hugann. Lágur þyngdarpunktur, þverliggjandi BOXER vél og sítengt fjórhjóladrif 
með tölvustýrðri stöðugleikastýringu er lykillinn að akstursöryggi. Allir Subaru eru 
með 5 stjörnur í árekstrarprófunum EuroNCAP.

GERÐU ÖRUGG BÍLAKAUP – KAUPTU SUBARU!

NÁTTÚRA Sérfræðingar hafa 
brugðið á það ráð að nota ómann-
að loftfar við selatalningar. Reyn-
ist þessi aðferð vel er hugmyndin 
að nýta hana, ásamt hefðbundnum 
talningum úr flugvél, við stofn-
stærðarmælingar á sel í framtíð-
inni – ekki síst til þess að freista 
þess að draga úr kostnaði við taln-
ingarnar.

Veiðimálastofnun og Selasetur 
Íslands á Hvammstanga vinna nú 
að selatalningu úr lofti, en slíkar 
talningar fóru síðast fram árið 
2011. Þá var talið um allt land, en 
ekki fékkst fjárveiting til slíkrar 
talningar í ár, og því ekki hægt að 
byggja stofnstærðarmat á þeim 
gögnum sem safnast nú.

Sandra Granquist, sérfræðingur 
hjá Veiðimálastofnun, veitir verk-
efninu forystu. Hún segir að taln-
ingin muni þó gefa vísbendingar 
um fjölda landsela í helstu látrum 
landsins.

„Fram til þessa hefur aðeins 
verið talið úr flugvél, en í þetta 
skiptið gerum við tilraun til taln-
ingar með aðstoð ómannaðs loftfars 
og úr þyrlu til viðbótar. Ætlunin er 
að bera saman þessar þrjár taln-
ingaraðferðir. Reynist þetta vel má 
kannski draga úr kostnaði,“ segir 
Sandra og nefnir að styrkurinn sem 
fékkst frá atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytinu var aðeins um 

fjórðungur þess sem sótt var um.
Sandra viðurkennir að það sé 

gremjulegt að geta ekki unnið 
stofnstærðarmatið árlega, eins og 
önnur Norðurlönd gera. „Það er í 
raun algjört lágmark að gera þetta 
árlega, og fara þrisvar sinnum yfir 
öll svæðin ef áreiðanleg mæling á 
að nást. Það eru margir þættir sem 
skipta máli.“

Við síðustu stofnstærðarmæl-
ingu árið 2011 var landselsstofn-
inn talinn vera tæplega 12.000 dýr, 
eða þriðjungur þess sem hann var 
árið 1980. Stofn útsels var talinn 

2012 og þá áætlaður vera rúm-
lega 4.000 dýr, en útsel hefur farið 
fækkandi síðan 2005.

„Talningin 2011 sýndi að land-
selsstofninn hafði staðið í stað 
frá 2003, sem er jákvætt. En með 
útselinn lítur þetta alls ekki vel út. 
Þess vegna viljum við fá fjármagn 
til talninga, og ekki síður til þess 
að geta borið okkur saman við hin 
Norðurlöndin fræðilega séð. Þess 
vegna er það leiðinlegt að geta 
ekki haldið betur utan um þetta, 
eins og þar er gert,“ segir Sandra.
 svavar@frettabladid.is

Nýta ómannað loftfar til 
þess að telja seli í Húnaflóa  
Sérfræðingar nota ómannað loftfar, eða dróna, við að telja sel. Ef vel reynist gæti það lækkað kostnað. Ísland 
hefur ekki sinnt stofnstærðarmælingum á sel frá 2011 vegna skorts á fé til rannsókna. 

VIÐ HÚNAFLÓA  Stofn landsels er talinn vera um 12.000 dýr, eða þriðjungur þess sem hann var 1980.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  Það er í 
raun algjört 
lágmark að 

gera þetta 
árlega, og fara 

þrisvar sinn-
um yfir öll 

svæðin ef áreiðanleg 
mæling á að nást. 

Sandra M. Granquist,
sérfræðingur hjá Veiðimálastofnun

VÍSINDI Evrópska geimferðastofn-
unin ætlar að lenda geimfari í 
fyrsta sinn á halastjörnu. Geim-
farið Rosetta mun sleppa litlu 
farartæki tuttugu kílómetra frá 
halastjörnunni en forsvarsmenn 
geimferðastofnunarinnar segja 
gífurlega áskorun að lenda farar-
tækinu úr svo mikilli hæð, 509 
milljón kílómetra frá jörðu.  - ih

Geimfari lent í fyrsta sinn:

Hyggjast lenda 
á halastjörnu

ATVINNA Strætisvagnabílstjórar 
koma til með að missa vinnuna 
mæli þeir myndbandsupptökum í 
strætisvögnum í mót. Þetta kom 
fram í bréfi sem nýlega var sent 
til vagnstjóra Strætó þar sem 
krafa er gerð um að þeir sam-
þykki myndavélarbúnað í strætis-
vögnum sínum.

Óánægja hefur verið meðal bíl-
stjóra vegna þessa, sem jókst eftir 
sendingu bréfsins, en ítarlega var 
fjallað um málið í Reykjavík viku-
blað. Unnið hefur verið að upp-
setningu eftirlitskerfis í vögnun-
um um nokkurt skeið.  - nej

Auka eftirlit í strætisvögnum:

Reknir ef þeir 
samþykkja ekki

ÓSÁTTIR  Strætisvagnabílstjórar verða 
reknir ef þeir andmæla uppsetningu 
myndavéla í vögnum sínum.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



 

www.fiskikongurinn.is

FISKIKÓNGURINN
S0GAVEGI 3

HÖFÐABAKKA 1 
Sími 587 7755

SÍMI
777 2000 

ALLUR FISKUR 
ÚR FISKBORÐI

EITT VERÐ

TIL DÆMIS:
ÞORSKHNAKKAR

GELLUR
LAXAFLÖK

RAUÐSPRETTUFLÖK
REYKT  ÝSUFLÖK

BLEYKJUFLÖK
ALLIR FISKRÉTTIR

ÝSUFLÖK OG FLEIRRA

EITT VERÐ

MÁNUDAG  
TIL LAUGARDAGS

Lok til á lager:
Stærðir:
174x217 cm
200x200 cm
210x210 cm
217x217 cm
220x220 cm
217x235 cm
235x235 cm
8 hyrnd lok, 
(passar á Unaðskel)

Lok til á lager:
Stærðir:Stærðir:

AÐ HÆTTI 
FISKIKÓNGSINS



29. september 2014  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 10

HEYRNARSTÖ‹IN

Beltone First gengur með iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð) með iOS eða nýrra stýrikerfi.
Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

NEW YORK, AP Þegar Hillary Rod-
ham Clinton barðist við Barack 
Obama um hvort þeirra myndi 
bjóða sig fram fyrir hönd Demó-
krataflokksins til forseta Banda-
ríkjanna árið 2008 lagði hún 
áherslu á reynslu sína, samkeppn-
ishæfni og skipulagshæfni. 

Ef hún ætlar aftur að reyna við 
forsetaembættið árið 2016 eru 
líkur á því að áherslur hennar 
verði öðruvísi, þ.e., að meginþem-
að snúist um að hún verði fyrsti 
kvenforseti Bandaríkjanna.

Clinton, sem er núverandi utan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna, 
ætlar snemma á næsta ári að til-
kynna hvort hún ætlar að bjóða 
sig aftur fram í forsetaembættið. 
Að undanförnu hefur hún í ræðum 
sínum talað fyrir styrk kvenna og 
auknu hlutverki kvenna í hagkerfi  
og stjórnmálum Bandaríkjanna. Í 
ræðu á hinni árlegu Clinton Global-
ráðstefnu og við önnur tilefni hefur 
hún lagt áherslu á að umskipti þurfi 
að verða og að nauðsyn fyrir kven-
leiðtoga sé mikil. Þessi atriði gætu 
átt vel við í mögulegri kosninga-
baráttu hennar þar sem atkvæði 
kvenna yrðu afar mikilvæg. 

„Ekki láta neinn segja við ykkur 
að þið séuð að vinna kvennastarf,“ 
sagði Clinton á ráðstefnu kvenleið-
toga á vegum Demókrataflokks-
ins. „Ekki láta neinn setja ykkur 
á varamannabekkinn.“

Á Clinton-ráðstefnunni talaði 
Bill Clinton, eiginmaður Hillary 
og fyrrverandi forseti Bandaríkj-
anna, til Michelle Bachelet, for-
seta Síle, um þær áskoranir sem 
kvenkyns leiðtogar standa frammi 
fyrir. Aðrir ræðumenn voru Mary 
Barra, forstjóri General Mot-
ors, og Ginni Rometty, forstjóri 
IBM, en þær eru fyrstu kvenkyns 
stjórnendur þessara fyrirtækja. 

Hillary Clinton hefur einnig 
barist fyrir launajafnrétti, vel-
ferðarmálum barna og hækkun 
lágmarkslauna. Þannig hefur hún 
um leið minnt áheyrendur sína á 
að tveir þriðju hlutar þeirra sem 
lægstar tekjur hafa eru konur.

Þegar hún sóttist eftir forseta-
embættinu árið 2008 var hún 
kynnt til sögunnar sem sterk-
ur leiðtogi í anda Margrétar 
Thatcher, fyrrverandi forsætisráð-
herra Bretlands. Síðar, þegar hún 
hafði tapað naumlega fyrir Obama 

í kosningum Demókrataflokksins, 
fékk hún mikið lof fyrir frammi-
stöðu sína. Í ræðu sem hún hélt, 
þar sem hún hugsanlega átti við 
kynjabaráttuna, sagðist hún ekki 
hafa brotið glerþak Hvíta hússins 
en í staðinn skilið eftir 18 milljón 
sprungur í því. Vísaði hún þar í 
atkvæðafjöldann sem hún hlaut í 
forkosningunum. Sex árum síðar 
er eitt helsta forgangsmál hennar 

hjá Clinton-stofnuninni verkefni 
sem heitir „Engin þök“ og snýst 
um eflingu kvenna úti um allan 
heim.   freyr@frettabladid.is   

Talar í auknum mæli um 
mikilvægi kvenleiðtoga
Líklegt er að áherslur Hillary Clinton muni breytast ef hún ákveður að bjóða sig aftur fram fyrir hönd Demó-
krataflokksins til forseta Bandaríkjanna Hún hefur ítrekað talað um jafnrétti og mikilvægi kvenleiðtoga.

SJÁVARÚTVEGUR Spár um mikil 
áhrif af innflutningsbanni Rússa 
á vöruinnflutning frá Noregi og 
Evrópusambandsríkjunum á verð-
myndun íslensks sjávarfangs til 
hækkunar hafa ekki ræst. Ekkert 
ber á því að Norðmenn reyni að 
koma sínum afurðum á Rússlands-
markað með því að landa í Færeyj-
um eða hér á landi.

Friðleifur Friðleifsson, fram-
kvæmdastjóri sölusviðs Iceland 
Seafood, segir að helsta breytingin 
sé að íslenskir söluaðilar fari mun 

varlegar á Rússlandsmarkaði en 
áður var. 

„Mörg fyrirtæki höfðu unnið 
mikið starf við að verða sér úti um 
greiðslufallstryggingar á rússnesk 
fyrirtæki. Viðskiptabannið varð 
þess valdandi að fyrirtækin misstu 
þessar tryggingar. Viðskiptahætt-
ir hafa horfið aftur um mörg ár 
því nú þarf að biðja um fyrirfram 
greiðslur, eða selja upp á kredit,“ 
segir Friðleifur og að sent sé minna 
magn í einu, en í staðinn örar.

Sögur um að Norðmenn séu með 

einhverjar kúnstir við að koma 
fiski á markað með löndunum á 
Íslandi og Færeyjum telur Frið-
leifur að séu úr lausu lofti gripnar. 
Norðmenn séu ábyrgir í sínum við-
skiptaháttum, og taki enga áhættu 
með mikilvægan markað til lengri 
tíma. 

Friðleifur segir að verð á 
íslensku sjávarfangi, aðallega síld 
og makríl, sé áþekkt og á undan-
förnum árum. „Við tökum þessu 
rólega og vinnum þetta frá viku til 
viku,“ segir Friðleifur. - shá

Spár um mikil áhrif af innflutningsbanni Rússa á verð íslenskra afurða hafa ekki gengið eftir:

Viðskipti við Rússa ganga sinn vanagang

  Ekki láta neinn segja 
við ykkur að þið séuð að 

vinna kvennastarf.
Hillary Clinton

BREYTTAR 
ÁHERSLUR? 
 Hugsanlega munu 
áherslur Hillary 
Clinton breytast 
ef hún býður 
sig aftur fram til 
forseta Banda-
ríkjanna. 
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MAKRÍLL  Verð íslenskra sjávarafurða 
í Rússlandi helst svipað og fyrir bann. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR 

ELDGOS Askjan í Bárðarbungu 
heldur áfram að síga og á sam-
bærilegum hraða og verið hefur. 
Ekkert lát er á gosvirkni í Holu-
hrauni en hraunið er nú rúmlega 
44 ferkílómetrar að stærð. 

Búist er við gasmengun frá 
eldgosinu á landinu til norðurs 
og norðvesturs í dag þar sem 
veðurspá gerir ráð fyrir hvassri 
sunnanátt. Mengunarsvæðið nær 
frá Tröllaskaga austur að Mel-
rakkasléttu. 

Börn og fólk sem er viðkvæmt 
fyrir og búsett á svæðum þar 
sem mengunin gerir vart við sig 
er beðið að halda sig innandyra 
og loka öllum gluggum.  - nej

Ekkert lát á virkni í gosinu:

Mengunin fær-
ist norðar í dag  

SJÓNARSPIL  Gosið heldur áfram af 
fullum krafti.  FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL

MANNSHVARF Björgunarsveitar-
menn einbeita sér nú að því að 
rekja hvern einasta þráð í ferða-
sögu Þjóðverjans Christian 
Mathias Markus sem leitað hefur 
verið að í rúma viku. Bíll hans 
fannst yfirgefinn við Látrabjarg. 

Ekki var leitað að honum í gær 
þar sem björgunarsveitarfólk 
bíður þess að veður batni. Til 
stendur að leita undir Látrabjargi 
en til þess að það sé hægt þarf 
veður að haldast gott í nokkra 
daga.  - nej

Björgunarsveitir bíða færis: 

Hyggjast leita 
undir bjarginu

JAPAN, AP Fjölda er enn saknað 
eftir að eldfjallið Ontake í Japan 
fór að gjósa á laugardag. Talið er 
að 31 fjallgöngumaður hafi lát-
ist. Um 300 fjallgöngumenn voru 
í hlíðum eldfjallsins þegar gosið 
hófst en Ontake er næststærsta 
fjall Japans, um 200 kílómetra 
vestur af höfuðborginni Tókýó. 
Fjallið er um 3.000 metra hátt og 

að jafnaði er fjöldi ferðamanna í 
fjallinu. Um sjö hundruð björg-
unarmenn eru á svæðinu að leita 
þeirra sem komust lífs af en björg-
unaraðgerðir ganga hægt þar sem 
erfitt er að komast að fólkinu. 
Gosið var afar kraftmikið og er 
þetta mesta manntjón í eldgosi í 
Japan síðan 43 fórust þegar eld-
fjallið Unzen gaus árið 1991.  - gag

300 látnir eftir að öflugt gos hófst í Japan:

Margra enn saknað 
í hlíðum Ontake

BJÖRGUNARSTÖRF  Björgunarsveitarmenn leita fjallgöngumanna í hlíðum Ontake.
 MYND/AFP
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

➜ Ekki kom til greina að selja bústað 
OR á svæðinu, enda stendur hann 
nánast ofan á vatnsbóli sem OR nýtir 
á svæðinu.  Nú hefur verið ákveðið að 
rífa bústaðinn og er saga hans þá öll. 

Fréttablaðið sýnir svokölluðum forstjóra-
bústað Orkuveitu Reykjavíkur við Þing-
vallavatn umtalsverðan áhuga og gott er nú 
það. Umfjöllun blaðsins og Stöðvar 2 varð 
til þess að varpa ljósi á lausa enda, flýta 
fyrir því að þeir yrðu nýttir og tilheyrandi 
verkferlar skýrðir til frambúðar.

Ekki geri ég lítið úr „bústaðarmálinu“ en 
læt duga að segja að stjórn og stjórnendur 
OR hafi verið uppteknari við að velta við 
margfalt stærri steinum í starfsemi fyrir-
tækisins undanfarin ár, án þess að það sé 
afsökun fyrir einu né neinu í þessu sam-
bandi. 

Ástæðan fyrir athugasemd minni hér er 
sú að mér þykir Fréttablaðið vega glanna-
lega að æru forstjóra OR í forsíðuuppslætti 
sínum 24. september: „Níu milljónum eytt 
í sumarhús forstjórans.“ Þarna er ýjað að 
spillingu í efnislega rangri og ósmekklegri 
fyrirsögn. Ef fullyrðingin væri á hinn bóg-
inn rétt hefðu fleiri fjölmiðlar og helst allir 
með tölu haft ríka ástæðu til að fara strax 
í málið líka!

Þjóðin öll fylgdist með því þegar ný 
stjórn OR lagði árið 2010 út í umfangsmeiri 
og harkalegri björgunaraðgerðir en dæmi 
eru trúlega um áður í opinberum rekstri á 
Íslandi. Árangurinn sýnir sig svo eftir er 
tekið.

Ákvörðun stjórnar OR um að selja tíu 
sumarbústaðalóðir við Þingvallavatn var 
liður í þessum aðgerðum. Þegar betur var 
að gáð þótti ráðlegra að selja ekki lóðirn-
ar og framlengja ekki heldur leigusamn-
ing um þær. Í staðinn verður samið um að 
hækka lóðarleigu verulega þar til sumar-
húsin víkja alveg og OR mun gæta sann-
girni varðandi tímafresti í því sambandi. 

Ekki kom til greina að selja bústað OR á 
svæðinu, enda stendur hann nánast ofan á 
vatnsbóli sem OR nýtir á svæðinu. Nú hefur 
verið ákveðið að rífa bústaðinn og er saga 
hans þá öll. 

Gott er að vera vitur eftir á og segja að 
best hefði verið að ákveða til dæmis strax 
árið 2012 að láta húsið víkja og spara þá 
um leið 1,3 milljónir króna sem varið var 
til klæðningar í því skyni að verja það 
skemmdum. Það var ekki gert. Betra er 
samt að taka rétta ákvörðun seint en alls 
ekki og hún liggur nú fyrir.  

Áréttað um „bústaðarmálið“
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Hakkavélin frá Sirman er alvöru 
tæki sem afkastar 25kg/10mín.
Úrbeiningahnífarnir frá Granton 
eru heldur ekkert lamb að leika 
sér við.

Harðjaxlar í eldhúsið

S
tundum má ætla að ef við hjálpum þeim sem eru 
hjálparþurfi hér og þar í heiminum, að það jafngildi því 
að þá ákveðum við um leið að auka bágindi þeirra sem 
verst hafa það hér á landi. „ …þegar Íslendingar sjálfir 
svelta,“ sagði Vigdís Hauksdóttir þingmaður þegar hún 

ein í þingheimi greiddi atkvæði gegn auknu framlagi til þróunar-
hjálpar. Auðvitað er það ekki svo að þegar við hjálpum þeim sem 
eru hjálpar þurfi það að þýða að vandi þeirra sem verst hafa það 
hér heima aukist.

Jón Kalman Stefánsson, sem er meðal fremstu starfandi rit-
höfunda á Íslandi, skrifaði góða grein um þessi mál, grein sem 

birtist í helgarblaði Fréttablaðs-
ins. Allt það sem Jón Kalman 
tiltók eru orð í tíma töluð. Eftir 
lestur greinarinnar er ljóst að 
við verðum að taka okkur tak. 
Við verðum að gera betur. Og 
ekki bara það. Við eigum að gera 
betur.

„Sameinuðu þjóðirnar hafa sett það markmið að betur stæðar 
þjóðir verji hið minnsta 0,7 prósentum af vergri þjóðarfram-
leiðslu til þróunaraðstoðar; leggi fram fjármuni og þekkingu til 
að bæta samfélag þróunarríkja, og vinna bug á fátækt. Þetta er 
því barátta gegn fátækt og fyrir betri heimi. Gæluverkefni, segir 
Vigdís. Í marsmánuði árið 2013 stóð hún ein við þennan hæpna 
málstað sinn, þessa baráttu sína við að draga verulega úr þróun-
araðstoð Íslendinga. Ekki einu sinni flokkssystkin hennar tóku 
undir með henni – fyrr en þau settust sjálf í ríkisstjórn. Því Fram-
sókn og Sjálfstæðisflokkurinn höfðu ekki fyrr sest að völdum 
en þeir afturkölluðu fyrirhugaða hækkun, og skáru framlagið 
að auki niður um 700 milljónir – framlag okkar þar með komið 
niður í 0,21 prósent. Allt samkvæmt stefnu hagræðingarhópsins 
sem Vigdís og Guðlaugur Þór leiddu, og vildu í viðbót leggja niður 
Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ), sem nýtur mikillar 
virðingar erlendis fyrir framúrskarandi fagmennsku,“ skrifaði 
Jón Kalman. 

Það fylgja skyldur því að vera velmektarþjóð. Og því fylgir sú 
ábyrgð að standa með þeim sem verst eru settir í veröldinni. Um 
þetta á ekki að þurfa að deila eða þræta. Hér hefur verið stuðst 
við greinina sem Jón Kalman Stefánsson skrifaði. Þar rekur hann 
þrjár staðreyndir: „Framlag okkar til þróunarmála hefur ætíð 
verið langt undir því sem tíðkast hjá þeim þjóðum sem við viljum 
bera okkur saman við. Svo lágt að það má heita þjóðarskömm. 
Önnur staðreynd: samt hefur núverandi stjórn lækkað framlagið 
um mörg hundruð milljónir, um leið og hún hækkar framlag til 
hermála. Ein staðreynd til: Gunnar Bragi hefur, þvert á vilja 
fagaðila, ákveðið að leggja Þróunarsamvinnustofnun Íslands 
niður, í besta falli með mjög hæpnar röksemdir að vopni, í versta 
falli siðlausar.“

Vill einhver taka til máls um það, spyr Jón Kalman á nokkrum 
stöðum í grein sinni. Það er nú það. Er einhver á línunni? Orðið er 
laust. Það er okkur til vansa að okkar framlög til þróunaraðstoðar 
skuli vera vel innan við þriðjungur frá markmiðum Sameinuðu 
þjóðanna. Þó víða herði að í okkar samfélagi og hér vanti margt 
má það ekki verða til þess að við verjumst markmiðum Sam-
einuðu þjóðanna. Sem dæmi, þá er hægt að gera mikið gagn með 
þeim 450 milljónum sem við ætlum að leggja til höfuðstöðva Nató.  

Íslendingar slá slöku við í þróunaraðstoð:

Enginn á línunni?

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is

Mismunandi hlunnindi 
Sigurður Ingi Jóhannsson upp-
lýsti í þættinum á Sprengisandi á 
Bylgjunni að starfsfólk stofnana 
sem fluttar hafa verið frá Reykjavík 
og í nágrannbyggðalögin fengju 
mánaðarlega styrki til að koma sér til 
og frá vinnu. Sumir fengju að keyra á 
milli í vinnutímanum og svo fengju 
aðrir bifreiðastyrki. Ráðherrann taldi 
þetta óeðlilega samninga því þeir 
væru ótímabundnir, þar með væri 
verið að skuldbinda ríkissjóð til 
framtíðar. Sigurður Ingi sagði að 
honum hefði þótt mun betri leið 
að starfsmenn Fiskistofu sem 
flyttu norður fengju eingreiðslu 
upp á þrjár milljónir í 
flutningsstyrk frá ríkinu í 
stað þess að þeir fengju 
eitthvað mánaðarlega 

um ókomna framtíð. Það hlýtur að 
vera dálítið furðulegt að það skuli ekki 
vera fyrir löngu búið að setja reglur 
um hvað starfsmenn ríkisins fái af 
hlunnindum þegar stofnun er flutt út 
á land. Fiskistofa er langt því frá fyrsta 
stofnunin sem er flutt.

Ánægðir með kerfið
Þröstur Ólafsson hagfræðingur var 
sömuleiðis gestur á Sprengisandi. 
Hann minntist á mál sem legið hefur 
í þagnargildi síðustu mánuði en 
það er misvægi atkvæðaréttar. 
Þröstur sagði gallað kosninga-
kerfi arfleifð gamla bænda-
samfélagsins. En það þýddi líka 

að stjórnarþingmenn 
á landsbyggðinni 
sætu í skjóli 
bændafor-

ystunnar. Þeir væru því ekki líklegir að 
ráðast gegn úreltu landbúnaðarkerfi. 
Þingmenn virðast ánægðir með kerfið, 
það er að minnsta kosti langt síðan 
þeir hafa hreyft málinu á Alþingi. 

Langur listi 
Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, 
borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, 
gagnrýnir meirihlutann hart í grein 
á Eyjunni fyrir að standa sig ekki í 
húsnæðismálum. Hún vill fá að vita 

hvernig meirihlutinn ætlar að saxa 
á biðlista þeirra 850 sem bíða eftir 
íbúðum. Nýlega var samþykkt að 
auglýsa nýtt deiliskipulag fyrir 
Bryggjuhverfi þar sem gert er 

ráð fyrir að 185 nýjar íbúðir 
rísi. Sveinbjörg Birna vill að 
Félagsbústaðir kaupi átján 
þeirra.   johanna@frettabladid.is

FJÁRMÁL

Haraldur Flosi 
Tryggvason
formaður stjórnar 
Orkuveitunnar
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

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

Svokallaður Kristsdagur vakti 
athygli nú nýlega fyrir mörg og 
ýtarleg bænarefni sem Guð var 
beðinn um uppfylla næst þegar 
hann leiðir hugann að Íslandi. 

Þannig var Tollstjóraembætt-
ið nefnt alveg sérstaklega í þessu 
sambandi svo að öllum hlýtur að 
hlýna um hjartarætur sem þekkja 
hina snjöllu dæmisögu Krists um 
faríseann og tollheimtumanninn 
þegar sá fyrrnefndi vildi þakka 
Guði fyrir að vera ekki eins og sá 
síðarnefndi. 

Kaupfélagsstjórinn yfir Íslandi …
Stjórnmálamenn voru nefndir 
og Guð beðinn um að færa þeim 
visku, sem má svo sem segja að 
full ástæða sé til, þó að fáir menn 
í veröldinni þurfi á hinn bóg-
inn minna á Guði almáttugum að 
halda en einmitt íslenskir stjórn-
málamenn – þeir njóta sérstakrar 
náðar íslenskra kjósenda alger-
lega óháð frammistöðu sinni. Sér-
staka athygli vakti að Guð skyldi 
vera beðinn um að vaka yfir kvóta-
kerfinu í sjávarútvegi; þó vandséð 
sé hvernig hann geti gert meira 
fyrir útgerðarmennina en þegar 
er búið að gera: kannski að gefa 
þeim vatnið líka og allt þetta nýja 
hraun … Fleiri ráðamenn voru 
nefndir, svo sem vera ber, þó að 
furðu gegni að hafi gleymst sjálf-
ur Kaupfélagsstjórinn yfir Íslandi 
– þessi sem situr á Sauðárkróki 
og kemur þaðan að deila út Kaup-
félagskortum og kvótaleyfum.

Guð er beðinn um að breyta við-
horfum til fóstureyðinga – sem 
maður skyldi ætla að hann væri 
búinn að gera hefði hann á því 
áhuga og væri það á hans færi og 
hann hefði ekki álpast til að gefa 
mönnunum frjálsan vilja. Ekki var 
hins vegar beðið fyrir fórnarlömb-
um kynferðisofbeldis á þessari ráð-
stefnu eða þeim beðið blessunar 
sem verða fyrir barðinu á fordóm-
um vegna hörundslitar, menningar 
eða kynhneigðar eða Guð beðinn 
um að breyta viðhorfum þeirra sem 
hata meðborgara sína út af slíkum 
hlutum. En það er náttúrlega ekki 
hægt að muna eftir öllum. Sumum 
þó: aðstandendur biðja fyrir „land-
búnaðinum og iðnaði tengdum land-
búnaði“ og kannski ekki vanþörf á, 
en sakna má þess að ekki skyldi 
beðið fyrir sjálfri Mjólkursamsöl-
unni sem svo sannarlega þarf á fyr-
irbænum allra sinna velunnara að 
halda nú þegar maður horfir á alls 
konar fólk skimandi um afkima í 
mjólkurkælum stórverslana í leit 
að mjólk keppinautanna, eins og allt 
þetta fólk sé komið í leikinn gamla 
„Fela hlut“ – en enginn heitur, allir 
kaldir, öllum kalt.

Guð blessi Mjólkursamsöluna
Það gleymdist með öðrum orðum 
að biðja fyrir MS. Úr þessari þörf 
hljótum við að reyna að bæta.

Fyrirgefðu okkur, Guð, syndir 
okkar gagnvart Mjólkursamsöl-
unni og þakka þér fyrir allt það 
sem hún hefur gert fyrir okkur. 
Leiddu hana áfram í sínu góða 
starfi. Og hjálpaðu okkur að verð-
skulda gjafir hennar.

Rétt eins og þú ert einn og við 
skulum ekki aðra guði hafa þá er 
Mjólkursamsalan ein og við skul-
um ekki aðrar mjólkursölur hafa.

Megi Mjólkursamsalan halda 
áfram að finna nýjar aðferðir við 
að hrúga upp í börnin okkar sem 
allra mestum sykri sem allra fyrst 
á ævinni, í nafni kalkneyslu, tann-
verndar og íslenskrar tungu. 

Guð, láttu Mjólkursamsöluna 
finna vaxtarsprota samkeppnis-
aðila um leið og þeir stinga upp 
kolli, svo að henni megi auðnast 
að kæfa þá í fæðingu í nafni kalk-
neyslu, tannverndar og íslenskrar 
tungu. Og megi Mjólkursamsalan 

Guð blessi Mjólkursamsöluna
losa sig við alla sína keppinauta, 
svo sem vér og fyrirgerum vorum 
keppinautum. 

Megi Mjólkursamsalan áfram 
eiga alla mjólk sem til er á Íslandi. 
Megi hún áfram hafa að minnsta 
kosti 95 prósent markaðshlutdeild 
og helst meira. Og megi henni tak-
ast að nota markaðsráðandi stöðu 
sína áfram til að auka þá hlutdeild. 
Guð, hjálpaðu Mjólkursamsölunni 
að koma áfram í veg fyrir frjálsa 
verslun með matvöru á Íslandi.

Megi Mjólkursamsalan halda 
áfram að selja okkur þann ost 
sem hún réttir að okkur úr sannri 

íslenskri mjólk, undir frægum 
alþjóðanöfnum og koma í veg fyrir 
hvers kyns innflutning á hinum 
raunverulegu ostum, sem búnir 
eru til úr óhreinni erlendri mjólk  
í nafni  útlenskrar tungu.

Megi Mjólkursamsalan áfram 
geta gengið að atkvæðum meiri-
hluta íslenskra kjósenda vísum 
til stuðnings óbreyttu kerfi. Megi 
íslenskir neytendur áfram vera 
Mjólkursamsölunni óþrótandi auð-
lind.

