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VATNSKÖNNURSpænski hönnuðurinn Patricia Urquiola hefur hannað könnur sem nota má á veit-ingahúsum í Bilbao. Innblásturinn sótti hún til hefðbundinna trékanna sem not-aðar hafa verið í Baskalandi um aldir.

Þ etta er tiltölulega ný þjónusta hjá okkur en við hreinsum húsgögn fyrir stofnanir og fyrirtæki,“ útskýrir 
Daníel Einarsson, framkvæmdastjóri Hreinsanda ehf. „Við hreinsum sófasett og stóla af bið-

stofum, setustofum og fyrirlestrasölum, 
skrifstofustóla og fleira. Hægt er að fá lánaða stóla hjá okkur á meðan verið er að 
hreinsa húsgögnin en öll hreinsun fer fram 
í húsnæði okkar að Eldshöfða 1 Þ hvið fullk

ÞRIF Á STÓLUM FYRIR FYRIRTÆKIHREINSANDI KYNNIR  Hreinsandi býður fyrirtækjum og stofnunum upp á þrif 

á húsgögnum. Hreinsandi bæði sækir húsgögnin á staðinn og skilar og hægt 

er að fá lánuð húsgögn á meðan hreinsun stendur yfir.

DJÚPHREINSUN Hreinsandi ehf. annast djúphreinsun á stólum og sófum fyrir fyrirtæki og stofnanir. Húsgögnin eru sótt á staðinn, þau djúphreinsuð og þurrk-uð og keyrð aftur í hús.
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Fasteignasalan Fold hefur 
til sölu glæsilegt parhús 
við Bakkavör, á frábærum 
stað sunnanmegin í jaðri 
Valhúsahæðar á Seltjarnarnesi.

Húsið er 315 fm, á tveimur hæðum 
með bílskúr.
1. hæð: Anddyri er flísalagt og 
með fataskápum, komið frá því 
í parketlagt alrými með sjávar-
útsýni til suðurs. Herbergin eru 
þrjú á neðri hæðinni og eru þau 
öll parketlögð. Mögulegt er að hafa 
fleiri svefnherbergi á fyrstu hæð-
inni og einnig auðvelt að útbúa þar
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SKOÐUN Varlega þarf að 
fara í laxeldi, segir Elín Hirst 
alþingismaður. 12

MENNING Maðurinn sem 
hataði börn er skemmtileg 
og hárbeitt ádeila. 18

LÍFIÐ Ylfa Helgadóttir tók þátt 
í Food and Fun og var boðið 
að elda á Michelin-stað. 20

SPORT Fótboltalandsliðið 
mætir stjörnum prýddu liði 
Hollands í kvöld. 22

Opið allan 
sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

Sími 512 4900  landmark.is

STJÓRNSÝSLA Ríkið veit ekki hversu 
mikil starfsmannavelta er hjá ráðu-
neytum og stofnunum. Engar upp-
lýsingar liggja fyrir um fjarvistir og 
ríkið vinnur ekki spár um manna-
aflaþörf fyrir næstu ár eða áratugi. 
Gunnar Björnsson, skrifstofustjóri 
í fjármálaráðuneytinu og forstöðu-
maður kjara- og mannauðsskrifstof-
unnar, segir að mannekla valdi því 
að ekki eru teknar saman tölur um 
starfsmannaveltu.

„Við höfum lítið komist í 
þetta vegna þess að við erum 
ekki nógu mörg. Við hefðum 

gjarnan viljað vera með miklu 
betri tölfræði varðandi starfs-
mannamál,“ segir Gunnar. 
Að sögn Gunnars eru menn ekki á 
eitt sáttir um hvernig eigi að skil-
greina starfsmannaveltu. „Við 
höfum lengi ætlað að vinna þessar 
skilgreiningar en ekki komist til 
þess,“ segir hann.

Ekki er heldur til miðlæg skrán-
ing um fjarvistir hjá ríkinu. „Það 
er hvergi hægt að fá yfirsýn yfir 
það hversu margir veikindadagar 
eru hjá ríkinu,“ segir Gunnar og 
bætir við að ríkið geri heldur ekki 

neinar mannaflaspár. „Það eru 
engar spár til um hversu marga 
ríkisstarfsmenn gæti vantað til 
starfa á næstu árum og áratugum 
eða hvernig samsetning hópsins 
þyrfti að vera.“

Gunnar segir að menn finni 
verulega fyrir þörfinni á því að 
taka saman betri upplýsingar um 
starfsmannamálin. „Það er stöðugt 
verið að biðja um upplýsingar um 
starfsmannamálin,“ segir Gunnar 
sem ítrekar að tölurnar séu til en 
það vanti fólk til að vinna þær. 
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Allt á huldu um veikindi og 
starfsmannaveltu hjá ríkinu
Mannekla veldur því að upplýsingar vantar um starfsmannaveltu og fjarvistir og að ekki eru gerðar spár um 
mannaflaþörf hjá ríkinu. Mikil þörf er á þessum upplýsingum, segir skrifstofustjóri í fjármálaráðuneytinu.

NEYTENDAMÁL Gert er ráð fyrir að 
það kosti 745 krónur á dag að fæða 
hvern einstakling, í frumvarpi 
fjármálaráðherra um breytingar á 
virðisaukaskatti. Hver fjölskylda 
verji rúmlega 2.980 krónum í öll 
matarinnkaup á dag.

Þessar tölur eru byggðar á 
neyslukönnun Hagstofu Íslands. 
Miðað er við hjón með tvö börn, 
annað yngra en sjö ára.

Bryndís Loftsdóttir, varaþing-
maður Sjálfstæðisflokksins, segist 
ósammála þeim tölum sem lagð-
ar eru til grundvallar í frumvarpi 
fjármálaráðherra. Hún verji tveim-
ur milljónum í mat á ári. Bryndís á 

mann og þrjú börn á aldrinum sex 
til ellefu ára. Í frumvarpinu er hins 
vegar gert ráð fyrir að fjögurra 
manna fjölskylda verji 988 þúsund 
krónum í mat og drykk.

Bryndís er ósátt við breytingar á 
virðisaukaskattsfrumvarpinu. „Það 
er nokkuð ljóst að boðuð einföldun 
mun ekki þýða lægri útgjöld fyrir 
almenning. Matvæli og aðrar vörur 
sem nú bera sjö prósent virðis-
aukaskatt munu samviskusamlega 
hækka í verði í takt við hækkun á 
virðisauka og að auki um nokkrar 
krónur og tíkalla umfram það,“ 
segir Bryndís. 
 - jhh / sjá síðu 4

Varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins efast um forsendur fjárlagafrumvarps:

Áætla matarkostnað allt of lágt

  Það er 
hvergi hægt 

að fá yfirsýn 
yfir það 

hversu margir 
veikindadag-

ar eru hjá 
ríkinu.

Gunnar Björnsson, forstöðumaður 
kjara- og mannauðsskrifstofu 

fjármálaráðuneytisins.

  Það er 
nokkuð ljóst 

að boðuð 
einföldun 
mun ekki 

þýða lægri 
útgjöld fyrir 
almenning.

Bryndís Loftsdóttir 
húsmóðir og varaþingmaður 

Sjálfstæðisflokksins.

Bolungarvík 3°  NNV 6
Akureyri 2°  S 2
Egilsstaðir 3°  SSA 2
Kirkjubæjarkl. 3°  A 3
Reykjavík 3°  VNV 3

Bjart með köflum    víða en slydduél 
eða él norðvestanlands og skúrir með 
suðausturströndinni. Fremur hægur 
vindur og hiti 0 til 6 stig. 4

Hætta undir Norðurljósum
Íbúar í Bláskógabyggð hafa áhyggjur 
af þeirri hættu sem þeir segja að 
skapist er rútur stoppi á miðjum vegi 
og hleypi ferðamönnum út til að 
horfa á norðurljósin. 2
Berum ekki flutninga  Icelandair 
mun fjölga ferðum í 9.800 á næsta 
ári. Þær voru 4.900 fyrir fimm árum. 
Landið er almennt illa búið undir 
stóraukna flutninga. 6
Styrkja uppbyggingu á Gaza 
 Evrópusambandið og Bandaríkin ætla 
að verja jafnvirði nærri 100 milljarða 
króna til uppbyggingar á Gasasvæð-
inu. Fjölmörg önnur ríki leggja sitt af 
mörkum en Ísrael situr hjá. 10
Tilbúinn í dóm  Uppljóstrarinn 
Edward Snowden segir að hann vildi 
gjarnan fara til Bandaríkjanna og mæta 
þar fyrir dómara ef réttarhöldin yrðu 
opin. 11
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HOLLENSKAR STJÖRNUR  
Arjen Robben og Robin van 
Persie og liðsfélagar þeirra í 
hollenska landsliðinu æfðu 

á Laugardalsvelli í gærkvöldi. 
Hollendingar mæta í kvöld 
íslensku landsliði sem er á 

miklum skriði í undankeppni 
Evrópumótsins. Sjá síðu 22.
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SPURNING DAGSINS

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

Málsvari veraldlegs samfélags

Siðmennt
Skráðu þig í félagið á www.sidmennt.is

SVEITARSTJÓRNIR Íbúar í Bláskóga-
byggð telja að skipulagðar norður-
ljósaferðir skapi hættu á vegum 
innan sveitarfélagsins, einkum á 
Lyngdalsheiði og á vegum innan 
þjóðgarðsins á Þingvöllum.

„Það sem skapar hættu er að hóp-
ferðabílar stoppa á miðjum veginum 
og hleypa farþegunum út. Fólk er 
svo að horfa á norðurljósin stand-

andi á miðjum 
veginum eða í 
vegköntunum 
og uggir ekki 
að sér,“ segir 
Kristinn Bjarna-
son, formað-
ur atvinnu- og 
ferðamálanefnd-
ar Bláskóga-
byggðar.

Kristinn segir að sveitarfélagið 
ætli að ræða málin við ferðaþjón-
ustufyrirtæki og Vegagerðina og 
gera þeim grein fyrir hættunni. 
Hann segir að það séu útskot á 
vegunum þar sem rútur eiga að 
geta stoppað en það geti verið 
að bílstjórar og fararstjórar viti 
ekki af útskotunum. Þá geti komið 
tímabil þar sem útskotin eru lokuð 
vegna snjóa og það þurfi að ræða 
við Vegagerðina.

„Þegar er hálfskýjað eru bíl-
stjórar að leita að norðurljósun-
um, það kannski opnast glufa og 
þau koma í ljós og þá er stoppað 
á punktinum og ferðamönnum 
hleypt út,“ segir Kristinn. Ekki 
sé langt síðan minnstu munaði að 
kona á bíl lenti á hópi ferðamanna 
sem stóðu á miðjum veginum og 
voru að horfa á norðurljósin.

„Þetta fólk var ekkert að fylgj-
ast með umferðinni, það stóð á 

miðjum veginum í svartamyrkri 
og horfði hugfangið á norðurljós-
in. Ökumanninum var hins vegar 
mjög brugðið,“ segir Kristinn.

Kristján Daníelsson, fram-
kvæmdastjóri Kynnisferða, seg-
ist hafa heyrt af því að menn séu 
að stoppa úti á vegum með fulla 
bíla af ferðamönnum. „Þetta 
skapar stórhættu,“ segir hann.

Kristján segir að mjög ákveðn-
ar reglur gildi hjá Kynnisferð-
um hvað þetta varðar. „Þetta er 
bannað. Við skipuleggjum ferðir 
okkar þannig að það er stoppað á 
fyrirfram ákveðnum stöðum þar 
sem bílarnir komast út af vegin-
um,“ segir hann. 

Talið er að um 100 þúsund 
manns hafi farið í skipulagðar 
norðurljósaferðir í fyrravetur, 
langflestir á suðvesturhorninu. 

Til að sjá norðurljósin er farið 
með ferðamenn á Reykjanesið, 
upp á Hellisheiði, á Þingvelli, upp 
í Hvalfjörð og Borgarfjörð.

 johanna@frettabladid.is

Norðurljósaskoðarar 
stofna sér oft í hættu
Íbúar í Bláskógabyggð hafa áhyggjur af þeirri hættu sem þeir segja að skapist er 
ferðamenn komi til að horfa á norðurljósin. Rútur nemi stundum staðar á miðjum 
vegi og hleypi fólki út. Framkvæmdastjóri Kynnisferða segir það vera bannað.

Stefán, er Tinna að stela 
senunni?
„Já, hún hefur mörg hlutverk.“
Stefán Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri 
Bandalags háskólamanna, hefur óskað eftir 
áliti menntamálaráðherra vegna þess að 
Tinna Gunnlaugsdóttir verður bæði leikari 
og leikhússtjóri í Þjóðleikhúsinu á komandi 
leikári.

  Þetta 
fólk var 

ekkert að 
fylgjast með 
umferðinni, 

það stóð á 
miðjum 

veginum í svartamyrkri og 
horfði hugfangið á norður-
ljósin. Ökumanninum var 

hins vegar mjög brugðið.
Kristinn Bjarnason, formaður atvinnu- og 

ferðamálanefndar Bláskógabyggðar.
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SUÐUR-AFRÍKA, AP Hlauparinn 
Oscar Pistorius kemur í dag fyrir 
rétt í Suður-Afríku til að hlýða á 
dómara kveða upp úrskurð um 
refsingu í máli hans.

Pistorius var í september 
dæmdur sekur um manndráp 
en sýknaður af ákæru um morð. 
Hann varð unnustu sinni að bana 
á heimili sínu í Pretoríu þann 
14. febrúar á síðasta ári.

Pistorius á yfir höfði sér allt að 
fimmtán ára fangelsi, en getur 
enn áfrýjað dómnum til hæsta-
réttar. - gb

Pistorius enn fyrir rétt:

Ákvörðun um 
refsingu birt

TYRKLAND, AP Harðir bardagar geisuðu í gær í sýrlenska bænum Kob-
ani, rétt við landamæri Tyrklands. Vígasveitir Íslamska ríkisins herja 
þar á Kúrda, sem flestir hverjir hafa þó flúið frá bænum yfir til Tyrk-
lands.

Liðsmenn Íslamska ríkisins eru þungvopnaðir, með öflug vopn í 
sínum fórum sem þeir hafa stolið frá sýrlenska hernum. Kúrdarnir í 
Kobani standa verr að vígi, með smærri vopn á borð við riffla og litlar 
sprengjur sem þeir notuðu til að leggja gildrur.

Kúrdar hafa sakað tyrknesk stjórnvöld um aðgerðarleysi, en loft-
árásir Bandaríkjanna og fleiri ríkja hafa til þessa ekki dugað til að 
stöðva sókn Íslamska ríkisins. - gb

Vígasveitir Íslamska ríkisins herja á Kúrda:

Hart barist á götum Kobani

FYLGST MEÐ STRÍÐINU  Íbúar í Tyrklandi fylgdust með átökum rétt handan landa-
mæranna, í sýrlenska bænum Kobani. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FERÐAÞJÓNUSTA Stefnu vantar á sviði 
mengunar af völdum ferðamanna 
að sögn Viðars Jökuls Björnssonar, 
umhverfis- og auðlindafræðings. 

„Það er alltaf litið til tveggja 
þátta, hversu miklu ferðamenn skila 
í þjóðarbúið og hve margir þeir eru 
en í mörgum tilfellum gleymast 
umhverfisþættirnir,“ segir Viðar 
Jökull sem nýlega lauk meistara-
ritgerð í umhverfis- og auðlinda-
fræði við Háskóla Íslands þar sem 
hann mat kolefnis spor ferðamanna 
á Íslandi árið 2011. 

Fyrirtæki í ferðaþjónustu þyrftu 
einnig að gera meira í þessum 
efnum. „Ferðaþjónustan gerir út 
á að spila Ísland sem þetta hreina 
og tæra land. Þá þarf hún að standa 
við það,“ segir Viðar Jökull og bætir 
við: „Langflestir eru ekkert að spá 
í þessu. Það olli mér svolitlum von-
brigðum.“ 

Meðalferðamaðurinn eyðir 50,2 
kílóum af koltvísýringi á dag. Það er 
heldur minna en sambærileg rann-
sókn sem gerð var á hollenskum 
ferðamönnum sem eyddu um að 

meðaltali 62 kílóum af koltvísýr-
ingi á dag.  

Í heild áætlar Viðar Jökull að 
mengun af völdum ferðamanna sé 
á milli 0,5 og 2,8 prósenta af heildar-
útblæstri koltvísýrings á Íslandi. Sú 
tala mun þó fara hækkandi á næstu 
árum með auknum fjölda ferða-
manna. - ih

Ferðamenn báru ábyrgð á milli 0,5 og 2,8 prósenta af útblæstri koltvísýrings á Íslandi árið 2011:

Stefnu skortir vegna mengunar ferðamanna

MENGUN  Viðar Jökull segir ferðaþjón-
ustuna þurfa að huga meira að mengun 

af völdum ferðamanna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

AÐDRÁTTARAFL  Fjöldi ferðamanna 
kemur á hverju ári til Íslands í þeim eina 
tilgangi að sjá norðurljós. Þeir geta skap-
að hættu á þjóðvegum þegar þeir standa 
á miðjum veginum og horfa til himins og 
gleyma stund og stað.  

SAMFÉLAGSMÁL „Þetta hefur geng-
ið alveg eins og smurð vél,“ segir 
Ellen Dröfn Björnsdóttir, formað-
ur Dansíþróttafélags Kópavogs, 
um fyrsta dansmót vetrarins sem 
haldið var í Smáranum í Kópavogi 
í gær.

Mótið hófst klukkan tíu í gær-
morgun og stóð til klukkan átta í 
gærkvöldi. Um hundrað pör tóku 
þátt í mótinu en keppendur voru á 
öllum aldri. Yngstu keppendurnir 
voru sex ára en þeir elstu ríflega 
tvítugir. „Það var keppt í bæði 
ballroom- og latin-dönsum í öllum 
styrkleikaflokkum,“ segir Ellen.

Fimm erlendir dómarar dæmdu 
mótið sem hefur verið í undirbún-
ingi síðasta hálfa árið. „Við byrjuð-
um í maí því við þurftum að bóka 
flugfar fyrir dómarana á góðum 
kjörum,“ segir hún. 

„Við höfum fengið mikið af sjálf-

boðaliðum úr félögunum að gera 
og græja þannig að þetta hafi allt 
getað tekist“ segir Ellen sem áætl-
ar að í heild hafi um fimmtíu sjálf-
boðaliðar komið að mótinu með 
einum eða öðrum hætti. 

Þetta er í fyrsta sinn sem mótið 

er haldið og að sögn Ellenar var 
mikil þörf á mótinu. „Hingað til 
hefur fyrsta mót verið haldið í 
nóvember en okkur fannst við 
þurfa að hefja önnina fyrr,“ segir 
hún.

 -ih

Fyrsta dansmót vetrarins var haldið í Smáranum í Kópavogi í gær:

Hundrað danspör á öllum aldri

KRISTJÁN 
DANÍELSSON

DANSMÓT 
 Keppt var í 
hinum ýmsu 
tegundum sam-
kvæmisdansa 
í Smáranum í 
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/
VILHELM 

FJARSKIPTI Íslensk stjórn ISNIC, 
skráningarstofu léna á Íslandi, 
ákvað í gær að loka lénum 
hryðjuverkasamtakanna Ísl-
amsks ríkis.

„Um fordæmalausa aðgerð er 
að ræða, þar sem ISNIC hefur 
aldrei fyrr lokað léni vegna inni-
halds vefjar,“ segir í tilkynningu 
frá ISNIC.

Samtökin, eða einstaklingar 
þeim tengdir, hafa notað lénið 
undir fréttasíðuna Khilafah.is 
þar sem birtar hafa verið fréttir 
frá Íslamska ríkinu. - gb

ISNIC lokar léni:

Vef Íslamska 
ríkisins lokað
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SVONA ERUM VIÐ

NEYTENDAMÁL Gert er ráð fyrir að 
það kosti 745 krónur á dag að fæða 
hvern einstakling, í frumvarpi 
fjármálaráðherra um breytingar á 
virðisaukaskatti. Hver fjölskylda 
verji rúmlega 2.980 krónum í öll 
matarinnkaup á dag. Hver máltíð 
á einstakling kosti 248 kr. 

Þessar tölur eru byggðar á neyslu-
könnun Hagstofu Íslands. Miðað er 
við hjón með tvö börn, annað yngra 
en sjö ára. Miðað við þetta er búist 
við því að fyrirhuguð hækkun á 
matarskatti kosti heimilin 4.315 
krónur á mánuði. Sé kostnaður við 
matar- og drykkjarinnkaup meiri 
en þar er gert ráð fyrir má gera ráð 
fyrir að áhrif af hækkun matar-
skatts verði líka meiri.

Bryndís Loftsdóttir er húsmóð-
ir og jafnframt varaþingmaður 
Sjálfstæðisflokksins. Hún er ósam-
mála þeim tölum sem lagðar eru til 
grundvallar í frumvarpinu. Hún 
segist verja tveimur milljónum í 
mat á ári, en Bryndís á mann og 
þrjú börn á aldrinum 6-11 ára. Í 
frumvarpinu er hins vegar gert ráð 
fyrir að fjögurra manna fjölskylda 
verji 988 þúsund krónum í mat og 
drykk.

Bryndís er ósátt við breytingar 
á virðisaukaskattsfrumvarpinu. 
„Það er nokkuð ljóst að boðuð ein-
földun mun ekki þýða lægri útgjöld 
fyrir almenning. Matvæli og aðrar 
vörur sem nú bera sjö prósent virð-
isaukaskatt munu samviskusamlega 
hækka í verði í takt við hækkun á 
virðisauka og að auki um nokkr-
ar krónur og tíkalla umfram það,“ 
segir Bryndís.

Bryndís segir að Danmörk sé eina 
landið í Evrópu með eitt skattþrep. 
„Þeir eru með 25% virðisauka-

skatt. Vissulega einfaldur en afar 
hár skattur. Í Sviss og Noregi, sem 
standa fyrir utan Evrópusamband-
ið, líkt og við, eru þrjú virðisauka-
skattsþrep,“ segir hún.

Bryndís segir að það sem þurfi 
að horfa til sé að fella niður vöru-
gjöld og einfalda tollflokkun. „Það 
er verðugt verkefni fyrir fjármála-
ráðuneytið ásamt afnámi hafta sem 
vonandi er í algjörum forgangi. 
Þegar við svo réttum betur úr kútn-
um lækkum við efra skattþrepið, um 
það verður varla neinn ágreining-
ur,“ segir Bryndís.

 jonhakon@frettabladid.is  

Ríkið segir 250 krónur 
duga fyrir máltíðinni
Gert er ráð fyrir að það kosti 745 krónur að fæða hvern einstakling á dag. Fjögurra 
manna fjölskylda verji 92 þúsund krónum í mat og drykk á mánuði. Þetta eru þær 
tölur sem liggja til grundvallar í frumvarpi um breytingar á virðisaukaskatti.

BÓNUS  Gert er ráð fyrir að fjögurra manna fjölskylda verji 92 þúsund krónum í mat 
og drykk á mánuði.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SKIPULAGSMÁL Samstaða er milli 
borgaryfirvalda í Reykjavík og 
bæjaryfirvalda í Kópavogi um 
að fyrirhuguð brú yfir Fossvog 
verði hönnuð þannig að hún geti 
borið strætisvagna þótt hún sé 
fyrst og fremst ætluð fyrir 
gangandi vegfarendur og hjóla-
fólk.

Málefni Fossvogs voru rædd 
á fundi Dags B. Eggertssonar 
borgarstjóra og Ármanns Kr. 
Ólafssonar bæjarstjóra fyrir 
rúmri viku. Þar var samþykkt 

að halda fund með Vegagerð-
inni varðandi Fossvogsbrú því 
mannvirkið væri svokallaður 
stofnstígur milli sveitarfélaga. 
Þá var embættismönnum falið 
að ræða við siglingamenn sem 
gagnrýnt hafa brúaráformin.

Á fundinum var einnig rætt 
um staðsetningu sameiginlegr-
ar sundlaugar í Fossvogsdal. 
Skoða á þrjá staði nánar. Að því 
loknu verður unnið sameiginlegt 
skipulag fyrir dalinn í heild.

 - gar

Borgarstjóri Reykjavíkur og bæjarstjóri Kópavogs funduðu um sundlaug og samgöngur í Fossvogi:

Brúin yfir Fossvog beri líka strætisvagna

46% fjölgun varð á 
föngum á Íslandi á 

milli áranna 2002 og 2012. 
Fyrra árið sátu að meðaltali 85 
fangar í fangelsum landsins en 
árið 2012 dvöldu að meðaltali 119 
manns í fangelsi á hverjum tíma.
 Heimild: Hagstofa Íslands.
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FOSSVOGSBRÚ  Tengja 
á Kópavog og Reykjavík með brú 
úr Kársnesi yfir Fossvoginn.

  Matvæli 
og aðrar vörur 

sem nú bera 
sjö prósent 
virðisauka-
skatt munu 

samviskusam-
lega hækka í verði í takt við 
hækkun á virðisauka og að 
auki um nokkrar krónur og 

tíkalla umfram það
Bryndís Loftsdóttir.

Heildarútgjöld fjögurra manna fjölskyldu á mánuði 57.0000 kr.
Útgjöld í mat og drykk á mánuði 92.340 kr.
Dagleg útgjöld í mat og drykk 2978,7 kr.
Útgjöld á máltíð miðað við þrjár máltíðir á dag 992,9 kr.
Kostnaður við einstaka máltíð hvers einstaklings í fjölskyldunni  248,2 kr.

ÚTGJÖLD HEIMILANNA Á MÁNUÐ

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

STILLT HAUSTVEÐUR  verður víða á landinu næstu daga og nokkuð sólríkt. 
Lítilsháttar úrkoma fellur á Norðvesturlandi og með suðausturströndinni í dag en á 
morgun lítur út fyrir að verði úrkomulaust.

3°

6
m/s

3°

5
m/s

3°

3
m/s

4°

6
m/s

Hæg 
breytileg 

átt.

Fremur 
hægur 
vindur 
víðast 

hvar.

Gildistími korta er um hádegi

18° 
30° 
12° 
18° 
22° 
11°

21° 
13° 
13° 
25° 
16° 
24° 

25° 
24° 
20° 
21° 
13° 
20° 

3°

3
m/s

6°

5
m/s

3°

2
m/s

3°

3
m/s

2°

2
m/s

2°

4
m/s

-3°

2
m/s

4°

5°

2°

2°

3°

5°

3°

3°

0°

0°

Alicante
Aþena
Basel
Berlín
Billund
Frankfurt

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

MIÐVIKUDAGUR

Á MORGUN

HEILBRIGÐISMÁL „Ef það kæmi 
ebólusmitaður sjúklingur hingað 
í dag þá myndi ég segja að við 
værum ekki undirbúin,“ segir 
Páll Matthíasson, forstjóri Land-
spítalans.

Mikil hræðsla hefur gripið um 
sig eftir að heilbrigðisyfirvöld 
í Texas fullyrtu í gær að starfs-
maður hefði smitast af ebólu. Það 
er annað smitið sem upp kemur 
utan Vestur-Afríku. Páll segir 
viðbragðsteymi hér á landi ekki 
fullmannað en að lokaundirbún-
ingur sé nú í gangi. Leit standi 
yfir af fólki sem er tilbúið að 
ganga til liðs við viðbragðsteymi 
þar sem eru um 30 stöðugildi. - þþ

Ekki búin undir ebólu:

Viðbragðsteymi 
ekki fullskipað

PÁLL MATTHÍASSON  Forstjóri Land-
spítalans.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

JAPAN, AP Japanar bjuggu sig í 
gær undir heljarmikið fárviðri, 
sem strax í gær var reyndar komið 
til syðstu eyja landsins en heldur 
síðan áfram norður eftir eyjunum. 
Stormsveipurinn nær til Tókýó á 
morgun, standist spár veðurfræð-
inga.

Það er fellibylurinn Vongfong, 
sem þarna er á ferðinni, og er 
sagður öflugasti fellibylur ársins. Í 
gær feykti hann um koll rafmagns-
möstrum og umferðarmerkjum.

Reiknað var með að fella þyrfti 
niður lestarsamgöngur að hluta í 
Tókýó og nágrenni. Varað er við 
aurskriðum. - gb

Öflugasti bylur ársins:

Fárviðri á leið 
til Japans

FYLGST MEÐ ÖLDUGANGI  Háar öldur 
skullu á ströndum eyjunnar Okinawa í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Geir H. Haarde, fyrr-
verandi forsætisráðherra, segir 
500 milljóna evra neyðarlán sem 
Seðlabankinn veitti Kaupþingi 
þann 6. október árið 2008 hafa 
verið tilraun til að bjarga bankan-
um. Ef það hefði tekist og Kaup-
þing lifað þá hefði myndin orðið 
allt önnur og miklu viðráðanlegri.

Þetta kom fram í gær í sjón-
varpsþættinum Eyjunni á Stöð 
2. Tap Seðlabankans og þar með 
skattgreiðenda vegna lánsins 
er um 35 milljarðar króna. Geir 
segir ákvörðunina um lánið verða 
að meta í ljósi þeirra aðstæðna 
sem þá voru uppi, ekki þess sem 
menn vita núna.  - gag

Risalánið til Kaupþings:

Ákvörðun tekin 
í ljósi aðstæðna

STJÓRNMÁL Gunnar Bragi Sveins-
son utanríkisráðherra sat á 
laugardag fund þróunarnefnd-
ar Alþjóðabankans fyrir hönd 
Norðurlandanna og Eystrasalts-
ríkjanna.

Nefndin ræddi hvernig 
Alþjóðabankinn gæti betur 
brugðist við ójafnræði í heim-
inum og aukið velmegun og hag-
sæld fyrir þá fátækustu. Í frétt 
frá utanríkisráðuneytinu segir að 
Gunnar Bragi hafi lagt áherslu 
á að fjárfesta þurfi frekar í 
mannauði í fátækustu ríkjunum, 
tryggja jafnrétti kynja og efla 
tekjuöflun í þróunarlöndunum 
sjálfum. - gar

Utanríkisráðherra ytra:

Þarf af fjárfesta 
í mannauði
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Flutningar á sjó og í lofti munu 
aukast gríðarlega á næstu árum. 
Því fylgja ótal tækifæri í millilanda-
flutningum en ekki síður áskoranir 
sem verður að mæta strax. Sveitarfé-
lögin í landinu þurfa að líta til aukins 
samstarfs í hafnarstarfsemi.

Tækifæri, ekki ógnir 
Hafnir og aðrir innviðir í flutningum 
á Íslandi þurfa að taka stakkaskipt-
um á næstu árum gangi fyrirhug-
uð uppbygging í atvinnulífinu eftir. 
Útflutningur héðan gæti auðveld-
lega tvöfaldast fram til ársins 2030 
og innflutningur aukist um þrjár 
milljónir tonna.

Þetta var meðal þess sem kom 
fram á ráðstefnu 
Íslenska sjávar-
klasans í gær, 
F lutningar á 
Íslandi til 2030, 
þar sem kafað var 
ofan í tækifæri og 
áskoranir í flutn-
ingum á Íslandi á 
næstu árum. 

„Við sjáum að það þarf miklu 
stærri og afkastameiri hafnir í 
kringum landið en nú er,“ sagði 
Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips, 
í erindi sínu um flutninga í nútíð og 
framtíð. Inn- og útflutningstölur, og 
spá um þróun næstu ára, sýna að 
útflutningur héðan var 2,2 milljónir 
tonna í fyrra en mun rúmlega tvö-
faldast til 2030 gangi spár eftir. Inn-
flutningur árið 2013 var 4,2 milljónir 
tonna en verður 7,4 milljónir tonna 
árið 2033, t.d. vegna fyrirhugaðrar 
uppbyggingar fjögurra kísilvera.

