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SUPER CHARGEEX

S uper Charge Extreme 4.0 fæðu-bótar efnið er allt sem þarf til æfinga í einni vöru. Fæðubótar-
efnið  er háþróuð vara frá Labrada Inc. að sögn Davíðs Más Sigurðssonar 
hjá Söluafli sem flytur efnið inn en Labrada Inc. hefur starfað við fram-leiðslu og þróun fæðubótarefna í hátt 

í tuttugu ár. 
„Fyrirtækið starfar undir slagorðinu 

„The Most Trusted Name in Sports Nutrition“ og stendur fyllilega undir 
því enda margverðlaunað fyrir bragð, 
gæði og virkni. Super Charge Extreme 
4.0 inniheldur tíu virk efni sem vinna 
með þér fyrir æfingu, meðan á henni 
stendur og endurhleður svo  líkamann 
á milli æfinga. Super Charge Extreme 
keyrir því upp orku og einbeitingu auk þess að auka styrk og úthald. Efnið margfaldar auk þess brennsluna 

meðan á æfingum stendur.“Gunnar Sigurðsson, IFBB Classic Bodybuilding, hefur góða reynslu af Super Charge Extreme 4.0. „Þar sem ég æfi mjög mikið þarf ég að taka fæðubótarefni mér til stuðnings 
og hvatningar. Það besta við Super Charge Extreme er að efnið keyrir mig upp andlega og ég er mun betur 

stemmdur alla æfinguna. Þegar ég tek
Super Charge Ext

kreatín, amínósýrur, preworkout og 
diarg anine allt í sitthvorum skammt-
inum og var með endalausar dósir úti 
um allt. Í dag fæ ég þetta allt og meira 
til í einum skammti af Super Charge 
Extreme. Þvílíkur munur og hagræð-
ing. Það hefur aldrei verið skemmti-legra að æfa og ég hef aldrei verið í jafn góðu formi og núna. Því mæli ég 

eindregið með því að lesendur prófi
Super Charge Extreme f þá

ALLT SEM ÞARF TIL ÆFINGA Í EINNI VÖRUSÖLUAFL KYNNIR  Super Charge Extreme 4.0 inniheldur öll virk efni sem þarf 

fyrir æfingar meðan á þeim stendur og endurhleður líkamann á milli æfinga.

GÓÐUR ÁRANGUR„Það hefur aldrei verið skemmtilegra að æfa og ég hef aldrei verið í jafn góðu formi og núna,“ segir Gunnar Sigurðs-son.
MYND/ERNIR

ÍSKAFFIMOLARÍskaffi er svalandi og gott en gallinn við það er að eftir smá stund bráðna klakarnir og kaffið þynnist út. Það má sporna við þessu með því að frysta kaffi 
í klakaboxi og nota út í ískaffið.

Veldu öruggt start með TUDOR.
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FASTEIGNIR.IS
20. OKTÓBER 2014

42. TBL.

Fasteignamarkaðurinn ehf., s. 
570-4500, kynnir mjög fallega, 
vel skipulagða og endurnýjaða 
4ra herbergja íbúð með 
bílskúr. Opið hús í Safamýri 
48, 3. hæð, þriðjudaginn 21. 
október á milli kl. 17.15 og 
17.45.

Íbúðin er á þriðju hæð, 100,4 fm 
ásamt bílskúr sem er 21,1 fm. 
Gengið er inn í hol með góðum fata-
skápu ik k

Falleg íbúð í Safamýri

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

100% þjónusta = árangur*
Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is  Benedikt
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sölufulltrúi
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Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Blikanes - frábær staðsetning.

Hraunbæ 174 - Vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð

Nýkomið í einkasölu 303 fm  
skemmtilega hannað einbýlishús á 
einni hæð með tvöföldum bílskúr. 
Húsið er staðsett sunnanmegin 
við götuna og skartar fallegu sjá-
varútsýni til sjávar. Stórar stofur. 
Möguleiki á 5 svefnherbergjum. 
Fallegur og vel skipulagður garður.  

Verð 99 millj. 
Uppl. veitir  
Bárður H. Tryggvason í s: 896-5221.