Í nafni tannverndar, kalkneyslu 
og íslenskrar tungu, 

Mjólk er góð.

Save the Children á Íslandi
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STEINUNN SIGURÐARDÓTTIR

 
lést á Landspítalanum í Fossvogi 
mánudaginn 15. september. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

 
Ólafía Bjarnadóttir
Þröstur Bjarnason Gunnhildur Gígja Þórisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

TÍMAMÓT
29. september 2014  MÁNUDAGUR

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

 
STEINUNN SIGURÐARDÓTTIR

 
lést á Landspítalanum í Fossvogi 
mánudaginn 15. september. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

 
Ólafía Bjarnadóttir
Þröstur Bjarnason Gunnhildur Gígja Þórisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

HELGA LÁRUSDÓTTIR
frá Lambanesi,

síðast til heimilis á Hrafnistu í Reykjavík, 

andaðist 24. september sl. á Hrafnistu.  
Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hinar látnu.

Lárus Jóhannesson
Unnar Þór Jóhannesson Svanhildur Sörensen

Hjartans þakkir fyrir hlýhug og auðsýnda 
samúð vegna andláts og útfarar 

ástkærrar eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður og ömmu,

KRISTÍNAR BJÖRNSDÓTTUR
sjúkraliða

Lundi 92, Kópavogi,

sem lést 19. ágúst síðastliðinn. 
Sérstakar þakkir til starfsfólks Kvennadeildar og líknardeildar 
Landspítalans fyrir einstaka umönnun og hlýhug.

Steingrímur Steingrímsson
Helga Björg Steingrímsdóttir  Þorlákur Ingi Hilmarsson
Hrönn Steingrímsdóttir

Andri, Arnar Gauti, Margrét Inga og Steinar

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

ElíElíElíElElín Snn Sn igrigrggg úún Jónsdóttir
frafrafrafrafraframkvmmmkm æmdastjóri

Íslsleieifur Jónssoson  
útútfararstjóri

FFFrFrFrFFríFFrFFF mamann Andrésson
útfútfararþjónusta

Þorsteeinninn ElElíssís on
útfarararþjrþjónónusta

JónJón G.G  Bjarrnasoason n
útfararþjónnusta

GGuðmundurur BaBaldvldvininssonnnn 
úútfararþjónuónuststa

HHHugHHugHuH rúnrún Jónsdóttir
útfútfaararþjónusta

Elllertert Ingasason
útfarararþjþjónuustasta

önnumst við alla þætti þjónustunnar

Þegar andlát ber 
að höndum

Með virðingu og 
umhyggju að leiðarljósi

Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is

Við þjónum allan sólarhringinn

Reynsla – Umhyggja – Traust

MERKISATBURÐIR
1493 Kristófer Kólumbus leggur af stað frá Cadiz í aðra ferð 
sína til Vesturheims.

1903 Ökuskírteini eru tekin upp í Prússlandi.

1906 Landssími Íslands tekur til starfa. Hannes Hafstein ráð-
herra sendir konungi fyrsta símskeytið um nýlagðan neðansjáv-
arstreng.

1918 Búlgaría verður fyrst Miðveldanna til að undirrita vopna-
hléssamkomulag við Bandamenn.

1974 Auður Eir Vilhjálmsdóttir er fyrst kvenna vígð til prests á 
Íslandi, til Staðar í Súgandafirði.

1980 Flugvél er flogið til Reykjavíkur frá Færeyjum með mann 
standandi á þaki vélarinnar. 

1990 Nesjavallavirkjun í Grafningi er gangsett. Fyrsti áfangi 
hennar er 100 megawött.

1996 Jarðskjálfti upp á 5 stig á Richter finnst við Bárðarbungu.

2008 Ríkissjóður Íslands tilkynnir þá fyrirætlun að kaupa 75% 
hlut í Glitni til að koma í veg fyrir gjaldþrot hans.

Norræna félagið var stofnað í Reykjavík 
þennan dag árið 1922 með það að markmiði 
að efla tengsl fólks innan Norðurlandanna 
og þar með norræna samvinnu.

 Slíkt félag var fyrst stofnað í Svíþjóð árið 
1917 en á fundi í Kaupmannahöfn árið eftir 
var ákveðið að slíkt félag þyrfti að vera með 
deildir á öllum Norðurlöndunum. Árið 1919 

voru þær stofnaðar í Noregi og Danmörku 
og 1924 í Finnlandi. Síðar bættust Færeyjar, 
Álandseyjar og Grænland í hópinn.

Norræna félagið sinnir margs konar 
starfsemi. Það veitir meðal annars styrki til 
lýðháskólanáms á Norðurlöndunum og fjár-
magnar verkefnið Nordjobb ásamt Norrænu 
ráðherranefndinni. 

ÞETTA GERÐIST: 29. SEPTEMBER 1922

Norræna félagið var stofnað á Íslandi

Veisluhöldin í tilefni stórafmælis Þór-
unnar Sigurðardóttur, sem er sjötug í 
dag, hófust þegar síðastliðinn föstudag. 
„Þá var ég með stelpuboð. Það voru svo 
margar konur sem ég hef verið að vinna 
með í gegnum tíðina sem mig langaði að 
hitta,“ segir hún.

Á laugardeginum hélt hún með eigin-
manni sínum, Stefán Baldurssyni óperu-
stjóra úr bænum og í dag verður veisla 
fyrir börn og barnabörn. „Reyndar lít ég 
ekki á þetta sem stórafmæli. Ég lít svo 
á að aldur skipti ekki máli ef maður er 
ekki ostur.“

Þórunn hefur gegnt ýmsum stjórnun-

arstörfum sem tengjast menningarmál-
um. Eftirminnilegasta tímann segir hún 
hafa verið síðasta stjórnunarstarfið, það 
er þegar hún var starfandi stjórnarfor-
maður Ago, rekstrarfélags tónlistarhúss-
ins Hörpu. „Ég kom þangað eftir hrun og 
þetta var mikið átakaverkefni. Ég hætti 
þar í vor.“

Kærasta verkefnið segir Þórunn hafa 
verið stjórnun Listahátíðar en hún var 
formaður hennar um tíu ára skeið. Hún 
var stjórnandi Reykjavíkur – Menn-
ingarborgar Evrópu árið 2000 og voru 
menningarborgarárin þrjú. Á því tíma-
bili kölluðu gárungarnir hana Tótu 2000. 

Þegar Þórunn var búin að finna fjöl-
ina sína á yngri árum fór hún í leiklist-
arskólann í Iðnó. „Það var menningar-
uppeldi á mínu heimili. Þetta hefði alveg 
eins getað orðið myndlist, tónlist eða 
bókmenntir.“

Það er nóg að gera í menningarmálum 
hjá Þórunni þótt hún sé ekki lengur með 
stofnun á bakinu, eins og hún orðar það. 
„Ég er í námi í kennslufræðum fyrir 
háskólakennara og kenni í Listaháskól-
anum og Háskólanum í Reykjavík. Ég 
held auk þess utan ýmis verkefni með 
ungu fólki.“

 ibs@frettabladid.is

Stjórnun Listahátíðar 
kærasta verkefnið
Þórunn Sigurðardóttir leikstjóri er sjötug í dag. Hún er ekki sest í helgan stein, heldur er 
hún í námi í kennslufræðum fyrir háskólakennara og kennir við háskóla.

ÞÓRUNN SIGURÐARDÓTTIR  „Ég lít ekki á þetta sem stórafmæli. Ég lít svo á að aldur skipti ekki máli ef maður er ekki ostur.“



Verslunin Góð heilsa býður upp á eitt mesta 
úrval landsins af fæðubótarefnum og vítam-
ínum auk fjölbreytts úrvals sérvara fyrir 

grænmetisætur og þeirra sem kjósa glúten- og 
mjólkurlausar vörur. Verslunin hefur verið starf-
rækt síðan árið 1999 og alltaf á sama stað, á horni 
Njálsgötu og Klapparstígs í miðbæ Reykjavíkur. 
Meðal vinsælli vara verslunarinnar er D-vítamín 
en Góð heilsa býður upp á úrval D-vítamína frá 
nokkrum framleiðendum, bæði í hylkjum og fljót-
andi formi. Að sögn Áslaugar Sifjar Guðjónsdótt-
ur verslunarstjóra,er að renna upp sá tími ársins 
þegar Íslendingar þurfa að auka við inntöku 
D-vítamíns enda stutt í að vetur renni í garð. 
„Við bjóðum upp á allar gerðir D-vítamína 
en erum sérstaklega stolt af 
D-vítamíni í fljótandi formi sem við seljum 
frá Dynamic Health. Það reynist þeim sér-
staklega vel sem eiga erfitt með að kyngja 
pillum og hylkjum. Annar kostur þessa fljót-
andi vítamíns er að það inniheldur ekki ge-
latín sem unnið er úr dýraafurðum. Þannig 
hentar það til dæmis grænmetisætum mjög 
vel. Fljótandi vítamínið okkar er með kirsu-
berjabragði og er því líka heppilegur kostur 
fyrir yngstu kynslóðina.“

D-vítamín er mjög erfitt að vinna úr mat 

og er upptaka helst úr sólargeislum. Því er það sér-
staklega mikilvægt fyrir Íslendinga að taka inn D-
vítamín yfir veturinn að sögn Áslaugar. „D-vítamín 
er mjög mikilvægt fyrir nýtingu kalks og styrkir 
þannig bein og tennur. Einnig eflir það ónæmiskerf-
ið og jafnar blóðþrýsting, svo eitthvað sé nefnt.“

Góð heilsa býður auk þess upp á mikið 
úrval sérvara fyrir grænmetisætur og 
aðra sem þurfa glútenlausar eða mjólk-
urlausar vörur. „Hér má finna gott 
úrval af grænmetisvörum og fjölbreytt-
um grænmetisréttum, svo sem frosnar 

vegan-pitsur og grænmetisrétti. Við 
viljum gjarnan vera þekkt fyrir að 
vera kaupmaðurinn á horninu 
fyrir grænmetisætuna. Einnig má 
nefna að við seljum mikið úrval 
af náttúru- og umhverfisvænum 
hreinlætis- og snyrtivörum.“

Allar nánari upplýsingar um 
vöruúrval Góðrar heilsu má finna 
á www.godheilsa.is.

SÓLSKIN Í FLÖSKU
GÓÐ HEILSA KYNNIR  D-vítamín er nauðsynlegt yfir vetrartímann. Góð heilsa 
býður upp á úrval fæðubótarefna, vítamína auk sérvara fyrir grænmetisætur.

FJÓTANDI VÍTAMÍN
D-vítamíni í fljótandi formi reynist 
þeim vel sem eiga erfitt með að kyngja 
pillum og hylkjum.  MYND/GVA

r

MIKIÐ ÚRVAL
„Við bjóðum upp á allar 
gerðir D-vítamína en 
erum sérstaklega stolt 
af D-vítamíni í fljótandi 
formi,“ segir Áslaug Sif 
Guðjónsdóttir verslunar-
stjóri.
MYND/GVA

HÖNNUÐIR HITTAST
Fyrsti fundur Hönnuðir hittast í vetur 
verður haldinn föstudaginn 3. októ-

ber í risi Einars Ben í Veltusundi frá 
klukkan 17.15 til 18.30. Hönnunar-
miðstöð stendur fyrir fundunum í 

aðdraganda HönnunarMars.
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug lýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega.
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„Í fjölskyldu minni er mikið af 
handverkskonum og -körlum. 
Handverkið var fjölbreytt og ég 
sjálf hef prófað ýmislegt í gegn-
um tíðina, allt frá silfursmíði til 
prjóns,“ segir Margrét sem heillað-
ist fyrst af glerlist þegar hún sótti 
námskeið í Tiffanys-gleri í Reykja-
vík fyrir fjölmörgum árum. „Árið 
2005 fór ég á bræðslunámskeið 
og ég hef unnið í gler síðan,“ segir 
Margrét sem er frá Stöðvarfirði en 
hefur búið í Reykjavík um árabil.

Hún hefur byggt upp gleriðju 
sína í blikksmiðjunni Kopar og 
sink sem hún rekur ásamt manni 
sínum á Eldshöfða. „Blikkið og 
glerið fara ágætlega saman. Hér 
skiptir engu máli þó ég sé að skera 
niður gler því hér ganga allir í 
sterkum vinnuskóm hvort eð er,“ 
segir hún glaðlega. Margrét gerir 
mest af glerskálum og -diskum og 
hefur vakið athygli fyrir fallegar 
skreytingar en hún notar blúndu-
dúka til að búa til mynstur á gler-
ið. „Ég fór á námskeið hjá danskri 
listakonu uppi í Glit. Þar voru 
notaðar gardínur og blúndur til að 
búa til mynstur. Strax eftir nám-
skeiðið fór ég til mömmu á Egils-
stöðum sem er mikil prjónakona. 
Þar fann ég fyrsta dúkinn sem varð 
síðan kveikjan að framhaldinu,“ 
segir Margrét en bæði móðir henn-
ar, amma og hún sjálf hafa prjónað 
dúka í gegnum tíðina.

Flest mynstur sem Margrét not-
ar koma úr dúkum móður hennar 
og ömmu. „En ég á einnig nokkra 
dúka frá austfirskum konum.“ 
Mynstrin eru búin til með því að 
leggja stífaðan dúk á glerið. Gler-
dufti er stráð yfir dúkana og þeir 
síðan teknir í burtu. „Dúkarnir 
skemmast ekki við þetta ferli og 
stundum koma til mín konur og 
láta búa til diska og skálar með 
mynstri af þeirra eigin dúkum.“

Listmuni Margrétar er hægt að 
kaupa í handverksmarkaðnum 
Skemmunni á Egilsstöðum eða 
hjá Margréti sjálfri á Eldshöfða 18 
þar sem hún hefur komið sér fyrir 
með verkin sín í gámi fyrir utan 
blikksmiðjuna.

Nánari upplýsingar má finna á 
www.blundugler.is ■ solveig@365.is

BLÚNDUDÚKAR Í 
NÝJU LJÓSI
GLERLIST  Margrét Unnarsdóttir hannar og mótar diska og skálar úr gleri. Hún 
notar blúndudúka úr ýmsum áttum til að búa til falleg mynstur í glerið.

KRUMMI Margrét gerir einnig 
annars konar glerlist.

DÚKAR Dúkarnir sem Margrét notar í mynstrin eru flestir frá mömmu hennar og ömmu.

BLÓM Diskur með fallega bláu blúndumynstri.

BLÚNDUDISKUR Margrét með fallegan blúndum skreyttan disk. MYND/STEFÁN

SKÁL       Blúndu-
mynstrinu bregður 
einnig fyrir í glerskál.

Hreinsandi hefur fullkomin tæki og efni til djúphreinsunar, sótthreinsunar  
og þurrkunar. Við vinnum á slæmum blettum og húsgögnin hreinlega ljóma

Hreinsandi sérhæfir sig í  Myglugró  Djúphreinsun  Lyktareyðingu  Sótthreinsun teppa, húsgagna, rúmdýna og annarra húsmuna.

FYRI
R

EFTIR

Hreinsandi notar efni frá

Eldshöfða 1    S: 577-5000    Hreinsandi.is  hreinsandi@hreinsandi.is

Situr þú í skítnum?

Meistara 
     mánuður

Blaðið Meistaramánuður kemur út  1. október. 
Þar býðst einstaklingum og fyrirtækjum að kynna eða auglýsa vörur 
sínar og þjónustu. 
 
Í blaðinu verða:
    •  Dagatal Meistaramánaðar
    •  Viðtöl við fólk sem hefur sett sér ólík markmið fyrir Meistaramánuð
    •  Viðtöl við fólk sem hefur náð að halda markmiðum sínum eftir  
       þátttöku í Meistaramánuði
    •  Viðtal við upphafsmenn Meistaramánaðar
    •  Hollráð fyrir Meistaramánuð
        Svo eitthvað sé nefnt.

Umsjónarmenn blaðsins  eru:
 
Jón Ívar Vilhelmsson
jonivar@365.is
+354 512 5429 (Sími/Tel)
Markaðs og sölufulltrúi
365 miðlar
 

 
 
 
Bryndís Hauksdóttir
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Kynningarblað 
Heimilistæki, Ikea, 
sjónvarpsnörd og 
Frægðarhöll sjónvarps.

„Með því að hafa Android-stýri-
kerfið innbyggt í tækin þá breytist 

upplifunin til muna, 
   enda er 

núna hægt að nálgast mikið mynd-
efni, tónlist og fjölda leikja og forrita 
í gegnum Google Play,“ segir Magn-
ús Möller hjá Heimilistækjum, um-
boðsaðila Philips á Íslandi. Hing-

að til hefur nánast ekkert 
innlent efni 

verið í boði í snjallsjónvörpum, en 
með því að nota Android þá opnast 
heimur möguleika og aðgangur að 
fjölda forrita með innlendu efni, til 
að mynda þá verður hægt að nota 
OZ-appið beint í tækinu og Sjónvarp 
Símans er væntanlegt í tækið innan 
skamms. 

Fjarstýringin á tækinu er með 
músarbendli og lyklaborði, en einn-
ig er auðvelt að tengja við tækið USB-
mús, lyklaborð og stýripinna. Fyrir 
þá sem vilja leika sér þá er líka hægt 
að nota mikinn fjölda leikja sem 
gerðir hafa verið fyrir Android-stýri-
kerfið, en tækið sem hefur innbyggð-
an Quad Core-örgjörva ræður vel við 
alla leiki.  

En það er fleira nýtt í tækinu? 
„Tækið lærir til dæmis á hvaða efni 
notandinn horfir og getur mælt með 
efni sem er skylt þeim efnisflokkum 
sem skoðaðir hafa verið. Í tækinu 
er líka innbyggður míkrafónn og er 
hægt að segja því leitarskipanir í stað 
þess að skrifa þær,“ segir Magnús.

Philips hefur boðið upp á Ambi-
light-baklýsingu í mörgum tækjum 
síðustu ár. Í þessum tækjum þá er 

Ambilight-tæknin tekin upp á næsta 
plan og nú lýsir baklýsingin í kring-
um allan skjáinn sem gerir upplif-
unina mjög öfluga. Til þess að þetta 
sé hægt þá er ramminn á tækinu ör-
þunnur og tækið því allt hið glæsi-
legasta.

Myndgæði hafa verið aðalsmerki 
Philips í mörg herrans ár og hefur 
Philips fengið óteljandi verðlaun 
fyrir myndgæði í gegnum árin. Þetta 

tæki er engin undantekning. Það er 
með 800Hz myndvinnslu sem gerir 
hröðustu myndir skýrar og skarpar 
og að sjálfsögðu er aðalsmerki Phi-
lips, Perfect Pixel HD myndvinnslu-
vélin, í tækinu. Tækið státar einnig af 
innbyggðri vefmyndavél og tveim-
ur móttökurum svo hægt er að horfa 
á eina stöð og taka upp aðra á sama 
tíma. Tækið kemur í tveimur stærð-
um 48“ eða 55“.

Nýr heimur möguleika
Einn elsti og virtasti sjónvarpstækjaframleiðandi heims, Philips, hefur sett á markað sjónvörp með Android-stýrikerfinu. Það opnar 
fjölmarga nýja möguleika og gjörbreytir upplifun áhorfenda.

Með því að nota Android opnast heimur möguleika og 
aðgangur að fjölda forrita með innlendu efni.

Tækið lærir hvaða efni notandinn horfir á og getur mælt með efni sem er skylt þeim 
efnisflokkum sem skoðaðir hafa verið. Í tækinu er líka innbyggður míkrafónn og er hægt 
að segja því leitarskipanir í stað þess að skrifa þær.

Fjarstýringin á tækinu er með músarbendli og lyklaborði, en einnig er auðvelt að tengja við tækið USB-mús, lyklaborð og stýripinna. MYND/GVA
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Viðtökurnar hafa verið mjög 
góðar og Íslendingar taka 
mjög vel í þá hugmynd 

að kaupa húsgögn, sjónvarp og 
hljómtæki í einum pakka,“ segir 
Þórir Tello, sérfræðingur IKEA í 
UPPLEVA-vörum. „UPPLEVA er 
sjónvarp og hljóðkerfi og að við-
bættu húsgagninu færðu heildar-
lausn sem stjórnað er með einni 
fjarstýringu.“

UPPLEVA kom fyrst á mark-
að sumarið 2013 en hugmynda-
fræðin að baki henni er að sjón-
varp og hljóðkerfi heimilisins 
séu hluti af húsgögnum þess. 
UPPLEVA markaði tímamót fyrir 
IKEA sem hafði fram að þessu 
einbeitt sér að húsbúnaðarfram-
leiðslu. 

Snjallsjónvörp og hljómtæki
Raftækin eru sérframleidd fyrir 
IKEA og skjámyndir og viðmót 
sérstaklega hönnuð fyrir fyrir-
tækið. „UPPLEVA-notendavið-
mótið er fljótvirkt og einfalt með 
skýrum táknum og einföldum 
boðleiðum sem krefjast færri 
smella til að finna það sem leitað 
er að,“ segir Þórir en nýlega voru 
raftækin uppfærð. 

„Helsta breytingin á tækjun-
um er örlítið endurbætt hönn-
un. Þá er nú hægt að fá sjónvörp-
in í þremur stærðum, 40, 48 og 
55 tommu,“ segir Þórir. Allt eru 
þetta snjallsjónvörp sem veita 
aðgang að netinu svo hægt sé 

að nota gagnvirka 
þjónu st u og 
s pi l a  b ei nt 
yfir á skjáinn 
úr tölvu eða 
snjallsíma. 
„Tvær stærri 
gerðirnar eru 
þrívíddartæki og fylgja 
þrívíddargleraugu með þeim. Öll 
tækin eru með innbyggðu WiFi-
tengi sem áður var aðeins val-
möguleiki.“

Hljómtækin eru einnig dálít-
ið breytt frá fyrra ári. „Blue ray-
spilari er ekki lengur innbyggð-
ur. Í staðinn eru hljómtækin með 
innbyggðu útvarpi og blue tooth 
möguleika. Þannig er hægt að 
tengja spjaldtölvu eða síma við 
tækið og spila lögin þaðan beint 
og þráðlaust,“ lýsir Þórir. Hljóð-
kerfið er svokallað 2:1 kerfi með 
tveimur hátölurum og bassaboxi 
sem er þráðlaust. Þar að auki 
fylgir ný fjarstýring hljómtækj-
unum, sem er líka hægt að nota 
fyrir allar grunnaðgerðir í sjón-
varpinu. Hún er nett, fer vel í lófa 
og gerir fólki kleift að geyma þá 
stærri úr augsýn.  

Snúrulaus draumur
UPPLEVA er draumur allra sem 
vilja losna við snúrur því þær eru 
faldar í þar til gerðum festing-
um og bassaboxið er þráðlaust. 
„Festingar UPPLEVA passa með 
BESTÅ, HEMNES og RAMSÄTRA 

vörulínunum 
en hæg t að 
raða skápum 
við í ótal út-
færslu m. Þá 

eru sjónvarps-
bekkirnir með þar til 
gerðum hólfum fyrir 
UPPLEVA-hljóm-

tæk in, sem einnig 
eru innfelld,“ útskýrir Þórir og 
bendir á að flestir kaupi heildar-
lausnina en þó sé einnig hægt að 
kaupa sjónvörpin sér. 

Fimm ára ábyrgð
Sjónvörpin er hægt að fá bæði 
svört og hvít. „Það kom okkur á 
óvart hversu margir vildu held-
ur hvít sjónvörp en um 70 pró-
sent þeirra sem hafa keypt UPP-
LEVA-sjónvörpin af okkur hafa 
valið hvíta litinn,“ segir Þórir. 
Hægt er að tengja öll hefðbund-
in tæki á borð við DVD- og Blue 
Ray-spilara við sjónvarpið. „UPP-
LEVA-sjónvörpin eru sambæri-
leg við önnur sjónvörp enda eru 
þau framleidd af raftækjafram-
leiðanda sem er sá þriðji stærsti 
í heimi,“ upplýsir Þórir og segir 
góða reynslu hafa verið af fyrstu 
kynslóð tækjanna. „Næsta kyn-
slóð barst til landsins í lok sumars 
og hafa þau komið vel út,“ segir 
Þórir og bendir á að mjög gott verð 
sé á tækjunum. Þá veiti IKEA fimm 
ára ábyrgð á UPPLEVA sjónvarps- 
og hljómtækjum.

Snúrulaus upplifun UPPLEVA
Íslendingar hafa tekið UPPLEVA frábærlega, nýjum sjónvarps- og hljómtækjum frá IKEA. Tækin eru hönnuð til að passa í IKEA hirslur 
og mynda stílhreina heildarlausn. Með UPPLEVA heyra snúruflækjur sögunni til og öllum tækjum er stjórnað með einni fjarstýringu.

Festingar UPPLEVA passa með BESTÅ, HEMNES og RAMSÄTRA vörulínunum en hægt að 
raða skápum við í ótal útfærslum.

UPPLEVA fæst einnig í þessum glæsilega HIMNA-sjónvarpsbekk, sem er nútímalegur en minnir um leið á gamla tíma.

Þórir Tello og Þorsteinn Vigfússon þjónusta viðskiptavini IKEA sem hafa áhuga á 
UPPLEVA. MYND/GVA

Ný fjarstýring fylgir hljómtækjunum, 
sem er líka hægt að nota fyrir allar 
grunnaðgerðir í sjónvarpinu.

Snúrurnar hverfa bak við festingarnar.

Þrívíddargleraugu fylgja 48 
og 55 tommu sjónvörpunum.

Festingarnar eru 
mjög fyrirferðarlitlar.



Það er létt yfir okkur á Domino’s því nú kynnum við nýja Thin Crust-botninn 

sem er ljúffengur, stökkur og brakandi léttur. Thin Crust-pizzur henta alveg 

sérstaklega vel fyrir partíið því þær eru skornar í minni sneiðar, þvert og endilangt.

Thin Crust-botninn er 0,3 cm þykkur

  OFURÞUNNAR, PARTÍVÆNAR OG SKEMMTILEGA SKORNAR PIZZUR

BRAKANDI NÝR BOTN FRÁ DOMINO’S

BAHAMAS: Skinka, ananas, beikon og aukaostur
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GOLDEN GIRLS Eitís-grínþættir 
um gamlar konur með lagningar 
sem búa saman í Flórída. Hægðalyf 
og kynlíf ellilífeyrisþega í brenni-
depli. Óborganlegt stöff – húmor-
inn eldist mjög vel en lúkkið þeim 
mun verr.

BREAKING BAD 
Eflaust bestu 
drama þættir sem 
gerðir hafa verið. 
Svo frábærlega 
skrifaðir að maður 
tekur andköf eftir 
andköf. Datt aldrei 
í hug að ég gæti haft svona mikinn 
áhuga á örlögum efnafræðikenn-
ara sem eldar met amfeta mín. 
Walter White er klárlega besta 
andhetja sem skrifuð hefur verið.

24 Ég hef aldrei húkkast svona 
gjörsamlega á neitt eins og þetta. 
Þurfti liggur við að setja upp þvag-
legg svo ég þyrfti ekki að standa 
upp á milli þátta. Það er eitthvað 
við þessa þætti sem er eins og 
að stinga fingrinum í innstungu, 
pólitík og háspenna alla leið.  

MURDER SHE WROTE Þegar ég 
var krakki fannst mér ekkert skrítið 
við að það skyldi alltaf vera framið 
morð ef Jessica Fletcher mætti á 
svæðið. Í dag myndi ég ekki hleypa 
kvikindinu með hárhjálminn í 

kílómetra fjarlægð frá mér, þar 
sem hún er greinilega óheillakráka. 
Þessir þættir skora gríðarlega 
hátt á draslskalanum, eins og svo 
margt annað sem fellur í flokkinn 
„dúllulegir morðþættir“. Í þeim 
flokki er meðal annars Barnaby 
að ráða gátuna o.s.frv. – fullkomin 
skemmtun á lötu föstudagskvöldi, 
þegar maður vill fá að liggja í sóf-
anum í skítugum jogginggalla og 
verður bara fúll ef skemmtiefnið 
krefst þess að maður hugsi heila 
hugsun.

THE SIMPSONS Hafa 
algjöra sérstöðu og 
magnið sem er til af 
góðum Simpsons-
þáttum er ótrúlegt, 
þótt þetta hafi tekið 
að þynnast í 357 seríu.

FÓSTBRÆÐUR Íslenskt grín sem 
er löngu orðið klassík og færði 
húmor þjóðarinnar inn í nútímann. 
Það eru alveg nokkrar kynslóðir 
farnar að kvóta þetta stöff – hver 
man ekki eftir persónulega trúba-
dornum Helga, kanínunni með 
ljáinn og spliffi, donki og gengju?

GIMME GIMME GIMME Breskir 
grínþættir frá árþúsundamótun-
um. Sjúskaður breskur hommi og 
enn sjúskaðri vinkona hans leigja 
saman og virðast vera í keppni 

um hvort sé meira hyski. Fannst 
þetta mjög fyndið á sínum tíma, 
kannski að maður ætti að tékka á 
því hvernig þetta eldist?

ABSOLUTELY FABULOUS Breskt 
næntísgrín um ríkar, sjálfhverfar 
fyllibyttur í London sem hafa 
aldrei látið nokkra tískubylgju fram 
hjá sér fara. Jennifer Saunders 
og Joanna Lumley eru eitt besta 
gríndúó sjónvarpssögunnar og eru 
persónurnar þeirra, Eddie og Patsy 
löngu orðnar ódauðlegar.

LITTLE BRITAIN David Walliams 
og Matt Lucas eru hreint út sagt 
snillingar. Þessir þættir hófu göngu 
sína þegar ég var í leiklistarnámi 
í London og þeir náðu einhvern 
veginn að fanga allt sem var skakkt 
og rangt við Bretland. Það er meira 
og minna allt klassík úr þessum 

þáttum, þótt 
lífseigasti 
sketsinn 
sé eflaust 
hástéttar-
móðirin sem 
er í sífellu 
að gefa ríg-
fullorðnum 
syni sínum 
brjóst. Og auðvitað Vicky Pollard. 
Og „computer says no“-pían. Þetta 
fólk er allt til í Bretlandi og ég hef 
hitt það.

THE CATHERINE TATE SHOW 
Ógeðslega fyndið. Get grenjað yfir 
þessu. Konan er sjúklega fyndin.

HOMELAND Ofboðslega vel skrif-
aðir og „clever“ þættir. Eitthvað 
við svona CIA-háspennu/drama/
pólitíska þætti sem ég elska. Svo 
er Claire Danes rugl góð í þeim. 

Ekki spillir svo fyrir að bekkjar-
félagi minn úr leiklistarskóla, 
Rupert Friend, leikur stórt hlutverk 
í þáttunum.

GAME OF THRONES Ég hélt 
svo innilega að ég myndi ekki 
fíla þetta þegar mér var sagt frá 
þessu, en ég gaf þáttunum séns og 
þarf bara að taka mér frí frá vinnu 
þegar nýtt efni kemur. 
Skítt með dreka, galdra 
og krakka sem dreymir 
hrafna, það er 
kynlífið og póli-
tíkin sem selur 
þetta. Svo er 
einmitt gamall 
bekkjarfélagi 
úr leiklistar-
skóla og sam-
býliskona í 
stóru hlutverki 
þarna.