Aukið samstarf 
„Við erum ekki komin á þann stað að 
sjá sameiningar sem tækifæri held-
ur frekar sem ógnanir við hafna-
starfsemi, sem að mínu viti er mik-
ill misskilningur. Menn eru hræddir 
um að hafnir verði lagðar af en þetta 
snýst frekar um hvar menn byggja 
upp sterkari innviði, segir Gísli 
Gíslason, framkvæmdastjóri Faxa-
flóahafna og formaður Hafnasam-
bands Íslands, en hann ræddi um 
möguleika í hafnastarfsemi. Hans 
mat er að sameiningar eða aukið 
samstarf hafna í hverjum lands-
hluta auk skarpari stefnu um hlut-
verk verði að koma til svo nýta megi 
þá innviði í byggðum landsins sem 
þegar eru fyrir hendi.

Gísli segir að á síðasta Hafna-
sambandsþingi hafi verið ákveðið 
að kanna á meðal eigenda hafnanna, 
sveitarfélaganna í landinu, hvaða 

sameiningar, eða samstarf, gæti 
komið til greina. 

Gísli benti á að dregið hefur 
úr vægi sjóflutninga innanlands 
með betra vegakerfi. Breytingar á 
stjórn fiskveiða hafa gert það líka 
með fækkun útgerða, skipa og fisk-
vinnslufyrirtækja. Einnig að sam-
dráttur er í framlögum til fram-
kvæmda, breytt lagaákvæði hafa 
gert mörgum höfnum erfitt fyrir 
að viðhalda mannvirkjum og takast 
á við nýframkvæmdir. Hann telur 
að minnstu hafnirnar eigi að líta til 
nýrra möguleika, eins og ferðaþjón-
ustu. Markaðurinn hafi á undan-
förnum árum ráðið því sjálfur hvar 
sterkustu hafnirnar hafi byggst upp, 
og því ráði einfaldlega atvinnuupp-
bygging í nágrenninu. 

Hafnir með blandaða starfsemi; 
landanir á fiski og flutninga, hafn-
tengda ferðaþjónustu og iðnað, hafa 
verið að styrkja stöðu sína, ólíkt 
þeim smærri sem hafa einsleitari 
rekstur og staða þeirra hefur þyngst 
mjög.

Árið 2012 voru hafnarsjóðir 44 
talsins með 87 hafnarsvæði. Heildar-

tekjur hafna árið 2013 var 7,3 millj-
arðar króna, en fjórar þeirra voru 
með 62% heildartekna.

Fljúga oftar en öll Norðurlöndin
Gunnar Már Sigurfinnsson, forstjóri 
Icelandair Cargo, sagði í sínu erindi 
að í dag tengir leiðakerfi Icelandair 
Group saman alla markaði á norður-
heimskautsbaug; 26 borgir í Evrópu 
við tíu áfangastaði í Bandaríkjunum, 
fjóra í Kanada, sex á Grænlandi og 
einn í Færeyjum. Leiðakerfið bygg-
ist á staðsetningu landsins mitt á 
milli heimsálfanna, og hefur gjör-
breytt tækifærum og lífskjörum 
Íslendinga að hans mati.

„Almennt er talið að ekkert 
flugfélag eigi að vera stærra en 
heimamarkaðurinn, en við erum 
að flytja 2,5 milljónir manna á ári,“ 
sagði Gunnar og bætti við að árið 
2009 voru farnar 4.900 flugferðir á 
vegum Icelandair Group. „Árið 2015 
ætlum við að ferðirnar verði 9.800.“

Gunnar nefndi athyglisvert 
dæmi. Sumarið 2014 flaug Ice-
landair oftar til Norður-Ameríku 
en öll flugfélög Norðurlandanna 

samanlagt. Slíkum umsvifum 
fylgja hliðaráhrif. Leiðakerfið er 
nýtt til útflutnings á ferskum fiski 
sem samkeppnislönd íslenskra sjáv-
arútvegsfyrirtækja geta ekki enn 
þá keppt við. Neytendur hafa fyrir 

framan sig disk af íslensku sjávar-
fangi tveimur sólarhringum eftir 
að fiskurinn er veiddur. Norskur og 
rússneskur fiskur er aftur á móti 
þrjá sólarhringa og lengur að ná til 
fiskkaupandans.

Fljúga oftar en öll Norðurlöndin 
Icelandair mun fjölga ferðum í 9.800 á næsta ári, en þær voru 4.900 fyrir fimm árum. Landið er almennt illa búið undir stóraukna 
flutninga. Hafnastarfsemi á Íslandi þarf að svara kalli tímans með auknu samstarfi og byggja þarf upp fá en öflug hafnasvæði. 

Loft innan fárra mínútna

Ilmur af mentól og eukalyptus

Andaðu með nefinu

Otrivin Menthol ukonserveret, nefúði, lausn. Innihaldslýsing: Xýlómetazólínhýdróklóríð 1 mg/ml. Ábendingar: Bólgur oog
aukin slímmyndun í nefi, kinnholum og nefkoki. Skammtar og lyfjagjöf: Fyrir fullorðna og börn eldri en 12 ára: 1 úði í hvora nnös 
3 sinnum á sólarhring eftir þörfum, lengst í 10 sólarhringa og ekki úða oftar en að hámarki 3 úða í hvora nös á sólarhring. Snýttu nýttu
þér. Fjarlægðu glæru plasthettuna. Skorðaðu úðaflöskuna milli fingranna. Úðað er með því að þrýsta kraganum niður að flöskunni. 
Hallaðu höfðinu örlítið fram. Stúturinn á úðaflöskunni er settur upp í nösina. Úðað er einu sinni, um leið og andað er að sér inn um nefið. 
Farðu eins að í hina nösina. Ekki má nota lyfið ef þú ert með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna, ef þú hefur gengist undir aðgerð í 
gegnum nefið eða munninn eða ert með þrönghornsgláku. Ráðfærðu þig við lækni áður en lyfið er notað ef þú ert: Þunguð, með barn á brjósti, 
næmur fyrir adrenvirkum efnum, ert með skjaldvakaóhóf, sykursýki, háþrýsting, æðakölkun, slagæðargúlp, blóðtappa í hjarta, óreglulegan 
eða hraðan púls, erfiðleika við þvaglát, æxli í nýrnahettum, þunglyndi og ert á lyfjameðferð við því. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. 
Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

Árið 2012 var hlutur flutninga í landsframleiðslu 6,2%. Þá störfuðu tæplega 7% 
vinnuafls á Íslandi í fyrirtækjum sem flokkast undir samgöngur og flutninga, 
eða um 11.700 manns. Hér höfum við yfir 70 hafnir og fjóra alþjóðaflugvelli 
fyrir utan vegakerfið.

Á þetta benti Hanna Birna Kristjánsdóttir innanríkisráðherra í ræðu sinni á 
fundinum, til að undirstrika orð sín um að flutningastarfsemi sé ein mikil-
vægasta atvinnugrein landsins, enda þjónar hún öllum okkar stærstu atvinnu-
greinum á einn eða annan hátt.

Ráðherra viðurkenndi að uppbygging innviða hefði setið á hakanum síðustu 
ár og þeir sem fyrir eru væru farnir að láta á sjá. „Í þessu samhengi vil ég sér-
staklega nefna að við höfum lagt áherslu á aukna aðkomu einkaaðila að upp-
byggingu innviða í samgöngum, hvort sem um ræðir uppbyggingu vega, flug-
valla eða hafnarmannvirkja.  Við teljum slíka innkomu í raun forsendu öflugri 
flutninga […] Staðreyndin er sú að ef menn ætla að bíða eftir ríkinu–  þá þurfa 
menn að bíða lengi. Við þekkjum öll stöðu ríkisfjármála um þessar mundir, en 
hvað sem henni líður þá er ég þeirrar skoðunar að við eigum að vera opin fyrir 
aðkomu annarra en ríkisins að uppbyggingu innviða í landinu,“ sagði Hanna 
Birna og bætti við að atvinnulífið þyrfti líka að taka við sér, eins þyrftu lífeyris-
sjóðir og aðrir fjárfestar að sýna uppbyggingu í samgöngum áhuga, „því það 
stendur ekki upp á stjórnvöld að koma hlutunum í gang,“ sagði ráðherra.

BÍÐI MENN EFTIR RÍKINU–  BÍÐA MENN LENGI

FRÉTTABLAÐ
IÐ

/G
VA

AKRANESHÖFN  Faxa-
flóahafnir sf. tók til 
starfa 2005. Fyrirtækið 
á og rekur fjórar hafnir, 
Reykjavíkurhöfn, Grund-
artangahöfn, Akranes-
höfn og Borgarneshöfn. 

GÍSLI GÍSLASON
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FLUTNINGAR Á ÍSLANDI

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is



á Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar og Staðgreiðslukorti Skeljungs.

Ofur bleikur dagur
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Í dag renna 2 kr. fyrir hvern seldan eldsneytislítra
hjá Orkunni og Shell til Bleiku slaufunnar, 
óháð greiðslumáta.+2kr.

-12kr.

eða hærra ef einhver jafnar eða toppar þetta með almennum afslætti.

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Til að fullkomna daginn ráðleggjum við þér að hringja í þær fimm konur sem
þér þykir mest vænt um og hvetja þær til að fara í leghálsskoðun.

Orkan býður viðskiptavinum sínum líka sérstaka Orkulykla Bleiku slaufunnar 
til að styrkja il ð kj Bleiku slaufunaBl ik l f  með hverjum keyptum lítra allt árið.ð h j k lí ll á ið

Sjá nánar á orkan.is/Bleika-slaufan

Nokkur þeirra sem styrkja Bleiku slaufuna allt árið um kring með Orkulyklinum.
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LÆKJARGATA 3 
Til leigu:

Bernhöftstorfan
Höfum til leigu skrifstofuhúsnæði með 
sérinngangi á besta stað í miðborginni. 
Rýmið er um 120 fm og nýtist mjög vel. 
Opið vinnurými í risi fyrir allt að sex vinnu- 
stöðvar. Þægilegt skrifstofu- og fundarrými 
á neðri hæð. Tvö einkastæði geta fylgt. 

Hafðu samband og tryggðu þér athvarf 
í miðborginni.

FÍ fasteignafélag slhf.
orn@fifasteignir.is
Sími: 825 9000

STJÓRNSÝSLA Ríkið veit ekki hversu 
mikil starfsmannavelta er hjá ráðu-
neytum og stofnunum. Engar upp-
lýsingar liggja fyrir um fjarvistir og 
ríkið vinnur ekki spár um manna-
aflaþörf fyrir næstu ár eða áratugi. 

Fréttablaðið bað skrifstofu kjara- 
og mannauðsmála hjá fjármála-
ráðuneytinu að svara nokkrum 

spurningum um 
starfs mannamál. 
Meðal annars var 
spurt hversu mikil 
starfsmannavelt-
an væri, annars  
vegar hjá háskóla-
menntuðum 
starfsmönnum 
og hins vegar var 
spurt um heildar-

starfsmannaveltuna.
Gunnar Björnsson, skrifstofu-

stjóri í fjármálaráðuneytinu og for-
stöðumaður kjara- og mannauðs-
skrifstofunnar, segir að mannekla 
valdi því að þessar tölur séu ekki 
teknar saman. 

„Við höfum lítið komist í þetta 
vegna þess að við erum ekki nógu 
og mörg. Við hefðum gjarnan vilj-
að vera með miklu betri tölfræði 
varðandi starfsmannamál,“ segir 
Gunnar.

Hann segir að tölurnar séu til í 
gagnagrunnum, hins vegar vanti 
allar skilgreiningar, það þurfi að 
byrja á að skilgreina hlutina áður 
en hægt sé að vinna tölurnar.

„Menn eru ekki á eitt sáttir um 
hvernig eigi að skilgreina starfs-

mannaveltu. Hvaða viðmið eigi að 
nota. Við höfum lengi ætlað að vinna 
þessar skilgreiningar en ekki kom-
ist til þess.“

Gunnar segir að ekki sé heldur 
til miðlæg skráning um fjarvistir 
hjá ríkinu. „Það er hvergi hægt að 
fá yfirsýn yfir það hversu margir 
veikindadagar eru hjá ríkinu,“ segir 
hann og bætir við að ríkið geri held-
ur ekki neinar mannaflaspár. „Það 
eru engar spár til um hversu marga 
ríkisstarfsmenn gæti vantað til 
starfa á næstu árum og áratugum 
eða hvernig samsetning hópsins 
þyrfti að vera.“ 

Gunnar segir að menn finni 
verulega fyrir þörfinni á því að 
taka saman betri upplýsingar um 
starfsmannamálin. „Það er stöð-
ugt verið að biðja um upplýsingar 
um starfsmannamálin. Menn vilja 
skoða þau út frá landshlutum, kjör-
dæmum og sveitarfélögum,“ segir 
Gunnar og ítrekar að tölurnar séu 
til en það vanti fólk til að vinna 
þær.  

Hann segir að starfskraftar 
skrifstofunnar undanfarin misseri 
hafi farið í að vinna samræmdar 
launaupplýsingar.  

„Áherslan  hjá okkur undanfarin 
þrjú ár hefur verið að ná samkomu-
lagi við öll 130 stéttarfélög ríkis-
starfmanna um með hvaða hætti 
launaupplýsingum sé skilað svo 
félögin geti metið út frá eigin for-
semdum hvernig launaþróun félags-
manna þeirra er,“ segir Gunnar. 
 johanna@frettabladid.is

Ríkið skortir upplýsingar 
um eigin starfsmannamál
Mannekla á skrifstofu kjara- og mannauðsmála ríkisins veldur því að ekki eru teknar saman upplýsingar um 
starfsmannaveltu, fjarvistir né spáð um mannaflaþörf.  Mikil þörf á upplýsingunum segir skrifstofustjóri. 

„Ríkisendurskoðun telur nauðsynlegt að starfsmannaskrifstofa fjármála-
ráðuneytisins fylgist vel með öllum breytingum á innra og ytra umhverfi 
ríkisstarfsmanna og að nægar og áreiðanlegar upplýsingar séu ávallt til 
staðar til að unnt sé að taka markvissar ákvarðanir í málefnum sem varða 
starfsmenn ríkisins en á það hefur skort. Nú liggja til dæmis ekki fyrir 
á einum stað og með samræmdum hætti upplýsingar um launaþróun 
milli vinnumarkaða eða starfsstétta, launaþróun stjórnenda og embættis-
manna, starfsmannaveltu ríkisins í heild eða á einstökum stofnunum þess 
né fjölda veikindadaga. Brýnt er að úr þessu verði bætt,“ segir í skýrslu 
Ríkisendurskoðunar frá 2011 um mannauðsmál ríkisins. Þrátt fyrir þessar 
ábendingar Ríkisendurskoðunar hafa menn lítið gert í málinu. 

Engar rannsóknir á ríkisstarfsmönnum 

GUNNAR 
BJÖRNSSON 

FRÉTTABLAÐ
IÐ

/STEFÁN

EKKI FYLGT EFTIR  Ríkisendur-
skoðun lagði til fyrir fjórum 
árum að fylgst yrði náið með 
öllum breytingum á innra og 
ytra umhverfi ríkisstarfsmanna. 
Þessum ábendingum hefur ekki 
verið fylgt eftir.  

1. Hver er sýslumaður á Húsavík?
2. Hvað er talið mundu kosta á dag 
að sinna ebólu-smituðum sjúklingi á 
Landspítalanum?
3. Hverjir fengu friðarverðlaun Nób-
els í ár? 
 svör

VEISTU SVARIÐ?

FJÁRMÁL „Afar brýnt er að leyst 
verði úr fjárhagsvanda Sunnu-
hlíðar. Það er hins vegar ríkisins,“ 
segir bæjarritarinn í Kópavogi um 
ósk stjórnar hjúkrunarheimilisins 
Sunnuhlíðar um fjárhagstoð frá 
bænum.

Sunnuhlíðarsamtökin glíma við 
fjárhagslega örðugleika. „Verka-
skipting ríkis og sveitarfélaga er 
með þeim hætti að málefni hjúkr-
unarheimila eru hjá ríki og veitir 
löggjafinn ríkinu fjárveitingar 
til að standa undir þeim rekstri. 

Sveitarfélögin hafa engar tekjur 
til að taka þátt í rekstri hjúkrunar-
heimila,“ segir í umsögn bæjarrit-
ara sem bæjarráðið samþykkti.

Hins vegar er áréttað að Kópa-
vogsbær leggi þunga áherslu á að 
ríkið sinni lögbundinni þjónustu 
á þessu sviði í Kópavogi. Þótt 
mörg dæmi séu um að sveitarfélög 
greiði með rekstri hjúkrunarheim-
ila þar sem daggjöld duga ekki til 
sé það fé tekið af öðrum verkefn-
um sem viðkomandi sveitarfélag 
sinni annars. - gar

Bæjarráð Kópavogs synjar Sunnuhlíðarsamtökunum um aðstoð við rekstur hjúkrunarheimilis:

Hafa engar tekjur fyrir hjúkrunarheimili

TRÚMÁL Frá apríl 2010 hafa ríf-
lega þrettán þúsund manns sagt 
sig úr þjóðkirkjunni. Þetta er 
meðal þess sem kemur fram í 
nýjum tölum Þjóðskrár um trú-
félagsbreytingar. 

Þá gengu 636 manns úr kirkj-
unni á tímabilinu 1. júlí til 30. 
september í ár en aðeins 94 nýir 
meðlimir voru skráðir. Lang-
flestir sem skipt hafa um trúfélög 
undanfarin ár hafa þó skráð sig 
utan trúfélags. Þjóðkirkjan er þó 
enn langstærsta trúfélag landsins 
með 244.440 meðlimi. - bá

Flestir skrá sig utan trúfélaga:

Sífellt færri í 
þjóðkirkjunni

AGNES SIGURÐARDÓTTIR
 Biskup er höfuð þjóðkirkjunnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ATVINNUMÁL „Tilgangurinn er 
að skapa þann fjölda starfa 
sem nauðsynlegur er til að 
stöðva varanlega fólksfækk-
un í Austur-Húnavatnssýslu,“ 
segir í tilkynningu frá iðnaðar- 
og viðskiptaráðuneytinu vegna 
viljayfirlýsingar ríkisstjórnar-
innar um „samstillt átak stjórn-
valda og sveitarfélaga í Aust-
ur-Húnavatnssýslu um eflingu 
atvinnulífs og sköpun nýrra 
starfa með nýtingu raforku sem 
framleidd er í Blönduvirkjun“.

Efla á atvinnulíf og undirbúa 
uppbyggingu fyrir orkunýtingu 
Blönduvirkjunar. - gar

Viljayfirlýsing ríkisstjórnar:

Efla á atvinnu í 
Húnavatnssýslu

RAGNHEIÐUR ELÍN ÁRNADÓTTIR
 Iðnaðarráðherra undirritaði viljayfirlýs-
ingu ríkisstjórnarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SUNNUHLÍÐ  Fjárhagsörðugleikar steðja 
að samtökunum sem reka 

hjúkrunarheimilið.

ÖRYGGISMÁL Bandarísk orrustu-
þota með bilaðan hreyfil lenti á 
Keflavíkurflugvelli í gær.

Tvær vélar voru í fylgd með 
biluðu þotunni; önnur F-18-þota 
og eldsneytisvél af gerðinni 
KC135. Bilaða þotan lenti heilu og 
höldnu klukkan 16.19. Samkvæmt 
upplýsingum frá Landhelgisgæsl-
unni sem var með viðbúnað þarf 
bilaða þotan jafnvel að vera á 
Íslandi í nokkra daga.  - bá

Viðbúnaður í Keflavík:

Biluð herþota 
lenti klakklaust

1. Svavar Pálssson 2. Þrjár milljónir króna 
á dag. 3. Malala Yousafzay og Kailash 
Satyarthi.
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BORGA NEYTENDUR ALLTAF Á 
ENDANUM? – ER BREYTINGA ÞÖRF? 

Félag atvinnurekenda efnir til opins félagsfundar kl. 8.30, þriðjudaginn 14. október á 
Nauthóli Bistro í Nauthólsvík. Tilefnið er meðal annars staðan í samkeppnismálum eftir 
ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um að sekta Mjólkursamsöluna fyrir samkeppnisbrot 
og álit Eftirlitsstofnunar EFTA um að hömlur á innflutningi á heilbrigðisvottuðu, fersku 
kjöti brjóti í bága við EES-samninginn.

Frummælendur: 
Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra: 
Virk samkeppni

Þórarinn E. Sveinsson, stjórnarformaður Mjólkurvinnslunnar Örnu í Bolungarvík: 
Samkeppnisstaðan á mjólkurmarkaði

Heiðrún Lind Marteinsdóttir lögmaður hjá Lex: 
Ekki má aka stórum bíl of hratt – Um matskennd ákvæði samkeppnislaga 
og viðurlög vegna brota

Fundarstjóri er Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA.

Morgunverður er í boði frá kl. 8 og kostar 2.900 krónur. Fundi verður lokið fyrir kl. 10.

Skráning á heimasíðu félagsins www.atvinnurekendur.is
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Fundur FA um stöðu samkeppnismála 
og mögulega þörf á lagabreytingum.

Fyrir veturinn er mikilvægt að hafa bílinn í góðu standi.
HEKLA þjónusta býður viðskiptavinum sínum upp á fría vetrarskoðun!

HEKLA þjónusta gerir þér tilboð í viðgerðir ef þörf er á. 
Einnig eru tilboð á varahlutum á verkstæði. 

Hafðu samband við okkur í síma 590 5030 til að panta tíma.

 

FRÍ VETRARSKOÐUN!
Innifalið í skoðun er:
•  Bremsumæling
•  Dekkjamæling (mynstur og loft)
•  Skoðun á ljósabúnaði
•  Þurrkur athugaðar
•  Frostþol kælikerfis og rúðuvökva athugað
•  Smurt í lamir og læsingar
•  Mæld olía á vél
•  Sjónskoðun á undirvagni
•  Ástand rafgeymis mælt
 

Gerðu bílinn klárann fyrir veturinn og komdu til okkar hjá HEKLU

EGYPTALAND Fulltrúar nærri 
þrjátíu ríkja tóku þátt í styrkt-
arráðstefnu í Egyptalandi í gær 
til að taka ákvarðanir um fjár-
mögnun uppbyggingar á Gasa-
svæðinu, sem Ísraelar lögðu að 
stórum hluta í rúst í sumar. 

Evrópusambandsríkin hafa 
ákveðið að verja samtals um 450 
milljónum evra, en Bandaríkin 
ætla að leggja fram rúmlega 200 
milljónir dala. Samtals nemur 
þetta nærri 100 milljörðum 
króna.

Fleiri ríki hafa ákveðið að 
taka þátt í uppbyggingunni, þar 
á meðal arabíska smáríkið Katar 
sem lofar einum milljarði dala, 
eða jafnvirði rúmlega 120 millj-
arða króna. Talið er að alls þurfi 
jafnvirði nærri 500 milljarða 
króna til uppbyggingarstarfsins 
á Gasa, þegar allt er talið.

Ísrael ætlar hins vegar ekki 
að vera með. Avigdor Lieber-
man, utanríkisráðherra Ísraels, 
segir hins vegar við ísraelsku 
fréttaveituna Ynet að ekki verði 
hægt að byggja upp á Gasa án 
aðkomu Ísraela.

Hugmyndin er sú að féð fari 
til Palestínustjórnar, sem síðan 
muni sjá um framkvæmd upp-
byggingarinnar. Mahmúd 
Abbas, forseti Palestínu, heit-
ir því að framkvæmdin verði 
unnin í samstarfi við Sameinuðu 
þjóðirnar, gjafaríkin, alþjóðleg-
ar fjármálastofnanir og samfé-
lagið á Gasa. 

Það voru Egyptar og Norð-
menn sem boðuðu til ráðstefn-
unnar. Egyptar lögðu þar fram 
hugmyndir að allsherjar frið-
aráætlun fyrir Austurlönd nær 
og segja að skoða þurfi á ný til-
lögur Arabaríkjanna frá árinu 
2002 um lausn á deilu Ísraela og 
Palestínumanna.

  gudsteinn@frettabladid.is

Lofa að verja fé til 
uppbyggingar Gasa
Evrópusambandið og Bandaríkin ætla að verja jafnvirði nærri 100 milljarða króna 
til uppbyggingar á Gasasvæðinu, sem Ísraelar lögðu að stórum hluta í rúst í sumar. 
Fjölmörg önnur ríki leggja sitt af mörkum, en Ísrael ætlar ekki að vera með.

Hernaðurinn á Gasa stóð yfir í 50 daga, en honum lauk seint í ágúst. 
Ísraelar gerðu meira en fimm þúsundir loftárása á Gasa og drápu meira 
en 2.100 Palestínumenn. Yfirgnæfandi meirihluti þeirra voru almennir 
borgarar. Herskáir Gasabúar skutu um það bil 4.500 flugskeytum yfir 
landamærin til Ísraels, en tjónið af þeim varð lítið í samanburði við tjónið 
á Gasa. Mannfallið meðal Ísraela nam 72 manns, þar af voru 66 hermenn.

EYÐILEGGINGIN Á GASA

RÚSSLAND, AP Vladimír Pútín 
Rússlandsforseti hefur skipað 
hersveitum sínum að fara frá 
landamærum Úkraínu til bæki-
stöðva sinna.

Alls hafa um 17.600 rússneskir 
hermenn verið síðan í apríl í hér-
aðinu Rostov, sem er rétt handan 
við landamæri átakasvæðanna í 
Úkraínu.

Vera má að ákvörðun Pútíns 
tengist fyrirhuguðum fundi hans 
og Petros Porosjenkó Úkraínu-
forseta, en þeir ætla að hittast á 
Ítalíu á fimmtudaginn.

Úkraínskir uppreisnarmenn, 
sem vilja tengjast Rússlandi, eiga 
enn í bardögum við úkraínska 
herinn, þrátt fyrir vopnahlé og 
viðræður sem sagðar eru lofa 
góðu. - gb

Friðarviðleitni í Úkraínu:

Pútín kallar 
herinn heim

ENN ER BARIST  Sprengjureykur berst 
frá flugvellinum í Donetsk. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BRASILÍA, AP Marina Silva, 
umhverfissinni sem varð í þriðja 
sæti í forsetakosningunum í 
Brasilíu, hefur lýst yfir stuðningi 
við Aecio Neves, fyrrverandi rík-
isstjóra sem etur kappi við Dilmu 
Rousseff forseta í seinni umferð 
kosninganna.

Neves hefur lofað að opna 
efnahagslífið í Brasilíu og leggja 
áherslu á hagvöxt.

Seinni umferð kosninganna 
verður haldin 26. október, eftir 
tæpar tvær vikur. - gb

Styttist í seinni umferð forsetakosninga í Brasilíu:

Silva styður Neves til forseta 

MARINA SILVA  Varð í þriðja sæti í 
forsetakosningunum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÞÁTTTAKENDUR Á RÁÐSTEFNUNNI  Utanríkis- og forsætisráðherrar fjölmargra 
ríkja mættu til Kaíró í Egyptalandi í gær þar sem rætt var um fjármögnun uppbygg-
ingarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HÚS
■ Um það bil 100 þúsund íbúðir voru 

eyðilagðar eða urðu fyrir skemmd-
um í loftárásunum. Þar af voru 
um 20 þúsund heimili eyðilögð 
algerlega eða að stórum hluta.

FÓLK Á HRAKHÓLUM
■ Meira en 100 þúsund manns eru 

enn á hrakhólum. Um 57 þúsund 
þeirra búa í bráðabirgðahúsnæði 
á vegum opinberra aðila, þar á 
meðal í skólum á vegum Sam-
einuðu þjóðanna. Um 47 þúsund 
manns gista inni á öðrum fjöl-
skyldum.

FYRIRTÆKI
■ Nærri þúsund fyrirtæki eyðilögð-

ust eða skemmdust, þar á meðal 
meira en 4.200 verslanir.

INNVIÐIR
■ Hátt í þrjátíu vatnsbrunnar 

skemmdust. Nærri 50 kílómetrar 
af vatnsleiðslum og meira en 
17 kílómetrar af skolpleiðslum 
eyðilögðust. Eina orkuverið á 
Gasa skemmdist illa.

RÚSTIR
■ Fjarlægja þarf um það bil 2,5 

milljónir tonna af grjótmulningi.
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Er lág verðbólga komin til að vera?
Hrafn Steinarsson, greiningardeild
Arion banka

 

Fundarlok

 

 

  Skráning á arionbanki.is

HAGSPÁ
Arion banki býður til morgunfundar þar sem 
ný hagspá greiningardeildar verður kynnt. 
Fundurinn verður haldinn fimmtudaginn 16. október 
í höfuðstöðvum Arion banka, Borgartúni 19.  

Flugtaki frestað: Efnahagshorfur 2014–2017
Regína Bjarnadóttir, forstöðumaður
greiningardeildar Arion banka 

BANDARÍKIN, AP Bandarískur heil-
brigðisstarfsmaður á sjúkrahúsi 
í Texas er talinn hafa smitast 
af ebólu, en hann var í hópi sem 
sinnti ebólusjúklingnum Thomas 
Duncan. 

Duncan lést á miðvikudaginn, 
en hann kom til Bandaríkjanna 
frá Líberíu þann 20. september 
til að heimsækja skyldfólk sitt.

Komi í ljós að heilbrigðisstarfs-
maðurinn sé í raun ebólusmitað-
ur, þá er hann sá fyrsti sem smit-
ast í Bandaríkjunum.

Alls hafa meira en fjögur þús-
und manns látist af völdum ebólu-

veirunnar í nokkrum ríkjum í 
vestanverðri Afríku.

Nokkrir ebólusjúklingar hafa 
verið fluttir frá Afríku til meðferð-
ar á Vesturlöndum. Auk heilbrigð-
isstarfsmannsins í Bandaríkjunum 
hefur ein aðstoðarhjúkrunarkona 
á Spáni smitast af ebólusjúklingi, 
sem hún var að sinna.

David Nabarro, yfirmaður 
ebólu varna hjá Sameinuðu þjóð-
anna, segir að búast megi við því 
að ebólufaraldurinn versni eitt-
hvað á næstunni, en innan þriggja 
mánaða muni mönnum hafa tekist 
að ná tökum á honum. - gb

Bandarískur heilbrigðisstarfsmaður smitaður:

Tveir hafa nú smitast 
utan Afríkuríkjanna

EBÓLUVAKTIN  Lögreglumenn í Texas á vakt utan við heimili heilbrigðisstarfs-
mannsins, sem talinn er smitaður af ebólu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BANDARÍKIN Bandaríski uppljóstr-
arinn Edward Snowden segir í 
viðtali við Jane Mayer, blaða-
mann á tímaritinu New Yorker, að 
hann hefði gjarnan viljað fara til 
Bandaríkjanna og mæta þar fyrir 
dómara.

Bandarísk stjórnvöld hafi hins 
vegar ekki tekið í mál að réttar-
höldin yrðu opin og hann gæti 
mætt þangað frjáls maður.

„Ég hafði sagt stjórnvöldum 
aftur og aftur í samningaviðræð-
um að ef þau væru reiðubúin til 
að bjóða opin réttarhöld með sama 
hætti og Dan Ellsberg fékk, og 
ég fengi að flytja mál mitt fyrir 
kviðdómi, þá væri ég fús til þess,“ 
sagði Snowden, og vísaði til rétt-

arhaldanna yfir manninum sem 
lak Pentagonskjölunum árið 1971.

Viðtalið við Snowden var tekið 
í tilefni af nýrri heimildarmynd 
um hann, sem frumsýnd verður 
í Bandaríkjunum síðar í þessum 
mánuði. Það er Laura Poitras, 
sem gerði myndina, en hún var 
stödd hjá honum í Hong Kong 
þegar hann lak upplýsingum um 
víðtæka njósnastarfsemi Banda-
ríkjanna.

Í myndinni kemur meðal annars 
fram að Snowden hafi það harla 
gott í Moskvu, þó svo hann hafi 
aldrei ætlað sér að ílengjast þar. 
Meðal annars kom kærasta hans 
þangað í júlí.