Mjög vel skipulögð og björt 4ra 
herbergja endaíbúð á besta t ð

OPI

Opið hús í Hraunbæ 174 3.h.t.v. þriðjud. 21. okt frá kl. 17:30-18:00.
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Sími: 512 5000

20. október 2014
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MENNING Leiksýningin 
Karitas er áferðarfögur en 
skortir neista. 18

SPORT Evrópumeistara-
mótið í hópfimleikum 
heppnaðist fullkomlega. 22

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

Flux
flúormunnskol

Heilbrigðar tennur

ht.iss

Næsta bylgja sjónvarpa er komin

með Android

TÓNLIST „Áður en ég fór á svið var 
ég búin að taka þá ákvörðun að 
einbeita mér sem minnst að dóm-
urunum, en reyna frekar að njóta 
augnabliksins og gera mitt besta,“ 
segir Hafrún Kolbeinsdóttir. Hún 
er komin í sjötíu manna úrslit í 
raunveruleikaþættinum The Voice 
í Þýskalandi en hún hefur verið 
búsett þar í landi í rúmt ár. Hún 
skráði sig í keppnina því hún heill-
aðist af þættinum en bjóst ekki 
við því að ná svona langt. 

„Ég lít líka svo á að sú reynsla 
og þau sambönd sem ég hef nú 
þegar komið mér upp í kringum 
keppnina séu ótrúlega dýrmæt. 
Því gerir það þessa lífsreynslu 
algjörlega þess virði.“ - lkg / sjá síðu 26

Hafrún heillaði dómarana:

Í úrslit í þýska 
The Voice 

HRÆRÐ  Hafrún á sviðinu í The Voice. 
 MYND/SAT.1/PROSIEBEN/CLAUDIUS PFLUG

VIÐSKIPTI Íslenska gámafélag-
ið ehf. og dótturfélag þess Met-
anorka ehf. hafa kært Sorpu bs. til 
kærunefndar útboðsmála vegna 
samningsgerðar vegna bygging-
ar gas- og jarðgerðarstöðvar fyrir 
höfuðborgarsvæðið. Samningsgerð 
Sorpu er kærð þar sem hún er sögð 
stangast á við lög um opinber inn-
kaup, og bjóða hefði átt verkið út 
til að gæta að miklum einka- og 
almannahagsmunum. 

Sorpa ætlar að kaupa tæknilausn 
danska fyrirtækisins Aikan Solar 
fyrir stöðina. Rökin eru að hún sé 
eina lausnin sem uppfylli markmið 
byggðasamlagsins um meðhöndlun 

lífræns heimilissorps, en tæknin 
gerir sorpflokkun óþarfa. Þessu 
hafna Gámafélagið og Metanorka 
með öllu. Þvert á móti séu ýmsir 
aðrir möguleikar í boði þar sem 
hægt er að ná sömu markmiðum. 
Því sé samningsgerðin ólögmæt og 
bjóða hefði átt verkið út.

Áætlað er að stöðin muni kosta 
2,7 milljarða króna fulluppsett, en 
hún mun rísa í Álfsnesi við núver-
andi urðunarstað. Framkvæmdir 
eiga að hefjast á næsta ári og taka 
á stöðina í notkun 2016. 

Metanorka hefur fyrr í haust 
kynnt Sorpu uppsetningu stöðvar 
sem kostar nálægt því helmingi 

minna en sú sem Sorpa ætlar sér 
að kaupa – svo spara mætti hátt á 
annan milljarð af almannafé. 

Björn H. Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Sorpu, segir samn-
ingsgerðina „innan allra lög-
mætra heimilda Sorpu“, og að 
kæran breyti engu um fyrirætl-
anir byggðasamlagsins.  
   - shá / sjá síðu 4

Kæra Sorpu og segja 
lög um útboð brotin
Íslenska gámafélagið og Metanorka segja Sorpu brjóta lög um opinber innkaup 
í tengslum við samningsgerð vegna 2,7 milljarða gas- og jarðgerðarstöðvar fyrir 
höfuðborgarsvæðið – og hafa kært gjörninginn. Sorpa telur sig í fullum rétti.

Hægt er að borga til að sleppa við 18 mánaða bið eftir augnaðgerð á LSH

Borga sig fram fyrir biðlistana

Bolungarvík -1°  N 20
Akureyri 0°  N 8
Egilsstaðir 2°  NV 5
Kirkjubæjarkl. 4°  NV 7
Reykjavík 3°  N 9

STÓRHRÍÐ NV-TIL  Í dag verður norðan 
hvassviðri eða stormur, hvassast NV-til. 
Snjókoma N- og NV-til og V-lands síðdegis. 
Hiti um og undir frostmarki. 4

 

milljarðar er 
áætlaður 

kostnaður við verkið sem 
ekki var boðið út.

2,7

LÍFIÐ Atli Bollason er 
staddur í Toronto í Kanada 
og leikur Atla. 26

HEILBRIGÐISMÁL Um 1.500 manns 
eru á biðlista eftir aðgerð til þess 
að fjarlægja ský af augasteini. Um 
eins og hálfs árs bið er eftir aðgerð-
um sem borgaðar eru af Sjúkra-
tryggingum en vilji fólk borga sjálft 
fyrir aðgerðina þá er aðeins nokk-
urra daga eða vikna bið. 