Með tilkomu 
snjallsjónvarps-

tækja inn á íslensk 
heimili er viðbúið 

að seta í sjónvarps-
sófum lengist til 

muna enda mögu-
leikar til afþreying-

ar óþrjótandi. Þá 
er gott að nesta sig 

upp með heima-
bökuðu góðgæti og 

fátt sem er meira 
viðeigandi en heit 

sjónvarpskaka með 
öllu tilheyrandi. 

Viðeigandi og girnileg snjallsjónvarpskaka með kókoskaramellu

Hnausþykk kókos-
karamellan passar 
vel með jafnt róman-
tískum gamanmynd-
um og æsispennandi 
morðgátum.

Ég hef verið sjónvarpsþátta- og bíó-
myndanörd frá upphafi. Er reynd-
ar frekar slappur í því í dag miðað 
við hvernig ég var,“ segir Bjartmar 
sem kunni sjónvarpsdagskrána 
utanbókar á yngri árum. „Ég vissi 
ótrúlega mikið um bíómyndir og 
kunni heilu kvikmyndahandbæk-
urnar utan að. Ég hef reyndar slak-
að á því en bý enn að þeirri þekk-
ingu.“ Hann segist í dag velja betur 
það sem hann horfir á. „Ég hef ekki 
eins mikla þolinmæði fyrir að horfa 
á drasl, nema það sé skemmtilegt 
drasl.“

Bjartmar segist hálfpartinn 
búinn að gefast upp á bíóhúsun-
um. „Bíósumarið í ár var hörmung, 
maður sat undir hverri ömurlegu 
ræmunni á fætur annarri,“ segir 
hann og telur að góðu höfundarnir 

hljóti að vera farnir yfir í sjónvarp-
ið. „Enda hafa gæði sjónvarpsþátta 
aukist mikið undanfarin ár.“

Þolir ekki að bíða
Bjartmar hefur lítinn áhuga á að 
fylgjast með sjónvarpsdagskránni. 
„Ég er allt of sjálfstæður og frekur 
til að láta segja mér hvenær ég á að 
horfa á eitthvað. Ef ég er með góða 
seríu verð ég að fá hana alla í einu, 
get ekki beðið eftir næsta þætti. Ég 
bíð frekar eftir því að hún er komin 
öll út þannig að ég geti fengið að-
gang að henni allri.“

Ef svo ber undir getur Bjartmar 
setið við heilu kvöldin og horft á 
hvern þáttinn á fætur öðrum. Hann 
á skilningsríkan mann og góða vini 
sem deila áköfum áhuga hans. „Sér-
staklega á ég nokkra vini sem hafa 

gaman af gömlum hryllingsmynd-
um en það er mitt sérsvið,“ segir 
Bjartmar en á heimilinu eru þrjú 
sjónvörp og nokkrar tölvur sem eru 
í æ meiri mæli notaðar til áhorfs.

Í hlutverki á Netflix
Bjartmar leggur um þessar mund-
ir lokahönd á leikrit sem hann 
hefur verið að skrifa á vinnustofu 
í Tjarnarbíói. Þá hefur hann starf-
að með spunaleikhópnum Harald-
urinn og lék auk þess lítið hlutverk 
í sjónvarpsþáttunum Sense 8 sem 
sýndir verða á Netflix en þau sem 
standa að baki þáttunum eru Wac-
howski-systkinin sem eiga heiður-
inn að Matrix og Cloud Atlas. Auk 
alls þessa er Bjartmar einn eigenda 
hótelsins REY apartments og rekur 
lítið fasteignafyrirtæki. 

Sjónvarpsnörd af lífi og sál
Bjartmar Þórðarson leikari er annálaður sjónvarps- og bíómyndafíkill. Frá unga aldri hefur hann gleypt í sig allt sem tengist 
hugðarefninu og býr af þeim sökum yfir yfirgripsmikilli vitneskju um leikara, bíómyndir og sjónvarpsþætti. Bjartmar nefnir hér þá 
sjónvarpsþætti sem hafa haft hvað mest áhrif á hann í gegnum tíðina.

Bjartmar er yfirlýstur sjónvarps- og bíómyndanörd. MYND/ERNIR

Uppáhaldsþættir Bjartmars

2 egg 
1 bolli sykur 
1 tsk. vanilludropar
1 bolli hveiti
1 tsk. lyftiduft 
¼ tsk. salt
½ bolli heit mjólk
1 msk. brætt smjör

Krem
3 msk. smjör
5 msk. púðursykur
2 msk. mjólk
3–4 msk. kókosmjöl

Snjallsjónvarpskaka með kókos og karamellu

Kaka

Þeytið egg og sykur þar til létt og ljóst. 
Sigtið þurrefni og bætið smátt og smátt 
saman við ásamt mjólk og smjöri. Bakið 
í hringlaga formi við 170°C á yfir- og 
undirhita.

Krem

Setjið allt hráefni í pott og látið suðuna 
koma upp. Hellið yfir kökuna þegar hún 
er orðin bökuð og setjið aftur inn í ofn í 
um fimm mínútur. Njótið dásemdanna 
með þeyttum rjóma eða ís.
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Eignamiðlun hefur til sölu 
nýlegt, glæsilegt og afar 
vandað einbýlishús við Áland í 
Fossvogi.

Húsið er á tveimur hæðum, 205 
fm að stærð ásamt 28 fm sérstæð-
um bílskúr, samtals 233 fm. Húsið 
er byggt 1999. Lóðin er um 900 
fm með um 100 fm harðviðarsól-
palli og skjólveggjum. Hitalögn er 
í stéttum. Góð bílastæði.

Neðri hæð hússins skiptist í 
forstofu með gestasalerni, eld-
hús, borðstofu, stofu og dagstofu 
með baðherbergi inn af. Gengið er 
niður tvær tröppur í stofuna. Þar 
er um þriggja metra lofthæð með 
háum gluggum til suðurs. Inn af 
borðstofu er dagstofa ásamt bað-
herbergi með sturtu og þaðan er 
útgengt í skjólsælan reit með heit-
um potti. 

Gengið er upp steyptan stiga 
á efri hæð hússins. Hún skipt-
ist í stórt fjölskylduherbergi með 
vinnuaðstöðu, sjónvarpsrými og 
þvottahúsi og svo baðherbergi, 
hjónaherbergi og barnaherbergi. 

Baðherbergið er með tvöföldum 
vaski og tveimur sturtum. Hægt 
er að loka herbergjunum og bað-
herberginu af með rennihurð og 
mynda þannig hjónasvítu. Á efri 
hæðinni eru svalir sem hægt er 
að ganga út á úr hjónaherbergi og 
fjölskyldurými. Auðvelt er að setja 
upp tvö herbergi til viðbótar.

Baðherbergi á efri og neðri hæð 
eru flísalögð hólf í gólf, með vönd-
uðum sérsmíðuðum innrétting-
um. Eldhús er með vandaðri sér-
smíðaðri innréttingu. Innbyggð 
uppþvottavél, helluborð og tveir 

bakaraofnar eru frá Miele. Allar 
innréttingar í húsinu eru sér-
smíðaðar af Trémiðjunni Borg. 
Arinn í stofu er klæddur með ís-
lensku hraungrýti. Á gólfi neðri 
hæðar er franskur náttúrusteinn 
og á efri hæð er niðurlímt gegn-
heilt hickoryparket. Bílskúrinn 
er með gluggum og sér inngangi 
og er í dag skipt upp í herbergi 
og geymslu.  Húsið er teiknað af 
Hildigunni Haraldsdóttur arkitekt 
hjá Hús og skipulag.
Opið hús verður mánudaginn 29. 
september milli kl. 17 og 18.

Opið hús að Álandi 1

Húsið við Áland 1 er einstaklega glæsilegt.

Kristnibraut 87 - 113 Reykjavík 

 
Mjög glæsileg 130 m2 4ra herbergja íbúð á 
2. hæð í 3ja hæða litlu sex íbúða fjölbýlishúsi 
ásamt bílastæði í bílageymslu við Kristni-
braut 87 í Grafarholti. Glæsilegt útsýni. Gott 
skipulag. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
V. 39,9 m.

Klapparstígur 14 - 101 Rvk

 
 Falleg og björt 89,1 m2, 3ja herbergja íbúð 
á 3. hæð í lyftuhúsi við við Klapparstíg 14 
í Reykjavík. Fallegt útsýni. Stórir gólfsíðir 
gluggar. Húsið er byggt árið 2006. V. 39,9 m.

Miðbraut 38 - 170 Seltjarnarnes 

 
Glæsilegt 246,2 m2 einbýlishús með 
tvöföldum bílskúr og garðskála við Miðbraut 
38 á Seltjarnarnesi. Gott skipulag. Fallegar 
innréttingar. Stór timburverönd. Sundlaug. 
Garðskáli með sánaklefa og tvöfaldur bíl-
skúr. Eignin er skráð 246,2 m2, þar af einbýli 
145 m2, bílskúr 60 m2 og garðskáli 41,2 m2. 
V. 69,9 m.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Um er ræða garðyrkjustöð á rúmlega 
10.226 m2 eignarlóð með 187,2 m2 
einbýlishúsi, 128,6 m2 garðskála, 6 
gróðurhúsum, samtals 2.216 m2 og 
118,3 m2 pökkunarhúsi á skógivaxinni 
lóð við Suðurá. Jörðin stendur við 
Reykjadalsafleggjara í Mosfellsdal. 
Hér er einstakt tækifæri fyrir aðila 
að eignast garðyrkjustöð á fallegum 
stað í Mosfellsdal. V. 83,5 m.

Falleg 119,2 m2, 4ra herbergja 
sérhæð á efstu hæð og 50% eignar- 
hluti í 57,4 m2 bílskúr við Austurbrún 
25 í Reykjavík. Eignin skiptist í þrjú 
svefnherbergi, forstofu, baðher-
bergi, eldhús, stofu og borðstofu. 
Sérgeymsla er í kjallara. V. 39,9 m.

Til sölu Garðyrkjustöðin Reykjadalur í Mosfellsdal  

Austurbrún 25 - 104 Reykjavík 

Opið hús þriðjudaginn 30. September 
frá kl. 17:00 til 17:30 

94 m2 endaraðhús á einni hæð við 
Arnartanga 63 í Mosfellsbæ. Góð eign 
í barnvænu og rólegu hverfi. Stór og 
gróin sérgarður í suðurátt. Húsið skipt- 
ist í tvö til þrjú svefnherbergi, forstofu, 
eldhús, baðherbergi, þvottahús, stofu 
og borðstofu. V. 29,5 m.

Arnartangi 63 - 270 Mosfellsbær  

Allt að 90% fjármögnun
Rúmgóð og glæsileg 133,1 m2, 4ra her-
bergja íbúð á jarðhæð, ásamt bílastæði 
í bílakjallara. Vönduð tæki.Glæsilegar 
innréttingar og gólfefni. Gólfhiti. Svalir 
og sérgarður í suður.  V. 37,9 m.

Gerplustræti 27 – 270 Mosfellsbær  

118,4 m2, 5 herbergja endaíbúð með 
sérinngangi á 2. hæð í 2ja hæða fjölbýli 
við Hjallahlíð 25 í Mosfellsbæ.  
V. 32,5 m.

Mjög falleg 116,9 m2 neðri sérhæð með 
innbyggðum bílskúr við Hagaland 2 í 
Mosfellsbæ. Eignin er skráð 116,9 m2, 
þar af íbúð 92,3 m2 og bílskúr 24,6 m2. 
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, 
eldhús, forstofu, baðherbergi, þvotta- 
hús og bílskúr. Helleulagt bílastæði. 
Fallegur garður með timburverönd.  
V. 32,5 m.

Hjallahlíð 25 - 270 Mosfellsbær 

Hagaland 2 - 270 Mosfellsbær 137,6 m2, 5 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum í tvíbýlishúsi við Hliðsnes 
2 í Garðabæ (Álftanes). 1.410 m2 
sameiginleg eignarlóð með glæsilegu 
sjávarútsýni. V. 29,3 m.

Hliðsnes 2 - 225 Álftanes 

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Ný íbúð
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Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax
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Jónsson
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Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
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elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
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Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
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Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

GAUTAVÍK – REYKJAVÍK. EFRI HÆÐ
Mjög góð 112,1 fm. 3ja herbergja efri hæð með sér inngangi
.Eignin er staðsett í lokuðum botnlanga. Stórar flísalagðar
svalir til suðausturs. Tvö rúmgóð herbergi. Þvottah. innan
íbúðar. Mjög stutt í alla þjónustu m.a skóla og leikskóla.
Sameiginlegur garður í góðri rækt.

SELVOGSGRUNN.  
- Rúmgóð 93,5 fm. íbúð á 1. hæð í 5 íbúða húsi.
- Eignin hefur verið talsvert endurnýjuð.
- Góðar svalir til vesturs.
- Sér merkt bílastæði fylgir með íbúðinni.

HÁTÚN – ÚTSÝNISÍBÚÐ
Glæsileg og nýlega endurnýjuð 69,0 fm. útsýnisíbúð á 6. hæð
(efstu).  Glæsilegt útsýni út á sundin, að Esjunni og víðar. Ný
gólfefni. Ný innrétting í eldhúsi og á baðherbergi. Þvottaher-
bergi innan íbúðar. Íbúðin er til afhendingar strax.

ÁRSKÓGAR – ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ
- 76,1 fm. íbúð á efstu hæð fyrir eldri borgara. 
- Húsvörður er í húsinu og félagsaðstaða með samkomusal.
- Svalir til austurs, yfirbyggjanlegar.
- Frábært útsýni að Reykjanesi, Bláfjöllum og víðar. 

KIRKJULUNDUR – GARÐABÆ
- Glæsileg og vönduð 92,2 fm. íbúð á jarðhæð.
- Lyfta og sér stæði í bílageymslu.
- Parket á gólfum, baðherbergi og þvottaherbergi flísalögð.
- Íbúðin er til afhendingar strax.
- Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf.

LUNDUR 2 - 6 - KÓPAVOGI   
Nýjar og vandaðar 2ja til 6 herbergja íbúðir frá 100,7 fm. upp
í 179,9 fm.  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.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. 32,9 millj. 32,5 millj.

25,5 millj.

29,9 millj.

33,4 millj. 

3JA HERBERGJA

NÝBYGGING 2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

LAUS STRAX

LAUS STRAX

Stórglæsilegt og vel skipulagt 232,0 fm. einlyft
einbýlishús á glæsilegri gróinni lóð með stórum
veröndum á frábærum útsýnisstað. Húsið er
arkitektateiknað að utan af Sigurði Hallgrímssyni
og að innan af Guðbjörgu Magnúsdóttur. Eignin er
innréttuð úr vönduðum byggingarefnum og mikið
er af föstum innréttingum. Allar innréttingar og
parket eru úr rauðeik. Innihurðir eru extra háar.  4
herbergi. Sjónvarpsherbergi. Fataherbergi innaf 
hjónaherbergi. Stofa með stórum gluggum. Góð
bílastæði fyrir amk 3 bíla í innkeyrslu. 

Kaldalind-Kópavogi.

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

Verð 55,0 millj.VV

Efstaleiti „ Breiðablik“ – 4ra herbergja á efstu hæð.

3JA HERBERGJA3JA HERBERGJA

Til leigu 62,5 fm. íbúð með sérinngangi á neðri
hæð í einbýlishúsi í Fífumýri í Garðabæ. Íbúðin
skiptist í forstofu, lítið vinnuherbergi, svefnherbergi
og baðherbergi. Eldhús, borðstofa og stofa eru í 
einu stóru rými. Íbúðin er nýmáluð. Sér bílastæði.
Laus til afhendingar frá 1. október nk.

Leiguverð 160 þús. pr. mán. 

Fífumýri – Garðabæ. 2ja herbergja íbúð til leigu.

TIL LEIGU

NÝBYGGING

NÝBYGGING

Glæsilegt 237 fm. algjörlega endurnýjað einbýlis-
hús á einni hæð, á frábærum stað á Seltjarnar-
nesi. Húsið er byggt eftir verðlaunateikningu Ulriks
Arthúrssonar arkitekts árið 1972 og hann teiknaði
ennfremur viðbyggingu 2008. Íbúðarrýmið, sem er
frábærlega hannað, er tæpir 200 fm., en um 40,0
fm. geymslu- og vínkjallari er undir húsinu sem
bæði er gengt í innan- og utanfrá. Byggt var við
húsið og það endurnýjað algjörlega árið 2007-8 ogýý
er það allt sérstaklega vel um gengið. Samliggjandi
stórar og opnar stofur. Eldhús með miklum innrétt-
ingum. Lóðin er eignarlóð rúmir 900 fm. að stærð
með tveimur harðviðarveröndum.

Fornaströnd - Seltjarnarnesi.

Vegna mikillar sölu óskum við eftir
 öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.

Skoðum og metum samdægurs.  

Sanngjörn söluþóknun.

STARHÓLMI

Starhólmi - Kópavogi. 
Mjög gott 196,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr vel staðsett innst í botngötu. Mögulegt væri að
gera aukaíbúð á neðri hæð hússins. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á sl. árum m.a. hefur verið skipt um eldhúsinnréttingu
og tæki, nánast öll gólfefni, baðherbergi á efri hæð verið endurnýjað og ofna- og raflagnir. Stórar og bjartar stofur með útsýni
yfir Fossvogsdalinn. Þrjú herbergi auk sjónvarpsherbergis sem auðvelt er að breyta í 1-2 herbergi. Lóðin er ræktuð með stórri
verönd til suðurs með heitum potti og tyrfðri lóð með tjörn og gosbrunni. Gróðurhús er á lóðinni. Verð 57,9 milllj.

Skipagata – Akureyri
Góður fjárfestingarkostur í glæsilegu skrifstofu- og verslunarhúsnæði á frábærum stað í hjarta miðbæjarins á Akureyri
með traustum leigusamningum. Glæsilegt 1.222,9 fm. verslunar- og skrifstofuhúsnæði í mjög vönduðu og nýlegu fjögurra
hæða húsi með lyftu á frábærum stað í miðbæ Akureyrar. Um er ræða fjóra eignarhluta á þremur hæðum.  Traustir leigusamn-
ingar eru í gildi um allt hið selda. Húsnæðið er allt mjög vandað og smekklega innréttað. Að utan er húsið í góðu ástandi, klætt
með ljósum flísum. Eignarhlutarnir verða eingöngu seldir saman í heild sinni. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

SKIPAGATA

ELDRI

BORGARAR



STRÝTURR SEL
Einbýlishús á tveimur hæðum samtals að gólffleti 219,0 fm. að meðtöldum 48,6 fm.
bílskúr. Samliggjandi stofur með aukinni lofthæð. Sólskáli. Eldhús með útgangi á
lóð. Fjögur herbergi auk sjónvarpsstofu þar sem möguleiki væri að útbúa herbergi í 
hluta rýmisins. Lóðin er ræktuð og frágengin með hellulagðri verönd.
Eign í grónu og skjólsælu hverfi.

LÁGHOLTSVEGUR - REYKJAVÍK.
Glæsilegt og vel staðsett einbýlishús, hæð og ris, samtals 128,6 fm. að stærð auk 
kjallara sem er u.þ.b. 73 fm. að stærð en er ekki með fullri lofthæð.  Heildarstærð
eignarinnar með kjallara er því um 201,6 fm. Hellulagt plan fyrir framan hús með
tveimur sér bílastæðum. Húsið var flutt á staðinn árið 1984 og byggt var við það
sama ár. Á þessum tíma var húsið allt endurnýjað.

GLAÐHEIMAR. 4RA – 5 HERBERGJA NEÐRI HÆÐ  
Mjög góð 137,8 fm. 4ra - 5 herbergja neðri hæð í þessu eftirsótta hverfi miðsvæðis
í Reykjavík, ásamt 31,4 fm bílskúr sem er  innréttaður sem stúdío íbúð. Í kjallara
er 13,4 fm. herbergi með aðgangi að snyrtingu. Rúmgóðar stofur með útgengi
á flísalagðar suðursvalir. Þrjú herbergi. Húsið stendur á stórri gróinni baklóð. Sér 
bílastæði sem rúmar 2-3 bíla. Búið er að endurnýja allt gler í íbúðinni. 

MELABRAUT– SELTJARNARNESI. 4RA HERBERGJA.
Björt og nánast algjörlega endurnýjuð 111,4 fm. jarðhæð með sérinngangi og 
verönd til suðurs á góðum stað á Seltjarnarnesi. Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð á
sl. árum, t.d. raflagnir og rafmagnstafla, innihurðir, eldhúsinnrétting og tæki, gólfefni,
baðherbergi og fleira.  Verið er að taka húsið í gegn að utan. Staðsetning eignar-
innar er frábær og stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla.

FÁLKAFF GATA - 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ
Mjög góð 4ra herbergja 87,1 fm. íbúð á 2. hæð, efstu, með stórum og skjólsælum 
svölum til suðvesturs og frábæru útsýni til sjávar, að Reykjanesi og víðar.  Sér
bílastæði á lóð. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. ári,  m.a. baðherbergi, eld-
hús, gólfefni, raflagnir og rafmagnstafla.  Þrjú svefnh.. Þvottaherbergi innan íbúðar. 
Hús að utan er í góðu ástand, engar framkvæmdir eru fyrirhugaðar. 

SÍÐUMÚLI. GLÆSILEG SKRIFSTOFUHÆÐ. 
Glæsileg 332,4 fm. mjög vönduð og mikið endurnýjuð skrifstofuhæð við Síðumúla
27 í Reykjavík. Skiptist í móttöku, tíu afstúkaðar skrifstofur, tvo stór opin rými
þar sem væri hægt að útbúa fleiri skrifstofur ef vill, stórt fundarherbergi, eldhús
með nýlegum innréttingum og tvo salerni. Manngengt geymsluris liggur yfir allri 
hæðinni. Sameign er til fyrirmyndar, stigahús er nýlega flísalagt. 

37,9 millj.

37,9 millj. 69,5 millj.

46,0 millj.

59,9 millj.

Arnarnes – Garðabæ. Glæsilegt einbýlishús á sjávarlóð.
Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 390,3 fm. einbýlishús á einni hæð á 1.505 fm. sjávarlóð, eignarlóð, með frábæru útsýni.
Húsið er byggt í kringum um 200 fm. inngarð, sem er inni í miðju húsinu. Skipulag eignarinnar er með eindæmum frábært með 
tveimur svefnálmum. Önnur álman er heppileg fyrir unglinga með sér baðherbergi, sjónvarpsstofu og tveimur svefnherbergjum.
Hin svefnálman er með þremur barnaherbergjum og hjónasvítu með baðherbergi. Stórar stofur og einkar vel heppnað mið-
rými, sem tengist eldhúsinu, með útgengi í aflokaðan inngarð. Eignin stendur við opið svæði þaðan sem mikils útsýnis
nýtur til sjávar, að Snæfellsjökli og víðar. 

Einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Hafnarfirði.
Eignin verður til sýnis á morgun  frá kl. 17.15 - 17.45   
Glæsilegt 7 herbergja 208,0 fm.  einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað neðan við götu í Miðholti í Hafnarfirði.
Samliggjandi stofur með kamínu og mikilli lofthæð að hluta. Fjögur herbergi og sjónvarpsstofa. Gólfefni eru gegnheilt olíuborið
parket og granítflísar. Eignin stendur á 952,9 fm. lóð, sem er að mestu leyti villt og þarfnast ekki vinnu við, en einnig er stór
verönd til suðurs og hellulögð innkeyrsla og stéttir fyrir framan húsið með hitalögnum í. Eignin er laus til afhendingar nú þegar.
Verð 67,9 millj. Óhindrað útsýni er til suðurs, vesturs og norðurs.

MIÐHOLT 4 ARNARNES

54,0 millj.

SÉRBÝLI 4RA - 6 HERBERGJA 4RA -6 HERBERGJA

ATVINNUHÚSNÆÐI

Eignin verður til sýnis á morgun 
frá kl. 17.15 - 17.45  

Glæsilegt og nýinnréttað 129,7 fm. raðhús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr á góðum stað við
Hólmatún í Garðabæ.  Húsið stendur á 536,8 fm.
eignarlóð, sem er með stórri steyptri innkeyrslu,
hellulagðri verönd með skjólveggjum og tyrfðum
grasflötum. Eignin var öll endurnýjuð að innan á
mjög vandaðan og smekklegan máta fyrir 2 árum
síðan. Þá var skipt um eldhúsinnréttingu og tæki,
gólfefni, innihurðir, baðherbergi o.fl. Mikil lofthæð
er í alrými sem í eru stofa og eldhús. Húsið er
nýmálað að utan. 

Verð 44,9 millj.VV
Verið velkomin.

Hólmatún 1A- Garðabæ.

Eignin verður til sýnis á morgun 
frá kl. 17.15 - 17.45  

Mjög falleg, björt og vel skipulögð 123,4 fm. íbúð
á 2. hæð í góðu álklæddu fjölbýlishúsi í Sjálandi.
Fallegt útsýni er úr íbúðinni yfir sjóinn. Flísalagðar
suðvestur svalir. Gólfsíðir gluggar í stofu. Fallegt 
eldhús með birkiinnréttingum. Sér stæði í bíla-
geymslu fylgir og lyfta er í húsinu. Staðsetning 
eignarinnar er góð í nýlegu en grónu hverfi þaðan
sem stutt er í skóla, leikskóla, íþróttasvæði o.fl.

Verð 41,9 millj.VV

Norðurbrú 2 – Sjálandi Garðabæ. 4ra herbergja íbúð.

OPIÐ HÚS

Á M
ORGUN 

OPIÐ HÚS

Á M
ORGUN 

OPIÐ HÚS

Á M
ORGUN 

Ólafsgeisli 27 
Einbýlishús á útsýnisstað.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 - 17.45 

Stórglæsilegt 207,4 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á
glæsilegum útsýnisstað í Grafarholtinu. Eignin er öll innréttuð
á afar vandaðan og smekklegan máta og úr vönduðum bygg-
ingarefnum. Innihurðir og innréttingar eru ýmist úr hnotu eða
hvítar sprautulakkaðar. Arinn í stofu og mikil lofthæð. 4 herbergi.
Gríðarlega fallegt útsýni er úr stofum til vesturs yfir borgina,
sundin og til Snæfellsjökuls, til suðurs yfir Reykjanesið og í norðri
til Esju. Falleg lóð með fullbúnum garði, stórum veröndum,
skjólveggjum og heitum potti.

Verð 79,5 millj.VV

ÓLAFSGEISLI 27



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

LANGHOLTSVEGUR 88 104 RVK.

Gott 195,5 fm einbýlishús og bílskúr með tveimur íbúðum með sér inngang. Efri 
eignin er 113,7 fm 4ra herb. auk rislofts sem búið er að innrétta sem eitt rými. 
Neðri íbúðin er björt 62,3 fm 2ja herbergja með sér inngang. Eignin verður 
sýnd mánudaginn 29.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 52 m. 4616

ÁLAND 1 108 RVK.

Nýlegt glæsilegt og afar vandað einbýlishús við Áland 1 í Fossvogi. Húsið er á 
tveimur hæðum, 205 fm að stærð ásamt 28 fm sérstæðum bílskúr eða samtals 
233 fm. luggakarmar og útihurðir eru úr mahogny harðviði Eignin verður sýnd 
mánudaginn 29.september milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 97,8 m. 4579

EFSTASUND 60 104 RVK.

Vel skipulagt 100,7 fm einbýlishús á einni hæð með 29,5 fm bílskúr.  Bílskúrinn 
er rúmgóður með tvennum göngudyrum, gluggum og innkeyrsludyrum.  Stór 
suðurlóð.  Eignin verður sýnd mánudaginn 29. september milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 39,5 m. 4488

FENSALIR 4 201  
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Falleg og vel skipulögð þriggja herbergja 134 fm íbúð ásamt bílskúr á þessum 
vinsæla stað í Kópavogi. Mikið útsýni, hús og sameign snyrtilegt. Stutt er í 
Salaskóla, Salasundlaug, Íþróttamiðstöðina Versali, leikskóla og matvöruvers-
lun svo fátt eitt sé nefnt. Eignin verður sýnd mánudaginn 29. september milli 
kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 36,9 m. 4455

SKILDINGANES 43 101  RVK.

Mjög vel staðsett og glæsilega innréttað 256,9 fm einbýlishús á einni hæð við 
Skildinganes í Reykjavík. Húsið er nýlegt byggt, árið 2002, og er með innbyg-
gðum 39,9 fm bílskúr. Stór verönd er í garði. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
30.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 91 m. 4626

LAUFENGI 3 112 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

3ja herbergja falleg endaíbúð á 2. hæð með tvennum svölum og fallegu útsýni. 
Íbúðin er mjög björt. Gluggar til suðurs austurs og norðurs Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 30.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 28,5 m. 4459 

KLETTAKÓR 1B 
- GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Glæsileg og vönduð 177,7 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð með sér inngangi og stæði 
í bílageymslu. Stór stofa með útg. út á stórar svalir til suðvesturs, hjónaherb. 
með baðherbergi inn af og borðstofa með stórkostlegu útsýni yfir Elliðavatn 
og til fjalla. Sjón er sögu ríkari Eignin verður sýnd þriðjudaginn 30.september 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 46,9 m. 4617 

SÓLVALLAGATA 80 101 RVK. 
BÚÐ MERKT 01-01. 

Snyrtilega 115,8 fm 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð með stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í anddyri, þrjú svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi, eldhús, 
stofu og borðustofu. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 30.september 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,8 m. 4526

MÁNATÚN 
- GLÆSILEG ÍBÚÐ

Glæsilega 204,1 fm endaíbúð á 6. hæð (efstu hæð) í Mánatúni 3, með tveimur 
stæðum í bílageymslu á besta stað. Íbúðin er með vönduðum sérsmíðuðum 
innréttingum frá Brúnás. Hiti er í gólfum. Aukin lofthæð.  V. 88,8 m. 4600 

VÍÐIMELUR 
- LAUS TIL AFHENDINGAR

Ný uppgerð og glæsileg 77,4 fm 3ja herb. íbúð ásamt 22,5 fm bílskúr. Ný gólfe-
fni, nýtt baðherbergi, gler og gluggar yfirfarnir, endurn. skolplagnir, rafmagn 
og rafmagnstafla í sameign ofl. Íbúðin er staðsett rétt við Háskólann, ný máluð 
og laus til afhendingar.   V. 36,5 m. 4498
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Nýtt 205 fm endaraðhús á tveimur hæðum við Þingvað 65 í Reykjavík með 100 fm hellulögðum 
svölum og innbyggðum bílskúr. Fallegt útsýni til suðurs yfir Elliðavatn. Húsið skilast tilbúið til 
innréttinga og lóðin fullfrágengin. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi og tvær stofur.  
Tvennar svalir eru frá efri hæð, 68 fm og 32 fm.  Um er að ræða alls 11 raðhús, svalir frá 18  
til 100 fm. Mögulegt 10% viðbótarlán frá byggingaraðila til 20 ára.  V. 51,9 m. 4586

ÞINGVAÐ 61-81 - NÝ RAÐHÚS Í NORÐLINGAHOLTI



Stakkholt 2-4 - Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir

• 65,4 til 141,7 fermetrar að stærð

• Stæði í bílageymslu með  
 flestum íbúðum

• Verð frá 29,6 m.