 - gb

Edward Snowden hefur það gott í Moskvu:

Hefði viljað mæta til  
opinna réttarhalda

EDWARD SNOWDEN  Í viðtali frá Moskvu við Jane Mayer, blaðamann á New Yorker.
 NORDICPHOTOS/AFP
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

*P
re

nt
m

ið
la

kö
nn

un
 C

ap
ac

en
t o

kt
ób

er
–d

es
em

be
r 2

01
2 

– 
hö

fu
ðb

or
ga

rs
væ

ði
 2

5-
54

 á
ra

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

Eldi á laxfiski í sjókvíum er í gríðarlegri 
sókn á Vestfjörðum. Eftir erfiðleika í 
fiskeldi hér á landi á árum áður virðast 
Íslendingar nú vera reynslunni ríkari og 
ráða yfir þeirri kunnáttu sem nauðsyn-
leg er. Það er hins vegar ljóst að lítið má 
út af bera og áhyggju raddir heyrast nú 
að vestan þar að lútandi, bæði frá sveit-
arstjórnarmönnum og forsvarsmönnum 
eldis fyrirtækja. 

Á Vestfjörðum eru kjöraðstæður fyrir 
sjókvíaeldi á laxi. Firðirnir eru margir, 
auk þess að vera langir og djúpir. Mjög 
fáar laxveiðiár eru á Vestfjörðum, þann-
ig að hætta á að eldislax blandist villtum 
laxi ef hann sleppur úr kvíunum er minni 
en ella, en slík erfðablöndum gæti haft 
ófyrirsjáanlegar afleiðingar. 

Norðmenn eru mjög stórir í sniðum 
í laxeldi, en ýmsir erfiðleikar hafa þó 
komið upp sem dregið hafa úr gæðum 
norska eldislaxins og minnkað verðmæti 
hans. Laxa lús er viðvarandi vandamál 
sem og ýmsar sýkingar sem krefjast notk-
unar á sýklalyfjum. Engin slík vandamál 
er hins vegar að finna á Íslandi. Íslenski 
eldislaxinn er þar af leiðandi dýrindis 
lúxusvara í hæsta verðflokki á erlendum 
mörkuðum. En ef upp koma viðvarandi 
sjúkdómar hér með tilheyrandi sýkla-

lyfjanotkun kann að vera úti um þetta 
ævintýri. 

Stór þáttur í þeirri viðleitni að halda 
íslensku fiskeldi sjúkdómalausu til fram-
tíðar er að þeir firðir sem notaðir eru til 
sjókvíaeldisins fái reglulega hvíld til 
þess að hreinsast og endurnýjast. Hjá 
Fjarðalaxi á Patreksfirði er t.a.m. stund-
að kynslóðaskipt eldi þannig að hver 
fjörður er hvíldur á milli eldiskynslóða 
í þeim tilgangi að lágmarka umhverfis-
áhrif af eldinu. Má í því sambandi spyrja 
hvort ekki eigi að lögfesta hvíldarreglur 
fyrir sjókvíaeldi í heild sinni í þeim til-
gangi að styrkja eldið til framtíðar.

Eins og áður segir hafa menn fyrir 
vestan áhyggjur af þróun mála. Of mörg 
rekstrarleyfi hafi verið gefin út án þess 
að leikreglur séu nógu skýrar. Til dæmis 
hafi verið gefin út tvö stór leyfi með stað-
setningu þétt við hvort annað í Arnar-
firði. Tækifærin í fiskeldinu eru mikil en 
það þarf að fara varlega! 

Gullgrafarastemning í fi skeldi

F
yrir nokkrum árum voru vígð göng milli Ísafjarðar og 
Bolungarvíkur. Brýn þörf var fyrir göngin. Slys voru tíð 
í Óshlíð og samgöngur voru erfiðar og tvísýnar. Öll fram-
kvæmdin var til sóma. Allar áætlanir stóðust. Kostnað-
urinn var sá sem að var stefnt og sama er að segja um 

verkið sjálft. Glæsilegt mannvirki sem ekki einum einasta manni 
dettur í hug að gagnrýna. Allt til mestu fyrirmyndar.

Fyrir nokkrum árum var vígð höfn í Landeyjum. Þar hefur 
nánast ekkert staðist. Mannvirkið 
þjónar illa sínu hlutverki. Dæmi 

um framkvæmd þar sem menn 
sáust ekki fyrir. 

Enn er grafið í Hverfisgöt-
unni í Reykjavík. Framkvæmd 
sem er komin langt frá öllum 
áætlunum, bæði hvað varðar 
tíma og peninga. Svona er hægt 

að telja áfram nánast endalaust. En hvers vegna að hafa orð á 
þessu? Helst til að sýna að við erum jú öll að eiga við svipaða 
hluti, hvar sem við búum á landinu. Sumir þeirra, sem telja sig 
þurfa að verja einstaka landshluta, láta fara fyrir brjóstið á sér 
ef við, sem búum á höfuðborgarsvæðinu, gagnrýnum, finnum að, 
eða höfum skoðanir á einu eða öðru. 

Í stað þess að finna að allri umfjöllun væri skynsamlegra að 
berjast fyrir breytingum á hvernig almannapeningum er skipt 
og þeim er varið. Sveitarfélögin skipti miklu máli. Þau fá aðeins 
um þriðjung skatttekna hins opinbera en bera samt ábyrgð á um 
fjörutíu prósentum samneyslunnar. Góður helmingur opinberra 
starfa er á vegum sveitarfélaganna. En fara þau betur með pen-
inga en ríkið? Já, allavega eru heildarskuldir A-hluta ríkissjóðs 
um 93 prósent af vergri landsframleiðslu á meðan skuldir A-hluta 
sveitarfélaga eru um ellefu prósent. Sem sagt, ríkið skuldar því 
rúmlega átta sinnum meira en sveitarfélögin.

Í stað þess að útverðir landshluta ímyndi sér endalausa óvina-
hjörð meðal íbúa þéttbýlasta hluta landsins myndu þeir trúlega 
gera meira gagn með að því að vinna að breytingum á skiptingu 
skatttekna og færa hana nær því sem gerist annars staðar. Hér fá 
sveitarfélögin um þriðjungi teknanna en í nágrannalöndunum er 
þessu þveröfugt farið. Það fólk, sem kýs að eyða kröftum sínum í 
þá sem finna að einni og einni ákvörðun stjórnvalda, ætti frekar 
að huga að styrkingu sveitarfélaga eða landshlutasamtaka. 

Það stenst enga skoðun að fjölmiðlar keppist við að segja 
neikvæðar fréttir af því sem gerist í hinum dreifðu byggðum. 
Fréttastofa 365 miðla til að mynda, með Kristján Má Unnarsson 
í broddi fylkingar, flytur margar fréttir héðan og þaðan í hverri 
viku um uppbyggingu og mannlíf. Það er rangt að finna að því þó 
fjölmiðlar skrifi fréttir um byggðasjónarmiðið að baki Háholti 
eða að fólki þyki Fiskistofufarsinn fréttnæmur. Hvorugt hefur 
neitt með íbúa viðkomandi sveitarfélaga að gera. Ekki neitt. 

Ef við spiluðum ávallt eins vel úr málunum og gert var 
varðandi Bolungarvíkurgöngin væri staðan önnur. Og vonandi 
tekst eins vel til varðandi uppbyggingu á samgöngum á sunn-
anverðum Vestfjörðum. Um hana er eflaust breiður þjóðarvilji. 
Það breytir því ekki að vandinn við Landeyjahöfn er áfram frétt-
næmur.

Sveitarfélögin fá mun minna af skattpeningunum:

Göngin góðu til 
Bolungarvíkur

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is

Átök á vinnustað 
Margrét Tryggvadóttir, fyrrverandi 
þingmaður Borgarahreyfingarinnar, 
lýsir því í nýrri bók sem Eyjan greinir 
frá að átök í flokknum hafi verið svo 
mikil eftir stofnun hans að leitað hafi 
verið til sálfræðings sem sérhæfði 
sig í hjónaráðgjöf. Hreyfingin var 
stofnuð eftir bankahrun, en þingmenn 
virðast almennt sammála um það að 
samskiptin á Alþingi hafi orðið mun 
stirðari, jafnvel illskeyttari, eftir 
bankahrun. Þar er þó einkum 
átt við samskipti milli flokka 
en ekki innan þeirra. En það 
vekur samt þá spurningu 
hvort þingforsetarnir hefðu 
ekki mátt taka Hreyfinguna 
sér til fyrirmyndar og 
splæsa í sálfræðiaðstoð 
fyrir þingið í heild.

Endurgreiðslurnar
Baltasar Kormákur ætlar að framleiða 
víkingamynd hér á landi, sem mun 
velta milljörðum og skapa atvinnu hér-
lendis. Í mikilli kaldhæðni lagði Jónas 
Kristjánsson, fyrrverandi ritstjóri, út af 
þessum tíðindum á vefsíðu sinni um 
helgina. Spurði hann hvað Baltasar væri 
að vilja upp á dekk. Framsókn hefði 
sjálf leyst framtíðarvanda unga fólksins 
með fyrirhugaðri áburðarverksmiðju. 
En til að gæta allrar sanngirni 

hefði nú kannski verið rétt að 
geta þess að ástæða þess að 
margar Hollywood-myndir 
hafa verið framleiddar að 
undanförnu hér á landi 
er að nokkru leyti sú að 
ákveðið var að 
endurgreiða 

framleið-

endum hluta af kostnaði við framleiðslu 
þeirra. Og það fyrirkomulag var einmitt 
tekið upp að frumkvæði Framsóknar-
flokksins. 

Erfitt verkefni
Títan fjárfestingafélag, sem er í eigu 
Skúla Mogensen, tapaði 435 milljónum 
króna á síðasta ári. Ástæðan er sú að 
stærsta eign félagsins er 100% hlutur í 
flugfélaginu WOW air, eins og greint var 

frá í Fréttablaðinu um helgina. Tap 
hefur verið á rekstri WOW síðustu 
tvö árin sem nemur 1.100 millj-
ónum króna. Það er sennilega ekki 
auðvelt verkefni að reka flugfélag 
á Íslandi í dag, sérstaklega ekki í 

samkeppni við risa sem er í eigu 
margra af stærstu lífeyris-
sjóðunum á Íslandi.
 jonhakon@frettabladid.is

➜.  Of mörg rekstrarleyfi  hafi  verið 
gefi n út án þess að leikreglur séu 
nógu skýrar.  

ELÍN HIRST
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ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

VERTU Í GÓÐU 
VEGASAMBANDI 
Í VETUR

Opinn fundur Sjóvár á morgun, þriðjudag 
14. október í Kringlunni 5. kl. 8.30

1. nóvember næstkomandi tekur gildi breyting 
á reglugerð um gerð og búnað bifreiða varðandi 
mynstursdýpt dekkja. Þar með verða gerðar 
svipaðar kröfur á Íslandi og á öðrum 
Norðurlöndum.

Á fundinum mun Daníel Reynisson, lögfræðingur hjá 
Samgöngustofu, fara yfir breytingar á löggjöfinni og 
Ingi Heiðar Bergþórsson, rekstrarstjóri Hertz, fjallar 
um breytingarnar út frá sjónarhóli fyrirtækja.

Allir velkomnir.

Standast dekkin 
þín breyttar kröfur?

Fái dómur Héraðsdóms Reykjaness 
yfir níumenningunum í Gálga-
hrauni að standa hafa stjórnvöld 
þar með sent okkur landsmönnum 
svolítið margræð skilaboð um það 
hvar óhlýðni kunni að vera réttlæt-
anleg og hvar ekki. 

Á sínum tíma voru nefnilega 
aðrir níumenningar sýknaðir í 
Hæstarétti af ákæru um brot gegn 
valdstjórninni: að hafa óhlýðnast 
lögreglu og þingvörðum og ruðst 
inn í alþingishúsið, til þess að mót-
mæla og sýna í verki hug sinn í 
garð þings sem þeir töldu hafa 
brugðist hlutverki sínu.

Skilaboðin eru þá þessi, standi 
dómurinn: Það er verra að trufla 
gröfur en að trufla störf alþingis. 
Það er verra að sýna verktökum 
óvirðingu en kjörnum fulltrúum. 

Það er, undir vissum kringum-
stæðum, í lagi að óhlýðnast lag-
anna vörðum sem meina inngöngu 
í alþingishúsið, sem er sá stað-
ur þar sem hjarta þingræðisins 
slær, veikt og flöktandi á köflum. 
Hitt er hins vegar með öllu ólíð-
andi, að óhlýðnast lögreglumönn-
um sem gæta þess að gröfur verði 
ekki truflaðar við þá knýjandi iðju 
sína að rífa upp árþúsunda gamalt 
hraun.

Via dolorosa
Almennt var sýknudómi yfir 
hinum fyrri níumenningum fagnað 
og þeir taldir hafa haft mikilsverð-

ar ástæður til að tjá sig með þeim 
hætti sem þeir gerðu, enda þing-
pallar opinbert svæði, öllum opið. 
Litið var svo á að þetta væri sigur 
fyrir lýðræðislegan rétt almenn-
ings til að láta reiði sína í ljós sé 
honum misboðið, jafnvel þótt lag-
anna verðir vilji hindra þá tján-
ingu.

Níumenningarnir voru ekki einir 
á ferð í búsáhaldabyltingunni. Þá 
réðist fólk á alþingishúsið til að 
láta í ljós andúð sína á kjörnum 
fulltrúum eða jafnvel sjálfu þing-
ræðinu, lemja veggi, brjóta rúður, 
slá nýjan takt, óhlýðnast. 

Í tíð síðustu ríkisstjórnar varð 
síðan ganga þingmanna milli dóm-
kirkju og alþingishúss að sann-
kölluðum svipugöngum þar sem 
sjálfsagður réttur borgaranna 
þótti að henda í þessa þjóðkjörnu 
fulltrúa eggjum og öllu lauslegu, 
vegna þess að hægt þótti ganga 
að greiða úr skuldum sem banka-
menn og sjálfskipaðir athafna-
menn höfðu efnt til og látið falla á 
landsmenn. Lögreglan horfði á án 
þess að aðhafast. En þegar gröf-
urnar þurfa að komast leiðar sinn-
ar á Álftanesi við að leggja sinn 
veg og breyta ósnortinni náttúru í 
mislægar malbiksslaufur handa tíu 
þúsund manna byggð í Garðaholti 
sem aðeins er til í kollinum á bæj-
arfulltrúum í Garðabæ – þá skal 
ekkert tefja þá framrás; allra síst 
fólk á borð við píanókennara á átt-
ræðisaldri, kórstjóra og tónskáld 
eða myndlistarkonu sem skynjar 
álfa í kringum sig. Hingað og ekki 
lengra, hugsar valdstjórnin þá: 
skítt með öryggi alþingismanna; 
hér skal víglínan dregin. 

Mikilsverð réttindi
Óhlýðni er mikilsverður mannleg-
ur eiginleiki og vissulega vandmeð-

farinn. Samfélag getur ekki þrifist 
sé hún allsráðandi – og hvimleið-
ur er skortur íslenskra ökumanna 
á stefnuljósum – en hún getur líka 
verið aflvaki framfara. Verkföll 
eru dæmi um óhlýðni sem sam-
félagið hefur smám saman fund-
ið út úr hvernig skuli háttað eftir 
tilteknum leiðum. Flest framfara-
mál sem snerta réttindi okkar hafa 
fengist fram eftir baráttu þar sem 
einatt hefur þurft að sýna yfirvöld-
um óhlýðni. Frægustu og fegurstu 
dæmin frá 20. öld um borgaralega 
óhlýðni varða grundvallarmann-
réttindi sem lög höfðu verið sett 
til þess að meina fólki um: á Ind-
landi þegar Bretar stjórnuðu land-
inu og Gandhi hvatti landsmenn 
til að óhlýðnast lögum valdsherr-
anna; í Suðurríkjum Bandaríkj-
anna í byrjun sjöunda áratugar 
þeirrar aldar þegar tekist var á 
um það hvort ungar stúlkur eins 
og Malala mættu vegna hörunds-
litar síns ganga í skóla og þar sem 
kona að nafni Rosa Parks óhlýðnað-
ist lögum og settist í strætisvagni 
þar sem fólki með brúnan hörunds-
lit var meinað að setjast – lögum 
samkvæmt – og loks í Suður-Afríku 
þar sem fólk af evrópskum upp-
runa neitaði fólki sem fyrir var í 
landinu um hvers kyns réttindi en 
óstjórnin var brotin á bak aftur 
með seiglu, söng og óhlýðni hvar 
sem henni var við komið.

Almennt er litið svo á í opnu 
samfélagi að fólk hafi rétt til þess 
að láta í ljós vanþóknun sína á gerð-
um yfirvalda, jafnvel þótt lögregl-
an skipi viðkomandi fólki að hætta 
því. Það er mikilvægt að lögregl-
an fari að átta sig á því að þetta á 
ekki bara við þegar fólk mótmæl-
ir vegna peningamála. Þeir verða 
að fara að kenna það í Lögreglu-
skólanum að náttúruvernd er full-

gilt sjónarmið. Yfirvöld verða að 
fara að taka með í reikninginn að 
sumu fólki getur orðið mjög heitt í 
hamsi vegna náttúrunnar og þeirra 
almennu og yfirskipuðu réttinda að 
henni eigi ekki að raska, verði hjá 
því komist. Þeirrar tilhneigingar 
gætir hjá yfirvöldum að þykja nátt-
úruverndarsjónarmið léttvæg: í 
mörgu lögguhugskoti bærist blogg-
ari sem telur náttúruverndarsjón-
armið vera einhvers konar tauga-
veiklun fólks sem hefur lítið við að 
vera yfir pjattkaffinu sínu þarna í 
miðbæ Reykjavíkur. 

Ekkert er fjær sanni hér. Það 
voru í meirihluta Hafnfirðing-
ar, Álftnesingar og Garðbæingar 
sem þarna söfnuðust saman til að 
verja umhverfi sitt fyrir hervirkj-
um gröfukallanna, og verja þau 
sérstöku réttindi sín að fá að búa í 
námunda við ósnortna náttúru þar 
sem Íslandssagan niðar við hvert 
fótmál. Lögreglumenn höguðu sér 
af virðingarleysi við þetta fólk og 
sýndu því þjösnaskap. Á því þurfa 
þeir að biðjast afsökunar en við hin 
erum níumenningunum þakklát 
fyrir að taka fyrir okkur vaktina. 

Óhlýðni
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Þeirrar tilhneigingar 
gætir hjá yfirvöldum 

að þykja náttúruverndar-
sjónarmið léttvæg: í mörgu 
lögguhugskoti bærist 
bloggari sem telur nátt-
úruverndarsjónarmið vera 
einhvers konar taugaveiklun 
fólks sem hefur lítið við að 
vera yfir pjattkaffinu sínu 
þarna í miðbæ Reykjavíkur.

Eins og korktappi
Við notum afur á móti mynt sem 
ekki er gjaldgeng í milliríkjavið-
skiptum og fer eins og korktappi af 
hæsta öldufaldi niður í lægsta öldu-
dal óaflátanlega nema þegar hún er 
í höftum. Fyrir vikið er framleiðni 
minni og kaupmáttur lægri en í við-
miðunarlöndunum og Landspítalinn 
er í uppnámi af því að við erum 
ekki samkeppnishæf. Á móti erum 
við að mestu laus við tímabundið 
atvinnuleysi sem fylgir því þegar 
fyrirtæki með litla framleiðni víkja 
fyrir nýjum sem gefa meira af sér.
Það er enginn kostur algóður. En 
hér þarf að velja og hafna. Krónan 
hentar skammtímasjónarmiðum. 
Evran er álitlegri þegar metnaðar-
fyllri markmið eru sett til lengri 
tíma.
http://eyjan.pressan.is/goto/
rammi.php?user=afk ogunarholi
Þorsteinn Pálsson, fyrrverandi for-
sætisráðherra.

Einstakur markaður
Í samanburði við nágrannalöndin 
er íslenski húsnæðismarkaðurinn 
að sumu leyti einstakur, ekki síst 
fyrir þær sakir að hér á landi hefur 
í gegnum tíðina verið rekin mjög 
afdráttarlaus og einhæf séreigna-
stefna. Húsnæðisstuðningur hefur 
að mestu leyti verið bundinn við 
kaup á húsnæði en stuðningur við 
þá sem hafa verið á leigumarkaði 
hefur verið afmarkaður við þann 
hóp sem hefur lægstar tekjur. Það 
hefur því ekki verið stutt markvisst 
við uppbyggingu leigumarkaðar, 
þvert á móti hefur fyrirkomulag 
opinbers húsnæðisstuðnings 
beinlínis hamlað slíkri þróun. 
http://blog.pressan.is/gunnaraxel/

Gunnar Axel Axelsson, bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar í Hafnarfi rði.

AF NETINU
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Elskulegur eiginmaður minn,  
bróðir, mágur, faðir, tengdafaðir og afi,

HILMAR ÖRN GUNNARSSON
fyrrv. útibússtjóri,

lést laugardaginn 4. október á  
líknardeild Landspítalans í Kópavogi.  
Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 17. september kl. 13.00. 
 
 Steinunn Jónsdóttir

Dóra Gunnarsdóttir Pétur M. Jónasson
Hörður Ingi Torfason Sali Chaiyaphan
Jón Gunnar Hilmarsson Matthildur Gunnarsdóttir
Birgir Ari Hilmarsson
Rúna Helga Hilmarsdóttir
 og barnabörn.

ElíElíElíElEElínn Sn Sn igrigrggg úún Jónsdóttir
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Íslsleieifur Jónssoson  
útútfararstjóri

FFFrFrFrFFríFFrFFF mamann Andrésson
útfútfararþjónusta

Þorsteeinninn ElElíssís on
útfarararþjrþjónuón sta

JónJón G.G  Bjarrnasoason n
útfararþjónnusta

GGuðmundurur BaBaldldvininssonnnn 
úútfararþjónuónuststa

HHHugHHugHHu rúnrú  Jónsdóttir
útfútfaraa rþjónusta

Elllertert Ingasason
útfarararþjþjónussta

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

„Það var leitað til mín úr sóknarnefnd-
inni og ég spurður hvort ég væri tilbú-
inn að taka þetta verkefni að mér. Þetta 
var ákveðin áskorun sem ég skoraðist 
ekki undan. Það er mikið keppnisfólk 
þarna í söfnuðinum sem hefur hlúð 
geysilega vel að sögu sóknarinnar,“ 
segir Sigmundur Ó. Steinarsson rit-
höfundur. Hann á heiðurinn af bók-
inni Grafarvogssókn 25 ára sem kom 
út fyrir stuttu en í henni er sagt frá 
umfangsmiklu starfi Grafarvogssafn-
aðar, langstærsta safnaðar landsins. 

Það tók Sigmund átta til níu mánuði 
að vinna bókina en hann hefur skrif-
að sögubækur um íþróttir, til dæmis 
100 ára sögu Íslandsmótsins í knatt-
spyrnu, og átti bókin að vera í svip-
uðum dúr.

„Þetta er ekki skýrsla eða langlok-
ur. Þetta er bók fyrir fólk um fólk. 
Þetta er öðruvísi kirkjubók eins og 
margir hafa sagt,“ segir Sigmundur. 
„Þetta var mikill eltingarleikur við 
myndir og efni. Ég er mikill tarna-
maður og vann geysilega mikið sumar 
vikurnar og safnaði efni og settist svo 
niður við skriftir. Ég vildi koma þessu 
þannig frá mér að allir yrðu sáttir,“ 
bætir hann við. Hann er stoltur af 
bókinni.

„Ég er geysilega ánægður með bók-
ina. Hraðinn í vinnslunni var svona 

mikill því ég sá hana alltaf fyrir mér. 
Ég er vanur blaðamennsku og ég segi 
að við blaðamenn séum bestu sagn-
fræðingarnir enda erum við sagn-
fræðingar, þótt við séum ekki mennt-
aðir sem slíkir. Stundum hugsaði ég: 
Í hvað ertu kominn, Sigmundur? Þá 
bara tvíefldist ég enda ákvað ég að 
ljúka verkefninu þegar ég tók það að 
mér. Ég sagði í gríni að ég væri stund-
um kallaður séra Sigmundur en ég ber 
einnig gælunafnið Bubbi. Þannig að 
ég yrði kallaður Bubbi biskup ef ég 
myndi ljúka þessu verkefni,“ segir 
Sigmundur og hlær. Hann naut þess 
að taka viðtöl við safnaðarmeðlimi 
Grafarvogssóknar.

„Ég kynntist söfnuði sem stendur 
vel saman. Þarna er unnið mjög öflugt 
starf. Kórarnir hafa verið mjög öflug-
ir og góðir og safnaðarfélagið vinnur 
alveg ótrúlegt starf í að safna fyrir 
hinum ýmsu munum. Safnaðarmeð-
limir smyrja einnig vel þegar veislur 
eru og annað og ég sagði einu sinni að 
þegar góðgætið væri borið fram væri 
það eiginlega munnsöfnuður,“ segir 
Sigmundur glaður í bragði.

„Aðalatriðið er að sóknarbörnin séu 
ánægð með bókina. Þá er ég ánægður. 
Og ég er ánægður því ég heyrði að þau 
kynnu vel að meta hana.“

 liljakatrin@frettabladid.is

Þetta er engin 
skýrsla eða langlokur
Sigmundur Ó. Steinarsson á heiðurinn af bókinni Grafarvogssókn 25 ára sem kom 
út nýverið. Hann segir gerð bókarinnar hafa verið mikla áskorun og hugsaði stund-
um hvað hann væri búinn að koma sér í við vinnslu hennar. 

MERKISATBURÐIR
50 Neró tekur við sem Rómarkeisari eftir lát Kládíusar.
1307 Allir musterisriddarar í Frakklandi handteknir samkvæmt skip-
un Filippusar fagra og pyntaðir þar til þeir játa á sig villutrú.
1908 Skáldið Steinn Steinarr fæðist en hann lést fimmtíu árum síðar.
1943 Síðari heimsstyrjöldin: Ítalir segja fyrrverandi bandamönnum 
sínum, Þóðverjum, stríð á hendur.
1958 Sögupersónan Paddington kemur fram á sjónarsviðið.
1987 Kýrin Harpa syndir yfir Önundarfjörð frá Flateyri að Kirkjubóli í 
Valþjófsdal á flótta þegar leiða átti hana til slátrunar. Eftir sundafrek-
ið var hún nefnd Sæunn og fékk að lifa lengur.
1992 Haukur Morthens söngvari lést 68 ára, eftir nær hálfrar aldar 
söngferil.
1994 Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar veitt í fyrsta 
sinn og hlaut þau Helgi Ingólfsson.
1996 Eldgosi, sem hófst í Gjálp 2. október sama ár, lýkur.
2006 Suður-Kóreumaðurinn Ban Ki-moon kosinn aðalritari Samein-
uðu þjóðanna.

Fyrsti þáttur af grínþáttunum Fóstbræðrum 
fór í loftið á þessum degi árið 1997 en 
þátturinn varð upphaflega til á Stöð 3 og 
síðan sýndur á Stöð 2.

Upphaflegir meðlimir gríngengisins á 
bak við Fóstbræður voru Jón Gnarr, Sigurjón 
Kjartansson, Helga Braga Jónsdóttir, Hilmir 
Snær Guðnason og Benedikt Erlingsson. 
Hilmir Snær var aðeins Fóstbróðir í eina 
seríu en Þorsteinn Guðmundsson kom í 
hans stað. Í þriðju seríu bættist Gunnar 
Jónsson síðan í hópinn. 

Það má með sanni segja að Fóstbræður 
hafi slegið í gegn á sínum tíma og gera enn. 
Búið er að horfa á atriði úr þáttunum mörg 
þúsund sinnum á YouTube og eru þættirnir 
reglulega endursýndir á sjónvarpsrásum 365. 

Margir ódauðlegir karakterar urðu til 
í þáttunum, til dæmis Júlli, Gyða Sól og 
Helgi, persónulegi trúbadorinn, og má enn 
heyra fólk á förnum vegi vitna í þættina og 
reglulega deila notendur samfélagsmiðlanna 
atriðum úr Fóstbræðrum á síðum sínum.

Þættirnir slógu ekki aðeins í gegn hjá 
áhorfendum heldur hrifsuðu einnig til 
sín verðlaun. Þátturinn var valinn leikið 
sjónvarpsefni ársins árið 1999 á Edduverð-
launahátíðinni og árið eftir var hann valinn 
skemmtiþáttur ársins. Þá hlaut Jón Gnarr 
verðlaun sem leikari ársins í aðalhlutverki 
fyrir frammistöðu sína í þáttunum árið 
2001 en það ár var Ragnar Bragason einnig 
tilnefndur sem leikstjóri ársins fyrir Fóst-
bræður.

ÞETTA GERÐIST: 13. OKTÓBER ÁRIÐ 1997

Fóstbræður fóru fyrst í loft ið

FÓSTBRÆÐUR  Hilmir Snær, Sigurjón Kjart-
ansson, Jón Gnarr og Benedikt Erlingsson. 

  Ég sagði í gríni að ég 
væri stundum kallaður séra 
Sigmundur en ég ber einnig 

gælunafnið Bubbi. Þannig að 
ég yrði kallaður Bubbi biskup 

ef ég myndi ljúka þessu 
verkefni.

Sigmundur Ó. Steinarsson.

GEYSILEGA ÁNÆGÐUR  Sigmundur brýtur bókina upp með ýmsu smáefni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FYRSTA SKÓFLUSTUNGAN  Séra Vigfús Þór 
tekur fyrstu skóflustunguna að Grafar-
vogskirkju laugardaginn 18. maí árið 1991.



VATNSKÖNNUR
Spænski hönnuðurinn Patricia Urquiola 
hefur hannað könnur sem nota má á veit-
ingahúsum í Bilbao. Innblásturinn sótti 
hún til hefðbundinna trékanna sem not-

aðar hafa verið í Baskalandi um aldir.

Þetta er tiltölulega ný þjónusta hjá 
okkur en við hreinsum húsgögn 
fyrir stofnanir og fyrirtæki,“ útskýrir 

Daníel Einarsson, framkvæmdastjóri 
Hreinsanda ehf. 

„Við hreinsum sófasett og stóla af bið-
stofum, setustofum og fyrirlestrasölum, 
skrifstofustóla og fleira. Hægt er að fá 
lánaða stóla hjá okkur á meðan verið er að 
hreinsa húsgögnin en öll hreinsun fer fram 
í húsnæði okkar að Eldshöfða 1. Þar höfum 
við fullkomin tæki og efni til djúphreins-
unar og einnig þurrkklefa en við þurrkum 
húsgögnin eftir hreinsun. Við náum í hús-
gögnin í viðkomandi fyrirtæki og skilum 
þeim aftur, hreinum og þurrum. Við tókum 
þrjú hundruð stóla um daginn og höfum 
tekið allt upp í sjö hundruð stóla í einu.“

Hreinsandi þjónustar fyrirtæki um allt 
land. Starfsmaður fer þá á staðinn með 
búnað til hreinsunar. „Þar er eini munurinn 
á að við þurrkum ekki húsgögnin þar sem 
aðstaðan til þess er hér í Reykjavík.“

HREINSUN Á MYGLUSVEPP
„Við erum einnig að hreinsa myglusvepp 
úr húsgögnum og innan úr híbýlum fólks 
en starfsmenn okkar hafa farið á námskeið 

í hreinsun myglusveppa. Við mætum á 
staðinn, metum hvað er á ferðinni og til 
hvaða aðgerða þarf að grípa. Við köllum 
einnig fagmann til að meta aðstæður ef 
þess þarf. Íbúar geta þurft að flytja út í 
nokkra daga meðan á hreinsun stendur,“ 
segir Daníel. 

Nánari upplýsingar er að finna á heima-
síðu Hreinsanda: www.hreinsandi.is og í 
síma 577 5000.

ÞRIF Á STÓLUM 
FYRIR FYRIRTÆKI
HREINSANDI KYNNIR  Hreinsandi býður fyrirtækjum og stofnunum upp á þrif 
á húsgögnum. Hreinsandi bæði sækir húsgögnin á staðinn og skilar og hægt 
er að fá lánuð húsgögn á meðan hreinsun stendur yfir.

EINS OG NÝTT  „Öll 
hreinsun fer fram í hús-
næði okkar að Elds-
höfða 1. Þar höfum við 
fullkomin tæki og efni 
til djúphreinsunar,“ 
segir Daníel Einars-
son, framkvæmdastjóri 
Hreinsanda.