Aðgerðin kostar á bilinu 175 þús-
und til 400 þúsund borgi fólk sjálft 
fyrir hana á einkastofu og fer 
verðið þá eftir því hvort gerð er 

aðgerð á öðru auganu eða báðum. 
„Það er nokkuð algengt að fólk 

ákveði að greiða fyrir aðgerðina 
sjálft. Þá er aðgerðin yfirleitt gerð 
innan nokkurra daga eða vikna,“ 
segir Óskar Jónsson, augnlæknir 
hjá Sjónlagi.

Á Landspítala eru gerðar eins 
margar aðgerðir og deildin ræður 
við að sögn Einars Stefánssonar, 
prófessors í augnlækningum og 
yfirlæknis augnlæknadeildar Land-

spítala. Þær hafa verið um 1.000 á 
ári en sú tala hefur farið lækkandi 
undanfarin ár að sögn Einars vegna 
þess að dregið hefur úr fjármagni 
til deildarinnar og starfsfólki hefur 
fækkað. - vh / sjá síðu 6

400.000
er kostnaðurinn sem margir 
greiða til að sleppa við bið.

MENNING Kvikmynd sem byggir 
að miklu leyti á líkfundarmálinu í 
Neskaupstað hefur fengið vilyrði 
fyrir 80 milljóna króna styrk úr 
Kvikmyndasjóði Íslands. Myndin 
heitir Undir halastjörnu og verður 
tekin upp veturinn 2016. 

„Hugmyndin að handritinu 
kviknaði þegar ég fylgdist með 
þessu máli á sínum tíma og við 
eltum söguna upp að vissu marki,“ 
segir Ari Alexander, leikstjóri og 
handritshöfundur. 

Friðrik Þór Friðriksson kvik-
myndagerðarmaður er einn af 
framleiðendum myndarinnar en 
yfirumsjón framleiðslunnar er í 
höndum Leifs B. Dagfinnssonar 
og Kristins Þórðarsonar, framleið-
enda hjá Truenorth.  - hg / sjá síðu 2

80 milljónir króna í styrk:

Þekkt sakamál 
er fyrirmyndin

SÆLIR SJÁLFBOÐALIÐAR  Rauði kross Íslands stóð fyrir landsæfi ngu í gær. Magnús Hallgrímsson og Ásrún Á. Olsen sjást 
hér skrá sig sem sjálfb oðaliða í Vífi lsstaðaskóla. Alls voru 48 fj öldahjálparstöðvar opnaðar um allt land í gær þar sem sjálfb oða-
liðar Rauða krossins stóðu vaktina, rétt eins og um alvöru neyðarástand væri að ræða.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SKOÐUN Þversagnirnar 
sem fylgja því að vera í 
Sjálfstæðisflokknum. 13

Ekkert embætti á Akranesi 
Í drögum að nýrri reglugerð um stað-
setningu umdæma lögreglustjóra og 
umdæma sýslumanna kemur fram 
að hvorugt embættið verði staðsett í 
fjölmennasta kaupstað umdæmisins. 8
Vill nýtt neysluviðmið  Elsa Lára 
Arnardóttir vill að ráðist verði í 
útreikning nýrra neysluviðmiða 10
Leiðréttingin á leiðinni  Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson segir að búið sé 
að endurreikna um 94 prósent þeirra 
lána sem bíða leiðréttingar  2
Illa búin til björgunaraðgerða 
 Forstjóri Mannvirkjastofnunnar segir 
að Íslendingar séu ekki í stakk búnir til 
að takast á við stór björgunarverkefni 
á hafi úti. 2
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ÖRYGGISMÁL Doktor Björn Karls-
son, forstjóri Mannvirkjastofnun-
ar, telur að efla þurfi Landhelgis-
gæsluna svo Íslendingar geti sinnt 
björgunaraðgerðum á hafi betur. 

Björn hélt opnunarfyrirlestur 
ráðstefnunnar Björgun 2014 og 
fjallaði meðal annars um björgun-
araðgerðir á sjó. Hann hefur verið 
að nota áhættugreiningaraðferð-
ir til að skoða björgunarviðbúnað 
Íslendinga á norðurslóðum. 

„Við höfum aðallega skoðað tvær 
sviðsmyndir, annars vegar þar sem 

þarf að bjarga takmörkuðum fjölda 
manna og hætta er á umhverfisslysi 
og hins vegar hvað það varðar að 
reyna að bjarga miklu fleiri mann-
eskjum, til dæmis ef skemmtiferða-
skip með mörg hundruð eða þúsund 
innanborðs lendir í háska,“ segir 
Björn. 