• Frábært útsýni til sjávar og/eða  
 til suðurs og vesturs yfir borgina

• Allar innréttingar og fataskápar  
 verða af vandaðri gerð

• www.stakkholt.is

 EINBÝLI

Melgerði 11 Kóp  LAUS STRAX
Melgerði 11 er einbýlishús á mjög góðum stað í 
grónu hverfi í Kópavogi. Húsið er 160,0 fm og bíl-
skúrinn er skráður 40,2 fm. Fimm svefnherbergi, 
baðherb. og gestasnyrting. Stór stofa, suðursvalir. 
Húsið þarfnast talsverðra endurbóta.    V. 38,5 m. 4525

Smáraflöt - einbýli á einni hæð með bílskúr
Vel staðsett 200 fm einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr. Íbúðin skiptist í forstofu, stofur, 
eldhús með borðkrók, þvottaherbergi, fjögur her-
bergi, snyrting, gangur og baðherbergi.  V. 53,0 m. 4627 

Staðarsel 3 109 Reykjavík
Fallegt og vel viðhaldið 292 fm einbýli með tvöföldum 
bílskúr á stórri og gróinni lóð við Staðarsel. Garðurinn 
er mjög fallegur og skjólgóður með timburverönd. Góð 
bílastæði eru fyrir framan bílskúra og í götu. V. 59,7 m. 
4562 

EINBÝLI

Dalakur 2 210 
Glæsilegt og vel hannað 276,0 fm einbýlishús á einni 
hæð á þessum eftirsótta stað í Akralandinu í Garðabæ.  
Húsið er afar vandað að allri gerð og ekkert hefur verið 
til sparað við byggingu og hönnun þess. Húsið er til 
afhendingar strax. 150 fm harðviðarverönd afmörkuð með 
steyptum veggjum er í kringum húsið. V. 110 m. 4510

Látraströnd 9 170 Seltj.nesi.
Gott 221,1 fm einbýlishús á þessum vinsæla stað á 
Seltjarnarnesi. Eignin er að hluta á tveimur hæðum en 
aðkoma er inn á efri hæð. Innbygður bílskúr sem er in-
nréttaður sem herbergi. Sér inngangur er einnig á neðri 
hæð. Fallegur garður.   V. 75 m. 4275

 PARHÚS

Kópavogsbarð 4 200 Kópavogur
Glæsilegt og frábærlega staðsett fullbúið 265,2 fm 
parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við 
Kópavogsbarð í Kópavogi. Eignin er björt og fallega hön-
nuð, gólfsíðir gluggar sem gefur skemmtilegt yfirbragð. 
Fallegt útsýni er úr stofu og borðstofu yfir sjó og bæ.  V. 
82 m. 4550

Lækjarhvammur 25 220 
Rúmgott og vel við haldið ca 260 fm raðhús á frábærum 
stað í Hafnarfirði. Innbyggður 37,5 fm bílskúr. Eignin er 
björt með fimm svefnherbergum og stofu með útgangi 
út á rúmgóðar svalir með fallegu útsýni. Verandir báðum 
megin við hús. V. 51,5 m.  4610 

Bollagarðar - Endaraðhús
Mjög fallegt 196 fm endaraðhús með innbyggðum bílskúr 
á þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesi. Eignin er fallega 
innréttuðum með sérsmíðuðum innréttingum og útgangi 
út í garð með verönd með sjkólveggjum til suðurs. V. 59,5 
m. 4495 

 4RA-6 HERBERGJA

Ugluhólar 10 111 Rvk. íbúð merkt 03-01. 
 Mjög falleg og vel skipulgöð 4-5 herbergja 93 fm 
endaíbúð í litlu og álklæddu fjölbýli.  21 fm bílskúr fylgir. 
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og glæsilegt útsýni er 
til suðurs. Sjón er sögu ríkari.
 V. 28,9 m. 4566

 3JA HERBERGJA

Fannborg - glæsilegt útsýni
Vel skipulögð 3ja herbergja 85,7 fm endaíbúð á 4. hæð 
(efstu) við Fannborg í Kópavogi. Íbúðin er með glæsilegu 
útsýni til suðurs og vesturs. Yfirbyggðar svalir að 
hluta ásamt svölum til vesturs. Stæði í sameiginlegri 
bílageymslu fylgir V. 24,7 m. 4233 

Pósthússtræti - Lyfta og stæði í bílskýli
Hér er einstakt tækifæri til að eignast 105 fm 3ja her-
bergja íbúð í hjarta Reykjavíkur. Stór stofa og borðstofa, 
svalir til suðurs með glerlokunum sem hægt er að opna 
að fullu. 4628 

Vatnsstígur - Stæði í bílageymslu
Mjög glæsileg og björt 117 fm 3-4ra herbergja íbúð á 2. 
hæð á þessum vinsæla stað í hjarta Reykjavíkur. Stórar 
og bjartar stofur, gegnheilt parket á gólfum, hjónasvíta og 
svalir til vesturs. V. 53 m. 4613 

Ægisgata 10 101 Reykjavík
Ægisgata 10 er 143,2 fm íbúð sem er á 2.hæðum á 
einstaklega góðum stað í vesturborginni ofan við höfnina. 
Íbúðin sem er 3ja -4ra herbergja er með fallegum innrét-
tingum, tveimur baðherbergjum parketi og flísum á gólfi, 
mikil lofthæð á efri hæð og innbyggð lýsing. Laus við 
kaupsamning og sölumenn sýna.   V. 38,0 m. 4511

Þórðarsveigur 17 113 Rvk.
Mjög góð einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja 
íbúð  91,8 fm ásamt stæði í bílageymslu í lyftuhúsi. Tvö 
svefnherb. Góðar innréttingar, parket og flísar. Laus strax 
sölumenn sýna.  27,5m. 4541 

Naustabryggja 13 110 Rvk.
Mjög góð 3ja herbergja 104 fm íbúð á 2.hæð í álklæddu 
lyftuhúsi á fínum stað í bryggjuhverfinu, íbúðinni fylgir 
stæðí í bílageymslu sem er undir húsinu. Tvö svefnher-
bergi. Góðar innréttingar, sérgeymsla innan íbúðarinnar. 
Laus strax, sölumenn sýna.  V. 28,8 m.  4542 

Kópavogsbraut 3 200  íbúð merkt 01-03. 
Nýleg og björt 85 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð. Stór 
verönd með skjólveggjum til suðurs og vesturs. Fallegar 
gönguleiðir í nágrenni sem og sundlaug og heilsurækt. V. 
31,9 m. 4028

Mánatún 7-17 
– Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað
• 2ja–4ja herb íbúðir á bilinu 90–186 fm

• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu

• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi,  
fataskápar í forstofu og svefnherbergjum

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru flísar  
á baðherbergi og í þvottahúsi. 

• Fyrstu íbúðirnar verða afhentar í október 2014
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Opið hús mánudaginn 29. september milli kl 17 og 18

Fyrstu íbúðirnar verð afhentar í nóv./des. 2014



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
t r a u s t  

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

895 6107

Árni
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

867 3707

Jóhanna
Fasteignasali

698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. sept. kl 17.30-18.00 

Bræðraborgarstígur 15   101 Rvk 39.300.000

Mjög falleg, sjarmerandi , björt og rúmgóð 5. herb íbúð á 1.hæð (gengið upp hálfa 
hæð)  í góðu fjölbýli á Bræðraborgarstíg. Um er að ræða íbúð með 3 svefnher-
bergjum og 2 rúmgóðum stofum, mögulegt að breyta annari stofunni í 4. Svefn-
herbergið.  Eigninni hefur verið vel viðhaldið og er mjög björt  og falleg með stórum 
gluggum og svölum. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 5     Stærð: 113 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. sept. kl. 17.30-18.00

Góðakur 1  210 Garðabær 69.000.000

Einstakt hönnunarhús á besta stað í Akralandi. Húsið er staðsett neðst í hverfinu  
gengt opnu svæði milli Túna og Mýrarhverfanna. 4 svefnherbergi, vinnuherbergi, 
tvær stofur, eldhús, borðstofa, sjónvarpshol, tvö baðherbergi, gestasnyrting og  
bílskúr (43m2) auk þaksvala (60m2). Skemmtilega útfærð útirými.  Í dag er húsið 
u.þ.b. fokhelt. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 7     Stærð: 333,6 m2

Skrúðás 11  210 Garðabær 99.500.000

Stórglæsilegt og frábærlega staðsett einbýlishús með einstöku útsýni.  Allar inn-
réttingar eru sérsmíðaðar og teiknaðar af Halldóru Vífils. Mikið er um sérsmíðaða 
skápa og hirslur í herbergjum og opnum rýmum sem fylgja með. Húsið er staðsett 
neðan við götu og er óhindrað útsýni út á sjó, m.a til Bessastaða, að Snæfellsjökli 
og víðar. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 5     Stærð: 268,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. sept. kl. 17:30-18:00

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.696 6580

Holtsbúð 91  210 Garðabær

Malarás 2  110 Reykjavík

65.900.000

69.900.000 

Gullfallegt og mjög vel við haldið einbýlishús með 4 svefnherbergjum (áður 6), fall-
egri sólstofu, viðamiklu útsýni og fallegum og grónum garði. Upphaflega tvöfaldur 
bílskúr en nú er herbergi og geymsla í hluta bílskúrs.  Upplýsingar veitir Jóhanna 
fasteignasali í gsm: 698 7695

Glæsilegt og vandað einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr með 
fallegu útsýni. Húsið var allt endurnýjað að innan árið 2000. Vandaðar innréttingar, 
húsið vel viðhaldið. Möguleiki að taka minni eign upp í kaupverð. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 6     Stærð: 245,8 m2

Herbergi: 7     Stærð: 281 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. sept kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 29.sept. kl. 17.30-18.00

Jónsgeisli  23  113 Reykjavík

Hraunbraut 10  200 Kópavogur

64.800.000

43.900.000

Einstaklega bjart, fallegt og rúmgott einbýlishús með miklu útsýni, vönduðum 
innréttingum, stórum svefnherbergjum og tvöföldum bílskúr í rólegri og fallegri 
götu.  Allt fyrirkomulag mjög gott og frágangur smekklegur.  Þetta er frábært 
fjölskylduhús með stóru miðrými á neðri hæð og vel leystri tengingu milli húss og 
garðs. Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Falleg og björt 6-7 herbergja hæð á frábærum stað.  Íbúðin skiptist í forstofu, 
stofu, borðstofu, eldhús, fimm svefnherbergi, baðherbergi, bílskúr og þvottahús. 
Hæðin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Einbýlishús     Stærð: 238 m2

Herbergi: 7     Stærð: 152 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 1. okt kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. sept kl. 17:30-18:00

Hlíðarhjalli 69  200  Kópavogi

Miðholt 11  270 Mosfellsbær

28.500.000

24.900.000

Björt og falleg þriggja herbergja íbúð á 1. hæð í suðurhlíðum Kópavogs.  Tvö 
svefnherbergi, rúmgott eldhús, samliggjandi stofa og  borðstofa og svalir til vesturs.  
Innréttingar eru úr ljósri eik. Baðherbergi er upprunalegt með flísalögðu gólfi og 
máluðum veggjum.  Snyrtilegur sameiginlegur garður.  
 Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Til afhendingar við kaupsamning, vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð á 2. Hæð 
í 3ja hæða fjölbýli, þvottahús er innan íbúðar og geymsla á hæðinni. Stofa er 
rúmgóð og björt með parketi á gólfi, þrjú góð svefnherbergi tvö með fataskápum, 
allar innréttingar eru hvítar sprautulakkaðar, góðar suður svalir og stutt í skóla og 
þjónustu. Upplýsingar veitir Þóra sölufulltrúi í gsm: 822 2225

Herbergi: 3     Stærð: 91 m2

Herbergi: 4     Stærð: 94, m2

OPIÐ HÚS mán. 29. sept kl. 17:30-18:00

Álftamýri 50  108 Rvk. 20,9m

Fasteignasalan TORG kynnir: Góða og bjarta 59,4 fm 2ja 
herbergja íbúð á efstu hæð á frábærum stað í Reykjavík.  
Sólríkar svalir.  Frábær fyrstu kaup.  
Uppl. Garðar sölufulltrúi, gsm: 899 8811

Herb.: 3     Stærð: 59,4 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN 898 6106

OPIÐ HÚS mán. 29.sept kl 17:30-18:00

Selásbraut 54  110 Rvk.

Klettás 15  210 Garðabær

49.9m

62.9m

Glæsilegt enda-raðhús í Árbæ sem er á 2 hæðum, 5 herb. + 
bílskúr. 4 svefnherb., sjónvarpshol, björt og góð stofa ásamt 
eldhúsi og borðstofu með útgengi út á stórar helluverönd. 
Mikið útsými yfir borgina. Stutt í alla þjónusta.
Uppl. Sigurður fasteignasali, gsm: 898 6106

Afar glæsilegt raðhús á eftirsóttum stað í Garðabæ. Húsið er 
hannað að innan af Birni Skaftasyni á afar glæsilegan hátt. 
Húsið er fullbúið, með sérsmíðuðum innréttingum, granít á 
eldhúsinnréttingu, baðinnréttingum og gluggakistum á efri 
hæð. Uppl. Þorsteinn fasteignasali, gsm: 694 4700

Herb.: 6     Stærð: 213,8 m2

Herb.: 5     Stærð: 188 m2

Dalatangi 8  270 Mosfellsbær – FALLEGT OG VEL SKIPULAGT 5 HERBERGJA EINBÝLI 

Fallegt og vel skipulagt 5 herbergja einbýli með bílskúr. Sjarmerandi garður og óhindrað útsýni að 
Esju úr eldhúsi. Endurnýjað eldhús og ný innrétting í þvottahúsi. Allt parket nýpússað og lakkað. 
Rúmgóð stofa og borðstofa. Fjögur svefnherbergi, gestasalerni og baðherbergi, sólskáli með útgengi 
út á stóra timburverönd. Uppl. Dórothea fasteignasali, gsm: 898 3326

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. sept. kl. 17:30-18:00

Herb.: 5     Stærð: 189,1 m2 

HHEERRRBEB RRGGJGJAA AA EEINNNNBBBBÝÝÝÝLÝLLILI ÝÝÝ II Verð: 52.900.000

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610

Nýhöfn 2-6  210 Gbæ

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða álklæddu 
fjölbýlishúsi við Nýhöfn 2-6 í Sjálandi í Garðabæ við 
smábátahöfnina. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og AEG eldhústækjum.
Uppl. Sigríður fasteignasali, gsm: 699 4610

Herb: 4     Stærð: 123,2-152,6 m2

SJÁVARÚTSÝNI  NÝBYGGING

Verð: 43,5-65m

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610

Lundur 2-4-6  Kóp

Fjölbýlishúsin við Lund, 2, 4 og 6 eru 5-10 hæða lyftuhús. 
Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bja-
rtar og rúmgóðar. Hiti er í gólfum og vandaðar eikarinnrét-
tingar frá Brúnás. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. 
Uppl. Sigríður fasteignasali, gsm: 699 4610

Herb: 2-6     Stærð: 100-245 m2

Verð: 36-110m

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. sept. kl. 17.30-18.00
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Við erum við símann

Lágmúla 4  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Halldór Ingi Andrésson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 4210

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi 
Sími: 780 2700

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

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

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Jason Ólafsson
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515
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Nánari upplýsingar veitir

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

TILBOÐ

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson,Þröstur Þórhallsson lögg. fasteignasalilögg fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Nánari upplýsingar veitirNá i lý i i i

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

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson, sölufulltrúi
gunnar@miklaborg.isg g sími: 899 5856
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Verð frá 31,9 m.
Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson,Jason Ólafsson sölufulltrúisölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515
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GlG æsæ ileggt t útútú sýsýnini o og g ffrábábbbæræræ tt skskipipulagg

Eignin er frábærlega staaðsett, endnda stututtt 
að sækja í miðborgina og alla verslun
og þjónustu

VeVerðrð ssemem kkememuru  þ ægægililegegaa á á óvó art!

Mánatún
EEEEEIIINNNNNNSSSSSTTTTAAAATTTTTT KKKKLLLEEEEEGGA VANDAAVV ÐAR ÍBBÚÚÐIIR MIÐÐÐSVÆÐISSS ÍÍ RÍ EYKJAVÍKAA !

       Afhending frá 
     nóvember 2014 
  til júní 2015

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Hafið samband við sölumenn 
fáið frekari upplýsingar og 
bókið skoðun.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 30. september

17:00 – 18:30
Inngangur við austurhlið

ÍBÚÐIR Í HJARTA REYKJAVÍKUR
Frábærlega staðsettar 48-150 fm, 2-4 herbergja íbúðir í hjarta borg-
arinnar. Iðandi miðbæjarmenning Reykjavíkur er í næsta nágrenni. 
Veitingastaðir, kaffihús, söfn og ýmis afþreying ásamt útivistar-rr
möguleikum eru í göngufæri.

Frá íbúðum er víða frábært útsýni Til norðurs er útsýni tilFrá íbúðum er víða frábært útsýni. Til norðurs er útsýni til 
Esjunnar og sjávar. Til suðurs og vesturs verður útsýni yfir borgina og
nánasta umhverfi hennar.

Verð frá 29,9 millj.

Stutt í miðbæ Reykjavíkur 
og alla þjónustu!

· Innréttingar frá GKS
· Eikar harðparket á 1.-5. hæð
· Uppþvottavél fylgir flestum íbúðum
· Flestar íbúðir með stæði í bílgeymslu

Stakkholt 2-4
FRFRFRFRRÁBÁBÁBÁBÁBÆRÆRÆRÆRÆRLEL GAGA SSSTATATAÐSÐSÐSETETEETTEE TATATATAAATAR R R R RR RR 6656565656655 - - 1 11 1 1 1 1155050505050505005055 ffffffff f fmmmmmmmmmm mmmm m mm m ÍBÍBÍBÍBÍBÍBÍÍBÍÍÍBÍBÍBÍÍBÍBBBÚÐÚÐÚÐÚÐÚÐÚÐÚÐÚÐÐÚÐÐÐÚÐÐÐÚÐÐÐÚÐÚÐÚ IRIRIRIRIRIRRIRIRIRIRIRRR

569 7000miklaborg.is
Með þér alla leiðMeðð þérr a laa lleMM ðð þþééé llll ll iiðð

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, , löglöggg. g. g fasfa teignasali
olaolafurfur@mi@miklaklaborg.ig.is s símsímmi: i: 8228228  23230707
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Stórglæsileg 4ra herbergja 163 fm íbúð
Á 2. hæð í lyftuhúsi í Skuggahverfinu
Glæsilegt útsýni úr íbúðinni
Bílastæði í bílakjallara fylgir eigninni

Svalir til suðurs og vesturs

Nánar: Halldór 897 4210

Vatnsstígur
101 Reykjavík

Verð 61,9 millj., j

Góð 2ja herbergja að stærð 73,7 fm

Fjórbýli

Útgengi úr stofu á risa pall

Góð staðsetning

Nánar: Jórunn 845 8958

Kleifarsel
109 Reykjavík

Verð 23,9 millj., j

Glæsilegt útsýni - 2 hæðir

4ra herbergja og 2ja herbergja

auk bílskúrs 25,6 fm. Alls 180 fm

Nánar: Jason 775 1515

Krummahólar
111 Reykjavík

Verð 35,0 millj., j

Falleg íbúð á tveimur hæðum 

Samtals að stærð 194 fm 

Möguleiki á aukaíbúð á jarðhæð

Vinsæl staðsetning

Nánar: Jórunn 845 8958

Víðihlíð
105 Reykjavík

Verð 47,9 millj., j

Stórglæsilegt 400 fm einbýlishús

Suðurgarður og útsýni til Bláfjalla, Bessastaða , 

Snæfellsjökuls og víðar.

Glænýtt eldhús, tæki og parket

Nánar: Jason 775 1515

Hraunás
210 Garðabær

Verð 125 millj.j

3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð

85 fm. + stæði í bílakjallara

Suðursvalir

Snyrtileg sameign

Nánar: Jason 775 1515

Víkurás
110 Reykjavík

Verð 24,9 millj. , j

Glæsilegt 292 fm einbýlishús

5 svefnherbergi. 2 baðherbergi

Arinn. Stór bílskúr. Endurnýjað eldhús

Glæsilegur garður með heitum potti.

Nánar: Jason 775 1515

Sigurhæð
210 Garðabær

Verð  72,9 millj. , j

2 íbúðir - 1 verð

Vandað og mikið endurnýjað 196 fm endaraðhús 

með bílskúr.

Þrjú til fjörgur svefnherbergi. Tvö baðherbergi

Fallegur suðurgarður

Falleg eign á góðum stað

Nánar: Ólafur 822 2307

Bollagarðar
170 Seltjarnarnes

Verð  59,5 millj. , j

Lækkað verð

NánariNánari upplý upplýsingarsingar veita veita::

AAtlitli S. S.S  Si S gvarðsðsrðssonno ,,AA sölufuufulltrúirú
atlt i@mi@miklaboab rg.rgg.is símmí i: 899899 1178

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

NáNánanarrr áááNánanarr á á nana
Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

90  lán
  

        
  í boði
 llllllllllá
íí b

% 

Sannkallaðar fjölskylduíbúðir
Afar hagstætt fermetraverðAA

Til afhendingar strax

Stærð íbúða er á bilinu 112-166 fm, margar með 3-4 svefnherbergjum

Stórar stofur, sturta og baðkar á baðherbergjum

Vandaðar innréttingar og viðhaldslétt að utan

Öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu

ÍBÚÐIR Í HJARTA GARÐABÆJAR

Glæsililegegegt t lylyftftftuhuu ús, einstaataaaaktktktkt ú ú ú úútsttstsýnýnýniiii

VaVandaðððuruur f frárágaagaangngnggn ururruru

SvSvallir snúnúúa a ýmýmýmýmý isssist ttt tititit l l 
suðuðuuursrs e eeeeeeeðaðaðaðaaðaðaðaaðaðaaðaaðaðððaa v v vvv vvvvv vveesestutututurssrsrsrs

AAAffhhheeennddiinngg vor 2001155AAAA

              Tryggðu þér íbúð á
     á besta stað í  

        Garðabæ!

Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ Garðabæjar á 

frábærum útsýnisstað.  Á jarðhæð hússins verður 

lífleg verslun og þjónusta.  Um er að ræða 42 íbúðir 

með sérlega góðu skipulagi í mörgum mismunandi 

útfærslum, allar með sér stæði í bílageymslu.  

Húsið stendur nærri allri helstu verslun og 

þjónustu, m.a. bókasafni, skóla og sundlaug.

Nánari upplýpplýlýsingarsingarsingari  veitaveitaveitaveitata:::

Atli S. Sigvarðssonsononon,,,,A sölsölsölsölufuufuufuufulltlltl rúiúirúii
atla i@miklaborg.is sími: 8998999 11111 7878788

HilHilHiH marmara  Jó JóJ nasn son, sölufulltltttrúirúirúirú
hilhilhilhilmarmarmarmar@mi@mi@mi@mim klaklaklakl borborgg.is símsímímii:i: i 6955 959500

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánaaarrr áááNánaaar á 
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Fallegt 211,2 fm endaraðhús

Fimm stór svefnherbergi, fjölskylduhús

Bílskúr

Eign í góðu ásigkomulagi. 

Nánar: Jason 775 1515

Prestbakki
109 Reykjavík

Verð 46,9 millj., j

Falleg, björt og vel skipulögð 172fm, 4ra herbergja

efri sérhæð

Húsið hefur fengið gott viðhald

Frábær staðsetning í miðbæ Hafnarfjarðar

Bílskúr (24 fm) með geymslulofti

Nánar: Lára 841 2333

Smyrlahraun
220 Hafnarfjörður

Verð 42,5 millj., j

Glæsilegt 230 fm raðhús og þar af 40 fm ris. Þrjú

svefnherbergi

Stórar stofur. Nýlegt eldhús og bað.

Útsýni til Snæfellsjökuls. 

Bílskúr. Glæsilegur garður. 

Nánar: Jason 775 1515

Staðarhvammur
220 Hafnarfjörður

Verð 48,5 millj., j

Björt 2ja herbergja íbúð. 

Góð sameign. 

Þvottahús á hæðinni.

Fallegur garður og eign á frábærum stað

Nánar: Jason 775 1515

Reynimelur
107 Reykjavík

Verð  20,9 millj. , j

        Afhending 
         júní  2015

2ja til 5 herbergja með stæði í bílageymslu

Þrír bílskúrarÞrír bílskúrar

Glæsilegt útsýni

FrFrábá ært skkipulag Verð frá 2 22288,8,8,44 44 4 mimimimimillllllllj.j.jjj.j.

ÁLFHÓLSVEGUR 22
NNÝÝTTTT 1166 ÍÍBBÚÚÐAA HHÚÚSS

Ólafur Finnbogaogasonson, lölögg. fasteiteignagnasalsalii
olafur@miklaborborg ig.iss ísímii: 822 2307

Nánaria  upplýpplýsingarar v veitaeita::

HilHilmarmar Jó Jónasn sonon,, sölsölufufulltlltrúirúi
hilhilmarmar@mi@miklklaborg.ig.is símsími:i: 695695 9595500000000

Falleg íbúð 123 fm að stærð 
Önnur hæð 
Góð nýting á plássi í íbúð 

Þvottahús innan íbúðar 

Nánar: Jórunn 845 8958

Þórðarsveigur
113 Reykjavík

Verð 34,9 millj., j

Fallegt raðhús við Brautarás

Húsið er 171 fm og tvöfaldur bílskúr 42 fm 

Góður afgirtur pallur bæði austan og vestan 

megin við húsið. Arinn í stofu 

Fjögur svefnherbergi 

Nánar: Jórunn 845 8958

Brautarás
110 Reykjavík

Verð  55,5 millj. , j

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð

87 fermetrar á annarri hæð

Eftirsóttur staður í vesturbæ Reykjavíkur

Nánar: Páll 893 9929

Kaplaskjólsvegur
107 Reykjavík

Verð  29,5 millj. , j

Laus strax

V ðVerð 28 4 millj 28,4 millj. V ðVerð 38 9 millj38,9 millj. V ðVerð 48 9 millj 48,9 millj.

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús. Gott stofurými 

með góðu útsýni. 3-4 svefnherbergi. Bað og

gestasnyrting. Glæsileg skjólgóð lóð með góðum 

pöllum. Eftirsóttur staður í Lindahverfinu. Skipti á 5 

h. íbúð í Linda, Sala eða Smárahverfi koma til greina

Nánar: Atli 899 1178

Jörfalind
201 Kópavogur

Verð 54,9 millj., j

Skipti moguleg!



Björt og falleg eign á fyrstu hæð 
Samtals að stærð 64 fm
Útgengi út á svalir úr stofu
Góð staðsetning 

Gnoðarvogur - íbúð 102r 104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 30. sep.

17:30 - 18:00

Verð 23,9 millj.

Falleg og vel skipulögð 92 fm 3-4 herb. íbúð á 2. hæð (efstu) í 
góðu steinhúsi í miðborginni.
2 herbergi og 2 stofur. Eignin var mikið 
tekin í gegn fyrir nokkrum árum.

Falleg íbúð á miðhæð í litlu fjölbýli, alls 165 fm með bílskúr
Björt og falleg stofurými. 3-4 svefnherb.
Aukin lofthæð og frábært útsýni
Eftirsótt staðsetning

Fallegt einbýlishús á einni hæð á eftirsóttum stað í Fossvoginum
Húsið getur verið til afhendingar fljótlega
Stór fallegur garður í góðri rækt
Tvöfaldur bílskúr

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 30. sep.

17:00 - 17:30

Verð 47,9 millj.

Grandahvarf 3 203 Kópavogur
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OPIÐ HÚS
Mánudag 29. sept.

17:00 - 17:30

Verð 115 millj.

Láland 12 108 Reykjavík

Falleg og björt 113 fm 4ra herbergja endaíbúð með tvennum svölum
Stórar stofur og nýlegt eldhús
Stutt í skóla og þjónustu
Góð eign á góðum stað

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 30. sept.

17:00 - 17:45

Verð 29,9 millj.

Kleppsvegur 128 104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Mánudag 29. sept.

17:30 - 18:00

Verð 42,5 millj.

Bergstaðastræti 53 101 Reykjavík

Verð 89,5 millj.

Virðulegt 200 fm einbýlishús í Þingholtunum
4 svefnherbergi. 3 stofur. 3 baðherbergi.
Stórar svalir til suðurs og vesturs
Skrifstofuviðbygging með sér inngangi. Bílastæði fyrir 3-4 bíla

Bergstaðastræti 101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

109 Reykjavík 109 Reykjavík

Fallegt 222,4 fm einbýlishús á einni hæð
Tvöfaldur bílskúr og gróinn garður
Sólskáli og sólpallur 
Innst í botnlanga næst opnu svæði

Stekkjarsel 6

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: : 697 3080

Falleg og mikið endurnýjuð 132 fm 4ra herb auk bílskúrs

Stórar stofu og sjónvarpshol

Þrjú góð svefnherbergi. Frábær staðsetning 

Tjarnarból

Nánari upplýsingar veitir

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

170 Seltjarnarnes

Verð 39,7 millj.

Falleg sérhæð við Tómasarhaga í Rvk. 127,2 fm. 4 herbergja 
Bílskúr sem búið er að breyta í íbúð
Sérinngangur. Nýfrágengin lóð
Góð staðsetning 

Tómasarhagi 105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Ný vönduð og vel skipulögð raðhús, 150fm eða 240 fm tvílyft
Rúmgóð og björt alrými, 2 - 4 svefnh.
Viðhaldslétt hús, tvö byggingarstig í boði
Glæsilegar innréttingar og vönduð tæki.

Austurkór 133-141

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 30. sep.

18:00 - 18:30

Verð frá 44,9 m

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Mánudag 29. sept.

17:30 - 18:00

Verð 45,0 millj.

232 fm heil húseign í miðborginni. Húsið skiptist í fjórar samþykktar 
íbúðir, íbúðirnar eru skráðar 40, 71, 71 
og 50 fermetrar Um er að ræða eign
sem bíður upp á mikla möguleika

Veghúsastígur 101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Mánudag 29. sept.

17:00 - 19:00

Verð 59,5 millj.

OPIÐ HÚS
Mánudag 29. sept.

17:00 - 17:30

Verð 45,9 millj.

Glæsileg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð
Sérinngangur beint frá götu
Stórar rúmgóðar suðursvalir
Stæði í lokaðri bílageymslu

Maltakur 7a 210 Garðabær

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 30. sep.

17:30 - 18:00

Verð 43,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: : 697 3080

Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 79 fm 
Verktaki, Húsvirki 
Þvottahús innan íbúðar 
Suður svalir. Lyftuhús

Akurhvarf 5 - íbúð 2055 203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 1. okt.

17:30 - 18:00

Verð 26,9 millj.

Falleg 157,3 fm 5 h. neðri sérhæð að meðtöldum 24,5 fm bílskúr
Nánast öll endurnýjuð að innan 2007
Gott skipulag og útgengt á tvennar
svalir til vesturs og suðurs Góð stað-
setning á sunnanverðu Seltjarnarnesi

Lindarbraut 12

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 30. sep.