DJÚPHREINSUN 
Hreinsandi ehf. annast 
djúphreinsun á stólum 
og sófum fyrir fyrirtæki 
og stofnanir. Húsgögnin 
eru sótt á staðinn, þau 
djúphreinsuð og þurrk-
uð og keyrð aftur í hús.
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Fasteignasalan Fold hefur 
til sölu glæsilegt parhús 
við Bakkavör, á frábærum 
stað sunnanmegin í jaðri 
Valhúsahæðar á Seltjarnarnesi.

Húsið er 315 fm, á tveimur hæðum 
með bílskúr.
1. hæð: Anddyri er flísalagt og 
með fataskápum, komið frá því 
í parketlagt alrými með sjávar-
útsýni til suðurs. Herbergin eru 
þrjú á neðri hæðinni og eru þau 
öll parketlögð. Mögulegt er að hafa 
fleiri svefnherbergi á fyrstu hæð-
inni og einnig auðvelt að útbúa þar 
aukaíbúð. Baðherbergi með sturtu 
er flísalagt með nýlegum tækjum 
og innréttingu. Þvottaherbergi er 
með náttúrusteini á gólfum, inn-
réttingu og glugga.
2. hæð: Þangað liggur breiður og 
góður parketlagður stigi. Stór-
ar stofur og borðstofa, gengt út 
á rúmgóðar suðursvalir og aðrar 
svalir í vestur með panorama-út-
sýni yfir hafið og fjöllin. Hvorar 
tveggja svalirnar eru flísalagðar. 
Eldhús er með góðum innrétting-

um, borðkrók og búri, þaðan er út-
sýni yfir Valhúsahæðina og sjáv-
arsýn. Baðherbergi er með bað-
kari og sturtu, flísar á veggjum 
og náttúrusteinn á gólfi. Hjóna-
herbergi er parketlagt og gengt 
er úr því inn í rúmgott fataher-
bergi og baðherbergið. Lagt er 
fyrir B&O-hljómflutningstækjum 
og sjónvarpi á hæðinni, glerlista-

verk eftir Leif Breiðfjörð fylgir 
með í sölu.

Á fyrstu hæð er rúmgóður bíl-
skúr og gengt úr honum í geymslu. 
Að sögn seljanda er hluti fyrstu 
hæðar ekki á teikningu og raunflat-
armál um 315 fm. Húsið stendur á 
660 fm eignarlóð. Allar innrétt-
ingar eru teiknaðar af Guðbjörgu 
Magnúsdóttur og sérsmíðaðar.

Glæsileg eign á útsýnisstað

Húsið stendur við Bakkavör á Seltjarnarnesi.

Laxatunga 75 - 270 Mos.

 
Mjög fallegt og vel skipulagt 200,8 m2 
einbýlishús með innbyggðum bílskúr við 
Laxatungu 75 í Mosfellsbæ. Húsið sem er 
timburhús er klætt með báruáli.Garðurinn er 
tyrftur, tvær timburverandir og heitur pottur. 
Seljandi skoðar skipti á 3-4ra herberja íbúð. 
V. 52,9 m.

Miðholt 1 - 270 Mos.

 
47,5 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í þriggja 
hæða fjölbýli. Íbúðin skiptist í forstofuhol, 
baðherbergi, svefnherbergi, eldhús og 
stofu. Íbúðinni fylgir geymsla á sömu hæð 
með glugga. Íbúðin er staðsett í hjarta 
Mosfellsbæjar og er örstutt í alla þjónustu, 
samgöngur og skóla. V. 16,0 m.

Njálsgata 37 - 101 Reykjavík  

 
Fallegt 183,3 m2 einbýlishús sem er tvær 
hæðir + kjallari við Njálsgötu 37 í Reykjavík. 
Sér garður og bílastæði. Eignin er skráð 
183,3 m2, þar af íbúð á hæð 62,3 m2, ris 58,7 
m2 og kjallari 62,3 m2. V. 59,0 m.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

Mikið endunýjuð, mjög falleg 117,6 
m2, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í 
lyftuhúsi við Hátún 4 í Reykjavík. Glæ-
silegt útsýni. Tvennar stórar svalir. 
Aðeins tvær íbúðir eru á hæðinni. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
geymslu, hol, baðherbergi, eldhús, 
stofu og borðstofu. Sérgeymsla er á 
jarðhæð.V. 41.6 m.

Opið hús þriðjudaginn 14. október 
frá kl. 17:00 til 17:30

Glæsileg 93 m2, 3ja herbergja íbúð 
á 3ju hæð í lyftuhúsi við Ánanaust 
15 í Reykjavík. Glæsilegt útsýni til 
Snæfellsness, út á sjó og til Esjunnar. 
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, 
hol, baðherbergi, þvottahús, eldhús 
og stofu. Sérgeymsla er á hæðinni. 
V. 34,9 m.

Hátún 4 - Gæsilegt útsýni 

Ánanaust 15 - 101 Reykjavík 

300 m2 einbýlishús á tveimur hæðum 
með með möguleika á aukaíbúð í kjal-
lara við Akurholt 17 í Mosfellsbæ. Á efri 
hæðinni er forstofa, hol, stórar stofur, 
tvö herbergi, fataherbergi (snyrting) 
og baðherbergi. Á neðri hæðinni er 
forstofa, hol, þvottahús, tvö til þrjú 
herbergi, eldhús, annað þvottahús, og 
geymsla. Lóðin er mjög fallegt og með 
miklum trjágróðri, verönd, sundlaug o.fl. 
V. 59,9 m.

Akurholt 17 - 270 Mosfellsbær 

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 91 m2, 
3ja herbergja íbúð með sérinngangi á 
2. hæð við Suðurhóla 26 í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, 
forstofu, hol, baðherbergi, eldhús 
með borðkrók og stofu. Sérgeymsla á 
hæðinni. V. 25,9 m.

Suðurhólar 26 - 111 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 14. október  
frá kl. 17:00 til 18:00

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

Opið hús miðvikudaginn 15. október  
frá kl. 17:00 til 17:30

86,2 m2, 3-4ra herbergja íbúð á neðri 
hæð með sérinngangi í fjórbýlishúsi 
neðst í botnlanga við Álmholt 15  
í Mosfellsbæ. V. 24,9 m.

Austurbrún 25 - 104 Reykjavík 

Álmholt 15 - 270 Mosfellsbær Ný 150,8 m2, 4ra herbergja íbúð með 
sér inngangi á 2. hæð, ásamt 30,2 
m2 bílskúr í nýju fjórbýlishús sem er í 
byggingu. Mjög fallegur staður, neðst 
í götu við opið svæði, mjög stutt í 
skóla og íþróttasv. að Varmá.  Íbúðin 
afhendast fullbúin með innréttingum. 
Gólfefni eru eikarparket og flísar. 
Afhending í febrúar 2015.  
V. 44,8 m.

Uglugata 58 - 270 Mosfellsbær 

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Laus strax

Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali Finndu okkur  

á Facebook
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Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

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



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

SKORRADALUR.
Vandaður og vel byggður 59,9 fm. sumarbústað ásamt 
18,7 fm. gestahúsi með gufubaði á gróinni og vel staðsettri
4.255,0 fm. eignarlóð. Stórkostlegt útsýni er yfir Skorradals-
vatn. Verönd er við bústaðinn á þrjá vegu. Eignaskipti koma
til greina á íbúð á Stór Reykjavíkursv. 

SYÐRI – REYKIR, BISKUPSTUNGUM.
54,4 fm. sumarbústaður á mjög grónu og kjarri vöxnu 2,888
ha. eignarlandi við Syðri- Reyki í Biskupstungum. Falleg
fjallasýn. Brúará umlykur landið á þrjá vegu. Rafmagn og
nægt heitt vatn. 20% eignarhlutur fylgir í gesta- og baðhúsi,
einnig 20% eignarhlutur í 67.112 fm. landi.

GULLENGI - SÉRINNGANGUR.  
- 85,3 fm. íbúð í Grafarvogi með sérinngangi.
- Svalir til suðurs út af stofu. Útsýni.
- Búið er að klæða hús að mestu að utan og mála.
- Næg bílastæði og stutt í skóla og leikskóla.

GAUTAVÍK – REYKJAVÍK. Á EFRI HÆÐ
- Mjög góð 112,1 fm.  íbúð á efri hæð.
- Þvottaherbergi innan íbúðar.
- Stórar flísalagðar svalir til suðausturs.
- Þvottaherbergi innan íbúðar. 

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. 

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.

15,9 millj. 36,9 millj.

 23,9 millj.

32,5 millj.

29,9 millj.

25,9 millj.

SUMARBÚSTAÐIR

2JA HERBRGJA 3JA HERBERGJA

SUMARBÚSTAÐIR

LAUS STRAX

Glæsileg 109,2 fm. íbúð að meðtalinni 9,0 fm sér
geymslu á 2. hæð í Norðlingaholtinu. Um endaíbúð
er að ræða með gluggum á þrjá vegu. Rúmgóð
stofa með útgengi á svalir til suðvesturs. Þrjú
góð svefnherbergi. Sérmerkt stæði í lokaðri bíla-
geymslu fylgir. Aðeins tvær íbúðir á hverri hæð. Vel
skipulögð eign á frábærum stað.

Verð 33,9 millj.VV

Helluvað - 4ra herbergja endaíbúð
Falleg 125,1 fm.  íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýlishúsi
í vesturbæ Reykjavíkur auk 5,4 fm. sér geymslu í 
kjallara og 24,5 fm. bílskúrs. Þrjú svefnherbergi eru
í íbúðinni auk herbergis innaf stofu sem gæti verið
fjórða svefnherbergið. Endurnýjað baðherbergi.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Svalir til suðurs út af 
stofu sem er mjög rúmgóð.

Verð 42,9 millj.VV

Meistaravellir- 5 herbergja ásamt bílskúr.

SUMARBÚÚÚSTAÐIRSUMARBÚÚÚSTAÐIR

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.

Leiguverð 
160 þús. pr. mán.

Fífumýri – Garðabæ. 2ja herbergja íbúð – laus til afhendingar strax.

TIL LEIGU

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

Skoðum og metum samdægurs.  

Sanngjörn söluþóknun.

Skipholt – stúdíóíbúðir
Höfum fengið í einkasölu 745 fermetra efri hæð 

á góðum stað við Skipholt í Reykjavík.

Hæðin selst tilbúin undir innréttingar að innan, 
en húsið að utan verður allt viðgert og málaðá kostnað seljanda.  

Eignin selst með samþykktum teikningum að amk. 20 stúdíóíbúðum.

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, 
lögg. fasteignasali í síma 570-4500 eða gtj@fastmark.is

MELABRAUT

Melabraut – Seltjarnarnesi. 4ra herb. með sérinngangi.
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, bað-
herbergi og fleira.  Verið er að taka húsið í gegn að utan. Staðsetning eignarinnar er frábær og stutt er í alla þjónustu, skóla og
leikskóla. Verð 35,9 millj.

Bakkasel – Reykjavík.
Mjög gott 172,2 fm. sérbýli á  þremur hæðum í tvíbýlishúsi á útsýnisstað í Seljahverfi auk 19,5 fm bílskúrs, samtals er 
eignin 191,7 fm. að stærð. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum m.a eldhúsið allt opnað og sett ný vönduð
innrétting. Einnig er búið að endurnýja bæði gesta wc og baðherbergi. Mikil lofthæð í stofum. Lóðin nýlega hellulögð
með hitalögnum undir. Frábært útsýni. Verð 47,0 millj.

BAKKASEL

ELDRI

BORGARAR



FROSTASKJÓL. EINBÝLISHÚS.
Mjög vel staðsett og vel skipulagt 356,2 fm. einbýlishús á þremur hæðum að meðt.
24,9 fm. bílskúr. Rúmgóð stofa og sólskáli. Borðstofa með útgangi á verönd. Sjón-
varpsstofa. 5 herbergi. Auðvelt væri að útbúa aukaíbúð í kjallara hússins. Aðkoma
að húsinu er mjög góð og eru 3-4 bílastæði á lóðinni. Staðsetning er frábær, stutt í 
skóla, leikskóla, íþróttasvæði KR og verslanir. Skjólsæl viðarverönd. 

LJÁRSKÓGAR - REYKJAVÍK.
Vel staðsett 210,9 fm. einbýlishús á þremur pöllum með stórri skjólgóðri verönd til 
suðurs og innbyggðum 38,4 fm. bílskúr. Samliggjandi stofur með arni og útsýni til
sjávar og víðar. Sex herbergi. Sjónvarpshol með útgangi á viðarverönd til suðurs.
Opið eldhús við stofu. Húsið stendur á 1.067 fm. lóð innst í botnlanga og er stór
hellulögð innkeyrsla fyrir framan húsið.

ARNARÁS 2 – GARÐABÆ. EFRI SÉRHÆÐ.
Mjög falleg 5 herbergja 134,6 fm. efri sérhæð með fallegu útsýni í Ásahverfinu. Mikl-
ar innréttingar úr kirsuberjaviði eru í eldhúsi og útsýni er að Esjunni, yfir Garðabæ að
Kópavogi og víðar. Skjólsælar svalir til suðvesturs út af stofu. Sjónvarpshol og þrjú
rúmgóð svefnherbergi. Góð aðkoma er að húsinu og fjöldi bílastæða er á lóð. 

ÞÓRSGATA. HEIL HÚSEIGN.
192,9 fm. einbýlishús á þremur hæðum, að meðt. 2 sér geymslum, auk byggingar-
réttar við opið svæði. Húsið hefur á undanförnum árum verið mikið endurnýjað.Þak 
hússins er nýtt.  Húsið hefur allt verið einangrað uppá nýtt að innan og klætt með 
gifsi.  Byggingarréttur að ca. 75 fm.  er fyrirliggjandi en mögulegt væri að fá hann 
aukinn enn frekar. Falleg eign í hjarta miðborgarinnar. 

SAFAMÝRI- 4RA HERBERGJA ÁSAMT BÍLSKÚR.
Falleg 100,4 fm. íbúð á 3. hæð ásamt 21,1 fm. bílskúr eða samtals 121,5 fm.  við
Safamýri. Búið er að endurnýja eldhús, innihurðar og gólfefni að hluta. Hús að utan 
í mjög góðu standi. Flísalagðar og yfirbyggðar svalir til vesturs. Rúmgóð stofa. Þrjú
herbergi. 

KÓPAVOGSBRAUT – KÓPAVOGI.
115,3 fm. hæð og ris ásamt 33,1 fm bílskúr í þríbýlishúsi. Húsið var allt klætt að
utan árið 2006. Íbúðin sem er nýmáluð skiptist m.a. í  eldhús með eikarinnrétt-
ingu, stofu og borðstofu með gluggum á tvo vegu og 3 herbergi. Lóðin er 1.716
fm. að stærð og hefur henni verið skipt á milli þessa þriggja íbúða. Bílskúrinn er
innréttaður sem íbúðarherbergi í dag. Þak verður málað í sumar.

85,0 millj.

32,9 millj. 41,5 millj.

42,9 millj.

52,9 millj.

Sviðholtsvör – Garðabæ
Mjög fallegt og vel skipulagt 127,0 fm. einbýlishús á einni hæð auk 38,3 fm. bílskúrs á fallegum stað nærri sjónum á
sunnanverðu Álftanesi. Húsið stendur á 900,0 fm. eignarlóð með matjurtargarði, tyrfðum flötum, fallegum gróðri, veröndum og 
lýsingu.  Samliggjandi stofur með útgengi á verönd Tvö herbergi auk sjónvarpsherbergis sem auðvelt er að breyta í 1-2 svefn-
herbergi. Húsið er í góðu ástandi að innan og utan og baðherbergi hefur nýlega verið endurnýjað á vandaðan máta. 
Verð 42,9 millj.

Grænlandsleið - Grafarholti.
Glæsilegt 166,2 fm. sérbýli á  tveimur hæðum í tvíbýlishúsi auk 38,8 fm bílskúrs, samtals 205 fm. að stærð. Mjög vönduð og
fallega innréttuð eign. Stofa/borðstofa með stórum gluggum í þrjár áttir og frábæru útsýni. Úr stofum er útgengi á stóra þak-
verönd. Lóðin er mjög falleg og er að mestu leyti villt og þarfnast ekki vinnu við. Garðrýmið tengist stórri þakverönd með útsýni
móti norðri og vestri. Stórt bílaplan fyrir framan bílskúr. Vel staðsett eign innst í götu. Verð 64,9 millj.

SVIÐHOLTSVÖR

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA - 6 HERBERGJA

4RA - 6 HERBERGJA

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. 
Óhindrað útsýni er til suðurs, vesturs
og norðurs.
Eignin er laus til afhendingar nú þegar. 

Verð 67,9 millj.VV

Einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Hafnarfirði.

Eignin verður til sýnis  
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
Íbúð merkt 0204.

Verið velkomin.

Norðurbrú 2 – Sjálandi Garðabæ. 4ra herbergja íbúð.

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG 

Jónsgeisli 7- Reykjavík.  
Glæsilegt parhús. 
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
Glæsilegt 219,9 fm. parhús á tveimur hæðum á frábærum stað
í Grafarholtinu. Húsið er í mjög góðu ástandi að innan og utan,
innréttað með ljósum innréttingum og gólfefnum.  Mikil lofthæð
er á efri hæð hússins og innfelld lýsing í loftum. Fallegt útsýni er
úr stofum. Eldhús með eyju og góðri borðaðstöðu. Sjónvarps-
stofa. Fjögur herbergi auk fataherbergis. Lóðin er með tveimur
veröndum, skjólveggjum og steyptri innkeyrslu og stéttum.

Verð 62,9 millj.VV
Verið velkomin.

JÓNSGEISLI 7

GRÆNLANDSLEIÐ

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG 



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

STÓRAGERÐI 4 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

3ja-4ra herbergja glæsileg endaíbúð á 3. hæð með fallegu útsýni, tvennum 
svölum og bílskúr. Íbúðin hefur nánast verið endurnýjuð frá grunni. Skipt var 
um allar innréttingar, tæki á baði og í eldhúsi, allar hurðar eru nýjar og úr 
hnotu, öll gólfefni eru ný, allir sólbekkir eru nýir og eru úr svörtu graníti, allar 
raflagnir í íbúðinni eru nýjar sem og rofar og tenglar. Laus fljótlega.  Eignin 
verður sýnd mánudaginn 13.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 33,9 m. 8264

 BÚÐAGERÐI 8 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Góð og vel skipulögð fjögurra herbergja 86 fm íbúð með sér inngangi. íbúðin 
er á annarri hæð með svalir og garð til suðurs.  Eignin verður sýnd mánu-
daginn 13.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,5 m. 8272

 KLEPPSVEGUR 138 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-02. 

Kynnir snyrtilega 4ra herbergja íbúð á 1. hæð við Kleppsveg. Íbúðin skiptist 
í anddyri, eldhús, þvottahús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi og stofu. Sér 
geymsla er í kjallara.  Eignin verður sýnd mánudaginn 13.október milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 28,7 m. 8274

 SKÚLAGATA 42 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-03. 

Falleg mjög vel skipulögð 77,7 fm íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði 
í bílageymslu. Sérinngangur af svölum. Frábær staðsetning. Tvö svefnherb. 
Linoleum dúkur á gólfum. Rúmgott eldhús.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
13.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,5 m. 8267

 LÆKJARHVAMMUR 25 
220 HAFNARFJÖRÐUR

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

 VATNSSTÍGUR 21 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Um er að ræða 135,7 fm íbúð í hinu nýja Skuggahverfi. Íbúðin er staðsett á 2. 
hæð með glæsilegu útsýni á þrjá vegu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og 
gólfefni eru sérvalinn. Íbúðin er mjög björt og með hærri lofthæð en almennt 
gerist. Sérstök hljóðeinangrun er milli íbúða. Húsið er einangrað að utan og 
klætt með zinki og steinflísum. Húsvörður er í húsinu.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 13.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 65,0 m. 4554

 JAKASEL 28 109 REYKJAVÍK

Tvílyft fallegt 199,3 fm einbýlishús á friðsælum og grónum stað. Á neðri 
hæðinni er forstofa, snyrting, rúmgott hol, stórt eldhús, stofur, þvottahús, 
geymsla og bílskúr - nýttur sem snyrtistofa. Á efri hæðinni eru 5 herbergi og 
bað. Eignin verður sýnd mánudaginn 13.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 48,9 m. 4522

 MÁNATÚN 3  105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01

Glæsileg fullbúin 143,5 fm íbúð á 1.hæð/ jarðhæð í nýlegu vönduðu lyftuhúsi 
ásamt 2 stæðum í bílageymslu. Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar. Tvö 
svefnherbergi, stofa og borðstofa ásamt skrifstofu. Vandaðar eikarinnrét-
tingar, parket og flísar á gólfum. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Stór sér 
timburverönd til suðvestur afgirt.   Eignin verður sýnd þriðjudaginn 14.október 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  57,9m. 8288

 HEIÐNABERG 14 111 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Mjög skemmtileg 143,2 fm. íbúð á tveimur hæðum ásamt 25,2 fm bílskúr. 
Glæsilegt útsýni yfir efri byggðir og til fjalla. Sameignileg lóð er mjög snyrtileg 
og samanstendur af grasi, hellum og timburverönd.  Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 14.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 m. 8276

 FENSALIR 4 201 KÓP.  
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 miðvikudaginn 15.október milli 
kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 35,9 m. 4455

 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

FRAKKASTÍGUR 
FALLEGT HÚS Í MIÐBÆNUM

Fallegt 226 fm hús sem er kjallari, hæð og ris ásamt viðbyggingu. Í húsinu er 
3ja herbergja íbúð á 1.hæð, 2ja herbergja risíbúð, kjallararými og viðbygging. 
Sérinngangur er í alla eignarhlutana. Frábær staðsetning.  V. 68,7 m.4505
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 EINBÝLI

Hjálmakur 6 210 Garðabær 
Nýlegt vandað og glæsilegt ca 300 fm einbýlishús m. 
37 fm bílskúr á einstaklega góðum stað í Akrahverfinu 
í Garðabæ. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar eru í 
húsinu og er húsið einstaklega vel hannað og frágengið. 
Fjögur svefnherbergi, rúmgóðar stofur, gólfhiti , vandaðar 
raflagnir með miklum innnbyggðum lýsingum o.m.fl.   
Upplýsingar gefur Þórarinn lögg.fs. í síma 899-1882  .  
V. 125,0 m. 8266

Funafold 11, 112 Reykjavík
Einlyft fallegt 197 fm með innbyggðum 36,1 fm bílskúr. 
Fjögur svefnherbergi. Húsið er fallegt  með veglegum 
þakkanti. Lóðin er 759 fm og vel gróin og með góðri 
verönd til suðurs og vesturs, skjólveggjum, grasfleti og 
fallegum trjágróðri.  V. 54,6 m. 4621

 PARHÚS

Skólagerði 49 200  Kópavogur
Parhús á þremur hæðum ásamt bílskúr samtals 246,4 
fm. Húsið var byggt 1967 en bílskúr 1998. Í dag eru tvær 
íbúðir í húsinu: 2ja herb. íbúð á jarðhæð og 4ra herb. íbúð 
á tveimur hæðum þar fyrir ofan. Parket og flísar. Húsið er 
laust og sölumenn sýna.  V. 40,5 m. 4624

 RAÐHÚS 

Hraunbær 109G 110 Rvk.
Hraunbær 109 G er glæsilegt endaraðhús á 2.hæðum 
á mjög góðum stað neðarlega í Hraunbænum. Húsið 
er 116,3 fm að stærð. Sérinngangur og sérlóð. Þrjú 
svefnherb. Parket og flísar. Fallegar nýlegar hvítar innrét-
tingar, innb. íssk. og uppþv.vél fylgja. Til afhendingar við 
kaupsamning.  V. 36,5 m. 4469

Bollagarðar Setjarnarnesi - 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 skjólveggjum til suðurs. Eignin 
getur verið laus fjótt og skipti koma til greina. V. 58 m. 
4495

Vallarbarð 7, 220 Hafnarfjörður  
Vallarbarð 7 er raðhús á einni hæð skemmtilega teiknað 
samt. 189,8 fm með innbyggðum 25,7 fm bílskúr. 4. svefn-
herb. Rúmgóðar stofur, arinn. Suðurgarður, timburverönd. 
Útiarinn. Laust strax, sölumenn sýna.  V.  40,9 m. 4322

 HÆÐIR 

Lyngbrekka 11, 200 kópavogur 
Vel staðsett 4ra herbergja 106,4 fm efri hæð með sa-
meiginlegum inngangi. Stór stofa, þrjú svefnherbergi og 
þvottahús innan íbúðar. Íbúðin þarfnast standsetningar 
að hluta.  V. 27 m. 4612

Klettakór 1b 203 Kóp. - 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 baðher-
bergi inn af og borðstofa með stórkostlegu útsýni yfir 
Elliðavatn og til fjalla. Sjón er sögu ríkari V. 46,9 m. 4617

Sólvallagata 35 101 Reykjavík
Íbúð 0201 er 5-6 herbergja íbúð 123,3 fm í húsi sem byggt 
er 1994, stæði í opnu bílskýli fylgir samkv. skráningu. 
Eignin þarfnast talsverðra lagfæringa.  Fimm svefnher-
bergi. Stofa, suðvestursvalir. Laus strax, sölumenn sýna.  
V. 33,9 m. 4556

 4RA-6 HERBERGJA

Hrísrimi 7, 112 Reykjavík
Góð 99,0 fm íbúð á 3.hæð efstu. Íbúðin er með fallegu eld-
húsi, forstofu, stofu með svölum, baðherbergi með bæði 
sturtu og baðkari, þvottaherbergi og þremur svefnher-
bergjum. Mjög góð lofthæð er í stofu.  V. 25,9 m. 4127

Leifsgata, 101 Reykjavík - Gott útsýni
Glæsileg 4ra til 5 herbergja 114 fm íbúð á 4.hæð (efstu) 
ásamt góðu rými í risi sem nýta mætti sem herbergi. Nýtt 
járn er á þaki og nýir þakgluggar. Mjög fallegt útsýni er 
frá íbúðinni. V. 37,9 m. 3322

 3JA HERBERGJA

Gautland 1, 108 Reykjavík
Falleg velskipulögð 3-4ra herbergja ca 80 fm íbúð á 
3.hæð (2.frá inngangi) í velstaðsettu húsi í Fossvogi. 
Góðar suðursvalir. Fallegt útsýni. Er með 3 svefnher-
bergjum í dag en teiknuð 3ja. Mjög snyrtileg sameign.  
Endurnýjað baðherbergi og eldhús að hluta. Möguleiki að 
yfirtaka lán.  V. 29,5 m. 4546

 2JA HERBERGJA

Boðagrandi 7 107 Reykjavík
2ja herbergja falleg íbúð á 6. hæð í lyftublokk með 
sérinngang af svölum. Glæsilegt útsýni. Mikil sameign. 
Sér geymsla fylgir í kjallara en flatarmál hennar virðist 
ekki vera inn í heildarstærð íbúðarinnar. Góð áhvílandi 
lán. Laus strax. V. 24,5 m. 8263

NÝBYGGINGAR

Freyjubrunnur 29 113 Rvk.
Fjárfestingatækifæri. Um er að ræða fimm íbúða hús sem 
er nær fullbúið að utan en að innanverðu eru íbúðirnar 
afhentar í núverandi ástandi sem er fokhelt með að 
hluta til frágengnum neyslulögnum og raflagnir komnar 
í útveggi og hluti innveggja kominn. Sölumenn sýna. V. 
150 m. 4307

SUMARHÚS

 Hestvík - Þingvallavatn
Til sölu 45 fm sumarbústaður við Hestvík, Þingvallavatni á 
frábærum stað í aðeins um 30  mín. aksturs frá Reykjavík. 
Góð verönd er kringum bústaðinn og útsýnið óviðjafnan-
legt. V. 35 m. 8273

 ATVINNUHÚSNÆÐI

Eyrartröð 3 220 Hafnarfjörður
Eyrartröð 3 eru tvö bil 0113 og 0114  skráð 78,3 og 75,2  
fm.  Milliloft eru í báðum bilum. Seljast sitt í hvoru lagi.  
Til afhendingar strax, sölumenn sýna.  V. 8,9 m. 8254

Köllunarklettsvegur 4 104 Reykjavík
Skrifstofu/iðnaðarhúsnæði á efri hæð í álklæddu húsi á 
fínum stað ofan Sundahafnar. Samtals 614,9 fm. Fallegt 
útsýni að hluta. 7 góðar  skrifstofur, eldhúsaðstaða, 
salernisaðstaða og 2 salir þar af annar gluggalaus. Laust 
strax, sölumenn sýna.   V. 45,0 m. 8251

Suðurhella 6 221 Hafnarfjörður
104,6 fm miðjubil (merkt 111) á jarðhæð bakatil með 
innkeyrsludyr við Suðurhellu í Hafnarfirði. Eignin er 
skráð á byggingarstig 4 og matsstig 8. Húsnæðið er mest 
einn salur, afmörkuð skrifstofukompa og salerni. Veggir 
málaðir og gólf slípað. Húsnæðið er í leigu. VSK kvöð. V. 
16,2 m. 4493

Klettháls 1, 110 Rvk - Glæsilegt húsnæði
Nýlegt, glæsilegt og vandað 514 fm skrifstofu- og atvin-
nuhúsnæði á jarðhæð með mikilli lofthæð. Rýmið er in-
nréttað á smekklegan hátt og skiptis í bjart og opið rými, 
starfsmannaaðstöðu með snyrtingum, skápum, sturtu 
og eldhúsi og bakrými sem einnig er opið að hluta ásamt 
þremur skrifstofum og fundarherbergi. Gott aðgengi og 
næg bílastæði.    V. 100 m. 4278

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

Opi
ð 

hú
s Opið hús þriðjudaginn 23. september milli kl. 17 og 18 
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Borgartún

Sóltún

Fullbúin sýningar- 
íbúð

Opið hús þriðjudaginn 14. október milli kl. 17 og 18

Fyrstu íbúðirnar verð afhentar í nóv./des. 2014

Atvinnuhúsnæði óskast
 

Traust fyrirtæki óskar  
eftir 3000 fm húsnæði fyrir 

höfuðstöðvar sínar. 
Uppl. gefur Sverrir Kristinsson



HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 822-2225

Þorrasalir 5-7  201 Kópavogur

Falleg og vel skipulögð fullbúin ný 4 herbergja íbúðir á 2. hæð auk stæðis í 
bílageymslu á frábærum stað í Kópavogi. Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan 
golfvöllinn við Vífilsstaði. Vandaðar innréttingar frá INNX, eikarparket á gólfum, 
forstofa, baðherbergi og þvottahús flísalögð. Stutt er í verslanir, skóla, sundlaug, 
íþróttahús og golfvöllinn. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Herbergi: 4     Stærð: 118,5 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 895-6107 

Gnípuheiði 9  200 Kópavogur

*Eignin getur verið laus við kaupsamning*Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. 
Svefnherbergin eru fjögur og að auki er gott fataherbergi og sjónvarpshol á neðri 
hæð hússins. Frábært útsýni er úr húsinu og stórar svalir út frá stofu. Örstutt er í 
alla þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 5     Stærð: 218,5 m2

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

Jónsgeisli  23  113 Reykjavík

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

Einbýlishús      Stærð: 238 m2

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

895 6107

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

867 3707

Jóhanna Kristín
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

64.800.000

38.400.000

68.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14.okt. kl. 17.30-18.00

Úthlíð 5  105 Reykjavík 31.900.000

Falleg, mikið endurnýjuð íbúð með sérinngangi í Hlíðunum. Lítið niðurgrafin. 3 
svefnherbergi. Eldhúsinnrétting og tæki eru  nýleg með granítborðplötu og er 
flísalagt á milli skápa. Mikið skápapláss. Vönduð og smekkleg eign.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Herbergi: 4     Stærð: 93 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. okt kl. 18:30-19:00

Miðholt 11   270 Mosfellsbæ 24.900.000

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 fasteignasali í gsm: 822 2225

Herbergi: 4     Stærð: 94,8 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14.okt. kl. 17:30-18:00

Dalatangi 8  270 Mosfellsbær 54.900.000

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. Fjögur svefnherbergi, gestasalerni og 
baðherbergi, sólskáli með útgengi út á stóra timburverönd frá svefnherb. gangi.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 5     Stærð: 189,1 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 13.okt. kl. 17:30-18:00

Klapparberg 27  111 Reykjavík 57.900.000

Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús ásamt bílskúr á endalóð með Elliðaárdalinn 
við lóðarmörkin, fallegt útsýni yfir Elliðaár og fjallahringinn til austurs. Húsið er á 
tveimur hæðum og allar vistarverur eru rúmgóðar, stór verönd og fallega gróin lóð 
er umhverfis húsið. Drauma fjölskylduhús, vel skipulagt og einstök staðsetning. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Einbýlishús      Stærð: 220,3 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14.okt. kl. 17.30-18.00 

Klapparstígur 1  101 Reykjavík 53.500.000

Stórglæsileg og mjög mikið endurnýjuð 4ra herbergja 108,9 fermetra íbúð með 
tvennum svölum á 5. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi á frábærum stað í miðborginni 
auk sér stæðis í bílageymslu. Húsvörður. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á 
sl. árum, m.a. baðherbergi, eldhúsinnrétting og tæki, gólfefni, fataskápar, ljós, 
raflagnir o.fl. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 4     Stærð: 108,9 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 895-6107

Kaldalind 2   201 Kópavogur 89.900.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu 
og frábæru útsýni.  Húsið er vel staðstett á fallegri hornlóð.   Miklar og fallegar 
sérsmíðaðar innréttingar úr þverliggjandi eik/hvítt háglans eru í húsinu. Gólfefni 
eru flísar og gegnheilt plankaparket. Allar innihurðir eru í yfirstærð og lýsing frá 
Lumex. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 5     Stærð: 250,3 m2       Bílskúr

OPIÐ HÚS mánudaginn 13.okt kl. 17:30-18:00

Falleg 74,6 fermetra tveggja herbergja íbúð á 1. hæð í vönduðu lyftuhúsi ætlað 50 
ára og eldri. Íbúðinni fylgir sér stæði í upphitaðri bílageymslu merkt b24 ásamt sér 
geymslu í kjallara. LAUS VIÐ KAUPSAMNING.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 2     Stærð: 75 m2

Skiplón 16   220 Hafnarfjörður 24.700.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 13.okt. kl. 17:30-18:00

Tveggja hæða raðhús í fallegu og grónu umhverfi með rúmgóðum stofum, 4 
svefnherbergjum, 2 baðherbergjum og sjónvarpsholi, auk rúmgóðs 41,4 fm. 
bílskúrs (innif. Í fm.tölu). Snjóbræðsla í stétt. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 6     Stærð: 245,8 m2

Ásbúð 86  210 Garðabær 49.900.000

Fasteignasalan TORG kynnir nýtt 19 íbúða fjölbýlishús með lyftu á Holtsvegi 
23-25 í Urriðaholti í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja til 5 herbergja, 75 til 181,8fm 
og er sú stærsta glæsileg penthouse útsýnisíbúð. Íbúðirnar skilast fullbúnar án 
gólfefna og er geymsla og hjólageymsla í sameign og stæði í bílakjallara. Um 
er að ræða glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir á einum besta og fallegasta stað á 
höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í Garðabæ.  
– Afhending á íbúðum er í nóv-des 2014 – 6 íbúðir seldar

Allar nánari upplýsingar og bókun skoðunar hjá: 
Bjarna sölufulltrúa í síma 895 9120

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. október kl. 17:00-18:00

Holtsvegur 23-25  Urriðaholt – 210 Garðabær

NÝJAR ÍBÚÐIR - 6 íbúðir seldar

Herb.: 3-5     Stærð: 75 - 181,8 m2

Dæmi um íbúð
Íbúð 302
Kr. 29,9 m
Herbergi: 3
Stærð: 77,3 m2



Brúnás 4  210 Garðabær

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA Í SÍMA 898 6106

Verð: 115.000.000

Sérlega glæsilegt fjölskylduhús með möguleika á auka íbúð

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum, alls skráð 305,5fm. Skiptist í 4 svefnherbergi, 
tvö baðherbergi, aðalrými með tvennar stofur, borðstofu, eldhús og útgengi út á 
suðursvalir. Vönduð og falleg gólfefni, t.d. Wenge parket og ítalskar gólf-flísar. Ítalskar 
innihurðir úr Wenge-við og sér hannaðar ítalskar innréttingar úr litaðri eik. Einnig er góð 
geymsla, þvottaherbergi, bílskúr, sólpallur og góður garður. Hægt að útbúa auka íbúð í 
húsinu. Hægt að útbúa auka íbúð í húsinu með sér inngangi.