17:30 - 18:00

TILBOÐ
Nánari upplýsingar veitir

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

Laust til afhendingar

80 fm 3ja herbergja íbúð í nýlegu húsi. Vel skipulögð og útgengt á
yfirbyggðar svalir úr stofu.
Baðherbergi er endurnýjað á afar vandaðan máta. Útsýni til sjávar 
af svölum og úr stofu. Sér bílastæði við inngang í húsið.

Nesvegur 107 Reykjavík

Verð 36,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir

Páll Þórólfsson, sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929
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Opið hús þriðjud. 30. sept. kl. 17:30-18:00.  
3ja og 4ra herb. íbúðir með sérinngangi - einstakt útsýni. 
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, en baðherbergi og þvottahús verða 
flísalögð. Sérsmíðaðar innréttingar með spónlagðri eik í eldhúsi.  Góðar svalir 
eða verönd þar sem nýtur útsýnis yfir stóran hluta höfuðborgarsvæðisins.

Opið hús miðvd. 1. okt. kl 17:30-18:00.  
LÆKKAÐ VERÐ. Vinsæll staður í Akrahverfinu. 
Glæsilegt 270,4 fm. einbýlishús á einni hæð, 
þar af 39 fm. bílskúr. Vandaðar innréttingar. 
Skipti koma til greina.

Gullfallegt 195,9 fm. endaraðhús á þremur 
pöllum. Fallegar stofur, 3-4 svefnherbergi, tvö 
baðherbergi. Innbyggður bílskúr. Fallegur 
gróinn garður, stór verönd til suðurs.

179,6 fm einbýlishús ásamt 36,2 fm 
bílskúr. Fallegt fjölskylduhús á einni 
hæð. 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi. 
Innangengt í bílskúr. Lóð frágengin. Laust við 
kaupsamning.

200,8 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 
44,9 fm bílskúr, samtals 245,7 fm. Eignin er á 
byggingarstigi 2 og matsstigi 2 og afhendist 
í núverandi ástandi. Eignin stendur á 650 fm 
leigulóð.

Frábær staðsetning. Góð íbúð í góðu húsi í 
Teigahverfinu. Rólegt hverfi - húsið er staðsett 
í lokuðum botnlanga.

137,6 fm íbúð í tvíbýlishúsi á 1.410 fm lóð á 
Álftanesi. 3 svefnherbergi. Eignin þarfnast 
endurnýjunar að inna og utan. Laus við 
kaupsamning.

4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð með sér 
inngangi og stæði í bílageymslu. Þvottahús 
og geymsla innan íbúðar. Útgengi út á sér 
afnotarétt af lóð frá stofu og eldhúsi.

2000fm eignalóð þar sem má byggja 
einbýli eða parhús. Á lóðinni stendur 48fm 
sumarhús, byggt 1937. Einstaklega fallegur 
staður við Varmá í Mosfellsdal. Tækifæri fyrir 
framtakssama.

Stór og björt fjögurra herbergja íbúð á fyrstu 
hæð auk bílskúrs. Íbúðin er á skjólgóðum stað 
á vinsælum stað í suðurhlíðum Kópavogs. 
Stórar suðursvalir. Húsið var tekið í gegn að 
utan nú í sumar.

Snyrtileg 2ja herbergja útsýnisíbúð á fjórðu 
og efstu hæð í fjölbýlishúsi við Sléttahraun, 
Hafnarfirði. Laus við kaupsamning.

Vel skipulagt 199,3 fm einbýlishús, 
að meðtaldri 24,6 fm snyrtistofu. 
Góð staðsetning, stór og falleg lóð. 5 
svefnherbergi, 2 baðherbergi. Sömu eigendur 
frá upphafi. Parket og flísar á gólfi.

Rúmgóð 4 herbergja endaíbúð á 2. hæð 
í snyrtilegu fjölbýli við Kleppsveg. Húsið 
hefur nýlega verið viðgert og málað að utan. 
Stutt er í skóla, sundlaug og ýmsa þjónustu í 
hverfinu.

Samtals fimm hús á 7 hektara eignalandi í 
Skorradal. Tækifæri fyrir aðila í ferðaþjónustu 
eða félagasamtök. Landið er skipulagt fyrir 
ferðaþjónustu. Miklir möguleikar á þessum 
fallega og vinsæla stað. Nánari upplýsingar 
hjá sölumönnum Stakfells.

Fallegt fjölskylduhús í botnlanga við enda 
götu. Innbyggður bílskúr, 4 svefnherbergi, 
útgengi á verönd og garð frá stofu. Nýlegar 
innréttingar. Laus við kaupsamning.

Mikið endurnýjað og fallegt raðhús við 
Engjasel. Stór timburverönd með heitum 
potti. 4-5 svefnherbergi, tvær stofur. Tvö 
baðherbergi. Stæði í bílageymslu. Bjart og 
fallegt fjölskylduhús. Laust við kaupsamning.

Björt og falleg 5 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum við Veghús í Grafarvogi. 4 
svefnherbergi, rúmgóðar svalir með útsýni. 
Laus við kaupsamning.

LÍTIL ÍBÚÐ Á HÖFUÐBORGAR-
SVÆÐINU Í SKIPTUM FYRIR 
GÓÐA 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ 
Á SPÁNI.

VANTAR 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ 
Í -HJÖLLUM EÐA -SÖLUM Í 
KÓPAVOGI.

98,4M 59,5M 55,9M 15M

23,5M

29,3M

35,7M

FRJÓAKUR 8 - 210 GBR BOLLAGARÐAR 7 - 170 SEL GLITVELLIR 7 - 221 HFJ LAXATUNGA 21 - 270 MOS

LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK

HLÍÐSNES 2 - 225 ÁLFTAN.

 NAUSTABRYGGJA 4 - 109 RVK

40,9M 17,9M 69M21,5M HLÍÐARHJALLI 74 - 200 KÓP SLÉTTAHRAUN 29 - 220 HFJ

48,9M 27,9M TilboðJAKASEL 28 - 109 RVK KLEPPSVEGUR 20 - 105 RVK DYRHOLT Í SKORRADAL

44,8M 43,5M 31,9MMIÐVANGUR 165 - 220 HFJ ENGJASEL 77 - 109 RVK VEGHÚS 29  - 112 RVK

frá 42,3MAUSTURKÓR 100 & 102 - 203 KÓP 35,9M GULLSMÁRI 8 - 201 KÓP

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 893 2495

ÓMAR
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm 696 3559

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm  865 3022

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Sölustjóri

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR 
SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

SIGRÍÐUR 
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður
gsm 692 4700

BERTA  
BERNBURG
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 694 6369

EDWIN  
ÁRNASON
Sölumaður
gsm  893 2121

EINAR S.  
VALDIMARSSON
Löggiltur 
fasteignasali
gsm  840 0314

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÓSKUM EFTIRSÉRINNGANGUR - EINSTAKT ÚTSÝNI  

OPIÐ
 H

ÚS

Fjárfestar - athafnamenn athugið! Í einkasölu ca. 1000 fm iðnaðarhús/vöruskemma 
með mikilli lofthæð og tvennum stórum innkeyrsludyrum. Stór 7300 fm lóð. 
Afstúkuð skrifstofa, kaffistofa og skrifstofa. Gott hús til afhendingar strax. Getur 
hentað undir bílaleigu, bílapartasölu, iðnað, verkstæði, lager, fyrir þungvinnuvélar 
og ýmislegt fleira. Góð kjör í boði.

 IÐNAÐARHÚSNÆÐI / VÖRUSKEMMA - 230 KEF

GÓÐ STAÐSETNING - LYFTUHÚS - YFIRBYGGÐAR SVALIR

Opið hús mánud. 29. sept. kl. 17:00-17:30.  
Björt og vel skipulögð 104,8 fm. 4ra herbergja íbúð á 6. hæð í lyftuhúsnæði. 
Yfirbyggðar svalir með fallegu útsýni. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan 
íbúðar. Frábær staðsetning, vel við haldið hús.

OPIÐ
 H

ÚS

GOTT TÆKIFÆ
RI

ENGJAVEGUR 14A - 270 MOS

OPIÐ
 H

ÚS

UNG PAR VILL 3JA HERBERGJA 
ÍBÚÐ Í -BÖKKUNUM Í GÓÐU 
ÁSTANDI. VERÐ ALLT AÐ 25M.

SÉRBÝLI Í HÓLAHVERFI, 
BREIÐHOLTI. MÁ ÞARFNAST 
ENDURBÓTA. HÁMARK 35M.



Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

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

 
Suðurvangur - Hafnarfjörður  - Einbýli 
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með bílskúr 
samtals 260 fm. Stofa, borðstofa, arinstofa, sjónvarpsskáli. 4-5 stór 
herbergi ofl. Svalir. Hellulagt bílaplan. Verandir. Góð staðsetning. 
Verð 56 millj.

 
Blikaás  - Hafnarfjörður - Glæsileg
Glæsileg 113 fm. 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð. Nýkomin 
sérlega falleg og vel innréttuð íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli með 
sérinngangi. 3  góð svefnherbergi. Góðar stofur, tvennar svalir. 
Útsýni. Allt sér. Verð 33,7 millj.

 
Norðurbakki - Hafnarfjörður - 3ja
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega íbúð í þessu eftirsótta 
húsi við Höfnina í Hafnarfirði. Íbúðin er 115,8 fm auk stæðis í 
lokaðri bílageymslu.  Eignin skiptist í Forstofu, hol, stofu, borðstofu, 
eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi, tvennar svalir, þvottahús og 
geymsla.Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Verð 36,9 millj.

 
Stuðlaberg - Hafnarfjörður 
Hraunhamar fasteignasala kynnir parhús á tveimur hæðum, 153,2 
fm auk bílskúrs 18 fm samtals 171,2 fm. Húsið er mjög vel staðsett 
í enda á botnlanga við opið svæði. Eignin skiptist í forstofu, 
snyrtingu, hol, eldhús, þvottahús, stofu og borðstofu. Á efri hæð 
eru þrjú herbergi, stórt hol, baðherbergi og fataherbergi /geymsla. 
Sérstæður bílskur.Laust strax. Verð 45 millj. 

 
Dalsás - Hafnarfjörður  - 3ja
raunhamar fasteignasala kynnir í einkasölu glæsilega fullbúna 
91,7 fm, 3ja herbergja íbúð 0202 á annarri hæð með sér inngang 
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er fullbúin að utan sem innan 
með gólfefnum og glæsilegum innréttingum. Til afhendingar strax. 
Verð 30,9 millj.

 
Fagrihvammur - Hafnarfjörður - 4 herb.
Nýkomin í einkasölu mjög fallega 4ra herbergja 106 fm. íbúð á 
3.hæð í góðu fjölbýli. Suður svalir. Sérþvottaherb. Laus fljótlega. 
Ein íbúð á stigapalli. Góð staðsetning. Útsýni. Verð 27,9 millj.

 
Aratún - Garðabær - Einbýli 
Nýkomið í sölu mjög gott einbýli á einni hæð ásamt bílskúr vel 
staðsett. Um er að ræða mjög gott einbýli á einni hæð með innbyg-
gðum bílskúr samtals 187,2 fm. ásamt ca 25 fm. garðstofu sem er 
ekki inn í heildar fm. Verð 51,9 millj.

 
Furuás - Hafnarfjörður - Raðhús
Nýkomið glæsilegt nýtt raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr samtals ca. 240 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga, 
mjög fallegt útsýni. Húsið afhendist fullbúið að innan án gólfefna. 
Fullbúið að utan, lóð grófjöfnuð. Afhending fljótlega. Verð 55 millj.

 
Asparholt - Garðabær - 4ra herbergja
Nýkomin í einkasölu fallega 4-5 herbergja 117 fm. íbúð á 1.hæð í 
litlu fjölbýli. Sérinngangur og sérpallur. 4 svefnherb. Mjög fallegt 
eldhús með vandaðri innréttingur og tækjum. Frábær staðsetning 
innst í botnlanga, jaðarlóð og óhindrað útsýni í vestur á Snæfell-
sjökul, borgina ofl. Verð 33,9 millj

 
Eskivellir 9a - Hafnarfjörður - Glæsileg íbúð
Nýkomin í einkasölu glæsileg 141 fm íbúð á efstu hæð í góðu 
nýlegu lyftuhúsi. 4 svefnherbergi. Bjartar stofur. Rúmgóðar suður 
svalir. Glæsilegt eldhús og baðherbergi. Stæði í bílahúsi. Frábært 
útsýni. Eign í sérflokki. Verð 35,9 millj.

 
Strandvegur -  Garðabær - 3 ja herbergja.
Hraunhamar kynnir glæsilega 116,6 fm 3ja herbergja útsýnisíbúð 
á þriðju hæð í vönduðu lyftuhúsi með bílkjallara. Húsið er mjög 
vel staðsett við strandlengjuna með opnu útsýni til sjávar og víðar.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi, 
þvottahús, geymslu ásamt stæði í bílageymslu. Laus strax. verð 
42,9 millj.

 
Háholt - Hfj. - 4ra herb. - Laus strax.
Björt og falleg 105 fm. 4ra herbergja íbúð á 3ju (efstu) hæð í góðu 
vel staðsettu fjölbýli með glæsilegu útsýni. Þrjú svefnherbergi. Gott 
þvottaherbergi innan íbúðar. Góðar flísalagaðar svalir. Laus strax. 
Verð 24,9 millj.

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.

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Skipalón 5 - Hafnarfjörður - Frábær staðsetning

-Nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir
-Stærðir frá 90,6 fm. til 153,8 fm.
-Bílaeymsla
-Lyfta
-Innréttingar og hurðir frá Parka
-Eldhústæki eru frá Gorenja
-Húsið klætt með álklæðningu að utan
-Afhending í september  2014
-Verð frá 27,7-46 millj.

Hraunás  - Garðabær - Einbýli 

Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum 
útsýnisstað í Ásahverfi í Garðabæ. Húsið er skráð 
samkvæmt fmr 302,9 fm á tveimur hæðum, þarf  af 
bílskúr 40,6 fermetrar. Einstaklega fallegt óhindrað 
útsýni er úr húsinu að Bessastöðum , Snæfellsjökli 
og víðar. Glæsilegur verðlaunagarður. Eign í sérflokki. 
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Verð 125 millj. 
Upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.

Skógarás -  Hafnarfjörður -  Einbýli 

Nýkomið í einkasölu stórglæsilegt tvílyft einbýli með 
innbyggðum bílskúr samtals 302 fm. 5 stór herbergi, 
tvö baðherbergi, glæsilegt eldhús og rúmgóðar 
stofur og borðstofur. Hátt til lofts. Halogenlýsing. 
Sérsmíðaðar innréttingar. Vönduð tæki. Parket,  
nátturuflísar á gólfum. Frábær staðsetning og útsýni. 
Eign í sérflokki. Verðtilboð.

Fléttuvellir hf, einbýli

Fallegt einbýlishús í lokuðum botnlanga vel staðsett 
í vallarhverfinu, húsið 208 fm og þar af er bílskúrinn 
57 fm. 
Eignin skiptist þannig: Forstofa, hol, 4 svefnherbergi, 
stofa, sjónvarpshol, baðherbergi, gestasalerni,  
þvottahús og bílskúr. 
Fallegar innréttingar, góð staðsetning, laust strax.  
V. 50 millj. 

Norðurbakki 1 og 3  miðbæ Hafnarfjarðar

- Fallegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir lyftuhúsi.
- Fullbúnar án gólfefna
- Baðherbergi og þvottahús flísalagt og fullbúið
- Stærðir frá 102 fm. -122 fm.
- Vandaðar innréttingar frá Trésmiðjunni GKS 
   og tæki frá Gornje.
- Flestar íbúðir með tvennum svölum.
- Mynd-dyrasími.
- Bílgeymsla.
- Örfáar íbúðir eftir

Þrastarás Parhús Hfj. - Einstök staðsetning. 

Einstaklega skemmtilega skipulagt parhús hæð  
og ris samtals 216 fm m innb. 31,4 fm bílskúr  
(sem er innréttaður) 5 svefnherbergi, tvær stofur. 
Góðar innréttingar, parket og flísar á gólfum að mestu. 
Stór timburverönd og skel(pottur) Glæsilegt útsýni til 
fjalla og borgarinnar. Laust strax.sölumenn sýna. 
V. 54 millj. 

Stuðlaberg  70 - Hafnarfjörður

Sérlega fallegt tvílyft endaraðhús á þessum vinsæla 
stað í Setbergslandinu, Húsið er 152 fm auk bílskúrs 
sem er 18 fm. samtals 170 fm. 4 svefnherbergi.Parket 
og flísar á gólfum. Verönd. Húsið er vel staðsett í 
botnlanga. Verð 46 millj. 

Fannahvarf 1 sérhæð Kópavogi

Opið hús í dag milli kl 17.30-18.00

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 121 fm 4ja  
herbergja efri sérhæð í nýlegu klasahúsi,
Sérinngangur á neðri hæð, 3 rúmgóð svefnherbergi, 
stórar s-svalir, sérþvottaherbergi ofl. Allt sér.
Útsýni, frábær staðsetning, 
Verð 39,8 millj.

Hjörleifur eigandi, s. 825-7264 býður ykkur velkomin.

OPIÐ HÚS

LAUST STRAX



Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Við erum hér!

Erum flutt í Kringluna 4-6, 9. hæð
í Stóra turni. Óskum eftir öllum 
stærðum og gerðum eigna á skrá.

Sæbraut - 170 Seltjarnarnes
Skemmtilegt 214 fm einlyft einbýlishús ásamt innbyggðum 
bílskúr á þessum eftirsótta stað á sunnanverðu Seltjarnar-
nesi. Íbúðin er 186,7 fm og bílskúr er 27,3 fm. Stórar stofur, 
arinn. Fjögur svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrting. 
Eldhús með þvottahúsi inn af. Húsið er að mestu leyti í 
upprunalegu horfi. Frábær staðsetning sunnan megin á 
Seltjarnarnesinu. Verð 71,5 millj.

Bergstaðastræti - 101 Reykjavík
Fallegt og mikið endurnýjað 171,1 fm einbýlishús í 
Þingholtunum. Á aðalhæð er forstofa og hol. Eldhús 
með fallegri hvítri innrétting. Borðstofa opin við eldhús. 
Rúmgóð stofa. Gestasnyrting nýlega endurnýjuð. Í risi eru 
þrjú svefnherbergi. Rúmgott baðherbergi með fallegu 
frístandandi baðkari. Í kjallara er hol, tvö herbergi og þvotta-
hús. Viðargólf og flísar á gólfum. Góður bílskúr með hita og 
rafmagni. Húsið hefur verið töluvert endurnýjað bæði að 
utan og innan. Verð 57,5 millj.

Þrastarlundur - 210 Garðabæ
Glæsilegt og mikið endurnýjað 234 fm tengihús á tveimur 
hæðum ásamt bílskúr, þ.e. aðalhæðin er 130 fm, kjallari er 
73 fm og bílskúr 31 fm. Húsið skiptist þannig: Á aðalhæð 
er forstofa, hol, gestasnyrting, setu- og borðstofa aðskildar 
með arni, eldhús með góðum innréttingum og tækjum, 
baðherbergi nýlega endurnýjað á vandaðan hátt, þrjú 
svefnherbergi. Steinskífa og parket á gólfum. Í kjallara er 
stórt alrými/stofa, svefnherbergi, baðherbergi og þvot-
tahús. Innangengt í bílskúr úr forstofu. Fallegur garður með 
timburverönd og miklum gróðri. Skipti á minni eign koma 
til greina. Verð 66,5 millj.

Viðjugerði - 108 Reykjavík
Afar vandað og glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum á 
eftirsóttum stað í Háaleiti. Húsið er samtals 290,8 fm, þar 
af bílskúr 26,8 fm. Stórar suðursvalir með viðarklæðningu 
á gólfi. Skjólgóður garður með stórri verönd. Glæsileg eign 
á frábærum stað. Húsið hefur verið í eigu sama aðila frá 
upphafi og hefur alla tíð fengið mjög gott viðhald. 

Stórlækkað verð - Mön - Danmörk
Stór eign/býli, sem nýtist í senn sem íbúðarhúsnæði og 
húsnæði til atvinnureksturs, t.d hótelrekstur. Eignin gæti 
líka hentað sem orlofshús fyrir stéttarfélög eða samtök. 
Eignin er staðsett á eyjunni Mön á suðausturhluta Sjálands 
í Danmörku var byggt árið 1860 í ferningslaga formi um-
hverfis húsagarð. Býlið stendur á stóru eignarlandi 1,48 
ha. Aðalíbúðarhús: 145 fm. Konsertsalur/fundarsalur: 125 
fm. Skrifstofurými 12 fm. Auka íbúð: 75 fm. Önnur rými - 
Hesthús: 270 fm. Bílskúr: 300 fm. Ónýttir hlutar: 200 fm. 
Þessa hluta eignarinnar, samtals u.þ.b. 770 fm er hægt að 
nýta í margvíslegum tilgangi. Möguleiki á að yfirtaka mjög 
hagstæð lán frá dönskum banka. Verð 59,9 millj.

Grímshagi - 107 Reykjavík
Sérlega glæsileg efri sérhæð með bílskúr ásamt ein-
staklingíbúð í kjallara og stóru geymslurými í þessu fallega 
tvíbýlishúsi, samtals að gólffleti 339,6 fm. Í kjallara er ein-
staklingsíbúð með baðherbergi sem tilheyrir. Stór geymsla 
íbúðar auk annarrar afar stórrar geymslu sem gæti nýst 
t.d. sem lageraðstaða. Fallegur og gróinn garður. Arkitekt 
hússins er Finnur Björgvinsson. Rétt við Háskólann.

Bræðraborgarstígur 7 - 101 Reykjavík  
Opið hús á morgun, þriðjudag, milli kl. 17:30 og 18:00.
Sérlega glæsileg og algjörlega endurnýjuð 179,6 fm íbúð á 
2. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin var innréttuð fyrir örfáum árum 
á afar vandaðan og fallegan hátt. Mjög stórar stofur ásamt 
stórri bókastofu. Eldhús með svölum út af. Svefnherbergi 
með fataherb. inn af. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, t.f. 
þvottavélar í lokuðu rými. Eikarparket á gólfum. Eign í al-
gjörum sérflokki. Getur einnig nýst sem skrifstofuhúsnæði.  
Verð 64,9 millj. Laus strax. 

Dunhagi 19 - 107 Reykjavík
Opið hús í dag, mánudag, milli kl. 17:30 og 18:00.
Stórglæsileg og mikið endurnýjuð 194,8 fm íbúð (þar 
af 49,2 fermetra íbúð ásamt aukaherbergi í kjallara) á 
frábærum stað í Vesturbænum. Aðalhæðin er 145,6 fm 
og skiptist í forstofu, stórar stofur, gestasnyrtingu, eldhús, 
þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og þrennar 
svalir. Íbúðin hefur nær öll verið endurnýjuð á sl. 5 árum. 
Eikarplankaparket á gólfum nema baðherbergjum sem eru 
flísalögð. Virkilega falleg, vel skipulögð og vel staðsett eign.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

EIGNIR VIKUNNAR

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

Sæviðarsund 13 - 2 íbúðir í sama húsi m/bílskúr  
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 1.10 KL.17-17:30 

Sæviðarsund 13, 167 FM.: Góð ca. 83 fm
3ja-4ra herb. íbúð með tvennum svölum 
á 1. hæð auk 29 fm. bílskúrs í fallegu húsi
við Sæviðarsund í Reykjavík. Íbúðinni fylgir 
ágæt ca. 52 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara. 
Samtals um 168 fm. Kjörið tækifæri fyir 
leigufjárfesta og fyrir alla sem þurfa á góðri
aukaíbúð að  halda. Verð 42,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 1.10  
FRÁ 17-17:30 VERIÐ VELKOMIN.

Hringbraut 32-kjallari
OPIÐ HÚS MÁNUD. 29.9 

g jg
FRÁ 17-17:30

Hringbraut 32: Falleg 3ja herbergja íbúð á
mjög góðum stað við HÍ. Fallegir bogagluggar.
2 svefnherbergi. Inngangur er bæði frá Hring-
braut og Tjarnargötu. Opið hús mánud. 29.9, 
gengið inn Tjarnargötumegin. Verið velkomin. 
Verð 25,9millj.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 29.9  
FRÁ KL. 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN

Háaleitisbraut 52, 3h.th.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 29.9 FRÁ 17-17:30

Háaleitisbraut 52, 3.h. t.hægri: Björt og falleg
4ra herbegja íbúð m. bílskúr í vel hönnuðu 
fjölbýlishúsi. Íbúðin er vel skipulögð með
3 svefnherbergjum, útgengi á svalir frá einu 
þeirra, rúmgóð stofa, eldhús og baðherbergi.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 29.9  
FRÁ KL. 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Reynihvammur 31 - Kópavogi, 
- OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 30.9 FRÁ KL. 17-17:30

Bakkavör, Valhúsahæð-Seltjarnarnesi

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Kristín Pétursdóttir löggiltur fasteignasali • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfræðingur 
Anna Kristín Samúelsdóttir viðskiptafræðingur • Einar Ágúst Magnússon

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

REYNIHVAMMUR 31: 207 fm. gott og mikið endurnýjað einbýlishús með bílskúr á skjólgóðum stað 
í suðurhlíðum Kópavogs. Arinn í stofu, 4 svefnherbergi. Einstaklega skjólgóður staður miðsvæðis á
Höfuðborgarsvæðinu. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 30.9 FRÁ 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.

Glæsilegt parhús á frábærum stað efst við Bakkavör á Seltjarnarnesi. Eignin er í jaðri Valhúsahæðar 
og frá henni er einstakt útsýni í allar áttir. Húsið stendur á 660 fm. eignarlóð og er um 315 fm. að
stærð. Innréttingar eru sérsmíðaðar, skv. teikningu Guðbjargar Magnúsdóttur innanhúsarkitekts.  
Bókið skoðun hjá sölumönnum Foldar- fasteignasölu.

Hæð

Gnoðarvogur sérhæð.
Glæsileg sérh. ásamt bílskúr. 4 svefnh., góðar stofur 
og eldhús með fallegri innréttingu. Verð 39,9 millj.

4ra herbergja

Unufell jarðhæð-SKIPTI á einbýl/raðhúsi
á Suðurnesjum
Ca. 100 fm. mikið endurnýjuð jarðhæð, sérpallur og
lítill garður, 3 svefnh.

Einbýli

SKOÐAÐU EINBÝLI Í VIÐARRIMA Á 
FOLD.IS-SKIPTI Á ÍBÚÐUM MÖGULEG.
Glæsilegt einbýli. Verð 66,9 millj.

Lindarbraut, Seltjarnanesi
Ca. 220 fm. fallegt vel viðhaldið einbýli. Fjögur 
svefnherbergi, rúmgóðar stofur m. arni. hol,  verönd 
m. heitum potti. Tvöfaldur bílskúr, auðvelt væri að
gera séríbúð. Verð 69,5 millj.

OPIÐ HÚS



 Hallakur 1. Garðabæ. Glæsileg endaíbúð í vestur.

Glæsileg 144 fm 4ra herb. 
endaíb. á efri hæð í suðves-
tur. Vandaðar eikarinnr., 
þvottaherb. í íb., bað m. 
kari+sturtu (gluggi). 3 stór 
sv.herb. Sérinngangur.  
Gluggar á 3 vegu.  
Áhv. gott íbúðarlán ca 25 m.  
Verð 46,7 m. 

Uppl.veitir Ingólfur  
S:896-5222

 Stuðlasel - hús með aukaíbúð

Valhöll fasteignasala 
kynnir í dag 296,2 fm ein-
býlishús á frábærum og 
veðursælum stað innst í 
botnlanga. Húsið er vel 
skipulagt og með 66 fm 2ja 
herbergja aukaíbúð sem er 
með sérinngangi. Fallegur 
og gróinn garður. 

Verð 64,5 millj, skipti á 
ódýrari eign skoðuð. Uppl. 
veitir Bárður sölustjóri í 
896-522

Opið virka daga frá kl. 9-17

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

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
Sölustjóri

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

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
Sölumaður

Erlendur  
Davíðsson  
s: 897-0199 
Lögg.fast.Sali

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

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 
s: 866-1515
Skrifstofustjóri 

Garðar
Kjartansson 
s: 853-9779
Sölumaður

Vilborg
Gunnarsdóttir 
s: 891-8660
Lögg.fast.Sali

Þórunn
Pálsdóttir 
s: 773-6000
Sölumaður

G. Andri 
Guðlaugsson
s: 662-2705
Sölumaður/Lögfr.

Eiríkur Þór 
Björnsson
s: 846-8487
Sölumaður

Holtasel - sérlega fallegt og vandað hús.

Nýkomið í einkasölu 230 fm 
einbýlishús á frábærum stað 
í grónu hverfi. Innb. 31 fm 
bílskúr. Vandaðar og góðar 
innréttingar. 5 svefnherb. 
Arinn. Mjög góð verönd í 
suðvestur. Parket og húsið 
hefur fengið sérlega gott 
viðhald, en eigendur byggðu 
húsið. Frábær barnvæn 
staðsetning. Fallegur og vel 
hirtur garður. 

Verð 58.5 millj. Uppl. veitir 
Bárður í s-896-5221.

Borgartún - LAUS STRAX 

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

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við Ennishvarf í Kópavogi

Í einkasölu glæsilega 155,7 
fm efri hæð í fjórbýli með 
fallegu útsýni yfir Elliða-
vatn.  Íbúðin skiptist í þrjú 
herbergi, tvö baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofur.  
Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Stórar suður svalir. 
Bílskúr í bílskúralengju.  

Verð 43,5 milj, uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á 
heida@valholl.is.

Klapparstígur 1,  lyftuhús með glæsilegu útsýni.

Opið hús þriðjudaginn 
30 september, milli kl. 
17.30-18.30. 
Í einkasölu glæsileg 92 fm 
3ja herb. á íbúð á annari 
hæð í lyftuhúsi. Tvö rúmgóð 
herbergi, nýlegt eikarparket 
á gólfum. Sérlega björt 
og vel skipulögð íbúð sem 
flæðir vel. Sameiginlegt 
þvottarhús á hæðinni. 
Vönduð sameign. Stæði í 
lokaðri bílageymslu.  
Verð 38 millj. Bárður 
verður á staðnum, gsm 
896-5221 

Falleg 145,3 fm hæð með bílskúr við Efstasund í Rvk

Í einkasölu falleg 145,3 
fm hæð í þríbýlishúsi við 
Efstasund í Reykjavík.  
Hæðin er 113 fm, þrjú her-
bergi og tvær stofur.  Falleg 
gólfefni, nýlega endurnýjað 
baðherbergi, og nokkur ár 
síðan að eldhús og tréverk 
var endurnýjað.  Bílskúrinn 
er 32,3 fm og í kjallara er 
sameiginlegt þvottarhús og 
sérgeymsla, innan gengt 
í sameign.  Verð 39,0 
milj, uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356  

eða á heidar@valholl.is

Einbýlishús við Þórsgötu í Reykjavík

79,3 fm 3ja herb. ein-
býlishús á þremur hæðum. 
Miðhæð skiptist í anddyri, 
eldhús og stofur.  Neðri hæð 
skiptist í rúmgott herbergi, 
baðherbergi og þvottarhús. 
Í risi er mjög rúmgott 
herbergi með kvistum. 
Miklir möguleikar, hús með 
sérgarði á frábærum stað.