Allar nánari uppl. veitir Sigurður Gunnlaugsson fasteignasali í síma 898 6106

Herbergi: 7     Stærð: 305,5 m2

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Allar nánari upplýsingar: 
Berglind Hólm fasteignasali 
í síma 694 4000

Frábær veitingarekstur í hjarta Reykjavíkur til 
sölu. Vel rekið fyrirtæki með góðum hagnaði 
og allt bókhald er einstaklega vandað og vel 
unnið. Miklir möguleikar á auknum viðskipta-
möguleikum tengdum rekstrinum. 

ÁHUGASAMIR HAFIÐ SAMBANDI

TIL SÖLU VINSÆLL 
OG VEL STAÐSETTUR 
VEITINGASTAÐUR!

Fyrir hverja eign sem kemur í sölumeðferð hjá okkur 
styrkjum við Bleiku slaufuna!
Kynntu þér málið nánar, hringdu núna! 520 9595

Við styðjum 
    Bleiku slaufuna 2014

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14.októbert kl. 17:30-18:00

Smárarimi 60  112 Reykjavík

Verð: 68.900.000

Gott fjölskylduhús á tveimur hæðum með 6 svefnherb. 3 baðherb. tvennar stofur, stóru 
eldhúsi, góðum bílskúr, timbursólpalli og góðum garði. Húsið er steypt og timburklætt 
með fallega franska glugga, plankaparekti á gólfum og/eða flísar. Öll herbergi rúmgóð, gott 
fjölskylduherbergi á annari hæð en stofa með arin á jarðhæð ásamt borðstofu. Eldhús á 
jarðhæð með borðkróki.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 8     Stærð: 252,8 m2



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Faste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fasttorg. is

Þorgeir
Viðskiptafræðingur

Sölufulltrúi
696 6580

Sigurður
Fasteignasali

898 6106
Við Styðjum 
      Bleiku slaufuna 2014

BÓKIÐ SKOÐUN 

Vesturfold 13 112 Reykjav´k 67.500.000 

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr á frábærum útsýnisstað.  5 rúmgóð svefnherbergi. 
Á efri hæð er forstofa, hol, 4 svefnherbergi, tvö bað-
herbergi, 2 stofur, borðstofa, eldhús og þvottaherbergi. 
Neðri hæðin tvöföldum bílskúr, stórt herbergi og geymslu.
Stór fallegur garður. Fallegt útsýni yfir sjóinn, Esjuna og 
snæfellsjökul.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 7     Stærð: 244 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 13.okt. kl 17:30-18:00

BÓKIÐ SKOÐUN

Bólstaðarhlíð 44  105 Reykjavík

Bitra Gistiheimili 801 Selfososs

22.900.000 

190.000.000

3.herbergja íbúð á 3.hæð á fræbærum stað. Íbúðin skiptist 
í forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, bílskúr og þvottahús. 

Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Allt húsnæðið hefur verið aðlagað að rekstri gistiheimilis sem er rekin þar í dag 
undir nafninu Bitra Guesthouse. Gistiheimilið hóf rekstur árið 2012 og hefur 
verið stöðugur vöxtur í bókunum. Gistiheimilið Bitra er staðsett rétt austan við 
Selfoss eða sem nemur 45 mínútna akstursfjarlægð frá Reykjavík. Húsið er 
um 580 m2 með 17 fullbúnum gistirýmum en auk þeirra er þriggja herbergja
íbúð og skrifstofa, því eru stækkunarmöguleikar fyrir hendi í óbreyttu húsnæði. 
Einnig eru miklir möguleikar að byggja við gistiheimilið. Í heild nemur land 
Bitru um 140 hektara og býr yfir góðu beitilandi, vatnslind og nær það yfir 
afleggjarann að Flúðum.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Hraunbraut 10 270 Mos. 43,9m

ölufulltrúi, gsm: 696 6580

Sóltún 14 105 Rvk. 31,9m

ölufulltrúi, gsm: 696 6580

Lindasmári 29 200 Kóp

ölufulltrúi, gsm: 696 6580

Rauðalækur 71 105 Rvk. 26,9m

ölufulltrúi, gsm: 696 6580

Digranesvegur 18 200 Kóp 18.9m

ölufulltrúi, gsm: 696 6580

Kleppsvegur 56 Rvk 20,5m

ölufulltrúi, gsm: 696 6580

Herbergi: 3     Stærð: 68 m2

Herbergi: 22     Stærð: 580 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14.okt. kl. 17.30-18.00

BÓKIÐ SKOÐUN

Reykás 15 110 Reykjavík

Ástún 8 200 Kópavogur

53.500.000 

29.500.000

Virkilega fallegt 6 herbergja raðhús á barnvænum stað í Árbænum. Íbúðin skiptist í forstofu, 
stofu, borðstofu, eldhús, fimm svefnherbergi, 2 baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Húsið 
hefur verið endurnýjað töluvert á síðustu árum.

Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

4ra herbergja íbúð á annarri hæð við Ástún í kópavogi. 
Íbúðin sjálf er 93.3 fm. Geymsla c.a. 6 fm fylgir með sem 
ekki er skráð í heildar fm fjölda. Sér merkt bílastæði fylgir 
með.  Eignin skiptist í gang/hol, eldhús, borðstofu, stofu, 3 
svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi.

Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 6     Stærð: 235 m2

Herbergi: 4     Stærð: 93,3 m2

43,9m

Þorgeir sölu
SELD

31,9m

Þorgeir sölu
SELD

26,9m

Þorgeir sölu
SELD

p 18.9m

Þorgeir söluf
SELD

20,5m

Þorgeir söluf
SELD

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ
HRINGDU NÚNA

Þorgeir 
Viðskiptafræðingur

Sölufulltrúi
696 6580

696 6580

30,9m

Þorgeir söluf

30,9m

SELD

SELDAR EIGNIR Á SÍÐUSTU 30 DÖGUM

FYRIR HVERJA EIGN SEM KEMUR
Í SÖLUMEÐFERÐ HJÁ OKKUR
STYRKJUM VIÐ BLEIKU SLAUFUNA! 

SETTU ÞÍNA EIGN Í TRAUSTAR HENDUR

HRINGDU NÚNA! 696 6580



Falleg 3ja herbergja 82,3 fm íbúð í kjallara 

Fallegur suðurgarður 

Frábær staðsetning

Tómasarhagi
107 Reykjavík

Verð: 31,9 millj.Nánar: Davíð 697 3080

7 herbergja íbúð   LAUS STRAX

Hæð og ris 

Stærð 151,4 fm

Frábær staðsetning 

Lindasmári 
201 Kópavogur

Verð: 36,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

Gott stofurými með góðu útsýni 

3-4 svefnherbergi, bað og gestasnyrting 

Glæsileg skjólgóð lóð með góðum pöllum

Jörfalind 
201 Kópavogur

Verð: 54,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

Afar fallegt 175,6fm 8 herb. einbýlishús 

ásamt 54,6fm bílskúr, samtals : 230,2fm. 

4-5 svefnherbergi. Garðskáli. Heitur pottur. 

Glæsilegt hús og einstakur garður

Bröndukvísl 
110 Reykjavík

Verð: 74,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Stórglæsilegt 400 fm einbýlishús 

Suðurgarður og útsýni til Bláfjalla, Bessastaða, 

Snæfellsjökuls og víðar. 

Glænýtt eldhús, tæki og parket

Hraunás
210 Garðabær

Verð: 119,5 millj.Nánar: Jason 775 1515

Glæsilegt einbýlishús. 5 svefnherbergi eru í 

húsinu, stórar svalir með útsýni yfir borgina. 

Baðherbergi og eldhús nýlega endurnýjað. 

Tvöfaldur innbyggður 44 fm bílskúr

Silungakvísl
110 Reykjavík

Verð: 69,0 millj.Nánar: Jason 775 1515

Falleg íbúð 123 fm að stærð 

4ra herb. á 3.hæð (efstu) 

Þvottahús innan íbúðar 

Stæði í bílakjallara

Þórðarsveigur
113 Reykjavík

Verð: 34,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Frábær staðsetning 

Stærð 157 fm 

Bílskúr 28 fm 

Glæsilegt útsýni 

Gnípuheiði 
200 Kópavogur

Verð: 38,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500 

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 105,3 fm 

5 herb. raðhús, 4 herbergi, 2 böð

Óskráð herbergi í risi

Afgirtur garður

Álakvísl 
110 Reykjavík

Verð: 38,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Fallegt tvílyft raðhús við Brautarás 171,2 m² 

Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta  

Góðir afgirtir pallar Arinn í stofu,

Tvöfaldur bílskúr 42,0 m² - Vinsæl staðsetning 

Brautarás 
110 Reykjavík

Verð: 53,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

220 m2 einbýlishús á besta stað í Kópavogi 

Stofur samliggjandi, eldhús með eyju 

Bókaherbergi, garðskáli og bílskúr

Mikil lofthæð

Möguleiki á aukaíbúð á neðri hæð

Sunnubraut

Verð: 72,0 millj.

200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir:

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

Íbúðirnar eru staðsettar í mibæð Garðabæjar á frábærum útsýnisstað.

Á jarðhæð hússins verður lífleg verslun og þjónusta.

Um er að ræða 42 íbúðir með sérlega góðu skipulagi í mörgum útfærslum, allar með

stæði í bílageymslu. Glæsilegt lyftuhús. Stærðir íbúða frá 76,3 fm til 190,4 fm.

Garðatorg Tryggðu þér íbúð á besta stað í Garðabæ!

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

Óskar R. Harðarson, lögg. fasteignasali 
oskar@miklaborg.is 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Lára Björg Björnsdóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 841 2333

Páll Þórólfsson 
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

Gunnar S. Jónsson 
sölufulltrúi 
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson 
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 6955520

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi 
Sími: 780 2700



Opið hús  mánudaginn 13. okt kl. 17:30-18:00 

Mjög skemmtileg og björt 134,5fm, 4-5 herbergja íbúð á 

tveimur hæðum. Tvennar svalir til suðurs með frábæru 

útsýni yfir Fossvogsdalinn. Sérinngangur frá fallegum 

bakgarði. Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík

Bústaðavegur 99-101

Verð: 39,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS Í DAG

Einbýlishús á 2 hæðum 

Samtals 125 fm

Stórar stofur, eldhús og herbergi 

Þarfnast viðhalds 

Varmahlíð
810 Hveragerði

Verð: 12,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Sjarmerandi og mikið endurnýjað einbýli

Þrjú svefnherbergi, bað og gestasnyrting

Eignin er alls 150fm þar af nýlegur 40 fm bílsk.

Áhvílandi lán frá iLS  26,4 millj

Þykkvaflöt 
820 Eyrabakki

Verð: 28,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

Falleg íbúð á tveimur hæðum 

Samtals að stærð 194,1 fm 

Möguleiki á aukaíbúð á jarðhæð 

Víðihlíð
105 Reykjavík

Verð: 47,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Opið hús  mánudaginn 13. okt kl. 17:00 - 17:30

Mjög góð 92,6fm 3-4 herbergja íbúð á 2 hæð í miðborginni. 

Íbúð var öll tekin í gegn fyrir nokkrum árum

Bergstaðastræti 53

Verð: 33,9 millj.

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG

Nánari upplýsingar veitir:

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

Auðveld kaup

Opið hús mánudaginn 13. okt kl. 17:00-17:30 

Falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 4.hæð (efstu) 

Íbúðin er 70,6 fm auk 21,3 fm bílskúr. 

Rúmgóðar svalir til suðurs með útsýni til sjávar

Tjarnarból 14

Verð: 26,8 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS Í DAG

Opið hús  mánudaginn 13. okt kl. 17:30-18:00 

Nýlega standsett 60,4 fm 2ja herbergí íbúð 

Íbúðin er tilvalin til útleigu fyrir útlendinga 

Allur húsbúnaður getur fylgt með

Njálsgata 62 - sérinngangur

Verð: 26,9millj.

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG

Nánari upplýsingar veitir:

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

Lækkað verð

Falleg og vel skipulögð efri sérhæð með bílskúr, 

alls 185 fm. Rúmgóð stofa, sjónvarpshol og 

fallegt eldhús. Svefnherbergin eru fjögur, 

öll nokkuð rúmgóð. 

Hlíðarás
110 Reykjavík

Verð: 39,5 millj.Nánar: Atli 899 1178

Glæsilegar 2ja til 5 herbergja frá 90-188 fm, 
íbúðir í nútímalegu húsi í hjarta borgarinnar.

Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir öllum íbúðunum.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna en flísar 
verða lagðar á baðherbergi og þvottaherbergi.

Stutt er í alla þjónustu, afþreyingu, iðandi 
atvinnulífið og hindrunarlausar gönguleiðir 
eru í útivistina í Laugardalnum.

Verð sem kemur þægilega á óvart!

Mánatún 33,7 millj.Verð frá :

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG 7 OKTÓBER

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

MIKLABORG

MIKLABORG

569 7000

569 7000



Mjög góð 55,5fm 2 herb. íbúð á 3 hæð 

Mikið endurnýjuð

Flott eldhús og bað.

Njálsgata
101 Reykjavík

Verð: 24,5 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Mjög fallegt einbýlishús með bílskúr á 1080 fm 

eignarlóð. Húsið er í góðu viðhaldi og fallegur 

garður umlykur húsið. 4 svefnherbergi, afgirt 

verönd með heitum potti. Heildarstærð 202 fm

Heiðargerði 
190 Vogar

Verð: 29,5 millj.Nánar: Svan 697 9300

Opið hús þriðjudaginn 14. okt kl. 17:00 og 18:00  

Stórglæsileg 163 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi byggt af ÍAV. 

Stór stofa er skiptist í sjónvarpshol, setstofu og sólskála. 

Tvö svefnherbergi, 

annað þeirra með fataherbergi og sér baðherbergi.

Stæði í bílgeymslu

Borgartún 30A

Verð:  59,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS

Gott fermetraverð

Opið hús mánudaginn 13. okt kl. 17:30-18:00 

Falleg 3ja herbergja 89,4 fm íbúð á 4. hæð

Glæsilegt útsýni yfir borgina

Rúmgóð stofa og suðursvalir

Góð áhvílandi lán

Teigasel 5

Verð: 23,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

109 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG

Opið hús þriðjudaginn 14. okt kl. 17:30-18:00

Fallegt og vel staðsett einbýlishús með tvöföldum bílskúr á 

stórri hornlóð við Hæðabyggð í Garðabæ. Stærð 294,2 fm

Húsið er sett upp með 2ja herbergja aukaíbúð í dag. 

Frábær staðsetning 

Hæðarbyggð

Verð: 68,9 millj.

210 Garðabær

OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar veitir:

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

2ja herbergja kjallaraíbúð

47,6 fm auk sameiginlegs þvottahúss

Góð staðsetning í Norðurmýri

Vífilsgata
105 Reykjavík

Verð: 17,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Glæsilegt 350 fm einbýlishús á sjávarlóð

Húsið var nánast allt endurnýjað árið 2008

Vandaðar innréttingar, tæki og gólfefni

Gerðhamrar 

Verð: 109,0 millj.

112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Fallegt einbýlishús á Álftanesi 

175,9 fm 5 herbergja 

Bílskúr, Stór pallur, Stór vel hirtur garður,

Útsýni til sjávar 

Sjávargata 
225 Álftanes

Nánar: Gunnar 899 5856

Glæsilegar 4ra herbergja íbúðir í litlu fjölbýli við 
Úlfarsbraut 96

Húsið stendur neðst í dalnum við opið svæði

Suðursvalir, glæsilegt útsýni

Álklætt hús með ál/tré gluggum

Sérsmíðaðar innréttingar með graníti á borðum

Öllum íbúðum skilað fullbúnum með plankaparketi

Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum

Stærðir eru 129,1 fm 44,4 millj.Verð frá :

Nánari upplýsingar veitir:

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

Úlfarsbraut - útsýnisíbúðir 113 Reykjavík
Aðeins 3 íbúðir eftir

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  

www.miklaborg.is

www.miklaborg.is

MIKLABORG

MIKLABORG



Opið hús  miðvikudaginn 15. október kl. 17:30-18:00 

Rúmgóð 107,9 fm 3ja herbergja íbúð með suðursvölum. 

Fallegar innréttingar og gólfefni - bílastæði í bílakjallara

Ásakór 13 - 5. hæð 

Verð: 29,9millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

203 Kópavogur

OPIÐ HÚS

4ra herbergja, 105 fm 

Snyrtileg sameign 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu 

Falleg 4ra herbergja 
íbúð við Suðurhóla

Verð: 25,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

111 Reykjavík

Björt og falleg eign á fyrstu hæð 

Samtals að stærð 64,3 fm 

Útgengi út á svalir úr stofu 

Góð staðsetning 

Gnoðarvogur
104 Reykjavík

Verð: 23,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Falleg íbúð á annari hæð að stærð 79 m2 

Verktaki, Húsvirki

Þvottahús innan íbúðar 

Suður svalir / Lyftuhús

Akurhvarf
203 Kópavogur

Verð: 26,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

4ra herbergja                             LAUS STRAX 

Stærð 91,2 

2. hæð 

Góð staðsetning 

Laugarnesvegur
105 Reykjavík

Verð: 26,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

4ra herbergja 

Stærð 85,9 fm 

Bílskúr 25,2 fm 

Frábær staðsetning

Ásbraut 
200 Kópavogur

Verð: 27,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Þriggja herbergja 

Stærð 73,1 

Lyftuhús 

Gott ástand 

Krummahólar 
111 Reykjavík

Verð: 21,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Gunnar S. Jónsson 
sölufulltrúi 
Sími: 899 5856

Glæsilegt 56,8 fm atvinnhúsnæði

 í Glæsibæ verslunarmiðstöð 

Vandaðar innréttingar og gólfefni 

- glæsileg sameign

Glæsibær verslunarhúsnæði

104 Reykjavík

Verð: 15,2 millj.Nánar: Svan 697  9300

Gott 1287,2 fm skrifstofu- og þjónusturými á 1h. 

Húsnæðið skiptist í opin vinnurými og skrifstofur 

Möguleiki að skipta húsnæðinu upp 

í minni einingar

Vatnagarðar
104 Reykjavík

Verð: 165,0 millj.Nánar: Svan 697  9300

466 fm verslunarhúsnæði 

Innréttað sem bankaútibú og skrifstofur 

Hægt að skipta plássi upp í 2-3 bil 

Stórhöfði Vinsæl staðsetning

110 Reykjavík

Verð: 78,0 millj.Nánar: Jason 775 1515

Gullfalleg 134,8fm 4 herbergja 

Endaíbúð á jarðhæð með afgirtri verönd

Stórar stofur, 2 böð. 

Sóltún
105 Reykjavík

Verð: 46,8 millj.ánar: Helgi 697  9300

Lækkað verð

3ja herbergja, stærð 91 fm 

Sérinngangur Mikið endurnýjuð

Suðurhólar 
111 Reykjavík

Verð: 25,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Sérlega vel staðsettar 65-140 fm íbúðir í hjarta borgarinnar

Íbúðirnar eru 2-4 herbergja og flestar með stæði í bílageymslu

Frábært útsýni úr fjölda íbúða yfir borgina og til Esjunnar

Flestar íbúðirnar afhentar fullbúnar með gólfefnum

Hér er stutt í iðandi mannlíf miðborgarinnar !

Stakkholt 2-4 – Íbúðir í hjarta Reykjavíkur
29,9 millj.Verð frá :

Nánari upplýsingar veitir:

Óskar R. Harðarson, lögg. fasteignasali 
oskar@miklaborg.is 

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG 7 OKTÓBER

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

MIKLABORG

MIKLABORG

569 7000

569 7000



Sumarhús stærð 63 fm 

Stór verönd með heitum potti 

Kjarri vaxin lóð

Glæsileg útsýni 

Álfheimar við Hafnarskóg 
301 Akranes

Verð: 10,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

241 fm heilsárshús á besta stað í Ásgarðslandi 

Stofa, sjónvarpsherbergi, 

Tvö baðherbergi, þvottahús 

Stór útsýnispallur

Herjólfsstígur 
801 Grímsnes

Verð: 42,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Frábært tækifæri fyrir laghenta. Tvö sumarhús 

á verði eins og á 8855 fm eignarlandi ! 47,3 fm 

sumarhús með fullri úttekt og 40 fm sumarhús 

sem búið er að fá leyfi fyrir á lóð

Mýrarkot
801 Grímsnes

Verð: 11,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Glæsilegt heilsárshús 

við Ásabraut í landi Ásgarðs 

Húsið er 88,4 fm 8500 fm eignarland, 

glæsilegt útsýni 

Stór sólpallur, 

hitaveita, heitur pottur  

- Lokað svæði 

Ásabraut
801 Grímsnes

Verð: 34,8 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Mjög fallegt 81,3fm 4-5 herb. sumarhús 

Vel staðsett í Grímsnesinu

Einstakt útsýni til allra átta

5000fm eignarlóð. 

Heiðarbraut
801 Selfoss

Verð: 19,5 millj.Nánar: Helgi 780 2700

58 fm sumarhús 

m. þremur svefnherbergjum 

5040 fm eignarlóð 

Hitaveita  

Kerhraun 
 801 Selfoss 

Verð: 16,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Fallegur bústaður 83 m², 

sólskáli 17 m² af heildarstærð 

Einstök staðsetning í landi Nesja, 

efst í enda botnlanga. 

Bústaðurinn stendur hátt, sólar nýtur við 

frá morgni til kvölds. 

Kjarri vaxið land og mikið útsýni  

Þingvallavatn 
 801 Grafningur

Verð: 29,7 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

60 fm hús við Flúðir 

Stór pallur með skjólgirðingu 

6 fm kofi á lóð

Kjóabraut
845 Flúðir

Verð: 18,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Tvílyft glæsihýsi í landi Nesja, 164,3 fm

Efri hæð með tveimur svefnherbergjum, 

stórri stofu og eldhús - Heitur pottur

Neðri hæð með aukaíbúð. 

Þingvellir

 801 Grafningur

Verð: 44,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Heilsárshús með 4 svefnherbergjum 

Stórt baðherb. heitur pottur Frábært útsýni 

Góð eign fyrir félagasamtök - Eignarlóð á 

Vaðlaheiðinni, 5 mín keyrsla frá Akureyri. 

Veigahall Vaðlaheiði
601 Akureyri

Verð: 34,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

59,4 fm fallegt sumarhús í landi Snorrastaða 

Hitaveita, heitur pottur, endurnýjuð rotþró 

Útisturta og tveir stórir sólpallar 

Innbú getur mögulega fylgt

Laugarvatn
840 Laugarvatn 

Verð: 20,7 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Miðfell við Þingvallavatn

Húsið er 63,3 fm með ásamt ca 20 fm millilofti 

1610 fm eignarlóð, útsýni 

Mikið endurnýjað 

Stór sólpallur, heitur pottur 

Asparlundur
801 Selfoss 

Verð: 15,7 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Miðfell við Þingvallavatn

50 fm sumarhús með góðu útsýni 

Þrjú svefnherbergi 

Stór pallur umhverfis hús 

Vatnsendahlíð
311 Skorradalshr.

Verð: 16,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

við Efri Reyki í Bláskógarbyggð

Mjög mikið endurnýjað 29,4fm sumarhús 

4306fm leigulóð. 

Húsið er laust til afhendingar strax.

Reykjavegur 
801 Biskupstungur

Verð: 6,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

SUMARHÚS

Jón Rafn er nýi maðurinn hjá okkur. Jón er rétti 
maðurinn þegar kemur að því að selja bústaðinn.  
Fátt kætir hann meira en að keyra yfir Hellisheiðina 
eða renna inn í Hvalfjarðargöngin með Stuðmenn 
hljómandi í útvarpinu. Jón er þó jafnvígur í sölu á 
öllum tegundum fasteigna.  
Jón vill gjarnan heyra frá þér, strax í dag!

Nánar: Jón Rafn 695 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  
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Borg fasteignasala
Síðumúli 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Bollagata 16

Opið hús þriðjudaginn 14. okt. kl. 18:00 - 18:30

Fasteignasalan Borg og Stefán Páll kynna: 
Mjög skemmtileg íbúð í kjallara við Bollagötu 
16 í Reykjavík. 
Vel viðhaldið hús á góðum stað.

Verð: 20.800.000 

OPIÐ
HÚS

51,8 
m2.2.2.2.

Gunnlaugur
Sölumaður
 844 6447

Hjálmakur 6 – 210 Garðabær

BÓKIÐ SKOÐUN

Glæsilegt 293 fm einbýlishús á þessum vinsæla stað 
í Akralandi Garðabærjar. Hér eru 5 svefnherbergi, 
stórar stofur, rúmgott eldhús. Mjög góð staðsetning 
í hverfinu, suður garður og glæsileg verönd. Bókið 
skoðun.

Verð: 125.000.000

Ein-
býlibýlishússhús

2932
mm2.

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Frjóakur 8

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SOÐUN Í  SÍMA 781 5151

Vandað einbýli sem mikið er lagt í, við 
Frjóakur í Garðabæ.  Húsið er opið, bjart og 
vel skipulagt með fjórum svefnherbergjum, 
tveim baðherbergjum, stórri stofu og opnu 
eldhúsi.

Verð: 99.500.000 

Ein-
býlishús

Vatnsstígur 9

Opið hús mánudaginn 13. okt. kl. 18:00-18:30

Falleg og hlýleg efri hæð, ris og hálfur kjallari í rei-
sulegu timburhúsi á eftirsóttum stað við Vatnsstíg 
í miðbæ Reykjavíkur.
Sér inngangur er í íbúð.  Skv. Þjóðskrá er eignin 
skráð 102,6 fm. 

Verð: 34.900.000

OPIÐ
HÚS

102,,2,666
mmm22.2.

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnarsbraut

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. október kl. 17.30-18.00

Borg fasteignasala kynnir til sölu 89,4 fermetra 
fallega, endurnýjaða íbúð ásamt  34,3 fermetra 
bílskúr við Gunnarsbraut í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í forstofuhol, tvö svefnherbergi, stofu, 
eldhús, baðherbergi og sérgeymslu í sameign.

Verð: 39.500.000

44
herbherbh ..

OPIÐ
HÚS

89,489,4
m2. BílsBílskúrkúrkúrúrúrrrr

Þóra
Birgisdóttir 
Fasteignasali

 777 2882

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
Birkisdóttir   
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Margrét 
Gunnarsdóttir    
Fasteignasali

 691 3555      

Stefán Páll 
Jónsson      
Sölumaður

 781 5151     

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís 
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Stefán 
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

Guðbjarni 
Eggertsson
Hrl.

 519 5500  

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Melhæð 6 – 210 Garðabær – Einbýlishús

BÓKIÐ SKOÐUN

Veglegt og fallegt 467,0 fermetra einbýlishús á 
tveimur hæðum með innbyggðum 85,0 fermetra 
bílskúr. 6 svefnherbergi eru í húsinu og rúmgóðar 
stofur. Húsið er innréttað á vandaðan máta og 
stendur á stórri og gróinni lóð með skjólgörðum. 

888
herbherherherbber .

467 
m2.

Verð: 109.000.000

Verð: 49.900.000

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Norðurgata 17 – 801 Selfoss – Einbýlishús
Borg fasteignasala kynnir: Virkilega fallegt og 
vel hannað hús í Tjarnarbyggð í Árborg, um 5 
km. frá Selfossi, milli Selfoss og Eyrarbakka. 
Húsið er samtals 200,4 fm. Þar af sambyggður 
bílskúr 37 fm. Glæsileg 11.000 fm lóð.
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herbherbb..
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BÓKIÐ SKOÐUN

Fáfnisnes 1 – 101 Reykjavík

Bókið skoðun

Fallegt einbýlishús í grónu umhverfi í Skerjafirðinum. 
Húsið er sjarmerandi einbýlishús með sterkan karak-
ter frá 7. og 8. Áratugnum þar sem haldi hefur verið í 
upprunalegan stíl. Stór herbergi með fataherbergjum 
inn af, 3 baðherbergi, 3 stofur og stór bílskur.. 