Verð 39,8 milj, allar uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356 
eða á heidar@valholl.is

Kögursel - glæsilegt einbýli.

Mjög fallegt og vel við haldið 
einbýlishús á 2 hæðum með 
innbyggðum bílskúr á sjarmer-
andi, grónum og fjölskyldu-
vænum stað. Stutt í skóla. 
Glæsilegur bakgarður í suður. 
Hús sem vert er að skoða. 

Verð 54.7 milj. 

Upplýsingar veitir Bárður H 
Tryggvason í 896-5221.

Parhús við Aflakór í Kópavogi, með aukaíbúð

Í einkasölu 268 fm parhús á 
tveimur hæðum við Aflakór 
í Kópavogi.  Möguleiki 
á séríbúð á neðri hæð. 
Neðri hæð skiptist í 
fjögur herbergi, bílskúr, 
baðherbergi og geymsla. 
Efri hæð skiptist í tvö 
herbergi, stofur, baðherbergi 
og eldhús.  40fm svalir.  
Eignin skilast tilbúin að utan 
en að innan er hún tilbúin til 
innréttinga.  

Verð 59 milj.  Uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Fiskakvísl 10, glæsilegt endaraðhús

Opið hús þriðjudaginn 
30/9 frá kl: 17:30-18:00 að 
Fiskakvísl 10. 

Stórglæsilegt 271,2 fm 
endaraðhús auk 96 fm 
aukaíbúðar í kjallara. Mjög 
fallegur og stór garður.
Fimm svefnherbergi og tvö 
baðherbergi auk íbúðar. 
Tvöfaldur bílskúr.  Bjartar og 
stórar stofur með glæsilegu 
útsýni.  Einstaklega sme-
kkleg og falleg eign. V.71,5 
milj. uppl.veitir Þórunn í 

s:773-6000 eða í thorunn@valholl.is

Einbýli með stórbrotnu útsýni við Rituhóla í Reykjavík

Í einkasölu 326,9 fm ein-
býlishús með frábæru útsýni 
í efrabreiðholti Reykjavíkur. 
Húsið er skráð 199 fm , 
en hefur verið stækkað 
með nýtingu á nestu hæð.  
Húsið skiptist í fjögur 
herb. rúmgóðar stofur, tvö 
baðherbergi, saunaklefi og 
geymslur.  30 fm bílskúr 
með geymslu undir.  Falleg 
lóð og útsýni sem sjaldan 
sjést.   
Verð 64,5 milj.  Uppl. veitir 
Heiðar í S:693-3356 eða á 

heidar@valholl.is

Glæsileg 90 fm, 2ja herb. íbúð með stæði í bílakj.

Glæsilega 90,4 fm íbúð 
í lyftuhús í nánast nýju 
húsi við Friggjarbrunn í Úl-
farsárdal.  Vandaðar innrét-
tingar og gólfefni, glæsileg 
sameign og rúmgott stæði 
í bílakjallara.  Sérgeymsla í 
bílakjallara. Verð 28,9 milj, 
eignin er laus fljótlega. 
Allar uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356 eða á  
heidar@valholl.is.

Baldursgata - flott íbúð

Í einkasölu mjög falleg 
og nánast öll endurnýjuð 
þriggja herb. 91 fm íbúð á 2 
hæð með fallegu útsýni yfir 
Þingholtin. Hús endurnýjað 
að utan. Eign í sérfl.  

Verð 36.9 millj. 
Uppl. veitir Bárður í  
896-5221.

Lautasmári - 4 sv.herbergi. 

Mjög góð tæpl. 110 fm 
5.herb. íb. á 2.hæð í litlum 
4 íb. stigagangi. 4 svefnher-
bergi, góðar innréttingar, 
frábær staðsetning, örstutt í 
alla skóla, íþróttir, verslanir 
og þjónustu. 

Verð 31,9 m. Laus 1.nóv. 
2014. Uppl veitir Ingólfur 
896-5222.

  Aðalland 6. Fossvogi. 5.herbergja íbúð. Opið hús. 

Opið hús þriðjudaginn 
30/9 kl 17:00-17:30, að 
Aðallandi 6,(efsta bjalla)

Velskipulögð 5.herb. ca.120 
fm íbúð (4 svefnherbergi) á 
3.hæð (efstu) í litlu 5. íbúða 
fjölbýli (byggt 1983). Fallegt 
útsýni, suður svalir, þvot-
taherb. í íb. Gott skipulag. 
Viðgerðir að utan væntanle-
gar (sjá söluyfirlit).  
Verð 34,5 millj.  Ingólfur 
Giss. lg.fs. sýnir  
Sími:896-5222.

Ólafsgeisli  99, stórglæsilegt einbýlishús

Opið hús í dag mánudag 
frá kl: kl 17:30-18:00 að 
Ólafsgeisla 99. Stórglæsi-
legt og vandað  240,1 fm 
einbýli á tveimur hæðum 
þar sem ekkert hefur verið 
til sparað í hönnun og efnis-
vali innra sem ytra. 1.039 fm 
hornlóð, tvöfaldur bílskúr, 
mikil lofthæð og gott 
útsýni, Lumex lýsing inni og 
úti,sérsmíðaðar innréttingar, 
heillandi viðhaldsléttur 
garður. V.74,5 milj. uppl 
veitir Þórunn í s:773-6000 
eða thorunn@valholl.is

Þórðarsveigur 11, falleg 95,6 fm íbúð með stæði í bílag.

Opið hús í dag mán-
udag frá kl 17:30-18:00 
að Þórðarsveig 11, íbúð 
04-01 Í einkasölu falleg 
95,6 fm 3ja herb. endaíbúð 
á fjórðu hæð í lyftuhúsi, 
ásamt stæði í bílageymslu 
við Þórðarsveig í Grafarholti. 
Íbúðin er 3ja herb. en rúm-
góð geymsla með glugga 
gerir kleift að hafa þrjú 
svefnherbergi.  Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Verð 28,9 milj, Allar uppl. 
veitir Heiðar í s: 693-3356 
eða á heidar@valholl.is
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Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali        Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali 

Sólheimar 23 - 104 Reykjavík

VELKOMIN Í OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
29. SEPTEMBER KL. 17:30- 18:00

Góð þriggja herbergja íbúð á 12. hæð 
á þessum vinsæla stað í Reykjavík.  
Íbúðin er vel skipulögð og skiptist 
í eldhús, geymslu með tengi fyrir 
þvottavél, tvö herbergi og stofu með 
útgengi út á suðvestur svalir með 
frábæru útsýni. Mjög snyrtileg 
sameign. 

Lyngbrekka 9 - 200 Kópavogi

VELKOMIN Í OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
29. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00.

5 herb, 110,6 fm íbúð á miðhæð 
í þríbýlishúsi við Lyngbrekku í 
Kópavogi.

Vel skipulögð eign sem þarfnast 
standssetningar. V. 31,5 millj. 

Holtsgata 20 - 101 Reykjavík

VELKOMIN Í OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 
30. SEPTEMBER KL. 18:00 - 18:30.

Vel skipulögð og töluvert endurnýjuð 
þriggja herbergja íbúð á annari hæð á 
þessum vinsæla staði í 101. Endurný-
jað eldhús, endurnýjað bað, nýlegir 
skápar. Parket á gólfum. Sameign var 
tekin í gegn nýlega. Stutt í skóla og 
miðbæinn. V.32 millj.

Andrésbrunnur  - 113 Rvk.

Góð tveggja herbergja íbúð á barn-
vænum stað í Grafarholti. Íbúðin er 
vel skipulögð. Opið eldhús, þvotthús 
í íbúðinni. Virkilega skemmtileg eign 
sem vert er að skoða sem fyrstu kaup 
eða fyrir þá sem vilja minnka við sig. 
Stutt er í ósnerta náttúruna, skóla, 
leikskóla og golfvöllinn. V.24,9 millj.

Árvað 1 - 110 Reykjavík

Aðeins tvær íbúðir eftir í glæsilegu 
nýju fjölbýli í Norðlingaholti. Íbúðirnar 
eru 4 herbergja, 114 fm og 115,5. 
Vinsæll staður þar sem stutt er í 
skóla, leikskóla og náttúruna. Mjög 
vandaðar og skemmtilegar eignir. 
Sjón er sögu ríkari.  

V.35,2 millj. - 114 fm íbúð. 

V.37,4 millj. - 115,5 fm íbúð   

Barðastaðir - 112 Reykjavík

Mjög glæsilegt 225,6 fm raðhús á 
tveimur hæðum, bílskúrinn er 43,6 fm.  
Eignin skiptist í efri hæð: forstofu, 
forstofuherbergi, hol, stofu, eldhús,  
snyrtingu og bílskúr. Neðri hæð: 3 
hol, svefnherbergi, baðherbergi, spa-
slökunarherbergi og þvottaherbergi. 
V.65,9 millj.

Stigahlíð - 105 Reykjavík

Mjög góða 83,7 fm íbúð á 3. hæð í 
mjög snyrtilegu og góðu húsi við Sti-
gahlíð. Íbúðin skiptist í litla forstofu, 
rúmgóða bjarta stofu og borðstofu 
með útgengi út á svalir,  tvö svefn-
herbergi, eldhús og baðherbergi með 
sturtu. Í sameign er góð geymsla og 
sameiginleg hjólageymsla, þvottahús 
og þurrkherbergi. V.28,5 millj.

Bollagata - 105 Reykjavík

Mjög skemmtileg og vönduð 95,9 fm 
efri hæð í þríbýli. Íbúðin skiptist í hol, 
stofu, borðstofu, 2 svefnherbergi, 
eldhús, baðherbergi og sér geymslu.  
Í kjallara er sameigninlegt þvottahús. 
V- 35,9 millj.

Glitvellir - 221 Hafnarfirði

Glæsilegt 179,6 fm einbýlishús með 
36 fm innbyggðum bílskúr.  Allt húsið 
er flísalagt með fallegum flísum og 
hita í gólfum. Stór og góður pallur er 
fyrir aftan húsið. Virkilega falleg eign 
á góðum stað á Völlunum í Hafnar-
firðinum. V.55,9 millj.

Blöndubakki - 109 Reykjavík

Mjög skemmtileg 5 herbergja íbúð á 
1. hæð í góðu fjölbýli.  Eignin skiptist 
í forstofu, gang, stofu/borðstofu, 
eldhús, 3 svefnherbergi, baðherbergi 
og þvottaherbergi. Í kjallara er sér 
íbúðarherbergi með aðgangi að 
snyrtingu og sturtu og sér geymsla. 
Góð sameign. V.25,9 millj.

Hátún - 105 Reykjavík

Nýstandsetta 58,6 fm 2 herbergja 
íbúð í kjallara á vinsælum stað 
miðsvæðis í Reykjavík.  Íbúðin skiptist 
í forstofu, gang, stofu, svefnherbergi, 
eldhús, baðherbergi, sér geymlsu auk 
útigeymslu. V. 19,9 millj.   

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Erum með kaupendur 
sem leita eftir:

• 3 herbergja íbúð  
 í Grafarvogi.

• 4 herbergja íbúð á  
 jarðhæð í Norðlingaholti  
 eða Grafarholti.

• Húsnæði sem hentar  
 undir rekstur gistiheimilis  
 miðsvæðis í Reykjavík.
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Hvað er svona sneddí við snjall-
sjónvarp? Ólíkt gömlu túb-
unni og venjulegum sjón-

vörpum getur snjallsjónvarp tengst 
internetinu og þar með er hægt að 
streyma myndefni, hlusta á tónlist og 
útvarp, kíkja á Facebook og Youtube 
og spila leiki í sjónvarpinu svo eitt-
hvað sé nefnt. Til að fá sem mest út úr 
snjallsjónvarpi er best að nota smáfor-
rit, eða öpp, rétt eins og gert er í snjall-
síma. 

Gegnum sum snjallsjónvörp er 
hægt að hringja myndsímtöl eða 
„skypa“ og á risaskjánum er eins og 
viðkomandi sitji hjá þér í stofunni sem 
er stórskemmtilegt.

Þótt snjallsjónvarpið megi á marg-
an hátt nota eins og tölvu er ekki mælt 
með að fara inn á heimabankann í 
sjónvarpinu. Það er víst hægt að hakka 
sig inn í snjallsjónvörp eins og tölvur.

Sum snjallsjónvörp „læra“ smám 
saman á áhorfandann og hvers konar 
efni hann vill helst horfa á og hvenær, 
og geta komið með tillögur að efni, 
sem getur verið þægilegt þegar hug-
myndaauðgina vantar í kósýkvöldið.

Við snjallsjónvarp er síðan hægt að 
tengja önnur raftæki eins og fartölv-
una, myndavélina, magnara og hátal-
ara, dvd-spilara eða gamla vídeótæk-
ið og símann og skoða eða spila efni af 
þessum tækjum. 

www.wikipedia.org
www.tomsguide.com

Snjallsjónvarpið er sneddí
Er ekki sjónvarp bara tæki til að horfa á Downtown Abbey og tíu fréttir? Hvað er það sem gerir snjallsjónvarp að svona miklu 
sniðugra tæki en gamla túbusjónvarpið var? Það getur til dæmis tengst internetinu, í því er hægt að „skypa“ og fleira og fleira.

Tengdu 
símann við 
sjónvarpið 
og horfðu 
á efni úr 
símanum á 
sjónvarps-
skjánum.

Tengdu magnara og hátalara við snjallsjónvarpið og haltu 
dúndrandi veislu.

Sum snjallsjónvörp „læra“ smám saman á áhorfandann og geta komið með tillögur að 
efni, sem getur verið þægilegt þegar hugmyndaauðgina vantar í kósýkvöldið.

Frægðarhöll sjónvarpsins var komið á fót árið 1984 af bandarísku 
sjónvarpsakademíunni til að heiðra einstaklinga eða sjónvarps-
teymi sem lagt hafa mikið af mörkum á sviði lista, vísinda og sjón-
varpsframleiðslu í sögu sjónvarpsins. 

Fyrsta hátíðlega athöfnin var haldin árið 1984 til að heiðra leik-
arana Lucille Ball, Paddy Chayefsky, William S. Paley, Milton 
Berle, Norman Lear, David Sarnoff og Edward R. Murrow, sem þar 
með urðu fyrstu heiðursfélagar í Frægðarhöllinni. Þau hlutu gler-
styttu að launum eftir myndhöggvarann Pascal sem sýnir tvo 
ballettdansara og áttu að endurspegla þann mikla sjálfsaga sem 
allar listgreinar útheimta. 

Frá árinu 1988 hafa verðlaunin verið tindrandi sjónvarps-
skjár úr ekta kristal sem stendur á bronsfæti, hannaður af Roma-
in Johnston.

Fimm eða fleiri heiðursfélagar eru jafnan teknir í Frægðarhöll 
sjónvarpsakademíunnar á ári. Allir eiga það sameiginlegt að hafa 
markað djúp spor á sjónvarpsskjánum sem einstaklingar eða leik-
arapör fyrir utan sjónvarpsþáttaröðina I Love Lucy árið 1990.

Aðeins Prúðuleikararnir hafa afþakkað veru sína í Frægðar-
höllinni af ókunnum orsökum.

Frægðarhöll sjónvarps

Prúðuleikararnir Fossi björn, ungfrú Svínka og Kermit froskur hafa glatt marga við sjón-
varpsskjáinn en ekki enn þegið inngöngu í Frægðarhöll sjónvarpsins.

Greiða þarf 2.610 kr. 
aðgangsgjald.

Internet á ljóshraða
Við bjóðum upp á internet á ljóshraða til 80 
þúsund heimila. Það er einfalt að athuga 
hvort þitt heimili er tengt, á 365.is geturðu 
séð hvort þú kemst á ljóshraða.

Hægt er að nálgast allar nánari upplýs-
ingar og panta tengingu á 365.is.

0 KR.
LJÓSHRAÐI FYLGIR

MEÐ VÖLDUM
SJÓNVARPS-
ÁSKRIFTUM

Frá 3.490 kr.

100
Mb/s

200
Mb/s

400
Mb/s

Nú getur þú fengið mikinn hraða, 
meiri hraða og miklu meiri hraða.

NÝTT! 

Þótt hægt sé að 
komast á netið í 

snjallsjónvarpinu 
er ekki mælt með 

því að fara inn á 
heimabankann, 

heldur nota 
tölvuna til þess.

Snjallsjónvarpið getur 
lesið gögn af korti.

Tengdu usb-lykil við sjónvarpið og taktu 
upp efni í sjónvarpinu eða náðu í efni af 
lyklinum til að horfa.

Hægt er að tengja 
myndavélina við 
snjallsjónvarpið 

og fletta gegnum 
sumarfríið á 

skjánum.



Pakkar sem
passa þér 
og þínum!Áskrifendur 365 

fá allt að 50%
afslátt hjá fjölda

fyrirtækja 
og verslana.

Fjölskyldu
pakkinn

3 stöðvar 6 stöðvar 9 stöðvar 14 stöðvar

Skemmti
pakkinn

Sport
pakkinn

Stóri
pakkinn

Tónlist í bland við íslenska 
dagskrá allan sólarhringinn.

Frumsýndir daglega þættir 
og bíómyndir. Fréttir og 
fjölbreytt íslensk dagskrá.

Erlent gæðaefni í bland við 
íslenska dagskrá.

Sígildir innlendir og 
erlendir þættir.

Frábærar kvikmyndir 
allan sólarhringinn.

Talsett barnaefni frá 
morgni til kvölds.

Tónlist í bland við íslenska 
dagskrá allan sólarhringinn.

Tónlist í bland við íslenska 
dagskrá allan sólarhringinn.

Tónlist í bland við íslenska 
dagskrá allan sólarhringinn.

Frumsýndir daglega þættir 
og bíómyndir. Fréttir og 
fjölbreytt íslensk dagskrá.

Erlent gæðaefni í bland við 
íslenska dagskrá.

Sígildir innlendir og 
erlendir þættir.

Frábærar kvikmyndir 
allan sólarhringinn.

Talsett barnaefni frá 
morgni til kvölds.

Fersk sjónvarpsstöð með 
erlent gæðaefni í bland 
við íslenska dagskrá.

Talsett barnaefni frá 
morgni til kvölds og 
Krakkabíó alla daga
 kl. 19.00.  Allir Ensku leikirnir í beinni 

og Messan með Gumma Ben.

Íþróttaumfjöllun og beinar 
útsendingar frá stærstu 
íþróttaviðburðum í heimi.

 Allir Ensku leikirnir í beinni 
og Messan með Gumma Ben.

Meistaradeildin, NBA, 
FA-bikarinn, Enski deilda-
bikarinn, Evrópudeildin, 
Formúla 1, MotoGP,
spænska deildin, 
þýski handboltinn, UFC 
og Gunnar Nelson, box, 
Pepsí-deildin o.fl.

Spjallþættir, viðtöl,
glæsilegustu mörkin o.fl.

Allt um Chelsea á einni 
og sömu stöðinni. 

Flottustu mörkin, viðtöl,
samantektir o.fl.

Pakkar 2.990 kr.

Þrjár hliðarrásir Stöð 2 Sport

r 2.990 kr.2.990 kr. 8.490 kr. 11.990 kr. 17.490 kr.

Internet og heimasími 0 kr. 
(í stað 3.490 kr.)

Internet og heimasími 2000 kr. 
(í stað 3.490 kr.)

Internet og heimasími 0 kr. 
(í stað 3.490 kr.)

Internet og heimasími 0 kr. 
(í stað 3.490 kr.)

Þrjár hliðarrásir Stöð 2 Sport

Áskrifendur 365 
fá allt að 50%

afslátt hjá fjölda
fyrirtækja 

og verslana.

Fjölskyldu
pakkinn

j y

3 stöðvar 6 stöðvar 9 stöðvar 14 stöðvar

Skemmti
pakkinn

Sport
pakkinn

p Stó
pak

óri
kkinnnn

Internet og 
heimasími fylgir 
völdum pökkum

Fullt verð: 3.490 kr.

Spjallþættir, viðtöl,
glæsilegustu mörkin o.fl.

Allt um Chelsea á einni 
og sömu stöðinni. 

Flottustu mörkin, viðtöl,
samantektir o.fl.
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Chili Burn-töflurnar eru 
byltingarkenndar töflur sem 
hjálpa til við fitubrennslu 

á náttúrulegan hátt,“ segir Birna 
Gísladóttir, sölu- og markaðsstjóri 
hjá Icecare, sem flytur inn Chili 
Burn. 

Chili Burn-töflurnar innihalda 
chili-jurtina sem eykur brennslu, 
grænt te sem örvar meltinguna, 
króm sem minnkar sykurlöngun, 
piparmyntuolíu sem dregur úr 

uppþembu og 
vindgangi ásamt 
B-vítamíni og 
magnesíum. 
„Chili Burn 
virkar þannig 
með þre földum 
hætti, það eykur 
brennslu, örvar 
meltinguna og 

minnkar sykurlöngunina.“

LOKSINS FUNDIÐ ÞAÐ SEM VIRKAR
Helene Jenssen hefur tekið Chili 
Burn-töflurnar inn daglega í rúma 
tvo mánuði. „Ég hef lagt af og ekki 
bætt kílóunum á mig aftur. Ég 
nota minni fatastærðir og það er 
frábært.“

Hún segist hafa barist við hliðar-
spik og stóran maga í mörg ár, 
reynt allt til að grennast en ekkert 
gengið. „Þegar ég las að chili væri 
náttúrulega efnið í Chili Burn-töfl-
unum fór ég strax í næstu heilsu-
verslun og keypti mér pakka – og 
þá fór eitthvað að gerast! Eftir að 
ég fór að taka Chili Burn inn hef 
ég minnkað matarskammtana 
aðeins. Mér líður betur í mag-
anum og ég er ekki eins þrútin 
og útþanin eins og ég var áður 
eftir máltíðir. Ég var næstum búin 
að gleyma því hvað manni getur 
liðið vel þegar maður lítur vel út. 
Ég mun aldrei verða þybbin aftur 
og mun halda áfram að taka inn 
töflurnar.“

FRAMLEITT OG PRÓFAÐ Í 
SKANDÍNAVÍU 
Sænskir sérfræðingar hjá New 
Nordic hafa þróað þessar nýju 
töflur byggðar á efnum úr chili-

plöntunni. Þykkninu hefur verið 
blandað saman við önnur nátt-
úruleg efni sem innihalda cate-
chins-andoxunarefni. Klínískar 
rannsóknir sem hafa verið birtar 

í vísindatímaritinu „Obesity“ 
sýna fram á að sama magn 
af þeim innihaldsefnum og 
er í töflunum getur dregið úr 
líkamsfitu. Sérfræðingarnir 
bættu pipar mintuolíu við 
töfluna, sem dregur úr upp-
þembu og vindgangi. 

Sérstakar ráðstafanir hafa 
verið gerðar til að hámarka 
bestu gæðin bæði úr chili-
plöntunni og öðrum inni-
haldsefnum, allt frá vinnslu 
þar til neytandinn tekur við 
þeim.

FITUBRENNSLA Á 
NÁTTÚRULEGAN HÁTT
Chili Burn-töflurnar auka brennslu, örva meltingu og minnka sykurlöngun. 
Helene Jenssen hefur lagt af eftir að hún fór að taka Chili Burn reglulega. 

HELENE 
JENSSEN 

BYLTINGAR KENNDAR TÖFLUR Birna Gísladóttir, sölu- og markaðsfulltrúi hjá 
Icecare, segir Chili Burn vera byltingarkenndar töflur sem hjálpi til við brennslu á nátt-
úrulegan máta.

Ég hef notað Femarelle í 
nokkra mánuði og finn það 
núna hve miklu máli það 

skipti fyrir mig að byrja á þess-
ari snilldarvöru,“ segir Valgerð-
ur Kummer Erlingsdóttir. 

„Ég er komin á þann aldur þegar 
konur byrja að finna fyrir breyting-
um en þannig var það hjá mér áður 
að ég var farin að svitna mikið yfir 
daginn og var ég oft með skapsveifl-
ur, jafnvel að 
ástæðulausu. 
Ég var ekki 
sátt við þessa 
líðan, ég fékk 
hormónatöflur 
hjá lækninum 
en var aldrei 
róleg yfir að 
nota þær. Mér 
líður núna svo 
miklu betur en 
áður, og jafn-
vel betur en 
 þegar ég var að 

nota  hormónatöflurnar. Ég tek 
yfirleitt bara eitt hylki á dag, en 
stundum tvö þegar ég er í miklum 
hita á sumrin. Ég er svo ánægð að 
ég mæli með Femarelle við allar 
mínar vinkonur og ég veit að 
nokkrar eru að nota það líka. 
Femarelle hefur hjálpað mér 
alveg ótrúlega mikið og bjargað 
líðan minni,“ segir Valgerður.  

FEMARELLE BJARGAÐI 
LÍÐAN MINNI
Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á breyt-
ingaaldri. Femarelle er gert úr jurtaefnum og rann-
sóknir sýna að það slær á einkenni tíðahvarfa og 
hefur hjálpað mörgum konum að ná betri líðan.

LÍÐUR MIKLU BETUR Femarelle hefur hjálpað Valgerði mikið en hún fann áður fyrir 
skapsveiflum og svitnaði mikið.  MYND/GVA

Svefntruflanir geta stuðlað að 
vanlíðan. Við búum í hröðu 
og erilsömu samfélagi sem 

veldur því að svefntruflanir eru 
gríðarlega algengar. Ef þú færð 
ekki nægan svefn geturðu fengið 
bauga undir augun, húðin orðið 
föl og einnig getur það valdið 
þyngdaraukningu þar sem þú eyk-
ur framleiðslu á hormónum sem 
kalla fram hungurtilfinningu.

SKAÐLEGT FYRIR LÍKAMANN
Svefnleysi veldur því að líkaminn 
endurnýjar sig hægar, sem getur 
veikt ónæmiskerfið. Í raun getur 
svefnleysi verið mjög skaðlegt 
fyrir líkamann. Það er ekki óal-
gengt að vinir og samstarfsmenn 
hafi áhyggjur af þér. Svefnleysi er 
svo skaðlegt fyrir fólk að það er 
viðurkennt sem áhrifarík pynting-
araðferð.

SOFÐU BETUR 
Til þess að hjálpa þér við að losna 
við hvíldar- og svefnlausar nætur 
ættir þú að prófa Melissa Dream-
töflurnar. Sítrónu melis-töflurnar 

(lemon balm) viðhalda góðum og 
endurnærandi svefni.

MELISSA DREAM
Í gegnum aldirnar hefur sítrónu-
melis (lemon balm), melissa 
officinalis, verið vinsæl meðal 
grasalækna. Þaðan dregur varan 
nafn sitt, Melissa Dream. Þessi 
vísindalega samsetta náttúruvara 
er hannað til að aðstoða þig við að 
sofa betur og 
vakna endur-
nærð/ur og 
inniheldur ekki 
efni sem hafa 
sljóvgandi áhrif. 
Sítrónumelis-
taflan (lemon 
balm) inniheld-
ur náttúrulegu 
amínó sýruna 
L-theanine, 
sem hjálpar til 
við slökun auk 
alhliða B-vítam-
ína, sem stuðla 
að eðlilegri 
taugastarfsemi. 

Auk þess inniheldur taflan mikið 
af magnesíum, sem stuðlar að 
eðlilegri vöðvastarfsemi og dregur 
þar með úr óþægindum í fótum og 
handleggjum og bætir svefn. 

SLAKAR BETUR Á
Unnur Hjartardóttir hefur lengi átt 
erfitt með svefn og fundist erfitt 
að slaka á vegna þreytu og verkja. 
„Eftir að ég byrjaði að taka Melissa 

Dream fyrir fjórum 
mánuðum hef 
ég fundið miklar 
breytingar til hins 
betra. Ég tek tvær 
töflur um það bil 
klukkutíma fyrir 
svefn á kvöldin 
og ég finn að ég 
slaka betur á og 
þreytuverkir og 
fótapirringur hafa 
minnkað mikið. Ég 
vakna úthvíld og 
mér líður almennt 
betur í líkamanum 
eftir að ég byrjaði 
að taka Melissa.“

VAKNAR ÚTHVÍLD OG LÍÐUR BETUR
ICECARE KYNNIR  Melissa Dream-töflurnar fá þig til að slaka á, sofa betur og vakna endurnærð/ur. Þetta er ekki lyf heldur nátt-
úruleg vítamín og jurtir. Eftir að Unnur Hjartardóttir byrjaði að taka Melissa Dream líður henni almennt betur í líkamanum. 

ÚTHVÍLD Unnur Hjartardóttir hefur lengi átt erfitt með svefn en líður mun betur eftir 
að hún byrjaði að taka Melissa Dream. MYND/VALLI

SÖLUSTAÐIR Fæst í öllum  apótekum, heilsuvöruverslunum og í heilsuhillum stórmarkaða. Einnig á vefverslun www.icecare.is. UPPLÝSINGAR  www.icecare.is og Femarelle á Facebook.



BÍLAR &
FARARTÆKI

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

NÝ A-LINER SOFA BED
ÚTSALA, A-liner Classic Sofa Bed, 
Ísskápur, Truma, álfelgur, hár og flottur 
vagn, ATH aðeins 2 stk í boði, Verð 
2.690.000kr , Er á staðnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau 

11-15
http://www.isband.is

M.BENZ GL 320 CDI 4Matic, Árg 
9/2007, ek 107 Þ.KM, dísel, sjálfsk, 7 
manna, Mjög flottur umboðsbíll og 
einn eigandi, Ásett verð 7.390þkr, 
Rnr.151442. Er á staðnum,

BMW 545i SMG. Árg 1/2004, ek128 
Þ.KM, 334hö, SMG skipting, head 
up display, leður, lúga, hlaðinn 
aukabúnaði, Lítur út sem nýr, Verð 
3.490.000. Rnr.118879. Er í salnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau 

11-15
www.100bilar.is

MERCEDES-BENZ E 200 NGT. 
Árgerð 2013, ekinn 80 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 5.990.000. 
Rnr.990827.

 Kia cee‘d LX 1.6 disel sjálfsk.. Árgerð 
2011, ekinn 68 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.250.000. Rnr.990794. 4 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

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

AUDI A4 avant. Árgerð 2012, ekinn 
32 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.210569.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 Bílar til sölu

KAUPUM BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

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

 250-499 þús.

7 MANNA DIESEL - TILBOÐ 
499 ÞÚS!

MMC PAJERO 4X4 2800 TURBO 
DIESEL 7MANNA árg‘98 ek.232 þús, 
bsk, sko 15, einn eigandi til 2013, lítur 
vel út, ásett verð 690 þús TILBOÐ 499 
ÞÚS möguleiki á 100% visaláni í 36 
man s.841 8955

TILBOÐ 420 ÞÚS - VÍSALÁN
FORD FOCUS 2002 ek.159 þús, 
5 dyra, beinskiptur, nýleg kúpling, 
skoðaður 15, lítur vel út! verð 620 
þús TILBOÐ 420 ÞÚS möguleiki á 
100%visa raðgreiðslum s.841 8955

 500-999 þús.

ÞÉTTUR OG GÓÐUR 
DÍSEL BÍLL

Pajero Sport 2.5 dísel. árg ‚01. ek 
165þús km. bsk. sk ‚15. smurbók frá 
upphafi. 4x4. hátt og lágt drif. flottur 
bíll. ásett verð 1.190þús. Tilboðsverð 
aðeins 790þús stgr. vísalán í boði. 
s:659-9696

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki 
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



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

Þingás. 
Fallegt og vel byggt  228,8 fm. einbýli auk 44,5 fm. 
bílskúrs, samtals, 267,3 fm. við Þingás í Seláshverfi. Fallegar 
innréttingar. Góð gólfefni. Arin í stofu. Útgengt ur stofu á 
nýlegan sólpall. Flottur garður. Tvíbreiður bílskúr.  Sér íbúð á 
jarðhæð.  V. 64,9 m.  8677

Brúnaland.
Mjög vel staðsett  216 fm. raðhús á flottum stað í Fossvogi. 
Eign á tvæmur hæðum með fjölskylduvænni skipulagningu. 
4 svefnherbergi, tvö baðherbergi, góður garður. Stórar svalir. 
Garður í suður.  V. 57 m.  8453

Fellsás.
Mjög gott 312 fm. einbýli á fallegum útsýnisstað í 
Mosfellsbæ. Á neðri hæð eru tvær íbúðir sem eru  leigðar út. 
Falleg efri hæð með góðum innréttingum. Bílskúr með góðri 
lofthæð. Stór og gróin lóð. V. 59.6 m.  8290

Klapparhlíð. Mosfellsbær.
Vel staðsett 100 fm. íbúð á jarðhæð í tveggja hæða 
fjölbýli í Mosfellsbæ. Sér inngangur og sér sólpallur með 
skjólveggjum. Tvö góð svefnherbergi. Fín eign sem er laus 
strax við kaupsamning.  V. 30,5 8711

Marteinslaug.
Glæsileg 117 fm. íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi við 
Marteinslaug í Grafarholti. Íbúðinni fylgir yfirbyggt bílastæði. 
Vandaðar innréttingar, Skápar og gólefni. Allt fyrsta flokks. 
Flott útsýni. Getur losnað fljótt. Áhv. 8,3 m.   V. 32,5 m.  
8712

Meistaravellir.
Falleg 57 fm. íbúð á jarðhæð. Snyrtileg íbúð í góðu 
viðhaldi. Björt stofa og gott skipulag. Topp eign á vinsælum 
stað.   8721

Unnarbraut á Seltjarnarnesi. 
Skemmtileg 54 fm. íbúð í kjallari á Unnarbraut á Nesinu. 
Líðið fjölbýli. Góðar innréttingar.Falleg gata og rólegt 
umhverfi.   8722

Reykjahvoll í Mosfellsbæ.
Erum með 4 flottar og vel staðsettar einbýlishúsalóðir í 
Mosfellsbæ. Innst í Reykjadal, innan við Reyki.   
Verð  frá 10 millj.   8719

Samtún. 
Góð 49 fm. kjallaraíbúð við Samtún. Plastparket á gólfum.  
Góð eldhúsinnrétting.  Björt stofa.  V. 16,8 m.  8720

MIKIL SALA – MIKIL SALA
 fasteign.is – fasteign fyrir þig

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Kíktu á nýja og glæsilega 
heimasíðu fasteign.is

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

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

 Viðgerðir

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

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

 Vinnuvélar

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

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

 Varahlutir

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

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og 
nýja varahluta í margar gerðir bíla. 
Tökum einnig að okkur viðgerðir. 
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

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

 Hreingerningar

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

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

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Málarar

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

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð. 
Sími. 891 9890 malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

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

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

 Húsaviðhald

Tökum að okkur stærri og smærri 
verkefni f. einstaklinga og húsfélög. 
Fagmenn á öllum sviðum. B. R Bygg 
ehf S. 858 3373 brbygg@simnet.is

ÓLI SMIÐUR
Tek að mér verk stór sem smá, úti 
og inni, almenn verkstæðis- og 
viðhaldsvinna. Mikil reynsla og vönduð 
vinnubrögð. S. 698-9608.

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.

STRÚCTOR 
BYGGINGAÞJÓNUSTA EHF.

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

 Nudd

Ertu með stirðar mjaðmir, verki niður 
í læri. Eða viltu koma og slaka á í 
notarlegu umhverfi? Nuddstofan Jera 
Síðumúla. S. 659-9277.

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

 Rafvirkjun

Tek að mér endurnýjun raflagna. S. 
615-2638 www.rafrænn.is Löggildur 
rafverktaki.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Samskipti sér um skönnum 
verkteikninga, ljósmynda , stóra 
veggspjalda, og OCR skönnun. S: 
5807820 eða sendu okkur fyrirspurn á 
sala@samskipti.is

 Óskast keypt

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.

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17, 
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 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.

HEILSA

 Heilsuvörur

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 Rvk. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

STUNDASKRÁ - SCHEDULE:
NORSKA I , II & NORSKA f. 
Heilbrigðisgeira, ICELANDIC - 
ÍSLENSKA f. útlendinga. ENSKA f. 
fullorðna. Byrja/Start: 13/10, 10/11, 
8/12, 13/1. 4 vikur/5 x í viku - 4 
weeks/5 days a week. Kvöld/Síðdegi/
Morgna. Evenings/Afternoons/
Mornings. Aukatímar 90 mín/kr 6000,-
: STÆ, EÐL, EFN. www.iceschool.is. 
Fullorðinsfræðslan- IceSchool, Ármúli 
5. s. 557 1155.

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU 80- 400 FM 
HÚSNÆÐI MEÐ ALLT 

AÐ 4M LOFTHÆÐ 
MIÐSVÆÐIS Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi og Auðbrekku (gömlu 
Toyota húsunum) hentar undir 

léttan iðnað, heildsölur o.fl greið 
aðkoma að húsnæðinu, frábært 

auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

Herbergi m/húsgögnum, 
sérbaðherbergi og aðgangur að 
eldhúsi til leigu í Trönuhrauni 10, Hfj. 
S. 899 7004.

 Geymsluhúsnæði

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

VETRARGEYMSLA 
Í REYKJAVÍK

Fyrir tjaldvagna, felli- og hjólhýsi. 
Öruggt og gott húsnæði. Uppl. í s. 
8462986.

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Opið helgina 27. - 28. 
september og 4. - 5. október frá kl. 11 
til 18. Uppl. í s. 895 3176 & 864 3176

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

HEIMILISHJÁLP „AMMA”
Óskum eftir konu til að 
sinna barnapössun og léttum 
heimilisstörfum í 105 RVK. Umsóknir 
sendist til bara.brynjolfs@simnet.is

til sölu
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Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

HM94202 Flokkunarílát.
L75 B35 H81 cm

Sorptunnur og flokkunarílát

HM94203 Flokkunarílát.
L75 B35 H81 cm

HM94930 Flokkunarílát.
L75 B35 H81 cm

HM94930 Flokkunarílát.
L90 B35 H89 cm

Integro og Integro City.
Tunnurnar eru smekkelga 

hannaðar með sígarettu vörn.

Sorptunnan Tospy 2000
Fáanleg í mörgum litum

Sorptunnan sem allir þekkja

Smekkleg stubbahús.
Sem auðvelt er að tæma.

Ryðfrít stál

Smart hönnun

Endingargóðar

Stubbahús
- á veggi eða frístandandi

Intergro City ruslatunnur.

Gott verð
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Sævar Bjarnason (2095) hafði svart 
gegn Jóni Trausta Harðarsyni (2042) 
í fjórðu umferð Haustmóts TR.
Svartur á leik 

19...Rxe4! (19...Rg4! var reyndar enn 
sterkari) 20. Bxf7+ Kh8 21. He1 Rxc3 
22. Bf2 Df6 23. Bh5 Re2+! 24. Kh1 
Rf4 25. Bg4 Rd3 og svartur vann 
skömmu síðar. Hlé er á Haustmótinu 
fram yfir Íslandsmót skákfélaga.
www.skak.is Staðan á Haustmótinu.

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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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.

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. Loga, 6. mannþyrping, 8. meðal, 
9. loft, 11. tveir eins, 12. afspurn, 
14. gistihús, 16. Mun, 17. viður, 
18. skurðbrún, 20. klaki, 21. pottréttur.
LÓÐRÉTT
1. frásögn, 3. gangþófi, 4. sumbl, 
5. styrkur, 7. sammála, 10. arinn, 
13. sigað, 15. andaðist, 16. kirna, 
19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lifa, 6. ös, 8. lyf, 9. gas, 
11. ll, 12. umtal, 14. hótel, 16. ku, 
17. tré, 18. egg, 20. ís, 21. ragú. 
LÓÐRÉTT: 1. sögu, 3. il, 4. fyllerí, 
5. afl, 7. samhuga, 10. stó, 13. att, 
15. lést, 16. ker, 19. gg.

„Það er ekki gáfulegt að brjóta reglurnar fyrr en 
maður veit hvernig á að virða þær.“

T. S. Eliot, skáld

Þurý-Laila! 
Af hverju förum 
við tvö ekki á 
stefnumót? 

Spila 
Úlfarnir 
á móti 

Barca í ár?

Eeeh...
nei... 

Að sjálfsögðu 
ekki. Þeir eru ekki 

í sömu deild.

Og þarna 
kom 

svarið! 

Jeremy, þú kemur 
á réttum tíma. 

Ég þarf að biðja 
þig að negla þessa 

nagla meðan ég 
held þakinu föstu.

Með 
þessu?

Já, bara 
nokkur

...

... létt
   högg.

Vá! 
Þvílíkt 

testerón- 
kikk!!BANG!

BANG!
BANG!

BANG!
Ég missti kexpakka aftur fyrir 
ísskápinn, getur þú 
                          hjálpað 
                             mér?

Ekkert 
mál. 

Aaah.
Þetta er erfitt en hjálpaðu 
mér að komast bakvið 
þetta svo 
ég geti séð 
betur.

Best að þrífa 
aðeins. 

Ég næ í 
hjólbörur.
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FRÁBÆR NÝ ÍSLENSK GAMANMYND

FRÁBÆR TÓNLIST, MÖGNUÐ SAGA
BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK

THE EQUALIZER 8, 10:40

WALK AMONG TOMBSTONES 5:45, 8, 10:20

MAZE RUNNER 5:40, 8, 10:20

PÓSTURINN PÁLL 2D 6

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK
MYND SEM ENGIN MÁ MISSA AF!

THE EQUALIZER KL. 5 - 8 - 10.45
THE EQUALIZER LÚXUS KL. 5 - 8 - 10.45
THE MAZE RUNNER KL. 5.30 - 8 - 10.30
THE NOVEMBER MAN KL. 10.15
PÓSTURINN PÁLL ÍSL. TAL2D KL. 3.30
PARÍS NORÐURSINS KL. 3.30 - 5.45 - 8
LET́S BE COPS KL. 5.45 - 8 - 10.20
AÐ TEMJA DREKANN 2 ÍSL. TAL2D KL. 3.30

THE EQUALIZER KL. 6 - 10.15
PARÍS NORÐURSINS KL. 5.45 - 8
VONARSTRÆTI KL. 9

TÍMI STAÐUR MYND
13.30

23:40 Bíó Paradís 1 Óljós mörk

14.00

   

DÚFA SAT Á GREIN OG HUGLEIDDI TILVERUNA
20.45 – Háskólabíó 3

Roy Andersson er snúinn aftur með frábæra mynd
um Sam og Jonathan, tvo ólánsama sölumenn 
sem minna á nútíma 
Don Kíkóta og Sancho Panza. 
Myndin vann Gullna ljónið 
í Feneyjum fyrr í mánuðinum.

 

Allar upplýsingar og miðasala á riff.is

DAGSKRÁ RIFF
MÁNUDAGUR 29.09

Bíó Paradís 1    Maputo. Draumur á kostnaðarverði

Bíó Paradís 2    Beðið fram í ágúst

Bíó Paradís 3    Skrifaðu: Ég er Arabi

Bíó Paradís 1     Hættulegur leikur15.30

16.00
17.30

18.00

20.00

TÍMI STAÐUR MYND
21.45

22.00

22.00

22.15
22.40
23.30

Bíó Paradís 1    Ósjálfrátt

Bíó Paradís 3    Hinn heilagi hringvegur

Bíó Paradís 2    Áður en hinsta tjaldið fellur
Bíó Paradís 2    Við götuna
Bíó Paradís 3    Hve furðulegt að heita Federico

Bíó Paradís 1     Nakin

Bíó Paradís 2     Áður en ég hverf

Bíó Paradís 3     Lúdó

Háskólabíó 2    Í skothríð skal skjóta til baka
Háskólabíó 3    Herra Turner

Norræna húsið  Færeyskar og grænlenskar stuttm. 

Tjarnarbíó        Íslenskar stuttmyndir 2    Q&A

Bíó Paradís 1     Tir

Bíó Paradís 2    Draumurinn um fjölskyldu
Bíó Paradís 3    Ballettstrákar
Háskólabíó 2    Land fyrir stafni!

Norræna húsið  Stærsta orrusta íNorðurlanda
Tjarnarbíó        Erlendar stuttmyndir B

Háskólabíó 3   Dúfa sat á grein og hugleiddi tilveru

Bíó Paradís 2    Altman   Q&A

20.30
20.45

21.30

Háskólabíó 2    Timbúktú

Tjarnarbíó       Erlendar stuttmyndir A

Háskólabíó 3    Pulp

Ég hlusta stundum á tónlist. Ég er bara 
þannig gerð. Ég hef gaman af alls 

konar tónlist og þar sem ég var alin 
upp af jazz-geggjara er rytminn í 
mér ríkjandi. Verð bara að dilla 
mér þið skiljið. Ég fíla því að 
hlusta á fjöruga tónlist, sérstak-
lega sé hún flutt af sterkum 
kvenímyndum. Konum sem 
taka ekki nei fyrir svar og 
syngja um að ég þurfi ekki að 

sætta mig við að maðurinn 
minn geri þetta og hitt, ég 

sé mín eigin skáldkona 
og þar fram eftir göt-
unum.

UPP á síðkastið hafa 
þessar vinkonur mínar 
margar samið ný lög 
sem fjalla um rassa. 
Það er gott og blessað 
að hafa fjölbreytileik-
ann í fyrirrúmi í texta- 

og lagasmíðum en nú 
virðist vera í tísku að vera 

með stóran rass og búa til 
tónlist sem fagnar því. 

ÞAÐ er mjög jákvætt að þessar ungu söng-
konur séu jafn sáttar við sinn perulaga 
vöxt og lögin bera vitni, enda ekki ástæða 
til annars. Margar þeirra hafa þó orð á því 
í textum sínum að gefa eigi skít í (e. fuck 
them) allar grannar tæfur (e. skinny bitc-
hes) og þar set ég rassinn í borðið. 

SEM kona með ekki svo stóran rass 
finnst mér að kynsystur mínar megi 
endilega fagna alls konar rössum í 
öllum stærðum og gerðum og syngja 
líka fagnaðarsöngva um litla rassa og 
rassa í miðstærð. Gaman væri að ég og 
hinir smágerðu rassarnir gætum dillað 
okkur með á dansgólfinu þegar plötu-
snúðurinn þeytir Nicki Minaj eða J-Lo, 
Iggy Azealia eða jafnvel Sir Mix-A-Lot í 
gang. Ekki hef ég heyrt eitt einasta lag 
tileinkað okkur sem ekki höfum vatns-
melónur í brók og ég er bara frekar 
miður mín út af því. 

ÞETTA er nauðsynleg umræða og ég veit 
að þið eruð sammála. Ef það á að gefa út 
rassatónlist á annað borð heimta ég að 
bossajafnræðis sé gætt.

Rassatónlist

Chris Brown sagði frá því í 
nýlegu viðtali að þau Rihanna, 
fyrrverandi kærastan hans, 
væru enn góðir vinir. „Við erum 
vinir. Ekkert alvarlegt samt. Við 
erum ekki að reyna byrja nýtt líf 
saman akkúrat núna. Við erum 
bara að skemmta okkur.“  Líkt og 
frægt er orðið endaði samband 
þeirra ekki vel en Chris lagði 
hendur á Rihönnu. Aðdáendur 
Browns hafa velt því fyrir sér 
hvort lagið Drunk texting á nýrri 
plötu Browns fjalli um Rihönnu. Í 
viðtali við Entertainment Tonight 
sagði hann að það skipti hann 
ekki máli þó að fólk væri með 
vangaveltur um það hvort lagið 
fjallaði um hana. „Þegar kemur 
að því að semja þá er ég ekki að 
einbeita mér að Rihönnu í hverju 
lagi. Í lok dagsins þá eru komin 
sex eða sjö ár frá þessu. Hversu 
oft ætti ég að tala um sömu 
aðstæðurnar?“ segir hann.

Enn vinir

Á GÓÐRI STUNDU  Rihanna og Chris 
Brown.

Hinn eini sanni George Cloo-
ney gekk að eiga um helgina sína 
heittelskuðu,  mannréttindalög-
fræðinginn Amal Alamuddin. 
Brúðkaupið fór fram í Feneyj-
um að viðstöddum fjölda fólks; 
bæði vina og ættingja og félaga 
úr skemmtanaheiminum. Meðal 
frægra sem mættu í brúðkaupið 
voru þau Cindy Crawford, Bono, 
Anna Wintour, Matt Damon og 
Emily Blunt. Ljósmyndarar hafa 
elt þau hjónakornin á röndum 
síðustu daga og fylgst með hverri 
hreyfingu þeirra. Þetta er annað 
hjónaband Clooney, sem er 53 ára, 
en fyrsta hjónaband Alamuddin 
sem er 36 ára gömul.

Gengu í það 
heilaga

Það var margt um 
manninn í Þjóðleikhús-
inu á föstudagskvöldið 
þegar leikritið Kon an 
við 1000° eft ir Hall grím 
Helga son var frum sýnt. 
Guðrún Gísla dótt ir og 
Elma Stef an ía Ágústs-
dótt ir fara með hlut verk 
Her björgar Maríu Björns-
son, Guðrún leik ur hana 
þegar hún er fullorðin en 
Elma Stef an ía þegar hún 
er ung. 

Fögnuður á frumsýningu

GÓÐIR Í GRÁU  Sveinn Kjartansson og 
Viðar Eggertsson.

VÍGALEGIR  Ari Matthíasson, Hallgrímur 
Helgason og Mikael Torfason. 

SPJALLAÐ  Egill Ólafsson og Hallgrímur 
Helgason.

LEIKHÚSFÓLK   Símon Birgisson og Tinna 
Gunnlaugsdóttir. 

KÁT   Sigurlaug Þorsteinsdóttir og Arnar 
Hansson.

BROSTU BLÍTT  Svandís Dóra Einars-
dóttir og Þrúður Vilhjálmsdóttir. 

KÁT  Breki Karlssson, Kolbrún Halldórsdóttir, Stein-
unn Þórhallsdóttir.

MYNDARLEG HJÓN  Amal Alamuddin 
og George Clooney.
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Kynntu þér málið á transatlantic.is
og í síma 588-8900

Við kynnumst stórkostlegri náttúru og fjölbreyttu dýralífi, ferðumst inn á töfrandi 

regnskógasvæði, kynnumst Maya indíánum og skoðum gamlar menningarborgir þeirra. 

Syndum í kristaltærum sjónum við næst stærsta kóralrif heims, innan um fiska í öllum 

regnbogans litum og hverfum aftur í tíma og rúmi.

Einstök upplifun sem lifir alltaf í minningunni, jafn dulúðug, heillandi og 

eftirminnileg.

Flug, allir skattar og gjöld 
Allur akstur samkvæmt dagskrá
Gisting með morgunmat í Guatemala og Belize
Gisting Allt Innifalið í Mexíkó
Allar skoðunarferðir samkvæmt dagskrá
Íslensk fararstjórn

MEXÍKÓ, GUATEMALA & BELIZE
Á SLÓÐUM MAYA INDÍANA

3 -17 OKTÓBER 2014
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Vegna niðurfellingar vörugjalds
hafa öll helstu heimilistækin lækkað
í verði um 17% og sjónvörp, 
hljómtæki og annað um 20%.

Við höfum náð samningum við okkar helstu birgja, sem gerir 
okkur mögulegt að afnema þessi gjöld nú þegar. 
   Viðskiptavinir okkar þurfa því ekki að bíða eftir nýju ári til að 
gera hagstæð innkaup fyrir heimilið, heldur geta þeir nú komið í 
verslanir ORMSSON um allt land og fengið umtalsvert meira 
fyrir peninginn en áður.

EKKI EFTIR NEINU AÐ BÍÐA

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
ORMSSON.IS

SÍÐUMÚLA 9 · SÍMI 530 2900
SAMSUNGSETRID.IS

Nú er lag að njóta lífsins!

Mörkin: 1-0 Magnús Már Lúðvíksson (16.), 1-1 
Atli Guðnason (17.), 1-2 Atli Guðnason (47.), 1-3 
Steven Lennon (53.), 1-4 Atli Guðnason (70.).

VALUR (4-3-3): Anton Ari Einarsson 5; Billy 
Brentsson 5, Þórður Steinar Hreiðarsson 4, 
Gunnar Gunnarsson 2, Bjarni Ólafur Eiríksson 5; 
Haukur Páll Sigurðsson 6, Iain James Williamson 
6 (37., Kristinn Freyr Sigurðsson 4), Magnús Már 
Lúðvíksson 6 (79., Kolbeinn Kárason -); Sigurður 
Egill Lárusson 8, Tonny Mawejje 5 (79., Halldór 
Hermann Jónsson -), Patrick Pedersen 5.

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 6; Jón Ragnar 
Jónsson 6, Pétur Viðarsson 8, Kassim Doumbia 7 
(79. Guðjón Árni Antoníusson -), Jonathan Hend-
rickx 7; Samuel Hewson 7, Hólmar Örn Rúnarsson 
6, *Atli Guðnason 10 (73. Atli Viðar Björnsson -); 
Ingimundur Níels Óskarsson 6 (62. Emil Pálsson 
5), Ólafur Páll Snorrason 7, Steven Lennon 8.

Skot (á mark): 10-13 (4-7) Horn: 2-4

Varin skot: Anton 2 - Róbert 2

1-4
Vodafonev.
Áhorf: 1.027

 Garðar Örn 
Hinriksson (6)

Mörkin: 1-0 Rolf Toft (4.), 2-0 Rolf Toft (18.), 3-0 
Veigar Páll Gunnarsson (27.), 4-0 Rolf Toft (72.)

STJARNAN (4-3-3): Ingvar Jónsson 6 (58. Sveinn 
Sigurður Jóhannesson 5) - Niclas Vemmelund 
6, Martin Rauschenberg 6, Daníel Laxdal 6, 
Hörður Árnason 6 - Þorri Geir Rúnarsson 7, Atli 
Jóhannsson 7 (53. Heiðar Ægisson 6), Veigar 
Páll Gunnarsson 7 (79. Þórhallur Kári Knútsson 
-) - Arnar Már Björgvinsson 6, Ólafur Karl Finsen 
5, *Rolf Toft 8.

FRAM (4-3-3): Denis Cardaklija 5 (86. Hörður 
Fannar Björgvinsson -) - Jóhannes Karl Guðjóns-
son 3 (79. Halldór Arnarsson -), Ingiberg Ólafur 
Jónsson 3, Tryggvi Sveinn Bjarnason 4, Daði Guð-
mundsson 4 - Orri Gunnarsson 4, Hafsteinn Briem 
5, Viktor Bjarki Arnarsson 3 (46. Arnþór Ari Atl-
ason 6) - Haukur Baldvinsson 5, Aron Bjarnason 3, 
Guðmundur Steinn Hafsteinsson 5.

Skot (á mark): 20-10 (11-5) Horn: 4-2

Varin skot: Ingvar 3 - Denis 5

4-0
Samsungvöllur 
Áhorf: 1.005

 Þóroddur 
Hjaltalín (5)

Mörkin: 1-0 Jóhann Helgi Hannesson (4.), 2-0 
Kristinn Þór Rósbergsson (82.)

ÞÓR (4-3-3): Hjörtur Geir Heimisson 5; Orri 
Sigurjónsson 5 (12., Chukwudi Chijindu 5), Orri 
Freyr Hjaltalín 6, Atli Jens Albertsson 5 (39., Janez 
Vrenko 5) (46., Þórður Birgisson 5), Ingi Freyr 
Hilmarsson 5; Jónas Björgvin Sigubergsson 5, 
*Kristinn Þór Rósbergsson 8, Ármann Pétur Æv-
arsson 5; Sigurður Marinó Kristjánsson 5; Jóhann 
Helgi Hannesson 6, Sveinn Elías Jónsson 7.

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnlaugsson 
5; Damir Muminovic 5, Elfar Freyr Helgason 
5, Finnur Orri Margeirsson 5, Arnór Sveinn 
Aðalsteinsson 5; Andri Rafn Yeoman 5 (86., 
Oliver Sigurjónsson -), Guðjón Pétur Lýðsson 5, 
Höskuldur Gunnlaugsson 6; Baldvin Sturluson 5 
(61., Davíð Ólafsson 5), Árni Vilhjálmsson 5, Elfar 
Árni Aðalsteinsson 5 (86., Elvar Sigurðsson -).

Skot (á mark): 7-10 (3-4) Horn: 0-3

Varin skot: Hjörtur 3 - Gunnleifur 1

2-0
Þórs-völlur 
Áhorf: 250

 Kristinn 
Jakobsson (7)

Mörkin: 0-1 Grétar Sigfinnur Sigurðarson (43.)

VÍKINGUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 7 - Kjartan 
Dige Baldursson 6, Óttar Steinn Magnússon 5, 
Iliyan Garov 6, Halldór Smári Sigurðsson 6 - Igor 
Taskovic 7, Kristinn Jóhannes Magnússon 7, Dofri 
Snorrason 6 - Michael Maynard Abnett 5 (69. 
Eiríkur Stefánsson 6), Ívar Örn Jónsson 5 (61. 
Viktor Jónsson 6), Pape Mamadou Faye 4 (87. 
Ventseslav Ivanov -).

KR (4-4-2): Stefán Logi Magnússon 7 - Haukur 
Heiðar Hauksson 7, Grétar Sigfinnur Sigurðsson 
7, Gunnar Þór Gunnarsson 7, Guðmundur Reynir 
Gunnarsson 6 - Gonzalo Balbi 5, Atli Sigurjónsson 
7, *Baldur Sigurðsson 7 (78. Farid Zato -), Óskar 
Örn Hauksson 5 (70. Almarr Ormarsson 5) - Emil 
Atlason 5, Gary Martin 7.

Skot (á mark): 12-17 (3-3) Horn: 5-10

0-1
Víkingsvöllur 
Áhorf: 1.100

 Gunnar Jarl 
Jónsson (8)

Mörkin: 0-1 Elías Már Ómarsson (7.), 0-2 Frans 
Elvarsson (108.).

ÍBV (4-3-3):  Guðjón Orri Sigurjónsson 5 - Gunnar 
Þorsteinsson 5, Brynjar Gauti Guðjónsson 5, Matt 
Garner 5 (79., Andri Ólafsson -), Jón Ingason 
6 - Ian Jeffs 5 (90., Jökull I. Elísabetarson -), Arnar 
Bragi Bergsson 4, Atli Fannar Jónsson 5 - Dean 
Martin 5, Bjarni Gunnarsson 4 (103., Isak Nylen -), 
Víðir Þorvarðarson 4.

KEFLAVÍK (4-4-2): Jonas Fredrik Sandqvist 
6 - Unnar Már Unnarsson 7, Haraldur Freyr 
Guðmundsson 8, Halldór Kristinn Halldórsson 7, 
Magnús Þórir Matthíasson 7 - Sigurbergur Elísson 
5 (103., Fannar Orri Sævarsson -), Sindri Snær 
Magnússon 6, Frans Elvarsson 7, Bojan Stefán 
Ljubicic 5 - Hörður Sveinsson 6, Elías Már Ómars-
son 7 (114., Aron Rúnarsson Heiðdal -)..

Skot (á mark): 9-9 (4-5) Horn: 7-4

0-2
Hásteinsvöllur 
Áhorf: 525

 Þorvaldur 
Árnason (8)

Mörkin: 1-0 Albert Brynjar Ingason (12.), 1-1 
Bergsveinn Ólafsson (38.), 2-1 Andrew Sousa (44.)

FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 5 - 
Stefán Ragnar Guðlaugsson 5, Ásgeir Eyþórsson 6, 
Agnar Bragi Magnússon 6, Tómas J. Þorsteinsson 
5 - Andrew Sousa 6 (75., Hákon Ingi Jónsson 
-), Ragnar Bragi Sveinsson 6 (70., Andrés Már 
Jóhannesson -), Oddur Ingi Guðmundsson 7 - 
Gunnar Örn Jónsson 6, Albert Brynjar Ingason 
8*, Finnur Ólafsson 6.

FJÖLNIR (4-3-3):  Þórður Ingason 6, Árni Kristinn 
Gunnarsson 5, Bergsveinn Ólafsson 6, Atli Már 
Þorbergsson 4 (43., Haukur Lárusson 5), Gunnar 
Valur Gunnarsson 5 (83. Magnús Páll Gunn-
arsson -), Guðmundur Böðvar Guðjónsson 5, 
Aron Sigurðsson 5, Þórir Guðjónsson 6 (72., Chri-
stopher Tsonis -), Ragnar Leósson 5, Mark Charles 
Magee 5 (43., Haukur Lárusson ), Guðmundur Karl 
Guðmundsson 6.

Skot (á mark): 15-10 (9-5) Horn: 8-4

2-1
Fylkisvöllur 
Áhorf: 893

 Vilhjálmur 
Þórarins. (8)

STAÐAN
FH  21  15  6  0  45-15  51
Stjarnan  21  14  7  0  40-20  49
KR  21  12  4  5  36-23  40
Víkingur R.  21  9  3  9  25-27  30
Valur  21  8  4  9  31-33  28
Fylkir  21  8  4  9  31-36  28
Breiðablik  21  4  12  5  33-33  24
Keflavík  21  5  7  9  27-32  22
ÍBV  21  5  7  9  28-35  22
Fjölnir  21  4  8  9  30-36  20
Fram  21  5  3  13  26-45  18
Þór  21  3  3  15  23-40  12

LOKAUMFERÐIN 
Laugardaginn 4. október
Fjölnir - ÍBV
Keflavík - Víkingur
KR - Þór
Breiðablik - Valur
Fram - Fylkir
FH - Stjarnan

GOLF Evrópa varði titil sinn í 
Ryder-keppninni í gær með sann-
færandi sigri á Bandaríkjunum. 
Evrópa fékk sextán og hálfan 
vinning gegn ellefu og hálfum hjá 
Bandaríkjunum.

Evrópa leiddi 10-6 fyrir lokadag-
inn og kylfingar evrópska liðsins 
fóru ekki á taugum og tryggðu sér 
bikarinn snemma.