Verð: TILBOÐ
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Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Hildur
Sölumaður
 663 4539

Grettisgata 22 – 101 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 14. okt. kl. 18:00 -18:30

Sjarmerandi hús með fallegum bakgarði. Gengið er 
inn á miðhæð hússins, þar er lofthæðin 3m, sem gefur 
rýminu tignarlegan blæ. Miðhæð og kjallari hafa verið 
þónokkuð endurnýjuð, tvö baðherbergi  og fjögur 
svefnherbergi.

Verð: 54.800.000
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Verð: 39.900.000

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali
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Holtsgata 22 - 101 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 14.okt. kl. 17.30-18.00

Vel skipulögð 4ra herb. íbúð í miðborginni.
Íbúðin er á þriðju hæð og er heildarstærð 
hennar 115.4 fm þar af 13.6 fm sérgeymsla í 
kjallara með glugga.

4
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Laugarásvegur - 108 Reykjavík

Stórglæsilegt hús í Laugardalnum hannað af 
Kjartani Sveinssyni. 

Húsið er hannað fyrir stórfjölskyldu með allt að 6 
svefnherbergi, stórar stofur og sameiginleg rými, 
tvo innganga auk þess sem útgengi er á tveim 
stöðu út í  skjólsælan garð mót suðri, stórar
svalir, verönd með heitum potti.

Verð: 150.000.000
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Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882



Brandur
Sölumaður

 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Um er að ræða alls 19 íbúðir í húsi að Holtsvegi 23-25, íbúðir 
frá 75 til 180fm að stærð. Húsið er risið og verður með tvo 
stigaganga m/lyftu, bílastæða húsi en alls er húsið 5 hæða. 

- 4 íbúðir seldar -

Austurkór 63 – Kópavogur

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir 
97-103 fm. Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir

-TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR-

Verð frá: 33.000.000 kr.
Herbergi: 4
Stærðir: 98-122  m2

Kíktu á: http://austurkor63-65.is/

NÝJAR ÍBÚÐIR

Íbúðirnar afhendast fullbúnar fyrir utan gólfefni í 
stofu og herbergjum: Gott skipulag, allar 
íbúðirnar hafa 3 svefnherbergi og opið alrými 
fyrir stofu og eldhús, stórar svalir mót suðri / 
verönd fylgir íbúðum á jarðhæð.

Komdu og hittu sölumenn í Austurkórnum alla 
þriðjudaga og fimmtudaga milli 17.00 – 17.30 
eða bókaðu skoðun.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

HOLTSVEGUR
URRIÐAHOLT GARÐABÆR

Opið húsþri. 14.okt.kl. 17:30- 18:00

Verð frá: 28.500.000 kr.
Herbergi: 4
Stærðir: 78,5  m2
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Norðurbakki - Hafnarfjörður - 3ja
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega íbúð í þessu eftirsótta
húsi við Höfnina í Hafnarfirði. Íbúðin er 115,8 fm auk stæðis í 
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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.

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.

g j ý þ
Verð 26,9 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.

Einihlíð  - Hafnarfjörður – Einbýli
Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað innst í botlanga
við grænnt svæði í Mosahlíðinni í Hafnarfirði. Um er að ræða
mjög snyrtilega eign með glæsilegri lóð, steyptu bílaplani
sólpöllum og tilheyrandi. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Glæsilegur garður. Frábær staðsetning. Verð: 62 millj.

Fannahvarf – Kópavogur – Sérhæð
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 121 fm 4ra herbergja efri
sérhæð í nýlegu klasahúsi. Sérinngangur á neðri hæð.
3 rúmgóð svefnherbergi. Stórar svalir. Sér þvottaherbergi.
Allt sér. Útsýni. Frábær staðsetning.

g g
Verð:  39,8 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.

g g
Verð 33,7 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.

Smyrlahraun – Hafnarfjörður – Raðhús
Nýkomið í einkasölu snyrtilegt raðhús á þessum friðsæla stað
í Hafnarfirði. Húsið er 170,1 fm með bílskúr sem er 28,3 fm. 4 
svefnherbergi. Eldhús með snyrtilegri innréttingu, borðkrókur
þar. Björt stofa, útgengt út í afgirtan garð. Verð 39 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

Hraunás  - Garðabær - Einbýli

Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum
útsýnisstað í Ásahverfi í Garðabæ. Húsið er skráð

g ý

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 119,5 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.

Furuás – Hafnarfjörður – Raðhús

Nýkomið glæsilegt nýtt raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr samtals ca. 240 fm.  4
svefnherbergi. 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.

Hjálmakur – Einbýli - Garðabær

Glæsilegt einbýli vel staðsett innarlega í litlum
lokuðum botnlanga við Hjálmakur 6 í Akralandi í 
Garðabæ. Húsið er skráð 293 fermetrar þar af er
bílskúr sem er 37 fermetrar. Húsið er vel skipulagt,
smekklega innréttað með vönduðum innréttingum
og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu,
borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, gang, fimm herbergi,
tvö baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Verð: 125 millj.

LAUS STRAX

LAUS STRAX

• Fallegar 3ja og 4ra herbergja 
íbúðir lyftuhúsi.

• Fullbúnar án gólfefna

• Baðherbergi og þvottahús 
flísalagt og fullbúið

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

• Verönd á 1.hæð.

• Vandaðar innréttingar frá 
Trésmiðjunni GKS og tæki frá
Gornje.

• Flestar íbúðir með tvennum 
svölum.

• Mynd-dyrasími.

• Bílgeymsla.

• Stærðir frá 102 fm. -122 fm.

• 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.

NORÐURBAKKI 1 OG 3  
Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR

SKIPALÓN 5 - HAFNARFJÖRÐUR  
- FRÁBÆR STAÐSETNING

Allar nánari upplýsingar veita: Hilmar s. 892 9694 • Þorbjörn s. 896 0058 • Hlynur s. 698 2603 • Helgi Jón s. 893 2233

ÖRFÁARÍBÚÐIR
EFTIR
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Opið hús þriðjud. 14. okt. kl. 17:15-17:45.  
Vel skipulagðar 3ja herbergja íbúðir. Íbúðirnar eru í 6 íbúða hluta stærra húss, 
þannig að allar íbúðirnar eru án nágranna, annað hvort fyrir ofan eða neðan. 
Mjög góð nýting á plássi, þvottahús innan íbúðar - rúmgott baðherbergi.

Opið hús mánud. 13. okt. kl 17:30-18:00.  
Stór og björt fjögurra herbergja íbúð á fyrstu 
hæð auk bílskúrs á þessum vinsælum stað í 
suðurhlíðum Kópavogs. Stórar suðursvalir. 
Húsið var tekið í gegn að utan nú í sumar.

Opið hús miðviku. 15. okt. kl. 18:00-18:30
Vel skipulagt 264,5 fm. 6-8 herb. einbýlishús 
með aukaíbúð í kjallara á veðursælum 
útsýnisstað miðssvæðis í Kópavogi. Skjólgóð 
suðurverönd með heitum potti.

Opið hús fimmtud. 16. okt. kl. 17:30-18:00.
Falleg og skemmtilega skipulögð 131,8 
fm, 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í snyrtilegu 
3ja hæða fjölbýli.  Tvennar svalir, stutt í alla 
þjónustu, skóla og leikskóla.

Opið hús þriðjud. 14. okt. kl. 18:00-18:30. 
Nýjar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í litlu fjölbýli. 
Allar með sérinngang og stórum svölum eða 
garði. Einstakt útsýni yfir höfuðborgarsvæðið. 
Fataherb., þvottah. og geymsla innan íbúðar.

Sérlega notalegt og fallegt 233,4 fm 
steinsteypt einbýlishús á þremur hæðum 
með bílskúr á frábærum stað í Vesturbænum, 
í þægilegu göngufæri frá miðbænum.

Opið hús þriðjud. 14. okt. kl. 18:00-18:15.
Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á efstu 
hæð við Hrísmóa í Garðabæ. Sér inngangur 
af svölum. Endurnýjað hús að 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.

34,3fm stúdíóíbúð í kjallara - frábær 
staðsetning beint á móti Sundhöll 
Reykjavíkur. Íbúðin er laus strax - ekkert 
áhvílandi.

Björt 3ja herbergja íbúð á annarri hæð frá 
götu (fyrstu hæð frá inngangi. Íbúðin er laus 
strax - ekkert áhvílandi.

Björt og vel skipulögð 104,8fm, 4ra herbergja 
íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi. Yfirbyggðar svalir 
með fallegu útsýni. Parket og flísar á gólfum. 
Þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetning, 
vel við haldið hús. 

Vel skipulögð 6 herbergja íbúð á þriðju og 
efstu hæð í snyrtilegu fjölbýli. Íbúðin er á 
tveimur hæðum. Eignin er laus strax og ekkert 
áhvílandi.

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.

4ra herbergja íbúð á annarri hæð í snyrtilegu 
fjölbýlishúsi. Ekkert áhvílandi - laus strax.

Opið hús þriðjud. 14. okt. kl. 17:30-17:45. 4ra 
herberbergja íbúð með bílskúr. Glæsilegt 
útsýni er úr íbúðinni.

Opið hús mánud. 13. okt. kl. 17:30-17:45. 
Frábær staðsetning. Góð íbúð í góðu húsi í 
Teigahverfinu. Rólegt hverfi, húsið er staðsett 
í lokuðum botnlanga.

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

3-4 HERBERGJA ÍBÚÐ Í 
FJÖLBÝLI MEÐ BÍLSKÚR , 
MIÐSV. Í REYKJAV. EÐA KÓPAV. 
UPPL. GEFUR ÓMAR, 696-3559

80-150FM ATVINNUHÚSNÆÐI 
ÓSKAST TIL LEIGU FYRIR 
LITLA HEILSÖLU. UPPL. GEFUR 
EINAR, 840-0314.

39,9M 61,9M 37,9M Frá  42,3M

78,5M

30,0M

35,7M

HLÍÐARHJALLI 74 - 200 KÓP ÁLFABREKKA 11 - 200 KÓP LÆKJASMÁRI 86 - 201 KÓP AUSTURKÓR 100&102 - 203K

SÓLVALLAGATA 63 - 101 RVK

HRÍSMÓAR 2 -  210 GBR.

 NAUSTABRYGGJA 4 - 109 RVK

24,9M 35,9M 99,5M12,9M VALLARÁS 1 - 110 RVK GULLSMÁRI 8 - 201 KÓP

36,9M 27,9M 26,9MLINDASMÁRI 45 - 201 KÓP KLEPPSVEGUR 20 - 105 RVK LAUGARNESV. 106 - 105 RVK

39,5M 23,5M 31,9MHRÍSMÓAR 11 - 210 GBR LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK VEGHÚS 29 - 112 RVK

Frá 29,7MVALLAKÓR 2 - 203 KÓP 54,9M ARNARTANGI 77, 270 MOS

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 EFTIRNÝJAR ÍBÚÐIR, MEÐ GÓLFEFNUM OG BÍLSKÝLI
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Opið hús mánud. 13. okt. kl. 19:00-19:30.  
Glæsilegt 325,4 fm. einbýlishús í rólegri, lokaðri götu á vinsælum stað miðsvæðis 
í borginni. Stórar stofur, sér hjónasvíta, 5-6 svefnherbergi. Möguleiki á aukaíbúð. 
Innangengt í tvöfaldan bílskúr. Gróinn og fallegur garður, mikið og gott panorama 
útsýni. Stutt í alla þjónustu, verslanir og góða skóla. Einstök eign - laus strax.

 STIGAHLÍÐ 90 - 105 R.   |   GLÆSILEGT ÚTSÝNI

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

NOTALEGT FJÖLSKYLDUHÚS

Opið hús mánud. 13. okt. kl. 17:30-18:00.  
Einstaklega fallegt og vel skipulagt 5-6 herb. 174,2 fm einbýlishús á einni hæð 
með verönd og fallegum garði í grónu og góðu hverfi í Mosfellsbæ. Stutt í 
skóla, verslun og þjónustu, sundlaug og golfvöll.
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BARÓNSSTÍGUR 43 - 101 RVK

OPIÐ
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ÞRIGGJA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 
JARÐHÆÐ Í NÝLEGU FJÖLBÝLI 
- MEÐ BÍLSKÚR EÐA BÍLSKÝLI.

TVEGGJA ÍBÚÐA HÚSI Í 101 
EÐA 107. UPPL. GEFUR BERTA 
BERNBURG Í SÍMA 694-6369.

OPIÐ
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ÚS

STÓRAR GARÐSVALIR MEÐ MÖGULEIKA Á LOKUN. 
SÉRINNGANGUR AF SAMEIGINLEGUM SVALAGANGI. 
LYFTUHÚS. VANDAÐAR INNRÉTTINGAR. STÓR GEYMSLA. 



Skuggahverfið er vinsælt hverfi á einum besta 
útsýnisstað borgarinnar, með útsýni yfir mið-
borgina og út á Faxaflóann.

Stutt er í alla þjónustu; verslanir, veitingastaði, 
heilsugæslu og afþreyingu af ýmsu tagi.

Lindargata 39: 85–255,6 m2 íbúðir.
Fyrstu íbúðir afhentar í júlí 2015.

Vatnsstígur 20–22: 95–314 m2 íbúðir.
Fyrstu íbúðir afhentar í júlí 2016.

LOKAÁFANGI SKUGGAHVERFIS

Hafðu samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090. 
Nánari upplýsingar er einnig að finna á skuggi.is

VEL BÚNAR ÍBÚÐIR Í MIÐBORGINNI:

Fjölbreytt efnisval í innréttingum. 
Íslensk sérsmíði og steinn á borðum.

Hiti í gólfum og hágæðagluggar  
fyrir breytilegt veðurfar.

Vönduð heimilistæki   
frá Miele.

Stæði í bílakjallara  
fylgir öllum íbúðum.

Íbúðirnar afhendast  
fullbúnar án gólfefna.

www.skuggi.is

Guðlaugur I. Guðlaugsson, 
sölumaður.
GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson, 
lögg. leigumiðlari, 
lögg. fasteignasali.
GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson, 
lögg. fasteignasali.
GSM 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson, 
framkvæmdastjóri, 
lögg. fasteignasali.
sverrir@eignamidlun.is
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Fasteignasalan Bær  Ögurhvarfi 6  203 Kópavogur  Sími 512 3400  Fax 517 6345  www.fasteignasalan.is

Hvassaleiti 28 - 108 Reykjavík 
Laus við kaupsamning. Stærð: 126 fm. 4ra herbergja. 
Bíslkúr: 20.7 fm. Stór stofa. Auðvelt að bæta við 2 
herbergjum. Suðvestur svalir, fallegt útsýni. Skrifstofu-
herb. í kjallara. Mjög snyrtileg og vel umgengin fasteign.

Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir, sölufulltrúi,
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is 

Sogavegur 162 parhús -  108 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 13. okt. kl. 17:30 - 18:00
*NÝTT PARHÚS * VAL UM BYGGINGARSTIG* Tvær 
hæðir og staðsteypt. Val um afhendingu: a) fullbúið 
án gólfefna b) tilbúið til innréttinga c) á núverandi 
byggingarstigi. Gott útsýni. Verð frá 31,9 millj.
Upplýsingar veitir:
Eggert Ólafsson, lögg. fasteignasali  
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Espigerði 2 - 108 Reykjavík
4. hæð - lyftuhús. Stærð 164 fm. Bílskýli. Stórglæsileg 
íbúð á tveimur hæðum með þrennum svölum og miklu 
útsýni. Neðri hæð: Forstofa, gesta-WC, eldhús, stofa 
og borðstofa útgengi á svalir. Efri hæð: Stórt hjónaherb. 
með fatah. og útgegni á svalir. Barnaherb. með útgengi 
á svalir. Sjónv.hol, 2 baðh. og þv.aðstaða. Geymsla, 
leikherb. og þvottahús er í sameign. Verð 42.5 millj.
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir, sölufulltrúi,
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Söluturninn Sunnutorg - 104 Reykjavík 
Söluturn til sölu.
Góð og örugg afkoma.
Bílalúga.  
Lág leiga. Spilakassar.
Verð tilboð.
Upplýsingar gefur Óskar Thorberg  
í síma 659 2555, 512 3428,  
eða oskar@fasteignasalan.is

Bakkastaðir 127 - 112 Reykjavík
Fallegt 250fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr.  Húsið stendur innst inni í botnlanga og opið 
svæði fyrir aftan húsið og sést til sjávar. Hús sem vert 
er að skoða.
Verð 64.9 millj.
Upplýsingar veitir  
Guðbergur Guðbergsson löggiltur fasteignasali  
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Naustabryggja - 110 Reykjavík
Glæsileg 3ja herbergja íbúð með sólpalli og stæði í 
bíla geymslu. Rúmgóð stofa, tvö svefnherbergi, eldhús, 
bað herbergi með innréttingu og baðkari, þvottaherbergi 
innan íbúðar.
Upplýsingar veitir  
Guðbergur Guðbergsson löggiltur fasteignasali  
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Hringbraut 84 - 101 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 13. okt. kl. 17:30 - 18:00
Góð 71,7 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð, 71,7 fm. Eldhús 
með snyrtilegri eldri innréttingu. Lítið baðherb. með 
baðkari. Gott parket á herbergjum. 2 sérgeymslur í 
kjallara. Þvottahús og stór geymsla í sameign. Snyrtileg 
sameign. Laus við kaupsamning. Ásett verð 22,9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fast.sali 
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Opið
hús

Opið
hús

Fjárfestar
Skemmtistaður/veitingahús i miðbæ Reykjavíkur
Stórt leigufélag með 2 leigjendum á löngum samningum
Stórar sérvöruverslanir
Ýmis fáanleg fyrirtæki sem ekki eru auglýst.

Fyrirtæki til sölu m.a.: 
Nokkrar heildsölur/smásölur
Nokkur veitingahús 
Sjoppur með lúgum
Sérvöruverslanir í Smáralind og Kringlunni
Fjórhjólaleiga
Prentfyrirtæki/auglýsingafyrirtæki
Dekkjaverkstæði

Fyrirtæki óskast m.a.: 
Heildsölur af öllum stærðum og gerðum.
Lítil iðnfyrirtæki 
Lítil atvinnufyrirtæki af öllum stærðum og gerðum.
Nánar á fasteignasalan.is
Nánar á fasteignasalan.is  
Skráið ykkur á forgangslista:  kompanyradgjof.is
Upplýsingar gefur fyrirtækjaráðgjafinn Óskar Thorberg í 
síma 659 2555, 512 3428, eða oskar@fasteignasalan.is

Hafsteinn Þorvaldsson Guðbergur Guðbergsson Eggert Ólafsson Auður Kristinsdóttir Lóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson Ágúst Valsson Snorri Sigurðarson

Sighvatur LárussonRúnar S. Gíslason hdl Einar PálssonElín ViðarsdóttirKristín B. GarðarsdóttirÓskar TraustassonHannes Haraldsson

Jósep Grímsson

Sigrún B. Ólafsdóttir Helgi Njálsson



Krókavað 21 - opið hús
Opið hús verður að 
Krókavaði 21,  
Þriðjudaginn 14. okt.  
frá kl. 18:00 til 18:30,

Glæsileg 137 fm efri
sérhæð ásamt 29 fm
bílskúr og viðbyggðri 9 fm
geymslu. Parket og flísar á
gólfum. Eikar innréttingar.
Glæsilegt baðherbergi með
hornbaðkari. Sérinngangur. 
Glæsilegt útsýni og Norðlin-
gaskóli rétt við.

Verð 45.7 millj. Uppl. veitir Bárður H Tryggvason í 8965221.

Hverafold -  Góð sérhæð niður við Grafarvoginn. 

Falleg og velskipulögð 196
fm efri sérhæð í tvíbýli m.
innb. bílskúr. Gott skipulag,
3-4 sv.herb. Góðar suðves-
tur svalir meðfram hæðinni.

Gott verð 44,9 m.
Uppl. veitir
Ingólfur Giss. lg.fs.
S:896-5222

Opið virka daga frá kl. 9-17

Inngólfur 
Giissurarson
s: 896-5222
Lögg.fast.Saliögg fast Sali

Bárður 
Tryggvason
s: 896-5221
SölustjóriSölustjóri

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

Ellert 
Róbertsson
s: 893-4477
SölumaðurSölumaður

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

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 
s: 866-1515
Skrifstofustjóri Skrifstofustjóri

Garðar
Kjartansson
s: 853-9779
SölumaðurSölumaður

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

Þórunn
Pálsdóttir 
s: 773-6000
SölumaðurSölumaður

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

Eiríkur Þór 
Björnsson
s: 846-8487
Sölumaður

Falleg 145,3 fm hæð m/bílskúr við Efstasund í Reykjavík

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

Völvufell - glæsileg 4ra í álklæddu fjölbýli.

Nýkomin í einkasölu rúmgóð
108,5 fm 4ra herb. íbúð á
3.hæð í nýlega álklæddu
fjölbýli + nýl.plastklæddir
gluggar. Nýlegt eldhús,
standsett bað. Parket,
þvottaherb. í íb., yfirbyggðar
stórar svalir.  Laus strax.
Skuldlaus.

Verð 22,9 m. 
Uppl. veitir Ingólfur
896-5222

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við Ennishvarf í Kópavogi

Í einkasölu glæsilega 155,7
fm efri hæð í fjórbýli með
fallegu útsýni yfir Elliða-
vatn.  Íbúðin skiptist í þrjú

g ý y

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.

Gilsárstekkur 1
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
13.OKTÓBER KL 17-17:30

Í einkasölu vel skipulagt
einbýlishús með nýinnréttaðri
aukaíbúð.  Fimm svefnher-
bergi auk íbúðar, góðar stofur,
endurnýjað baðherbergi.  Fata-
herbergi inn af hjónaherbergi
og gróinn garður. 

Verð 59,9 m.
Uppl veitir
Þórunn s: 773-6000

Einbýli með stórbrotnu útsýni við Rituhóla í Reykjavík

Í einkasölu 326,9 fm
einbýlishús 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

Leiðhamrar - frábær staðsetning

Í einkasölu fallegt 213
fm parhús á 2 hæðum
með innb. 28 fm bílskúr
í eftirsóttu barnvænu
hverfi. 4 rúmgóð svefnherb.
Rúmgóð stofa. Parket. Fall-
egur ræktaður garður með
góðum veröndum. Frábær
staðsetning í grónu hverfi.

Verð 52 millj. 
Uppl. veitir Bárður
í 896 5221.

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.

Klapparstígur 1,  lyftuhús með glæsilegu útsýni.
Opið hús verður  
að Klapparstíg 1,  
Þriðjudaginn 14. okt.   
frá kl. 18:00 til 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.
Húsvörður og fallegt útsýni

til Esjunnar og víðar. Verð 38 millj. Bárður verður á staðnum, gsm 896-5221

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BLIKANES
FRÁBÆR STAÐSETNING

BÁSBRYGGJA 51
LÚXUSÍBÚÐ Í BRYGGJUHVERFI

Nýkomið í einkasölu 303 fm 
skemmtilega hannað ein-
býlishús á einni hæð með 
tvöföldum bílskúr. Húsið er 
staðsett sunnanmegin við 
götuna og skartar fallegu 
sjávarútsýni til sjávar. Stórar 
stofur. Möguleiki á 5 svefn-
herbergjum. Fallegur og vel 
skipulagður garður. 
Verð 99 millj. Upplýsingar 
veitir Bárður H Tryggvason 
í 896-5221.

Opið hús þriðjudaginn 
14/10 kl 17:30-18. 

Ein af glæsilegustu íbúðum 
borgarinnar 334,2 fm á 3.hæð 
í lyftuhúsi alveg við sjóinn.  
Magnað útsýni til allra átta.  
Þrennar svalir.  Tvöfaldur bíl-
skúr. Tilkomumikil hjónasvíta.  
Ekkert hefur verið til sparað 
við hönnun og efnisval.  
Verð 99,9 m. 
Uppl. veitir Þórunn s: 773-6000   

OPIÐ HÚS

Þrið
judag



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

Kristnibraut.
Falleg og vel skipulögð 117 fm. íbúð á jarðhæð ílitlu fjölbýli 
við Kristnibraut í Grafarholti. Góðar innréttingar. Björt stofa, 
rúmgóð herbergi. Fyrsta flokks eign. Laus strax.
Starfsmenn sýna eignina.  V. 30,9 m.  8724

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. 53 m.  8453

Hallveigarstígur. 
Vel staðsett 60 fm. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. 
Mikil lofthæð. Björt herbergi. Öll gólf flotuð. Eldhús með 
nýjum eldhústækjum. Flott eign á vinsælum stað.  
V. 24,5.   8725

Kleppsvegur.
Rúmgóð, 4. ra herb. 102 fm. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli
við Kleppsveg.  3 góð svefnherbergi, Stór stofa. Svalir í 
suður. Laus strax. Lyklar á skrifstofu.
V. 27,5 m.   8726

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.  
V. 19,9 m. 8721

Unnarbraut á Seltjarnarnesi. 
Skemmtileg 54 fm. íbúð í kjallari á Unnarbraut á Nesinu. 
Líðið fjölbýli. Góðar innréttingar.Falleg gata og rólegt 
umhverfi.   V. 19,8. 8722

Rauðagerði.
Rúmgóð íbúð á jarðhæð. 98 fm. Þríbýlishús á 
vinsælum stað. Útgengt á sólpall í suður.  
Góð svefnherbergi. Laus strax. 
V. 26,9 m.   8728

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

SELD

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

Davíð Davíðsson  
Lögg. leigumiðlari.  
Sölufulltrúi

Ólafur B. Blöndal  
Lögg. fasteignasali

Hákon Guðmundsson. 
Sölufulltrúi. 

Ólafía Ólafsdóttir.  
Sölufulltrúi.  
Innanhússarkitekt MSc.

MIKIL SALA - MIKIL SALA 
VILTU SELJA – VILTU KAUPA   
LAUSNIN ER FASTEIGN.IS

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi,  
sími 519-2600

Ásdís Ósk
gsm: 863-0402
asdis@husaskjol.is 

Löggiltur fasteignasali

Opið hús 14. október

Fallegt raðhús á 2 hæðum, 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi, stórir egt raðhús á 2 hæðum 3
pallar út af stofu auk rislofts sem býður uppá ýmsa nýtingarmögu-
leika. Húsið er skráð 125.4 fm., en bæði efri hæðin og risloftið eru
töluvert undir súð og því stærri gólfflötur.

VALLARHÚS 33, 112 Rvk

Verð: 36.900.000

Tegund:

Ásdís Ósk gsm: 863-0402

raðhús
Stærð: 125,4 fm

 3Svefnherbergi:

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
14. október. kl. 18:30-19:00

WWW.HUSASKJOL.IS           HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS        WWW.FACEBOOK.COM/HUSASKJOL

íSími 
568 2444

Sími
568 2444

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
– www.asbyrgi.is

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 17.30-18.00
Til sölu mjög falleg 168,4 
fm. neðri sérhæð sem er 
hæð og kjallari, ásamt 21.2 
fm. innbyggðum bílskúr. 
Alls því 189.6 fm. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni. Stór 
stofa og borðstofa. Stórar 
suðursvalir. Þrjú Rúmgóð 
svefnherbergi. Gott fataher-
bergi. Möguleiki að breyta 
fataherbergi í fjórða svefn-
herbergið. Útgengt út í garð 

g jg

af neðri hæð.   Stutt í alla 
þjónustu, verslanir, skóla, 
heilsugæslu, sundlaug og 
gönguleiðir. Verð 43.9 millj.

BREKKUBÆR 3

Ingileifur Einarsson 
Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

 ÞRASTARÁS 11 - HAFNARFIRÐI  

Stofnað 1988 
lögg. fasteignasali.

Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Glæsilegt einbýli m/ “AUKAÍBÚÐ” á góðum stað í Áslandi.
Eignin er alls 318,8 fm og skiptist í neðri hæð 87,9 fm bílskúr 57,4 fm
og efri hæð 159,7 fm. Stórar hornsvalir, “GÓÐ LOFTHÆÐ” 

g , g p ,

Halogenlýsing  “FRÁBÆRT ÚTSÝNI”  Aukaíbúðin er ca 70 fm 3ja
g , ,

herb. með sérinngangi. Verð 79,9 millj.  Eiríkur Svanur Sigfússon 
löggiltur fasteignasali verður á staðnum. Sími 862 3377

Opið hús í dag mánudaginn 13. okt. milli kl. 17.15 - 17.45

OPIÐ HÚS

Eiríkur Svanur 
Sigfússon 

lögg. fasteignasali.

íSími 
568 2444

Sími
568 2444

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
– www.asbyrgi.is

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

mjög vandað og vel 
skipulagt 207,fm. raðhús á 
tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Húsið 
skiptist m.a. í 3 stór svefn-
herbergi, tvö baðherbergi og 
stóra stofu. Opið bílskýli fyrir 
2 bíla. Falleg ræktuð lóð með
verönd. Frábær staðsetning 
á skjólstæðum stað. 

Laust fljótlega.

Verð 59.9 millj.

Skógarsel raðhús

Ingileifur Einarsson 
Löggiltur fasteignasali.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is



Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J. Rögnvaldsdóttir
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Hjálmar Jóhannsson 
Sölumaður 
Gsm: 778-0347

Rúnar Einarsson
Sölumaður 
Gsm: 820-4595

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

KÚRLAND
108  Rvk.  
• Endaraðhús  

á þessum góða stað. 
• Frábær staðsetning. 
• Gott hús.  
• Verð 63,9 millj. 
Opið hús miðvikudag  
á milli kl. 17:00 og 17:30. 

KIRKJULUNDUR 12
• 210 Gbæ. 
• Ný íbúð. 
• 105,2 fm. 
• 3ja herb. 
• Glæsilegar innréttingar 

og gólfefni. 
• Yfirbyggðar svalir. 
• Bílgeymsla.  
Opið hús þriðjudag  
á milli kl. 17:00 og 17:30.

SEIÐAKVÍSL 7
110 Rvk. 
• Einbýli. 303 fm.  
• 6 svefnherbergi.  
• Vel viðhaldið.  
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 17:00 og 17:30.

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

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

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

INGÓLFSTRÆTI 4
101 Rvk.  2ja herb.  Góð staðsetning. 

Laus fljótlega. Verð 20,9 millj. 
Opið hús þriðjudag á milli kl. 16:30 og 17:00.

MÁNATÚN 5
105  Rvk.  154 fm. Sérlega falleg íbúð. 

Tvö stæði í bílageymslu.  Tvö baðherbergi.   
Fallegar innréttingar og gólfefni

NAUSTABRYGGJA 4
110  Rvk.  3ja herb. Stæði í bílgeymslu. Lyfta. 

Flott íbúð.  Verð 29,9 millj.

KIRKJUSTÉTT 15
113 Rvk.  107  fm.  Glæsileg 4ra herb. Íbúð.  

Stæði í bílageymslu.  Fallegt útsýni. 

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

MIKIÐ ÁHVÍLANDI

MIKIÐ ÁHVÍLANDI

NÝHÖFN 2-6
210 Sjáland Gbæ.  
Glæsilegar nýjar íbúðir.  
Sjávarútsýni. 4ra herb. 
123 fm. til 153 fm. Stæði í 
bílageymslu. 

GRÆNLANDSLEIÐ 20
• 113 Rvk.  
• Glæsileg 83 fm. 
• 2ja. herb. neðri sérhæð 
• Flottar innréttingar.  
• Glæsilegt baðherbergi.
• Hátt til lofts.  
• Verönd. 
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 17:00 og 17:30.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSNÝBYGGING

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.