„Ég get ekki hrósað fyrirliðan-
um okkar, Paul McGinley, nógu 
mikið. Hann hefur verið frábær,“ 
sagði Norður-Írinn Rory McIlroy 
um fyrirliðann sem meðal annars 
fékk Sir Alex Ferguson til þess að 
ræða við liðið.

Tom Watson, fyrirliði banda-
ríska liðsins, var aftur á móti 
gagnrýndur af Phil Mickelson sem 
tók tapinu ekkert allt of vel. Hann 
sagði liðið lítið hafa lært af síðustu 
keppni.

Evrópa hefur haft ótrúlega yfir-
burði í þessari keppni síðustu árin. 
Evrópa hefur unnið átta af síð-
ustu tíu keppnum. Bandaríkjun-
um hefur þess utan ekki tekist að 
vinna í Evrópu síðan 1993.

„Þeir eru með frábært lið en við 
töldum okkur engu að síður geta 
unnið. Það kom einfaldlega í ljós að 
við gátum það ekki,“ sagði Watson 
súr eftir mótið.    - hbg

Bandaríkin vinna ekki í Evrópu
Evrópa vann sinn áttunda Ryder-bikar í síðustu tíu keppnum í Skotlandi í gær.

GLEÐI  Rory og félagar með bikarinn 
eftirsótta í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Það var enginn skrekk-
ur í toppliðum Pepsi-deildar karla, 
FH og Stjörnunni, í gær. Bæði lið 
spiluðu frábæran bolta, skoruðu 
fjögur mörk og sáu til þess að 
draumur knattspyrnuáhugamanna 
um hreinan úrslitaleik um Íslands-
meistaratitilinn varð að veruleika.

Hvorugt liðanna hefur tapað leik 
í sumar sem er ótrúleg staðreynd 
þegar 21 leikur er að baki í deild-
inni. Svo gæti farið að Stjarnan 
yrði að sætta sig við silfur í deild-
inni án þess að tapa leik. FH dugar 
nefnilega jafntefli um næstu helgi 
til þess að vinna deildina.

„Það truflar ekki og er betra 
fyrir okkur. Þessi leikur getur 
bara farið á þrjá vegu: FH vinn-
ur, jafntefli eða Stjarnan vinnur. 
Og tveir af þessum þremur mögu-
leikum eru okkur í hag. Það hlýtur 
því að vera betra fyrir okkur, en á 
endanum getum við ekki verið að 
hugsa um það,“ sagði Heimir Guð-
jónsson, þjálfari FH. 

Hann var leikmaður KR árið 
1996 er liðið spilaði hreinan 
úrslitaleik gegn ÍA upp á Akra-
nesi. Heimir og félagar sóttu ekki 
gull í greipar Skagamanna og töp-
uðu 4-1.

Þá mættu 5.800 áhorfendur á 
völlinn og menn velta því eðlilega 
fyrir sér nú hvort sú áhorfendatala 
verði slegin í Krikanum um næstu 
helgi.

Minni pressa á Stjörnunni
Það er meiri pressa á FH en 

Stjörnunni fyrir leikinn. Stjarnan 
hefur komið gríðarlega á óvart í 
sumar og fáir, ef einhver, sem átti 
von á þessum árangri.

„Það er frábært fyrir Stjörnuna 
sem félag að fara í úrslitaleik um 

Íslandsmeistaratitilinn í knatt-
spyrnu. Það er mjög stórt fyrir 
okkur og við ætlum að njóta þess 
augnabliks til hins ítrasta,“ sagði 
Rúnar Páll Sigmundsson, þjálfari 
Stjörnunnar.

„Ég er mjög ánægður með að 
fara í þennan leik og við höfum 
bullandi trú á að við getum fengið 
góð úrslit í þeim leik. Við ætlum að 
vinna. Við förum í hvern einasta 
leik til að vinna en við verðum að 
sjá hvernig það þróast um næstu 
helgi.“

Það verður ekki bara spenna í 
baráttunni um titilinn um næstu 
helgi. Enn á eftir að senda eitt 

lið niður í 1. deild og farseðill til 
Evrópu er einnig í boði.

Þór er fallinn og Fram er líkleg-
ast til að fylgja Þór niður. Fram 
þarf að vinna Fylki og treysta á að 
ÍBV afgreiði Fjölni. 

Það verður ekki auðvelt hjá 
Fram að leggja Fylki enda er liðið 
óvænt komið í baráttuna um Evr-
ópusæti eftir leikina í gær. Fylkir 
er með sama stigafjölda og Valur 
og tveimur stigum á eftir Víkingi.

Það verður því hart barist á 
öllum vígstöðvum um næstu helgi 
og lokaumferð Pepsi-deildar karla 
verður veisla fyrir knattspyrnu-
áhugamenn.  henry@frettabladid.is

Uppgjör í Krikanum
Það verður spilaður hreinn úrslitaleikur í Kaplakrika um næstu helgi um Íslands-
meistaratitilinn. Þá mætast tvö ósigruð lið en annað þeirra verður að sætta sig 
við silfur. Búist er við mörg þúsund manns á þennan merkilega leik.

SANNFÆRANDI  FH-ingar fagna hér í rigningunni á Vodafone-vellinum. Þeir eru 
líklegir í slagnum gegn Stjörnunni um næstu helgi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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GÓLFEFNI Eik Rustik , lögð í síldarbeinsmynstri frá Junckers 

Þjónusta hefur í fjölmörg ár verið eitt af aðalsmerkjum 
Egils Árnasonar.  Það er okkar trú að þjónustan skilji á milli 
í samkeppni, það er þess vegna sem að við leggjum allt 
okkar í að veita þér framúrskarandi þjónustu.

G E R Ð U  K RÖ F UR
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Í KVÖLD

ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

Nám í Danmörku
Hefur þú iðnmenntun eða stúdentspróf og 

hyggur á frekara nám
Erhvervsakademiet Lillebælt heldur kynningu á námi við 
skólann miðvikudaginn 1. október kl. 20.00 í húsakynnum 
Garðyrkjufélags Íslands að Síðumúla 1 í Reykjavík

Eftirfarandi námsgreinar verða kynntar:
 • Byggingaiðnfræði
 • Byggingafræði
 • Rafmagnsiðnfræði á veikstraumssviði
 • Framleiðslutækni
 • Rafmagnsiðnfræði á sterkstraumssviði 
 • Grafísk hönnun
 • Orkutækni
 • Tölvunarfræði

Erhvervsakademiet Lillebælt er gamalgróinn skóli sem 
leggur mikinn metnað í að bjóða nemendum sínum allt 
það besta á hverjum tíma.

Komið og kynnið ykkur möguleika sem eru í boði varðandi 
nám við skólann. Frekari upplýsingar í síma 862 9131 eða 
á reynir@verksyn.is

Erhvervsakademiet Lillebælt
Munke Mose Allé 9

5000 Odense C
Danmark

tlf. 0045 - 70105800
heimasíða: www.eal.dk

E-mail: eal@eal.dk

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

11.40 Henry’s Crime
13.25 I Give It A Year
15.00 Here Comes the Boom  
16.45 Henry’s Crime  
18.35 I Give It A Year  
20.15 Here Comes the Boom  
22.00 Trainspotting  
23.35 The Watch  
01.15 Blood Out  
02.45 Trainspotting

17.35 Strákarnir  
18.00 Frasier  
18.25 Friends  
18.45 Seinfeld
19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men
20.00 Sjálfstætt fólk  
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel  (3:10) 
21.00 Homeland  (10:12) 
21.45 Sisters  (19:22)  
22.30 Hunted  
23.30 Shameless  
00.25 Zero Hour  
01.05 Red Widow  
01.50 Sjálfstætt fólk  
02.15 Eldsnöggt með Jóa Fel  
02.45 Homeland  
03.30 Sisters
04.15 Hunted
05.15 Shameless

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.22 Ljóti andar-
unginn og ég  07.44 Hello Kitty  07.56 Tommi 
og Jenni  08.00 Ævintýri Tinna  08.25 Latibær 
08.47 Hvellur keppnisbíll  09.00 Dóra könn-
uður  09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.45 
Doddi litli og Eyrnastór  09.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  10.00 Áfram Diego, áfram!  10.24 
Svampur Sveinsson 10.45 Mamma Mu  10.55 
UKI 11.00 Ofurhundurinn Krypto  11.22 Ljóti 
andarunginn og ég  11.44 Hello Kitty  11.56 
Tommi og Jenni 12.00 Ævintýri Tinna  12.25 
Latibær 12.47 Hvellur keppnisbíll 13.00 Dóra 
könnuður  13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
13.45 Doddi litli og Eyrnastór  13.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  13.59 Áfram Diego, áfram! 
14.23 Svampur Sveinsson 14.44 Mamma Mu 
 14.54 UKI  14.59 Ofurhundurinn Krypto  15.21 
Ljóti andarunginn og ég  15.43 Hello Kitty  15.55 
Tommi og Jenni  15.59 Ævintýri Tinna  16.24 
Latibær  16.46 Hvellur keppnisbíll  16.59 Dóra 
könnuður 17.23 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
17.44 Doddi litli og Eyrnastór 17.54 Rasmus 
Klumpur og félagar  17.58 Áfram Diego, áfram! 
18.22 Svampur Sveinsson  18.43 Mamma Mu 
18.53 UKI  18.58 Algjör Sveppur - Dagur í lífi 
stráks  20.38 Sögur fyrir svefninn  

08.05 Ryder Cup 2014  13.05 Golfing World 
2014 13.55 Web.com Tour Highligts 14.50 
European Tour 2014 - High 15.35 Golfing World 
2014 16.25 Champions Tour 2014 - Hig 17.20 
Inside The PGA Tour 2014 17.45 Golfing World 
2014 18.35 Ryder Cup 2014 23.35 Golfing 
World 2014

16.50 Total Wipeout UK
17.50 How To Live With Your 
Parents for the Rest of your Life  
18.10 One Born Every Minute  
19.00 World Strictest Parents  
20.00 Friends With Benefits  (7:13) 
20.25 Silicon Valley  (6:8) 
20.55 Graceland  (5:13) 
21.40 The Vampire Diaries  (12:23) 
22.20 Hello Ladies  (6:8) 
22.50 Drop Dead Diva
23.35 Witches of east End  
00.15 Terminator. The Sarah Connor 
Chronicles
01.00 World Strictest Parents
02.00 Friends With Benefits  
02.20 Silicon Valley  
02.50 Graceland  
03.30 The Vampire Diaries
04.15 Hello Ladies  
04.40 Tónlistarmyndbönd

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.40 Pepsi MAX tónlist
15.35 Design Star 
16.20 The Good Wife
17.00 Top Gear Special.  James May‘s 
Cars of the People 
17.45 Dr. Phil
18.25 The Tonight Show
19.05 The Talk
19.45 Rules of Engagement (4:15) 
 Bandarísk gamanþáttaröð um skrautleg-
an vinahóp.
20.05 Kirstie - LOKAÞÁTTUR (12:12) 
 Hinn 26 ára gamli Arlo Barth bank-
ar upp á hjá líffræðilegri móður sinni 
sem hann hefur aldrei hitt eftir að hún 
gaf hann til ættleiðingar strax eftir fæð-
ingu. Foreldrar hans eru fallnir frá og nú 
er hann kominn til að ná tengslum við 
konuna sem fæddi hann.
20.25 Kitchen Nightmares (2:10) 
 Flestum er meinilla við matreiðslumann-
inn Gordon Ramsey enda með dóna-
legri mönnum. Það breytir því ekki að 
hann er einn best kokkur veraldar og 
veit hvað þarf til að reka góðan veit-
ingastað. Í þessum þáttum fylgjumst við 
með snilli hans og vanhæfni veitinga-
hússeigendanna. 
21.10 Reckless (5:13)  Bandarísk þátta-
röð um tvo lögfræðinga sem laðast að 
hvort öðru um leið og þau þurfa að tak-
ast á sem andstæðingar í réttarsalnum. 
22.00 Flashpoint (3:13)  Flashpoint er 
kanadískt lögregludrama sem fjallar um 
sérsveitarteymi í Toronto.  
22.45 The Tonight Show
23.25 Law & Order. SVU
00.10 Hannibal 
00.55 Flashpoint 
01.40 The Tonight Show
02.20 Pepsi MAX tónlist

16.35 Skólaklíkur
17.20 Babar og vinir hans
17.42 Spurt og sprellað
17.47 Grettir
17.59 Skúli skelfir
18.10 Táknmálsfréttir 
18.20 Vesturfarar
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Kastljós  
20.05 Norðurskautssiglingar í seinni 
heimstyrjöld (PQ17 - An Artic Convoy 
Disaster)  29. júní 1942 lagði skipalestin 
PQ 17 upp í afdrifaríka ferð úr Hvalfirð-
inum. Ferðinni var heitið til Múrmansk 
í Sovétríkjunum með vopn og vistir. 
Heimildarmynd frá BBC um eina hrika-
legustu sjóorrustu seinni heimsstyrjald-
arinnar.
21.00 Gullkálfar (5:6) (Mammon) 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (3:28) (Sally Magnusson)
22.45 Árstíðir
23.35 Kastljós
00.00 Fréttir
00.10 Dagskrárlok

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Stormað 21.00 
Fyrirtækjaheimsókir 21.30 Fyrirtækjaheimsókir

07.00 WBA - Burnley  
12.10 Crystal Palace - Leicester  
13.50 Man. Utd. - West Ham
15.30 Liverpool - Everton  
17.10 WBA - Burnley  
18.50 Stoke - Newcastle  Beint
21.00 Messan  
22.15 Football League Show 2014/15
22.45 Stoke - Newcastle
00.25 Messan

07.00 Valur - FH  
08.50 Pepsi-mörkin 2014
10.05 Stjarnan - Fram  
14.15 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur
14.45 Valur - FH  
16.35 Pepsi-mörkin 2014  
17.50 Real Sociedad - Valencia
19.30 Þýsku mörkin  
20.00 Spænsku mörkin 14/15
20.30 Villarreal - Real Madrid  
22.10 UFC 178

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Waybuloo  
07.20 Villingarnir  
07.45 Ofurhetjusérsveitin  
08.05 Wonder Years 
08.30 2 Broke Girls  
08.50 Mom
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.10 The Crazy Ones  
10.30 Make Me A Millionaire 
nventor  
11.15 Kolla
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.45 Don‘t Blame The Dog
15.40 ET Weekend  
16.20 Bara grín  
16.45 New Girl  
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar  
17.57 Pepsi-mörkin 2014 
18.23 Veður
18.30 Fréttir 
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 Mindy Project  (17:24) Gaman-
þáttaröð um konu sem er í góðu starfi 
en gengur illa að fóta sig í ástalífinu. 
19.40 The Goldbergs  (20:23) Gam-
anþáttaröð sem gerist á níunda áratug 
síðustu aldar og fjallar um fjöruga fjöl-
skyldu sem er ekki alveg eins og fólk er 
flest. 
20.05 Gulli byggir  (3:7) 
20.30 Suits  (9:16) 
21.15 Legends  (3:10)  
22.00 Boardwalk Empire  (4:8) 
Fimmta og jafnframt síðasta þáttaröðin 
af Boardwalk Empire.
22.50 Louis Theroux. 
Miami Mega Jail
23.45 White Collar
00.30 Burn Notice  
01.15 Street Dance  
02.50 Veronika Decides To Die  
05.45 Fréttir og Ísland í dag

Stöð 2 kl. 20.05
Gulli byggir
Gulli byggir eru þættir þar 
sem breytingar og lagfæring-
ar á húsnæði eru í hávegum 
hafðar. Hér fylgjumst við 
með lagfæringu á húsi í 
Stykkishólmi, færum eld-
hús í Langagerði, byggj-
um garðhús í Grafarvogi, 
breytum baðherbergi á Dalvík, 
fylgjumst með heilu húsi rísa 
frá grunni í Skerjafi rði, svo 
eitthvað sé nefnt. En eitt 
verkefni verður tekið fyrir 
í hverjum þætti.

X-ið 977 
kl. 11.00
Smutty 
Smiff 
Smutty Smiff  er 
með hlutina á 
hreinu og 
leikur al-
vöru rokk-
tónlist, 
ásamt því 
að fræða 
þig um 
hina 
ýmsu hluti.

Stoke - Newcastle
STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 18.30 Bein út-
sending frá leik Stoke City og Newcastle 
í ensku úrvalsdeildinni.

Norðurskautssiglingar í 
seinni heimstyrjöld
SJÓNVARPIÐ KL. 20.05 Hinn 29. 
júní 1942 lagði skipalestin PQ 17 upp í 
afdrifaríka ferð úr Hvalfi rðinum. Ferð-
inni var heitið til Múrmansk í Sovétríkj-
unum með vopn og vistir.

Kitchen Nightmares
SKJÁR EINN KL. 20.25 Flestum er 
meinilla við matreiðslumanninn Gordon 
Ramsey enda með dónalegri mönnum. 
Það breytir því ekki að hann er einn 
besti kokkur veraldar og veit hvað þarf 
til að reka góðan veitingastað.
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Alíslensk matreiðslubók fyrir alla krakka með
einföldum og skemmtilegum uppskriftum!

„Out of the Races and Onto the 
Tracks  með The Rapture. Því eins 
og segir í laginu: „Get yourself 
together. Shake shake shake shake 
shake!““
Steinþór Helgi Arnsteinsson, starfsmaður 
CCP, dómari í Gettu betur og umboðsmaður.

„Við höfum bæði gefið út jóla-
plötur á undanförnum árum sem 
hafa verið með nýjum jólalögum. 
Hans plata var með stærri hljóm-
sveit og stærra „sound“-i en mín 
var aðeins minni og með einfaldari 
hljóðheim. Það var því lógískt að 
við héldum tónleika saman,“ segir 
söngkonan Sigríður Thorlacius. 
Hún heldur jólatónleika í Eldborg-
arsal Hörpu þann 17. desember 
ásamt tónlistarmanninum Sigurði 
Guðmundssyni. 

„Við höfum náttúrulega sungið 
milljón sinnum saman. Við höfum 

oft sungið með fleirum og ég hef 
sungið á jólatónleikum sem Siggi 
hefur haldið. Núna ákváðum við 
að hafa þetta stærra í sniðum og 
í stærra rými. Gera þetta dálítið 
grand,“ bætir Sigríður við. 

„Inntak laganna er það sem er 
í alvöru hátíðlegt við jólin. Það er 
ekki mikill æsingur, sem ég hef 
aldrei verið hrifin af. Þess vegna 
vildum við halda tónleikana rétt 
fyrir jól því við höfum hvorugt 
áhuga á að syngja jólamúsík allt-
of snemma,“ segir Sigríður en 
þau Siggi ætla að gefa út nýtt lag 

saman í vikunni. 
„Þetta er lag eftir Sigga sem 

heitir Freistingar. Það er ekki jóla-
lag en það má auðvitað spila það 
á jólunum eins og öll önnur lög,“ 
segir Sigríður kát í bragði. Miða-
sala á jólatónleikana hefst 2. októ-
ber. - lkg

Enginn æsingur á jólatónleikum
Sigríður Thorlacius og Sigurður Guðmundsson syngja inn jólin í Eldborgarsal.

Á SÖMU BYLGJULENGD  Sigríður segir 
að raddir þeirra Sigga passi vel saman 
og að samstarf þeirra gangi eins og 
smurð vél. MYND/BALDUR KRISTJÁNSSON

„Ég fékk tölvupóst í sumar þar 
sem mér var boðið að vera með í 
American Art Awards-samkeppn-
inni og það var mikill heiður,“ 
segir listakonan Aðalbjörg Þórðar-
dóttir en verk hennar lenti í öðru 
sæti í virtri málverkasamkeppni á 
vegum American Art Awards.

Verkið hennar ber titilinn 
Trú eða Faith og var í öðru sæti 
í flokknum Fantasy landscape. 
„Verkið er olía á striga, 150x100 
cm. Í ár voru innsendingar frá um 
fimmtíu löndum og 25 bestu gall-
eríin í Bandaríkjunum dæma þær. 
Flokkarnir í samkeppninni eru 
fimmtíu og svo eru sex verk valin 
í hverjum flokki,“ segir Aðalbjörg 
um fyrirkomulagið.

Umrædd samkeppni hefur verið 
haldin á hverju ári síðan 2008.

Hún er þó ekki viss af hverju 
henni hlotnaðist sá heiður að taka 
þátt í keppninni. „Ég vissi ekki 
neitt en fékk bara bréf um þetta. Ég 
hef í raun ekki hugmynd af hverju 
þeir buðu mér en þeir hafa líklega 
séð þetta á vefsíðunni minni.” Aðal-
björg er með heimasíðu sem hefur 
verið í umferð og hefur hún fengið 
viðbrögð víðsvegar að úr heiminum 
við verkum sínum.

„Mér þykir mjög gaman að taka 

þátt í þessu. Maður er svo einangr-
aður á Íslandi, þetta er gluggi út í 
veröldina og það á eftir að koma 
í ljós hvað þetta hefur í för með 
sér,“ bætir Aðalbjörg við.

Hún starfar sem grafískur hönn-
uður og hefur til að mynda hann-
að ýmis merki sem fólk kannast 
eflaust við, líkt og merki Sinfón-
íuhljómsveitar Íslands og merki 
Íslenskrar erfðagreiningar.

Samhliða hönnuninni hefur hún 
verið iðin við að mála og hélt sína 
fyrstu einkasýningu árið 2007 og 
hefur haldið nokkrar síðan.

Undanfarin ár hefur hún mest 
verið að mála svani. „Ég heillað-
ist af þeim vegna margslunginnar 
táknrænu þeirra, þeir skipa sér-
stakan sess í þjóðtrú og menn-
ingu allra þjóða sem á annað borð 
þekkja til þeirra og goðsagnir og 
ævintýri spunnist í kringum þá. 
Þeir eru svo fagrir og tignarleg-
ir, að þeir fá fólk til að velta upp 
spurningum um tilvist sína, lífið, 
dauðann og guðdómleikann.

En upp á síðkastið hef ég verið 
að færa mig frá svönum og fóta 
mig í annars konar myndefni, en 
er þó alltaf að fást við birtuna og 
reyni gjarnan að tjá eitthvað sem 
er aðeins ofan og utan við áþreif-

anlega veröld okkar. Myndin í öðru 
sæti er dæmi um það,“ útskýrir 
Aðalbjörg.

Enn hefur ekki verið tilkynntur 
lokasigurvegari í heildarkeppninni 
þannig að Aðalbjörg gæti náð sér í 
sigur í heildarkeppninni.
  gunnarleo@frettabladid.is

Í öðru sæti í virtri 
málverkasamkeppni 
í Bandaríkjunum
Listakonunni Aðalbjörgu Þórðardóttur var boðið að taka þátt í American Art 
Awards málverkasamkeppninni í Bandaríkjunum og lenti í öðru sæti í sínum fl okki.

TRÚ   Verk Aðalbjargar sem varð í öðru 
sæti. 

„Þetta er skemmtileg saga nefni-
lega hvernig þetta fór svona, við 
kynntumst strákunum í Johnny 
á Airwaves í fyrra og upphófst 
skemmtilegt samstarf þar sem 
við spiluðum mikið af tónleikum 
saman í vetur,“ segir Logi Marr, 
gítarleikari hljómsveitarinnar 
Lily of the Valley. Hljómsveitin 
sendi nýverið frá sér nýtt lag sem 
heitir Back og fengu strákana í 
Johnny and the Rest til að taka 
upp lagið með sér. 

„Við tókum svo tónleikatúr um 
landið í sumar og kórónuðum 
sumarið svo með því að fara í 
hljóðverið saman. Þetta er í raun 
okkar draumur að fá að spila tón-
list með svona frábæru fólki svo 
við erum að lifa í draumi eins og 
skáldið orti,“ segir Logi.

Með Back fylgir hljómsveitin 

Lily of the Valley eftir laginu I’ll 
be waiting sem hefur gert það 
gott á öldum ljósvakans og lofar 
Logi að sveitin eigi eftir að troða 
upp hér og þar í nánustu framtíð.
 - lkg

Lifa í draumi eins og 
skáldið orti forðum
Lily of the Valley sendir frá sér lagið Back.

SNÝR AFTUR  Lily Of The Valley er 
hvað þekktust fyrir lagið I’ll Be Waiting.
 MYND/ÚR EINKASAFNI

 Inntak laganna er 
það sem er í alvöru 
hátíðlegt við jólin.

Sigríður Thorlacius

MIKILL HEIÐUR  Aðalbjörg 
er að vonum ánægð með 
viðurkenninguna.
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1 Lögreglan rannsakar mannslát
2 Vikan á Vísi: Þrjú brjóst, Coke-fl öskur 
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3 „Virkilega vinalegt og gott fólk“
4 Talinn hafa kyrkt konuna
5 „Eins og að vera kominn öld aft ur í 

tímann“
6 Forsetanum fannst mjög leiðinlegt í 

Reykjavík
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.
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DR. MICHAEL BREUS PhD
- OFT KALLAÐUR DR. SVEFN

RÚMIN SEM
ALLIR ERU

AÐ TALA UM!

THE Dr. BREUS BED
- EINU RÚMIN SEM ERU HÖNNUÐ AF SVEFNLÆKNI

Þinn svefn - Þín heilsa - Þitt líf

CONTINUITY

Dr. Michael J. Breus er sálfræðingur sem hefur sérhæft sig í svefni. Hann er með 
diplóma frá The American Board of Sleep Medicine og Fellow of The American Academy 
of Sleep Medicine. Hann sérhæfir sig í svefnröskunum. Hann er einn af einungis 163 
einstaklingum í heiminum með þessa menntun.

Dr. Breus er höfundur bókanna The Sleep Doctor‘s Diet Plan: Lose Weight Through Better 
Sleep og GOOD NIGHT: The Sleep Doctor‘s 4 week Program to Better Sleep and Better 
Health hefur fengið stórglæsislega dóma og heldur áfram að breyta lífi lesenda til hins 
betra. Sú bók er á lista yfir 100 mest seldu bækur á Amazon.

Dr. Breus er hönnuður og framleiðandi The Dr. Breus Bed, en það eru fyrstu og einu rúmin 
sem hönnuð eru af svefnlækni. Hann hannar og framleiðir rúm í samstarfi við King Koil.

Fáðu meiri upplýsingar um  Dr. Breus og rúmin hans á www.rekkjan.is

NÚ MEÐ 20% KYNNINGARAFSLÆTTI

Verð áður 297.400 kr.   VERÐ NÚ 237.920 kr.

Rúmin frá Dr. Breus eru hönnuð eftir fjórum grundvallarreglum:

1. Stöðugt og rétt hitastig

Dýnurnar innihalda einstakt efni sem kallað er Tempsense. Efnið er einungis að finna í rúmum 
frá The Dr. Breus Bed línunni. Efnið viðheldur jöfnum hita í efsta lagi dýnunnar alla nóttina.

2. Þrýstijöfnun 

Með því að finna enga álagspunkta er auðveldara fyrir fólk að ná djúpsvefni, blóðflæði 
um líkamann er eðlilegt og fólk hættir að rjúfa svefn og vakna á nóttunni.

3. Fullkomin slökun 

Mikilvægt er að dýnan sé svæðaskipt þannig að hún gefur eftir á réttum stöðum. 
Þannig liggur fólk beint í rúminu og vöðvar fá fullkomna slökun.

4. Engin hreyfing í dýnunni 

Margir glíma við það vandamál að maki er að bylta sér í rúminu með þeim afleiðingum að fólk 
rýfur svefn og vaknar. The Dr. Breus Bed eru hönnuð þannig að þótt að einhver sé að bylta sér 
í rúminu, eða setjast á það þá finnst lítil sem engin hreyfing á öðrum svæðum dýnunar.

20ÁRA
ÁBYRGÐ

(Queen Size 153x203 cm)

Myndband í framhaldi af 
heimsókn
Hljómsveitin Reykjavíkurdætur frum-
sýndi í gær á Vísi nýtt myndband við 
lagið Tíminn tapar takti. Myndbandið 
er tekið upp í miðbænum þar sem 
dæturnar rölta um bæinn rappandi. 
Myndbandið var tekið upp af lithá-
íska listamanninum Saulius Baradins-
kas, fyrir verkefni sem hann stendur 
fyrir og ber nafnið Vilnius Tempe-
rature og margir listamenn víðs 
vegar um heiminn hafa tekið þátt í. 
Samstarfið kom til á skemmtilegan 
hátt þar sem Saulius og kærasta hans 
fengu að gista hjá 
einum félaga 
sveitarinnar 
og heyrði fyrir 
tilviljun þegar 
hlustað var á 
lagið og vildi 
strax gera 
myndband 
við það. 
Tveimur 
dögum 
seinna 
voru 
dæturnar 
komnar í 
tökur.    - vh

Kvikmyndafólk í stuði
Sænski leikstjórinn Ruben Östlund 
hefur vakið töluverða athygli síðan 
hann kom hingað fyrir helgi á vegum 
RIFF-hátíðarinnar. Á föstudagskvöld 
naut hann meðal annars félagskapar 
Friðriks Þórs Friðrikssonar leikstjóra 
og Elísabetar Rónaldsdóttur klippara 
á Snapsi. Elísabet er sjálf nýsnúin 

heim frá Hollywood 
þar sem hún var 

að klippa nýjustu 
kvikmynd Keanu 
Reeves. Það 
er svo von á 

fleiri erlendum 
gestum á vegum 
RIFF til landsins 

á næstu dögum, 
meðal annars 

kemur breski 
leikstjórinn 

Mike Leigh 
til landsins á 
þriðjudag.  

 - vh


	FB056s_P001K.indd
	FB056s_P002K.indd
	FB056s_P003K.indd
	FB056s_P004K.indd
	FB056s_P005K.indd
	FB056s_P006K.indd
	FB056s_P007K.indd
	FB056s_P008K.indd
	FB056s_P009K.indd
	FB056s_P010K.indd
	FB056s_P011K.indd
	FB056s_P012K.indd
	FB056s_P013K.indd
	FB056s_P014K.indd
	FB056s_P015K.indd
	FB056s_P016K.indd
	FB056s_P017K.indd
	FB056s_P018K.indd
	FB056s_P019K.indd
	FB056s_P020K.indd
	FB056s_P021K.indd
	FB056s_P022K.indd
	FB056s_P022K.indd
	FB056s_P024K.indd
	FB056s_P024K.indd
	FB056s_P026K.indd
	FB056s_P027K.indd
	FB056s_P027K.indd
	FB056s_P027K.indd
	FB056s_P027K.indd
	FB056s_P027K.indd
	FB056s_P032K.indd
	FB056s_P033K.indd
	FB056s_P034K.indd
	FB056s_P035K.indd
	FB056s_P036K.indd
	FB056s_P037K.indd
	FB056s_P038K.indd
	FB056s_P039K.indd
	FB056s_P040K.indd
	FB056s_P041K.indd
	FB056s_P042K.indd
	FB056s_P043K.indd
	FB056s_P042K.indd
	FB056s_P045K.indd
	FB056s_P046K.indd
	FB056s_P047K.indd
	FB056s_P048K.indd
	FB056s_P049K.indd
	FB056s_P050K.indd
	FB056s_P051K.indd
	FB056s_P052K.indd
	FB056s_P053K.indd
	FB056s_P054K.indd
	FB056s_P055K.indd
	FB056s_P056K.indd