Hringbraut 32-kjallari
OPIÐ HÚS MÁNUD. 13.10 KL.17-17:30 

g jg

Hringbraut 32: Falleg 3ja herbergja íbúð á
mjög góðum stað við HÍ. Fallegir bogagluggar.
2 svefnherbergi. Inngangur er bæði frá Hring-
braut og Tjarnargötu. Verð 25,9millj.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 13.10,  
FRÁ 17-17:30 VERIÐ VELKOMIN. 
(GENGIÐ INN TJARNARGÖTUMEGIN)

Reynihvammur 31 Kópav.
OPIÐ HÚS

y
ÞRIÐJUD. 14.10 FRÁ

p
 17-17:30

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 Höfuðborgar-
svæðinu. Verð 54,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 14.10  
FRÁ KL. 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN

Garðhús 36-Raðhús m/bílskúr
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 14.10 FRÁ 17-17:30

Garðhús 36-Ca. 192 fm. fallegt raðhús í 
Húsahverfi Grafarvogs. Á neðri hæð eru  tvö
svefnherbergi, baðherbergi , þvottahús og
bílskúr.  Á 2.hæð er samliggjandi stofa og
borðstofa með arni, gott eldhús, 2 svefn-
herbergi og baðherbergi með baðkari og
fallegum innréttingum. Fallegt hús á góðum
stað. Verð 49,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 14.10  
FRÁ KL. 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Bakkavör, Valhúsahæð-Seltjarnarnesi

Lindarbraut 21 - 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

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.

Lindarbraut 21: 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.

Eignir

Fagrabrekka - Einbýli á tvem hæðum /m 
bílskúr ÚTSÝNI Fallegt einbýli á tvem hæðum
á góðri lóð í botnlanga. 3 svefnh., eldhús,  2 baðh.,
3 stofur, bókah. og sólstofa. Neðri hæð býður uppá 
að útbúa séríbúð. Bílskúr er skráður 29,5 fm. Fallegt
útsýni er til norður, vestur og suður. Verð 59,9millj. 

Krummahólar 3ja m. bílskúr MIKIÐ ÁHV.
Krummahólar: Björt og falleg 4. herb. íbúð á 4. hæð
ásamt bílskúr í Krummahólumum. 2 stofur með par-rr
keti á gólfi og vestursvölum.2 svefnherbergi. Verð 
24, millj. ÁHVÍLANDI CA. 20,5. LÍTIL ÚTBORGUN.

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

Ásbraut - 4ra herb. - 200 Kópav.
Falleg ca 90 fm íbúð á þriðju hæð í fjölbýli. Björt 
stofa ásamt 3 svefnherbergjum sem eru öll með
skápum. Baðherbergi er flísalagt með baðkari.
Eldhús er snyrtlegt með hvítri innréttingu. Verð 
25,5 millj.



Viðar Marinósson
löggildur fasteignasali

METUM SAMDÆGURS • FRÍTT VERÐMAT • ENGIN SKULDBINDING FASTEIGNASALA Í • KLAPPARSTÍG 5

• 101 REYKJAVÍK
• S: 512 3600 
• F: 512 3601

• WWW.TINGHOLT.IS
• TINGHOLT@TINGHOLT.IS 38 ÁR

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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 K r i s t í n  S i gu re y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna sa l i  

Traust og góð þjónusta í 12 ár  

GrGGrenensásásvsvege urr 113 3 - 2. hæðæðð
10108 8 ReReykykjajavívíkk - - gimli@i@gimlmllii.i.isFFFAASTEIGGNNNAAAASSSSAAAALLLLAAA

Traust þjónusta í 30 ár

SOGAVEGUR - PARHÚS

Fallegt 131 fm parhús á 
byggingarstigi í þessu 
eftirsótta hverfi í austur-
borginni. Tvö til þrjú svefn-
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur. Húsið 
afhendist fullbúið að utan, 
lóð grófjöfnuð og fokhelt 
að innan. Verð 31,9 millj.

LINDASMÁRI - FIMM SVEFNHERBERGI

Falleg 151,4 fm íbúð á 
tveimur hæðum. Fimm góð 
svefnherbergi. Stofa með 
mikilli lofthæð og fallegum 
arni. Góð viðarinnrétting í 
eldhúsi. Þvottahús innan 
íbúðar. Laus við kaup-
samning. Stutt í skóla og 
þjónustu. Verð 36,9 millj. 

LEIFSGATA - RÚMGÓÐ 3JA HERB

Góð 97,8 FM 3ja her-rr
bergja endaíbúð á 2.hæð á 
frábærum stað við miðbor-rr
gina. Rúmgóðar stofur og 
herbergi. Fallegt endurný-
jað eldhús. Stór og björt 
eign sem er vel staðsett. 
Verð 32,9 millj. Hringdu 
núna og bókaðu skoðun.

BALDURSGATA - 2-3JA HERBERGJA

Mjög góð 2-3ja herbergja 
íbúð á efstu hæð í fjöl-
býlishúsi. Góð stofa. Tvö 
herbergi (annað skráð sem 
geymsla á teikningum) 
Flísalagt baðherbergi. Góð 
innrétting í eldhúsi. Íbúðin 
getur losnað fljótlega. 
Verð 24,9 millj.

VIÐARÁS - PARHÚS Á EINNI HÆÐ

Vorum að fá í einkasölu 
gott 166 fm parhús á 
einni hæð. Þrjú rúmgóð 
herbergi. Stór, björt stofa 
og borðstofa. Stór tim-
burverönd til suðurs og 
fallegur garður. Innbyggður 
28 fm bílskúr með góðri 
lofthæð. Verð 44,5 millj.

TTTTTTTææææææækkkkkkkiiiiiiifffffffæææææææærrrrrrrriiiiiiii íííííííííí  ffffffffeeeeerrrrrðððððððaaaaaaaþþþþþþþjjjjjjóóóóóóóóónnnnnnnnnuuuuuuuusssssssssstttttttttuuuuuuuuuu ááááááááá  AAAAAAAAAAAkkkkkkkkkkrrrrrrrrrraaaaaaaaaaannnnnnnnnnneeeeeeeeeessssssssssiiiiiii

á vef Akraneskaupstaðar, 
www.akranes.is sem og 
einnig í þjónustuverinu að
Stillholti 16-18.

Hægt er að skila tilboðum í 
lokuðu umslagi í þjónustuver
Akraneskaupstaðar til og 
með 27. október
næstkomandi fyrir kl. 15.30.

Nánari upplýsingar um eignina 
veitir Sigurður Páll Harðarson 

ogframkvæmdasviðs í síma 
433 1000.

Akraneskaupstaður auglýsir til sölu 
fasteign að Suðurgötu 57 sem gengur 
undir heitinu Gamla Landsbankahúsið. 
Um er að ræða 1.412 m  fasteign sem 
skiptist í kjallara og þrjár hæðir auk 
42 m  bílskúrs. Staðsetning eignar er 
við Akratorg í hjarta bæjarins. 

hótelrekstur verði í húsinu.

2 

2 

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Einbýlishús í 101 Rvk 
Höfum fjársterkan kaupanda að einbýlishúsi í 101 póstnúmeri

Allar nánari upplýsingar fást hjá Fasteignasölu  
Mosfellsbæjar í síma 586 8080.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



Internet á ljóshraða

Þjónustuver 512 5100  |  Opið 9–22 virka daga og 10–22 um helgar 
Tækniver 512 5100  |  Opið 10–20 virka daga og 12–20 um helgar 

0 KR.
LJÓSHRAÐI FYLGIRMEÐ VÖLDUMSJÓNVARPS-ÁSKRIFTUM

J
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N
Ú
A

R

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. 

Internet og heimasími fylgir áskrift að Skemmtipakkanum, Golfstöðinni, 
Fjölvarpi Veröld, Sportpakkanum, Stóra Pakkanum og Risapakkanum.

Hægt er að nálgast allar nánari upplýsingar og panta tengingu á 365.is 
eða með símtali í þjónustu- og tækniver 365. Svo tökum við vel á móti þér 
í verslun okkar í Skaftahlíð 24.Frá 3.490 kr.

Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

Fr

Gre

100
Mb/s

200
Mb/s

400
Mb/s

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

NÝTT! 



BÍLAR &
FARARTÆKI

EINN EIGANDI !
Range Rover Sport Supercharged 
árg 2006 ek 79 þ.km Klassaeintak , 
hlaðinn búnaði (ny dekk) verð 4.4 mil 
(er á staðnum)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

NÝJIR DODGE DURANGO 
CITADEL 4X4

Með öllum aukahlutum, V8 Hemi, 
360hö, 7 manna, Sjón er sögu ríkari, 
Rosalega flottir bílar, Aðeins 1 
eftirársbíll eftir, Verð áður 11.490þkr, 
Tilboðsverð 9.990þkr, Eru í salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

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

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

LAND ROVER Range Rover Vouge 
V8 Diesel. Árg 1/2007, ek 95 Þ.KM, 
dísel 273hö, sjálfsk, Einn með öllum 
aukahlutum og lítur mjög vel út, 
Ásett verð 7.990.000. Rnr.118883. Er 
á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

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

11-15
www.100bilar.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

MERCEDES-BENZ C 200 CDI. Árgerð 
2013, ekinn 16 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.590.000. Rnr.240348.

 Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 54 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.990689. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

SUZUKI Grand vitara premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2011, 
ekinn 39 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.890.000. Rnr.210573.

VW Passat comfortline. Árgerð 2006, 
ekinn 160 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.380.000. Rnr.990979.

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.

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

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

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

 Hjólbarðar

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

 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

 Viðgerðir

Plexiform og bólstrun Dugguvogi 11 
Bólstrun farartækja viðgerðir á sætum. 
Til á lager póstkassar, blaðarekkar 
og standar og fl. Opið kl. 9-16 S. 555 
3344

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 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.

 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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

ÓLI SMIÐUR
Stór verk sem smá, úti / inni, mikil 
reynsla / vönduð vinnubrögð. S. 698-
9608

 Spádómar

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

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Samskipti annast uppsetningu, 
prentun og hönnun matseðla, 
borðastanda. Sími:5807820 eða 
sendu fyrirspurn á netfangið sala@
samskipti.is

 Óskast keypt

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

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.

 Heimilistæki

Ísskápur til sölu, stál, tvískiptur, hæð 
184 breidd 60, 5 ára - verð 55þús. 
s.8660167

 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

 Ökukennsla

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

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

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





| SMÁAUGLÝSINGAR | 

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

 Sumarbústaðir

EIGNALÓÐIR
Til sölu fallegar sumarhúsalóðir í 
Grímsnesi. Stutt frá Hraunborgum. 
Stórar lóðir. frá 0,7 ha uppí 1,6 ha. 
Stutt í þjónustu á Borg og á Selfoss. 
Innan við klukkutímaakstur frá 
höfuðborgarsvæðinu (um 45 mín) 
Heitt og kalt vatn er í boði á svæðinu. 
Upplýsingar í síma 867 3569.

 Geymsluhúsnæði

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.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kornið Bakery is looking for assistants 
in the Bakery. Please send you job 
application to umsokn@kornid.is

Air duct cleaning company K2 is 
looking for powerful and handy 
persons to join our team cleaning 
ventilation system. This is a 
challenging job in a good working 
environment. We work in all times 
of the day but the typical working 
hours are from 22:00 to 06:00 from 
Monday to Friday. Must speak English 
or Icelandic. Good salary offered. 
Interested persons send application 
before 18th of Október to sigurdur@
k2.is All applications will be answered.

Loftstokkahreinsunin K2 óskar eftir 
öflugum og laghentum einstaklingum 
til að hreinsa með okkur loftræstikerfi 
í húsfélögum, skipum, fyrirtækjum 
og stofnunum. Algengur vinnutími 
er frá kl. 22:00 til 06:00 á virkum 
dögum og frí um helgar. Góð laun í 
boði. Áhugasamir senda umsókn fyrir 
18.október á netfangið sigurdur@k2.is 
Öllum umsóknum verður svarað.

MOSFELLSBAKARÍ - 
HÁALEITISBRAUT, RVK.
Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar að Háaleitisbraut, Rvk. 
Vinnutími er virka daga frá 

13:00 - 18:30 og aðra hverja helgi 
annann daginn. Umsækjendur 

þurfa að tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

HANDFLAKARI ÓSKAST 
TIL STARFA HJÁ 

FISKIKÓNGINUM.
Greitt pr.kg eða fast tímakaup. 

Nóg vinna, alla daga ársins. 

Upplýsingar í síma 896 0602 
Kristján, Fiskikóngurinn Sogavegi 

3.

SAMHJÁLP
Óskar eftir fólki í símasölu á 
dag- og kvöldvaktir. Góð laun 

í boði. Tölvufærni og góð 
íslenskukunnátta áskilin.

Upplýsingar í s. 699-0005 frá 
kl.13-19 alla virka daga eða á 

annamc@samhjalp.is

VANUR STARFSKRAFTUR 
ÓSKAST Á 

HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI
Þarf að tala íslensku, ekki yngri enn 
25 ára. Hjólbarðaverkstæði Grafarvogs. 
S. 567 4468.

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

Save the Children á ÍslandiSave te he e Children
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

„Við munum ekki daga, við munum augnablik.“ 
Cesare Pavese.

LÁRÉTT
2. æsa, 6. ógrynni, 8. lyftist, 9. meðal, 
11. ekki, 12. jakki og pils, 14. sauma, 
16. tveir eins, 17. skip, 18. for, 20. 
skóli, 21. malargryfja.
LÓÐRÉTT
1. líkami, 3. tveir eins, 4. ríki í 
Suðaustur-Asíu, 5. Írafár, 7. einn, 10. 
ílát, 13. útdeildi, 15. jurt, 16. verkur, 
19. ullarflóki.
 LAUSN

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

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

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

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

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

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

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

Ég hef séð þig einhvern 
tímann áður, það er engin lygi 

að þú lítur út eins og fræg 
stjarna.

Hvaðan? 
Hvaða stjörnu 

líkist ég?

Dolly! PARTON?
O … JÁ!

HA!  ÞAR SKALL 
HURÐ NÆRRI 

HÆLUM!

Ég sagði Jeremy 
að hann væri í 

straffi í mánuð! Gott!

30 dagar þar sem hann er 
fastur ætti að sýna honum 
að okkur er 
alvara! Já! 

Heill mánuður þar sem 
hann eyðir kvöldunum 

hér með okkur!

Kvöld eftir 
kvöld eftir 

kvöld.

… eftir 
kvöld …

Bíddu 
aðeins … 

erum við að 
refsa honum 
eða okkur?

Tilbúinn, litli? 
gríptu! 

Aldrei bregða 
neinum sem 

borðar döðlur í 
morgunmat! 

Það verður 
nýja reglan 

okkar.

LÁRÉTT: 2. örva, 6. of, 8. rís, 9. lyf, 11. 
ei, 12. dragt, 14. stang, 16. tt, 17. far, 
18. aur, 20. ma, 21. krús. 
LÓÐRÉTT: 1. hold, 3. rr, 4. Víetnam, 
5. asi, 7. fyrstur, 10. fat, 13. gaf, 15. 
gras, 16. tak, 19. rú.

Gauti Páll Jónsson (1.739), Tafl-
félagi Reykjavíkur, hafði hvítt gegn 
Sverri Ara Arnarsyni, Skákgenginu, 
á Íslandsmóti skákfélaga.
Hvítur á leik:

1. f6! Svartur er óverjandi mát í 
nokkrum leikjum þar sem hann 
ræður ekki við margvíslegar hótanir 
hvíts. D-sveit TR sem Gauti teflir 
með er efst í 4. deild.
www.skak.is Úrslit Bikarsyrpu TR.



Mjólk elskar Nesquik
Meira kalk, fleiri vítamín, betra bragð!

Þú færð 33% meira kalk úr einu glasi af mjólk með Nesquik.
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www.fiskikongurinn.is

PÖNNUSTEIKJA HEILANN EÐA Í OFNI

VELTA UPP ÚR HVEITI OG EGGI 
STEIKJA Á PÖNNU  

MEÐ HOLLANDAIS SÓSU

SETJA Í OFN VIÐ 180 GRÁÐU HITA
Í 20 MÍNÚTUR

FISKIKÓNGURINN
S0GAVEGI 3

HÖFÐABAKKA 1 
Sími 587 7755

HAUSAÐUR
KOLI

GILDIR ALLA VIKUNA

ANDAIS SÓSUAANANDADAIDAAAIAIS SSÓS SÓ U

ÓDÝRT FYRIR ÞIG OG ÞÍNA

HAUSAÐURHAUHAUAUSASAÐSAAAÐAÐUR
KOLIKOKOKOOLI

RAUÐSPRETTUFLÖK
RAUÐSPRETTURÉTTUR M/ SÍTRÓNUSMJÖRI

ROÐLAUS OG BEINLAUS

TÓNLIST  ★★★★ ★

Guitar Islancio

GUITAR ISLANCIO Í SALNUM Í KÓPA-
VOGI FÖSTUDAGINN 10. OKTÓBER.

Ég hef heyrt að eina leiðin til 
að fá tvo gítarleikara til að 
spila hreint sé að skjóta annan 
þeirra. En ég fann aldrei fyrir 
þörf fyrir að draga upp skamm-
byssu á tónleikum Guitar Islan-
cio á föstudagskvöldið. 

Hópurinn samanstendur af 
Birni Thoroddsen og Gunnari 
Þórðarsyni á gítara og Jóni Raf-
nssyni á kontrabassa. Þeir hafa 
verið í pásu undanfarin sex ár, 
en komu nú fram fyrir áheyrend-
ur í Salnum í Kópavogi. Reyndar 
voru ekki margir tónleikagestir, 
merkilegt nokk. Ég sat á svölun-
um og var nánast einn. Það kom 
á óvart. Guitar Islancio var vin-
sæl hljómsveit eftir því sem ég 
best veit. Hún hefur haldið tón-
leika víða um heim. En sex ára 
hlé frá tónleikahaldi er kannski 
nóg til að gleymast. 

Tónlistin sem þeir kumpánar 
léku var þægileg áheyrnar. Yfir 
henni var djassyfirbragð, sem 
þó var mjög afslappað. Þarna 
voru þekkt íslensk lög eins og 
Ólafur Liljurós og hið færeyska 
jóla /vikivakalag Góða veislu 
gjöra skal. Svo gat að heyra tón-
list eftir Stevie Wonder, Django 
Rheinhardt og þar fram eftir 
götunum. 

Leikurinn var ávallt til fyrir-
myndar, kraftmikill og litrík-
ur. Gítarspilið var glitrandi og 

hljómfagurt, bassinn líflegur og 
taktfastur. Samspilið var pott-
þétt, það var greinilegt að þre-
menningarnir hafa unnið lengi 
saman. 

Stemningin í salnum var góð 
eins og nærri má geta. Inn á 
milli laganna reyttu þeir Björn 
og Gunnar af sér brandarana. 
Fólk skellihló. Margt af bröndur-
unum var um ýmislegt sem hefur 
komið fyrir hljómsveitina á tón-
leikaferðum. Ein sagan var af 
Stevie Wonder, sem er átrúnað-
argoð þeirra. Þeir voru þá á flug-
velli og sáu goðið ekki langt frá, 
ásamt hópi lífvarða og annarra 
starfsmanna. Guitar Islanc io var 
með gítarana uppi við, svo ekkert 
fór á milli mála að tónlistarmenn 
voru á ferð. Kom Wonderinn til 
Íslendinganna og heilsaði upp á 
kollegana? Ó nei. Hann gekk bara 
fram hjá þeim og virti þá ekki 
viðlits. Auðvitað hafði hann góða 

afsökun, því hann er blindur. En 
lífverðirnir hefðu fjandakornið 
geta látið hann vita. Svona voru 
nú öll kynnin af meistaranum. 
Hvílík vonbrigði! 

Svo sem áður hefur komið fram 
var það ekki bara Stevie Wonder 
sem gaf Guitar Islancio engan 
gaum. Synd var hversu fáir voru 
á tónleikunum, því þeir voru svo 
fínir. Ég kom þangað örþreyttur 
eftir vikuna; það var ljúft að láta 
líða úr sér og njóta tónlistarinnar. 
Ég á ekki geisladiska hópsins, en 
ég get vel ímyndað mér að það sé 
huggulegt að hafa þessi skemmti-
legu lög á fóninum. Svona þegar 
maður vill slaka á og lakka á sér 
táneglurnar. Annað getur bara 
ekki verið.

 Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Flottir tónleikar með 
áheyrilegri og líflegri tónlist. Spila-
mennskan var frábær.

Óþarfi að skjóta gítarleikarann

BÆKUR  ★★★★ ★

Maðurinn sem hataði börn
Þórarinn Leifsson
MÁL OG MENNING

Maðurinn sem hataði börn eftir 
Þórarin Leifsson fjallar um tólf 
ára dreng, Sylvek, sem býr ásamt 
ömmu sinni í vesturbæ Reykjavík-
ur. Þau fluttu þangað frá Barcelona 
þegar þeim áskotnaðist óvænt hús 
þar í bæ. Hugmynd-
ir þeirra og vonir 
um Ísland voru afar 
glæstar en segja má 
að nýju heimkynnin 
standi ekki alveg undir 
væntingum. Ekki batn-
ar það svo þegar ungir 
drengir fara að finnast 
myrtir í hverfinu þeirra. 
Um svipað leyti flytur 
fámáll maður í risher-
bergið heima hjá þeim, 
en hann segist hata börn. 

Bókin er sneisafull af 
hárbeittri ádeilu á samfé-
lag okkar. Blanda af léttri 
háðsádeilu og harðri gagnrýni á 
samfélagslega rétthugsun, eða öllu 
heldur ríkjandi skort á henni. 

Höfundur velur sögumanni sínum 
sjónarhorn innflytjanda. Þannig 
fær ákveðinn minnihlutahópur sam-
félagsins rödd, hópur sem gjarn-
an hefur sætt fordómum. Með því 
að segja söguna út frá sjónarhorni 
Sylv eks varpar höfundur auk þess 
ljósi á samfélag okkar, sem er okkur 
svo kunnugt en sögumanni fram-

andi og furðulegt. Lesandinn nær 
miklu frekar tengingu við aðalpers-
ónuna heldur en samfélagið sem 
byggt er á íslenskum samtíma. Það 
er spillt og nokkuð ógeðslegt. 

Fáránleikinn er allsráðandi í sög-
unni og undirrituð viðurkennir fús-
lega að hún skellti upp úr nokkrum 
sinnum þar sem hún las í bókinni á 
almannafæri. Kaldhæðni einkenn-
ir söguna að miklu leyti og heldur 
uppi annars stórfurðulegum sögu-

þræði sem fléttast saman 
að lokum. Sögusviðið er 
sem fyrr segir byggt á 
íslenskum raunveruleika 
en þó sett fram sem ein-
hvers konar hliðarver-
öld. 

Gráglettnar teikning-
ar Þórarins sem prýða 
bókina glæða persónur 
og umhverfi lífi. Sér-
staklega er framsetn-
ingin á stera tröllunum 
kostuleg, sem og ömm-
unni Silvíu Kandellu 
Mariu Karmen Arias, 

sem reyndar hefur neyðst 
til að taka upp íslenska nafnið Sig-
ríður Sjutt. Amman er sannarlega 
ein af fyndnari persónum sögunn-
ar, þótt bókin sé raunar uppfull af 
stórskemmtilegum og frumlegum 
persónum. 

 Halla Þórlaug Óskarsdóttir

NIÐURSTAÐA: Hress og bráðfyndin 
saga, þó með drungalegu yfirbragði. 
Hárbeitt en samt svo lúmsk ádeila á 
íslenskt samfélag, sett fram í furðu-
sagnastíl. 

Fáránleiki og 
hárbeitt ádeila

MENNING
13. október 2014  MÁNUDAGUR
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Skammdegið er skemmtilegt, sérstaklega þegar maður er vel búinn.

Þeir sem eru með F plús fjölskyldutryggingu geta sótt sér hlýja og 

skínandi fallega húfu eða eyrnaband á næstu þjónustuskrifstofu VÍS.

Sjáumst með F plús

VÍS   |   ÁRMÚLA 3   |   108 REYKJAVÍK   |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

Á aðventunni mun St. Petersburg 
Festival Ballet sýna balletinn 
Hnotubrjótinn við tónlist Tsjaí-
kovskís sem leikin er af Sinfón-
íuhljómsveit Íslands í Hörpu. 
Sýningar verða frá 21. til 23. 
nóvember í Eldborg. Stjórnandi 
er Sergey Fedoseev, danshöfund-
ur er Marius Petipa og búningar 
og umgjörð eru í höndum Vyach-
eslavs Okunev.

Sýningin á Hnotubrjótnum 
mun vera sú fyrsta þar sem Sin-
fóníuhljómsveit Íslands leikur 
með St. Petersburg Festival Ball-
et sem skipaður er fremstu list-
dönsurum ballettsins og dönsur-
um úr úrvals dansflokkum.

Hnotubrjótur- 
inn í Hörpu

Spurningin sem varpað verður 
fram á heimspekikaffi í Gerðu-
bergi á miðvikudagskvöldið kvöld 
er: Hvers vegna gera samfélög 
mannréttinda og mannúðar loft-
árásir? Gunnar Hersveinn rit-
höfundur ræðir um styrkleika 
mjúklyndis og veikleika harð-
lyndis og Inga Dóra Pétursdóttir, 
framkvæmdastýra UN Women 
á Íslandi, talar síðan um birt-
ingarmyndir ófriðar fyrir konur 
og börn í Afganistan en hún er 
nýkomin heim eftir hálfs árs 
vinnu í Afganistan á vegum frið-
argæslunnar sem kynjasérfræð-
ingur hjá NATO.

Dagskráin hefst klukkan 20 og 
eru allir velkomnir.

Mjúklyndi og 
harðlyndi

Zeynep, Caglar og Saadet bjóða 
í dag klukkan 17.30 gestum 
og gangandi að kynnast tyrk-
neskri menningu og tungu í Café 
Lingua.  Austurlensk stemming 
verður ríkjandi þar sem dans, 
ljóð, lifandi tónlist og bækur 
munu leiða þátttakendur inn í 
tyrkneskan heim. Boðið verður 
upp á tyrkneskt kaffi og tyrk-
neska sælu.

Viðburðurinn er í samvinnu við 
Tyrknesk-íslenska menningar-
félagið og fer fram í aðalsafni 
Borgarbókasafnsins, Tryggva-
götu 15. Allir velkomnir.

Tyrknesk sæla 
á bókasafni

Bókmenntaborgin býður upp á 
furðusagnasmiðjur með rithöfund-
inum og bókmenntafræðingnum 
Emil Hjörvari Petersen á Lestr-
arhátíð í Bókmenntaborg 2014, en 
hún er nú haldin í þriðja sinn undir 
heitinu Tími fyrir sögu. Emil hefur 
þegar haldið þrjá opna fyrirlestra 
um furðusögur en nú er komið að 
því að áhugasamir geti spreytt sig 
á því að skrifa sínar eigin sögur. 

Smiðjurnar fara fram í Borgar-
bókasafni Reykjavíkur í Tryggva-
götu 15. Hópurinn hittist fjórum 

sinnum og er fyrsti tíminn á morg-
un klukkan 17. Athugið að það þarf 
að bóka þátttöku í ritsmiðjurnar og 
að sami hópurinn tekur þátt í öllum 
smiðjunum fjórum.

Meðal þess sem unnið verður 
með eru frumdrög, hugmynda- og 
rannsóknarvinna, hvernig fléttur 
eru myndaðar, bygging mótuð og 
atburðarás þróuð. Rætt verður um 
notkun íslenskunnar í furðusögum 
og persónusköpun, bygging sam-
tala, sjónarhorn og stílbrögð verða 
áberandi. 

Ritsmiðjurnar eru öllum opnar 
sem hafa náð átján ára aldri. 
Þær henta bæði þeim sem hafa 
reynslu af ritstörfum og þeim 
sem eru að stíga sín fyrstu 
skref, því smiðjurnar byggjast 
á nokkru sem er nýtilkomið hér 
á landi; á furðusögum sem skrif-
aðar eru á íslensku. Þátttaka er 
ókeypis.

Emil Hjörvar er höfundur þrí-
leiksins Saga eftirlifenda, en síð-
asta sagan í seríunni er væntan-
leg nú í október.

Smiðjur Emils Hjörvars að hefj ast 
Emil Hjörvar Petersen heldur ritsmiðjur um furðusagnaskrif.

FURÐUSAGNA-
SPEKÚLANT
 Emil Hjörvar 
hefur vakið ath-
ygli fyrir þríleik 
sinn, sögu 
eftirlifenda.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEIMSPEKINGUR  Gunnar Hersveinn 
talar um styrkleika mjúklyndis og 
veikleika harðlyndis í Gerðubergi á 
miðvikudagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/
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ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

GONE GIRL KL. 5.45 - 9
THE EQUALIZER  KL. 9
PARÍS NORÐURSINS  KL. 5.45 - 8 - 10.15
BOYHOOD KL. 5.40 - 9 
VONARSTRÆTI  KL. 6 

GONE GIRL KL. 4.45 - 8 - 10.15 
GONE GIRL LÚXUS KL. 4.45 - 8
DRACULA   KL. 5.45 - 8 - 10.30
THE EQUALIZER  KL. 8 - 10.45
THE MAZE RUNNER KL. 5.30 - 8 
LET́S BE COPS  KL. 5.45 
PÓSTURINN PÁLL ÍSL. TAL 2D  KL. 3.30
AÐ TEMJA DREKANN 2 ÍSL. TAL 2D  KL. 3.30
SMÁHEIMAR 2D KL. 3.30

„TÖ FF, BRENGLUÐ OG ÖGRANDI“
- EMPIRE

#1 MOVIE
IN THE WORLD

„EIN AF ALBESTU MYNDUM ÁRSINS“
-T.V., BIOVEFURINN

TUSK - SÉRSTÖK SÝNING 8

GONE GIRL 7, 10:10

DRACULA UNTOLD 10:20

SMÁHEIMAR 5:40

WALK AMONG TOMBSTONES 5:40, 8, 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

ATH! SÉRSTÖK SÝNING Í
SAMSTARFI VIÐ BÍÓVEFINN.IS

-T.V., biovefurinn

-EMPIRE

„Ég frétti að hann hefði verið 
búinn að spotta mig áður en 
hann kom að borða hjá mér. Svo 
kom hann bara til mín og bauð 
mér að koma næsta sumar. Það 
má segja að hann sé Siggi Hall 
Finnlands,“ segir Ylfa Helga-
dóttir, kokkur og annar eigenda 
veitingastaðarins Kopars. Hún 
tók þátt í Food and Fun-hátíð-
inni sem haldin var í Finnlandi 
nú fyrir skemmstu, og í fram-
haldinu var henni boðið að koma 
og vinna í svokölluðu Food Camp 
fyrir eina Michelin-stjörnuveit-
ingastaðinn í Finnlandi. „Eig-
andi staðarins, sem heitir OLO, 
ætlar að leggja áherslu á kven-
kokka á næsta ári. Við verðum á 
stað sem er rétt fyrir utan Hels-

inki og fáum meðal annars að 
fara út í skóg og tína fersk hrá-
efni þar. Þetta verður æði,“ segir 
Ylfa. 

Hátíðin Food and Fun er 
íslensk en þetta er í fyrsta sinn 
sem hún er haldin erlendis. 
„Siggi Hall bað mig bara um að 
koma og vera með í sumar, því 
hann vantaði kvenkynskokk,“ 
„Ég var eina stelpan úti, en það 
var ekkert nýtt, það er yfirleitt 
sirka ein stelpa á móti tíu strák-
um.“ Ylfa segir að Finnarnir 
hafi tekið þessu mjög alvarlega 
og setningarhátíðin var einstak-
lega glæsileg, en hún var haldin í 
ráðhúsinu í Helsinki. Ylfa segist 
hafa verið mjög heppin með veit-
ingastaðinn sem hún fékk, sem 

heitir MAMI. „Ég var búin að 
senda þeim hugmyndir og leið-
beiningar um fjögurra rétta mat-
seðil eftir mínu höfði í tölvupósti 
og var svo búin að gera ráð fyrir 
að vera að elda allt kvöldið. Svo 
þegar ég mætti þá rétt náði ég 
að sýna þeim hvernig diska ég 
vildi hafa,“ segir Ylfa. „Ég var 
svo bara stærstan hluta af kvöld-
inu frammi að spjalla við gest-
ina, það voru allir svo áhuga-
samir og spurðu mikið. Það var 
alveg rosalega gaman og þetta 
gekk svo vel.“ Við undirbúning 
matseðilsins lagði Ylfa áherslu á 
hráefni sem væri fáanlegt bæði 
hér heima og í Finnlandi. „Ég er 
rosalega mikið fyrir bragðríkan 
mat og skemmtilegar samsetn-

ingar og lagði áherslu á að hafa 
mat sem var óvenjulegur fyrir 
Finnunum,“ segir Ylfa. 

Á lokakvöldinu hlaut hún og 
hennar veitingastaður sérstök 
verðlaun fyrir að hafa náð bestu 
heildarupplifuninni. „Það er víst 
ekki venjan að verðlauna fyrir 
þetta, en þeir voru svo rosalega 
ánægðir með þetta. Mjög gaman 
að fá svona extra viðurkenn-
ingu,“ segir Ylfa. 

 adda@frettabladid.is

Ylfa eldar á Michelin-stjörnu- 
veitingahúsi í Finnlandi
Ylfa Helgadóttir kokkur tók þátt í Food and Fun í Finnlandi. Fékk sérstök verðlaun fyrir bestu heildarupplifun.

SLÓ Í GEGN  Finnarnir voru yfir sig hrifnir af matnum hennar Ylfu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

 Ég var eina stelpan 
úti, en það var ekkert 

nýtt, það er yfirleitt 
sirka ein stelpa á móti 

tíu strákum.

BAKÞANKAR 
Berglindar
Pétursdóttur

Ég þarf ekki að ganga nema þrjú hundr-
uð metra eftir Bergstaðastrætinu til 

að komast í vinnuna. Á þessari stuttu 
morgungöngu er ýmislegt við að vera. 

Hægt er að veifa að minnsta kosti 
fimmtíu túristum, og aðstoða þá svo 
alla við að finna The Volcano Show 
í Hellusundi (ábending til Volcano 
Show; fáið ykkur skilti), dást að mið-
borginni og hnjóta um glaðleg leik-
skólabörn á leið sinni á Laufásborg. 
Þarna á horni Bragagötu er líka 

listasafn með fallegri list en 
gluggar gallerísins eru ekki 
síður upplagðir til að spegla 
sig í. Á þessari skemmtilegu 
leið minni hefur upp á síð-
kastið verið bryddað upp á 
nýjung að frumkvæði hinna 
ýmsu hundaeigenda sem 
virðast margir vera hættir 
að a) tína upp eftir hundana 
sína og b) vísa hundunum 
sínum í garð Egils Helgason-
ar að skíta. Undanfarið hef 

ég á þrjúhundruðmetrunum 
talið allt að fjórtán saursýni sem 
hundarnir hafa í lífeðlisfræði-

legri blindni verið svo vingjarnlegir að 
skilja eftir, og hinir siðblindu eigendur 
barasta haldið blístrandi áfram göngunni, 
„érekki með poka sko“.

DÆMI um týpískan haust-antíklímax er 
þegar þú ert spígsporandi í haustsólinni, 
andandi hraustlega að þér köldu súrefni 
í glænýjum bomsum og finnur svo að þú 
rennur í sporinu. Í hægðum. Þú reynir 
að klína stærsta lortinum aftur í stétt-
ina, tekur kleprana sem eftir verða með 
þykku laufi, veltir vöngum yfir því af 
hverju þetta séu örlög þín og horfir á eftir 
litlu tári sem dettur ofan í kúkinn. Hvort 
sem um er að ræða sólþurrkaðan með 
skorpu eða niðurrignda ógeðs klessu, allt 
sama niðurlægingin.

ÉG á ekki hund svo ég veit ekki hversu 
þrúgandi álag það er að tína upp spörðin 
eftir þá en ég á þriggja ára son og ekki 
legg ég það á hundaeigendur að stíga glæ-
nýjum Timberland-skóm í sakleysi sínu í 
lungamjúkar hægðir hans.

HÆTTIÐ að vera svona mikil ógeð. Tínið 
upp eftir dýrin ykkar.

Hundakúkur
Þegar Reese Witherspoon var 14 ára 
var hún farin að fara í áheyrnarpruf-
ur. Þegar dóttir hennar Ava var 14 
ára sýndi hún móður sinni bók Mal-
övu Yousafzai. Þessu sagði Reese 
frá á góðgerðarkvöldi Variety fyrir 
konur með völd á föstudaginn í Los 
Angeles. Reese talaði til heiðurs góð-
gerðarsjóði Malövu. Þar sagði hún frá 
því hvernig dóttir hennar hefði kynnt 
hana fyrir þessari hetju. „Þegar dótt-
ir mín var 7 eða 8 ára gömul sagði 
hún við mig að hún vildi ekki fara í 
skólann. Ég nýtti tækifærið og sagði 
henni frá því að til væri fullt af stelp-
um um allan heim sem fengju ekki 
að fara í skóla. Hún var mjög hissa 
og spurði mig af hverju,“ sagði hún 
meðal annars í ræðu sinni. Dóttirin 
kynnti móður sinni svo þessa mögn-
uðu baráttuhetju síðar, þegar hún var 
orðin 14 ára. Reese var þakklát fyrir 
það og talaði hún einnig um hversu 
mögnuð barátta Malövu væri og hvað 
hún hefði gert mikið fyrir konur í 
heiminum.

Dóttirin 
kynnti Reese 
fyrir Malövu



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

Þú finnur „Kia Motors Ísland“ 
á Facebook
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Engin lántökugjöld
á bílafjármögnun  
í október

Bílaleiga

SPORT

FÓTBOLTI Hollendingar mæta í 
Laugardalinn í kvöld og mæta 
þar íslenska landsliðinu í meta-
ham. Í fyrsta sinn í sögunni hefur 
íslenska landsliðið fullt hús og 
hreint mark eftir tvo leiki. Eins og 
sjá má fyrir ofan þá er markatalan 
í ár í sérflokki hvað varðar sögu 
Íslands í undankeppnum. 

„Þetta er fullkomin byrjun og 
nú er bara að nýta það og taka það 
með sér inn í þennan erfiða leik á 
móti Hollandi,“ sagði Hannes Þór 
Halldórsson, markvörður. 

Theódór Elmar Bjarnason og 
Ari Freyr Skúlason hafa skilað 
bakvarðarstöðunum með miklum 
sóma en þeir eru vanalega miðju-
menn. „Við erum með marga leik-
menn sem eru vanalega miðju-
menn. Það er ég, Theódór Elmar, 
Emil Hallfreðs, Birkir Bjarna og 
svo auðvitað Aron og Gylfi. Það 
þýðir kannski að við erum vel 

spilandi lið og getum leyst erfiðar 
stöður,“ sagði Ari Freyr Skúlason. 
Ari Freyr kom inn í vinstri bak-
vörðinn í síðustu keppni og nú leik-
ur Theódór Elmar það eftir. 

„Elmar er búinn að koma frá-
bærlega inn í liðið. Mér finnst 
hann búinn að vera gallalaus í 
þessum tveimur leikjum,“ sagði 
Ari um kollega sinn hinum megin. 

„Ég er búinn að vera sáttur við 
mína frammistöðu,“ sagði Theódór 
Elmar. „Ég er ekki vanur því að 
spila bakvörðinn og þetta er aðeins 
öðru vísi fókus. Það hefur geng-
ið vel og ég er líka með Kára og 
Ragga sem eru við hliðina á mér 
og að tala við mig. Þeir hafa leið-
beint mér vel þannig að það hefur 
verið auðvelt að aðlagast.“

„Ef við ætlum að enda í fyrstu 
tveimur sætunum þá getum við 
ekki verið að sætta okkur við tap 
þótt að þeir séu besta lið í heimi. 

Ef við verðum skynsamir á morg-
un og allir ná sínum toppleik eins 
og á móti Tyrkjum þá getum við 
náð fínum úrslitum,“ sagði Theó-
dór Elmar. Hollendingar eru þegar 
búnir að tapa einum leik og press-
an er mun meiri á þeim. 

„Þeir líta á Ísland sem lið sem 
þeir eiga að vinna. Þeir munu hins 
vegar fá erfiðan leik og þetta er 
mjög óþægilegur leikur fyrir þá 
því kröfurnar á þá eru að vinna 
okkur og helst nokkuð auðveld-
lega,“ sagði Hannes. 

Ari hefur fulla trú á góðum 
úrslitum. „Ef við höldum okkar 
striki áfram, trúum á okkur og 
höldum áfram að berjast hver 
fyrir annan þá mun þetta ganga 
vel. Þeir eru örugglega smá 
smeykir við okkur en sýna okkur 
samt virðingu. Það á ekki að vera 
létt að koma til Íslands,“ sagði Ari 
Freyr að lokum. ooj@frettabladid.is

Á ekki að vera létt að koma til Íslands
Íslenska karlalandsliðið hefur aldrei byrjað betur í undankeppni. Hannes Þór Halldórsson er ekki enn búinn að fá á sig mark og miðju-
mennirnir Elmar Bjarnason og Ari Freyr Skúlason blómstra í bakvarðarstöðunum. Næst á dagskrá er eitt besta lið heims, Holland. 

MARKATALA ÍSLENSKA KARLALANDSLIÐSINS Í FYRSTU TVEIMUR LEIKJUNUM Í UNDANKEPPNI 1974-2014
 EM
 HMFlest stig í fyrstu tveimur leikjum (6 - EM 2016)

Flest mörk í fyrstu tveimur leikjunum  (6 - EM 2016)
Fæst mörk fengin á sig í fyrstu tveimur leikjunum (0 - EM 2016)

➜ Met sem hafa fallið í ár

HMFlest stig í fyrstu tveimur leikjum (6 - EM 2016)
Flest mörk í fyrstu tveimur leikjunum  (6 - EM 2016)
Fæst mörk fengin á sig í fyrstu tveimur leikjunum (0 - EM 2016)
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Leikur númer 3: Ísland - Holland Laugardalsvöllur kl. 18.45 í kvöld

HELDUR ENN HREINU  Hannes Þór 
Halldórsson fagnar hér einu af sex mörk-
um íslenska liðsins. Á litlu myndunum 
eru síðan Ari Freyr og Theódór Elmar.  
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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

Create Now – Reykjavík
Grand Hótel, 15.-16. október

Námsstefnan Adobe Create Now verður haldin 
á Grand Hótel Reykjavík með fjölda  frábærra 
fyrirlestra um notkun Adobe hugbúnaðar fyrir 
ljósmyndara, prenthönnuði, vefhönnuði og 
kvikmyndagerðarfólk.

2 dagar, 27 fyrirlestrar frá 6 sérfræðingum
verð aðeins 15.000 kr.

Ókeypis kynningarfyrirlestur um Creative Cloud 
báða dagana. - Allir velkomnir

Nánari upplýsingar og skráning er á heimasíðu 
Hugbúnaðarsetursins:

www.hugbunadarsetrid.is

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

11.00 Mirror Mirror
12.45 Save Haven  
14.40 The Devil Wears Prada  
16.30 Mirror Mirror
18.15 Save Haven
20.10 The Devil Wears Prada  
22.00 Argo
00.00 Films to Keep You Awake  
01.10 Abraham Lincoln. Vampire 
Hunter  
02.55 Argo

17.15 Strákarnir
17.40 Frasier  
18.00 Friends  
18.25 Little Britain
18.55 Modern Family
19.20 Two and a Half Men  
19.45 Sjálfstætt fólk
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel  
21.00 The Mentalist  
21.40 Sisters  
22.25 Hunted
23.25 Shameless  
00.20 Zero Hour 
01.00 Red Widow  
01.45 Sjálfstætt fólk
02.25 Eldsnöggt með Jóa Fel
02.50 Sisters
03.40 Hunted

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.22 Skógardýrið 
Húgó 07.44 Skoppa og Skrítla 07.56 Tommi og Jenni 
08.00 Ævintýri Tinna  08.25 Latibær  08.47 Hvellur 
keppnisbíll 09.00 Dóra könnuður  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 Elías  10.55 
UKI  11.00 Ofurhundurinn Krypto  11.21 Skógardýrið 
11.43 Skoppa og Skrítla 11.55 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  14.00 Áfram Diego, 
áfram!  14.24 Svampur Sveinsson 14.45 Elías 14.55 
UKI 15.00 Ofurhundurinn Krypto  15.21 Skógardýrið 
Húgó 15.43 Skoppa og Skrítla15.55 Tommi og Jenni 
 16.00 Ævintýri Tinna  16.25 Latibær  16.47 Hvellur 
keppnisbíll  17.00 Dóra könnuður 17.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  17.45 Doddi litli og Eyrnastór  17.55 
Rasmus Klumpur og félagar  18.00 Áfram Diego, 
áfram! 18.24 Svampur Sveinsson 18.45 Elías 18.55 
UKI  19.00 Kapteinn Skögultönn 20.15 Sögur fyrir 
svefninn

16.20 Vesturfarar
17.00 Babar og vinir hans
17.22 Spurt og sprellað
17.27 Grettir
17.39 Skúli skelfir
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir og veður
18.20 Forkeppni EM karla í fót-
bolta (Ísland - Holland)  Bein útsending 
frá leik Íslands og Hollands á EM í fót-
bolta karla.
20.35 EM samantekt
21.05 Villta Arabía 
22.00 Tíufréttir
22.20 Veðurfréttir
22.25 Viðtalið 
22.50 Kvöldstund með Jools Holland 
00.00 Hæpið
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok 

07.20 Rússland - Moldóva  
09.00 Albanía - Danmörk  
10.40 Armenía - Serbía
12.20 Lúxemburg - Spánn
14.05 Austurríki - Svartfjallaland
15.50 Kasakstan - Tékkland  Bein út-
sending frá leik Kasakstans og Tékklands 
í undankeppni EM 2016.
18.05 Meistaradeild Evrópu 
18.35 Lettland - Tyrkland  Bein út-
sending frá leik Lettlands og Tyrklands í 
undankeppni EM 2016.
20.45 Leiðin til Frakklands
22.00 Ísland - Holland
23.40 Bosnía - Belgía  
01.20 Leiðin til Frakklands  

07.00 Eistland - England
11.45 Hull - Crystal Palace
13.30 Premier League World 2014
14.00 Aston Villa - Man. City  
15.40 Messan
16.55 England - San Marínó
18.35 Wales - Kýpur  Bein útsending.
20.40 Eistland - England
22.20 Peter Schmeichel
22.50 Wales - Kýpur

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Wonder Years  
08.30 2 Broke Girls
08.50 Mom  
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 The Doctors 
10.15 The Crazy Ones
10.35 Kolla
11.05 Make Me a Millionaire Inventor
11.50 Falcon Crest  
12.40 Nágrannar  
13.00 Mistresses  
13.45 So You Think You Can Dance
15.10 ET Weekend  
16.00 Ofurhetjusérsveitin  
16.20 Bara grín
16.50 New Girl
17.15 Bold and the Beautiful  
17.37 Nágrannar  
18.02 The Simpsons
18.23 Veður
18.30 Fréttir  
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 Mindy Project
19.40 The Goldbergs  
20.05 Gulli byggir  
20.35 Outlander
21.40 Legends  
22.25 Boardwalk Empire
23.20 Modern Family  
23.40 The Big Bang Theory
00.00 Gotham  
00.45 Stalker
01.30 Burn Notice 
02.15 The Prey  
03.55 Wrath of the Titans
05.30 Gulli byggir  

16.45 Total Wipeout UK
17.45 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  
20.20 Silicon Valley
21.00 Graceland  
21.45 The Vampire Diaries
22.30 Hello Ladies
23.00 Drop Dead Diva  
23.40 Witches of east End  
00.20 Terminator. The Sarah Connor 
Chronicles
01.05 World Strictest Parents  
02.05 Friends With Benefits
02.25 Silicon Valley
02.55 Graceland
03.40 The Vampire Diaries
04.20 Hello Ladies  

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.40 Pepsi MAX tónlist
15.00 Judging Amy 
15.40 Design Star 
16.25 The Good Wife
17.05 Red Band Society 
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 Rules of Engagement
20.10 Kitchen Nightmares 
20.55 Reckless 
21.45 Flashpoint  Flashpoint er kanad-
ískt lögregludrama sem fjallar um sér-
sveitateymi í Toronto.  Sveitin er sérstak-
lega þjálfuð í að takast á við óvenjuleg-
ar aðstæður og tilfelli, eins og gíslatökur, 
sprengjuhótanir eða alvopnaða glæpa-
menn. 
22.30 The Tonight Show
23.10 Law & Order. SVU
23.55 Hannibal
00.40 Flashpoint 
01.25 The Tonight Show
02.05 Pepsi MAX tónlist

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama 21.00 
Fyrirtækjaheimsókir 21.30 Stormað

08.30  PGA Tour 2014
11.30 Golfing World 2014
12.35  PGA Tour 2014
17.35  Inside the PGA Tour 2014
18.00  Golfing World 2014
18.50  PGA Tour 2014  
21.50  Golfing World 2014
22.40  2012 Ryder Cup Official Film

Mindy Project
STÖÐ 2 KL. 19.20 Gamanþáttaröð um 
konu sem er í góðu starfi  en gengur illa 
að fóta sig í ástarlífi nu. Mindy er ungur 
læknir á uppleið en rómantíkin fl ækist 
fyrir henni og samskiptin við hitt kynið 
eru fl óknari en hún hafði ímyndað sér.

Landsleikur
RÚV KL. 18.20 Bein útsending verður 
frá viðureign Íslendinga og Hollendinga 
í undankeppni Evrópumóts landsliða í 
fótbolta karla. Ná íslensku strákarnir að 
velgja hinu feiknasterka hollenska liði 
undir uggum?

The Devil Wears Prada
BÍÓ KL. 20.10 Skemmtileg mynd með 
Anne Hathaway og Meryl Streep í aðal-
hlutverkum. Myndin fj allar um Andreu 
Sachs, unga og óreynda blaðakonu sem 
fl yst til New York og fær vinnu sem 
aðstoðarstúlka Miröndu Priestly sem er 
framkvæmdastjóri Runway.

DAGSKRÁ
13. október 2014  MÁNUDAGUR

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 20.05
Gulli byggir
Gulli byggir eru 
skemmtilegir þættir 
þar sem sjónum er 
beint að breytingum 
og lagfæringum á 
húsnæði.

Bylgjan kl. 10
Ívar Guðmunds
Ívar mætir ferskur 
eft ir helgina og 
byrjar vikuna með 
góðri tónlist. 
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MÁNUDAGSLAGIÐ

Alþjóðlegi
SJÓNVERNDARDAGUR

Lions

Verið velkomin á sýningu 
í Ráðhúsi Reykjavíkur 
þriðjudaginn 14. október 
kl. 15:00 - 19:00.

Sjónvernd fyrir betri lífsgæði

Vonumst til að sjá sem flesta
Aðgangur ókeypis

Ókeypis blóðsykursmæling

Ókeypis sjónmæling

Hittið leiðsöguhundana Bónó og Asitu

Nýjungar í augnlækningum og sjónvernd

Nýjasta gleraugnatískan

Kaffi, kleinur, Hraun og gos

Við leggjum lið

Sjálfblekungur með svörtu bleki er 
verkfærið og með honum dregur 
séra Örn Bárður Jónsson upp lífið 
eins og það blasir við honum í svarta 
skissubók. Ekki alltaf og alls staðar, 
en þó býsna oft. Bókina skilur hann 
að minnsta kosti sjaldan við sig. 
Hann dregur hana upp úr skjala-
töskunni sinni við ýmis tækifæri, 
mundar verkfærið hröðum höndum 
og fangar augnablikið, rétt eins og 
ljósmyndari. 

„Ég skissa upp allt mögulegt, hús, 
landslag, dýr, blóm og manneskjur 
í mismunandi athöfnum, aðstæð-
um og umhverfi, hvar sem er og 
hvenær sem er, heima og heiman,“ 
segir Örn Bárður, sem vatnslitar 
myndirnar og skrifar oftast við þær 
ýmsa minnispunkta, skýringar eða 
athugasemdir þegar heim er komið. 
Hversdagslegir hlutir eins og heft-
ari, heyrnartól og hádegisverður fá 
líka sitt pláss í bókinni svo fátt eitt 
sé nefnt. Ekkert er of ómerkilegt 
fyrir skissubókina að því er best 
verður séð.

„Ég byrjaði að skissa svipmyndir 
úr daglega lífinu fyrir um tveimur 
árum þegar ég skráði mig á urban-
sketchers.org sem er teikniklúbbur 
á netinu fyrir þá sem hafa gaman 
af að skissa upp myndir á staðn-
um ef svo má segja. Það þýðir að 
ætlast er til að klúbbfélagar skissi 
undirbúningslaust eitthvað sem 
fyrir augu þeirra ber hvað svo sem 
það er. Ég rakst á síðuna af tilvilj-
un þegar ég var að vafra um netið 
fyrir um tveimur árum og skráði 
mig félaga því mér fannst hún kjör-
inn vettvangur fyrir þá sem hafa 
gaman af að teikna. Klúbbfélagar, 
sem eru frá öllum heimshornum, af 
öllum stéttum og á öllum aldri, geta 
sent inn skissur sínar til birtingar. 
Sjálfur hef ég sett á síðuna og einnig 
á flickr.com nokkrar valdar skissur 
og líka stærri vatnslitamyndir sem 
ég hef verið að mála,“ segir Örn 
Bárður. 

Hann á þegar í fórum sínum 
þrjár nokkuð þykkar skissubækur 
og er langt kominn með þá fjórðu. 
Þótt margar skissur hans og vatns-
litamyndir séu öllum aðgengileg-
ar á netinu, hefur hann ekki flíkað 
þeim sérstaklega. Og skissubæk-
urnar geymir hann í skjalatöskunni 
sinni. Samtals eru í þeim hátt í þrjú 
hundruð skissur. Séu þær skoðað-
ar í tímaröð má ráða í hvar hann 

hefur verið, 
jafnvel hvað 
hann hugsaði á 
því augnablik-
inu sem hann 
gerði skiss-
urnar. Hand-
skrifuðu nót-
urnar eru líka 
vísbendingar. 
Spurður hvort 
h a n n  h a f i 
átt sér lista-
mannsdrauma 
á árum áður 
svarar hann 
játandi. 
„Sem strák-
ur teiknaði 
ég og málaði 
töluvert með 
vatnslitum og sex tán ára fór ég að 
fikta með olíuliti. Síðan snerti ég 
ekki á neinu slíku fyrr en um fer-
tugt, fór til dæmis í módelteikn-
ingu í Myndlistarskólanum. Pabbi 
var frístundamálari og dóttir mín 
er myndlistarmaður svo kannski er 
þetta  eitthvað í genunum.“ 

Örn Bárður hefur mikinn áhuga á 
að taka aukinn þátt í starfi teikni-
klúbbsins, t.d. sækja námskeið og 
viðburði sem hann standi fyrir víða 
um heim. „Samfélagið á urban-
sketch ers.org er skemmtilegt, fjöl-
breytt og gefandi. Listin lifir góðu 
lífi á netinu,“ segir hann.

 valgerdur@frettabladid.is

Daglegt líf í skissum
Séra Örn Bárður Jónsson skráði sig í teikniklúbb á netinu og hefur æ síðan 
gengið með svarta bók í skjalatöskunni sem hann skissar allt mögulegt í.

Urban Sketchers eru grasrótarsamtök, sem rekin eru án hagnaðarvonar. 
Bækistöðvarnar eru í Washington-fylki á vesturströnd Bandaríkjanna. 
Markmiðið er að vera vettvangur og samfélag skissara um allan heim, 
kynna verk þeirra og hvetja þá til dáða. 

Stofnandi samtakanna er Spánverjinn Gabi Campanario, myndlistarlistar-
maður og rithöfundur, sem m.a. er þekktur fyrir pistla sína í Seattle Times. 

GRASRÓTARSAMTÖKIN URBAN SKETCHERS

„Mig langaði að búa til eitthvað 
með hlébarðamunstri og það bara 
endaði sem slaufa,“ segir Rann-
veig Hafsteinsdóttir prjónakona, 
en hún er að gefa út bókina Slauf-
ur. „Ég hef prjónað alveg frá því 
að ég man eftir mér. Ég byrjaði 
svo að prjóna slaufurnar í janú-
ar og svo þróaðist þetta bara hjá 
mér og endaði í bók,“ segir Rann-
veig. Hún prjónaði allar slauf-
urnar sjálf og tók líka myndirn-
ar fyrir bókina. Í henni má finna 
uppskriftir að mismunandi slauf-
um í mismunandi stærðum. „Það 

eru engar tvær eins, en ég nota 
mikið prjónaspor til þess að gera 
munstrin í slaufurnar. Þær hafa 
allar mismunandi prjón og munst-
ur. Svo er um að gera að nota hug-
myndaflugið og setja slaufurnar 
þar sem manni sýnist,“ segir hún.  
Rannveig er á þriðja ári í tölvunar-
fræði í Háskólanum, en hún segir 
prjónaskapinn mun skemmtilegri 
en námið. „Ég ætla í framhaldi af 
þessu mögulega að opna föndur-
síðu með alls kyns skemmtilegum 
fönduruppskriftum,“ segir Rann-
veig.  - asi

Langaði að gera eitthvað „leopard“
Tölvunarfræðinemi tók prjónana fram yfi r skólann og gaf út prjónabók.

Bandaríski blaðamaðurinn James 
Marshal Crotty skrifar ítarlega 
grein um RIFF, alþjóðlegu kvik-
myndahátíðina í Reykjavík, í The 
Huffington Post, þar sem hann 
segir RIFF vera rétta staðinn fyrir 
óháða kvikmyndagerðarmenn 
beggja vegna Atlantshafsins til að 
hittast og bera saman bækur sínar. 
„Hvort sem þú ert að leitast við að 
skrifa, skjóta eða finna stað til að 
skjóta – settu Reykjavík og RIFF 
á listann.“

Þá segir Crotty það mikinn plús 
að gestir á hátíðinni fái tækifæri 

til að hitta stórlaxa í kvikmynda-
iðnaðinum, eitthvað sem væri 
aldrei hægt á risastórum kvik-
myndahátíðum eins og Sundance.

Svo virðist sem blaðamaður-
inn hafi tekið nærri sér orð sem 
breski leikstjórinn og annar 
heiðursgesta hátíðarinnar, Mike 
Leigh, lét falla þar sem hann 
sat fyrir svörum á blaðamanna-
fundi. Aðspurður um hlutverk 
kvikmyndaskóla í iðnaðinum 
svaraði Leigh með vanþóknun: 
„Þú ert með Hollywood og þú ert 
með sjálfstæða kvikmyndagerð 

Evrópu. Þetta tvennt mun aldrei 
skarast.“ Þá sagði Leigh að kvik-
myndaskólar væru „vandamál 
fyrir ríka krakka í Bandaríkjun-
um“ og að „það er ekki endilega 
samasemmerki á milli kvikmynda 
og Hollywood“.

„Svona margþvældar tugg-
ur valda vonbrigðum þegar þær 
koma frá þroskuðum hæfileika-
manni, sem ég vonaði að væri 
hafinn yfir þá ómerkilegu og 
barnalegu fordóma gegn Banda-
ríkjamönnum sem svo margir af 
hans samlöndum gerast sekir um.“ 

Segir RIFF vera rétta staðinn
Skrifar um Alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík í The Huffi  ngton Post.

AÐSTANDENDUR RIFF  Crotty er 
ánægður með hátíðina.

ELSKAR SLAUFUR  Rannveig með slauf-
urnar sem hún prjónaði fyrir bókina.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LISTIN Á NETINU  Örn Bárður tekur virkan þátt í teikniklúbbi á netinu. Hann sendir 
annað slagið inn valdar myndir úr skissubókinni og vatnslitamyndir, sem hann hefur 
málað um dagana.  FRETTABLADID/PJETUR

Í fyrirvaralausri fortíðarþráhyggju 
nefni ég lagið Friday on My Mind  
með áströlsku hljómsveitinni The 
Easybeats frá 1967.   
Jakob Frímann Magnússon, tónlistarmaður 
og miðborgarstjóri.



www.austurindia.is 

Borðapantanir: 552 1630   Hverfisgata 56   Opið: sun.-fim. 17:30-22:00 og fös.-lau. 17.30-23.00

20 ára 

„Einfaldlega 
besti indverski 
matur í heimi”
Jakob Frímann Magnússon

FORRÉTTUR 
(veljið einn)

Jeera grillað lamb  
Chicken “65” 

Cafreal kjúklingur 
Malwani risarækjur 

AÐALRÉTTIR
(veljið þrjá)

Úr Tandoori ofninum
Kalimirchi lamb 
Chutneywala lamb 
Lagan kjúklingur 
Lasooni kjúklingur 

Hariyali lax 
Aðrir aðalréttir
Vindaloo lamb 

Achari lamb 
Tikka Masala kjúklingur 
Kori Gassi kjúklingur 

Aloo Baigan Rajawadi grænmetisréttur 
Meloni Sabzi grænmetisréttur 

MEÐLÆTI
(fylgir allt með)

Blanda af Naan brauði,
Raitha, Pulao hrísgrjón 
og heimalagað Chutney

EFTIRRÉTTUR
(veljið einn)

Engifer crème brûlée
Pistasíu Kulfi

Í október galdra kokkarnir fram eftirlætisrétti úr 
20 ára reynslubrunni Austur-Indía. Ekta indverskt 
afmæli í gjörbreyttum og glæsilegum veitingasal
- þetta verður meiri veislan! 

Fimm rétta hátíðarmatseðill: 
5.990 kr. mán.-mið. og 6.990 kr. fim.-sun.

Sérvalin vín með mat á aðeins 4.990 kr. 
og seiðandi afmæliskokteill á vafalítið 
huggulegasta bar landsins á aðeins 1.500 kr.

Tryggðu þér sæti núna í s. 552 1630.
 

BROT AF ÞVÍ BESTA

INDVERSKT AFMÆLI
5.990 kr. mán.-mið. og 6.990 kr. fim.-sun.



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Vikan á Vísi: Fermetrar Árna, Hunda-

gröf og Krummi í Mínus
2 „Ef Guð leyfi r, mun þessi vefsíða 

snúa fl jótt aft ur“
3 Íslenska IS-síðan komin aft ur í gang
4 „Hvað er þessi Baltasar Kormákur að 

vilja upp á dekk?“
5 Ebólusmit staðfest í Bandaríkjunum

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

HÆGINDASTÓLL 

50%
AFSLÁTTUR!

RÝMUM FYRIR

NÝJUM
VÖRUM

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

Fullt verð 43.700 kr.

Verð nú 32.775 kr.

25%AFSLÁTTUR!

50%
AFSLÁTTUR!

50%
AFSLÁTTUR!
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4 SILVIA

FÆST Í SVÖRTU,
HVÍTU OG BRÚNU

iMATTRESS XS1
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 327.102 kr.

RÝMINGARVERÐ
163.551 kr.

iMATTRESS XS1
King Size (193x203 cm)

Fullt verð 471.138 kr.

RÝMINGARVERÐ
235.569 kr.

Þorvaldur á toppnum
Kvikmyndin Dracula Untold var á 
toppnum vestanhafs yfir þær myndir 
sem þénuðu mest í síðustu viku í 
Bandaríkjunum. Greinilegt er að 
myndin leggst vel í bandaríska bíógesti 
en hún skaut meðal annars myndinni 

Gone Girl ref fyrir rass. 
Þorvaldur Davíð 

Kristjánsson 
fer með eitt 
aðalhlutverk-
anna í mynd-
inni þar sem 
hann leikur 
grimma 
leigumorð-
ingjann 

Bright Eyes. 
 - vh

Gekk á hæsta tind 
Norður-Afríku
Soffía Sveinsdóttir, veðurfréttakona 
á Stöð 2, gekk fyrir helgi á hæsta 
tind Norður-Afríku, hinn 4.167 metra 
háa Toubkal í Marokkó. Soffía var í 
góðum höndum í ferðinni því Leifur 
Örn Svavarsson Everestfari var farar-
stjóri. „Gangan gekk mjög vel og það 
fann enginn fyrir hæðarveiki,“ segir 
Soffía sem gekk með þrettán manna 
hópi frá Trimmklúbbi Seltjarnarness. 
„Þetta var sex daga 
gönguferð í 
Atlasfjöllunum 
í Marokkó 
sem lauk 
á því 
að við 
gengum 
upp 
Toubkal,“ 
segir 
Soffía.
 - ih

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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