„Við höfum vissa möguleika til að 
sinna björgunarstarfi, sérstaklega 
ef við við þurfum að bjarga fáum. 
Ef við ætlum hins vegar að fara að 
bjarga mörg hundruð manneskj-
um eða jafnvel þúsund, til dæmis 

skemmtiferðaskipi, eigum við eig-
inlega varla nokkurn einasta mögu-
leika,“ útskýrir Björn.

Íslendingar eru ábyrgur fyrir 
mjög stóru svæði í björgunarmál-
um og segir Björn Landhelgis-
gæsluna vera með gott skip, góða 
flugvél og þyrlur. „Ef við ætlum 
að bjarga lífum þá er tímaþáttur-
inn mjög mikilvægur, við þurfum 
að vera fljót og það þýðir þyrlur.“ 
Hann segir Íslendinga alltaf þurfa 
að leita til allra nágranna sinna 
komi til umhverfisslyss.    - glp

Efla þarf Landhelgisgæsluna til muna svo hún geti sinnt björgunarstarfi betur á hafi í kringum landið:

Ekki möguleiki að bjarga fjölda fólks úr háska

ÁHÆTTURGREINIR  Doktor Björn Karls-
son telur að efla þurfi Landhelgisgæsl-
una svo Íslendingar geti sinnt björgunar-
aðgerðum á hafi betur.  MYND/EINKASAFN

Er gott silfur gulli betra?
Já, klárlega, ef maður er sáttur 
með frammistöðu skiptir liturinn á 
medalíunni ekki máli.
Sif Pálsdóttir, fyrirliði fimleikalandsliðsins

KÍNA Þúsundir manna tóku þátt í hinu alþjóðlega Peking-maraþoni 
sem fram fór um helgina. Mikill fjöldi keppenda kaus hins vegar að 
hlaupa með grímur til að verjast mikilli mengun í borginni. Alþjóð-
lega heilbrigðismálastofnunin sagði mengunina vera langt yfir 
hámarksgildum í mengunarmælingum. Aðstandendur maraþonsins 
vöruðu keppendur við mikilli mengun en neituðu hins vegar að fresta 
maraþoninu þrátt fyrir tilmæli frá heilbrigðisyfirvöldum og íþrótta-
sérfræðingum. 

Maraþonið var haldið í 34. skiptið og má með sanni segja að grímur 
keppendanna hafi sett svip sinn á þennan fjölsótta viðburð.  - glp

Alþjóðlega Peking-maraþonið fór fram í 34. skiptið:

Grímur til varnar gegn mengun

MIKIL MENGUN  Keppendur í hinu alþjóðlega Peking-maraþoni báru margir grímur 
til að verjast mikilli mengun í borginni. NORDICPHOTOS/AFP

ÚKRAÍNA, AP Fjórir létu lífið og 
níu særðust þegar sprengjur féllu 
á íbúðahverfi í borginni Donetsk í 
austurhluta Úkraínu í gær. Svæðið 
er á valdi aðskilnaðarsinna sem 
kenna úkraínska hernum um árás-
ina.

Sprengjurnar féllu á íbúðar-
blokk í austurhluta borgarinnar 
ekki langt frá alþjóðaflugvellinum 
sem er nú á valdi úkraínska hers-
ins. Harðir bardaga geisuðu um 
flugvöllinn í ágúst og nokkrum 
sinnum hefur komið til skotbar-
daga á svæðinu á síðustu vikum 
þrátt fyrir vopnahléið sem var 
undirritað í síðasta mánuði.  - hks

Fjórir létu lífið í Úkraínu:

Sprengjur féllu
á íbúðahverfi

SPÁNN, AP Tugþúsundir Kata-
lóníubúa komu saman í miðborg 
Barcelona á Spáni í dag til að 
krefjast þess að héraðsstjórnin 
segi af sér og að boðað verði til 
kosninga. Mikil óánægja ríkir 
í Katalóníu eftir að yfirvöld 
ákváðu að fresta boðaðri þjóðar-
atkvæðagreiðslu um sjálfstæði 
héraðsins. 

Atkvæðagreiðslan átti að fara 
fram í byrjun næsta mánaðar 
en stjórnvöld í Madrid vísuðu 
málinu til stjórnlagadómstóls en 
þau telja að atkvæðagreiðslan 
brjóti í bága við stjórnarskrá 
landsins.  - hks

Katalónar krefjast afsagnar: 

Fjöldamótmæli
í Barcelonaborg

MENNING Kvikmynd með söguþráð 
sem byggir að miklu leyti á líkfund-
armálinu í Neskaupstað hefur feng-
ið vilyrði fyrir 80 milljóna króna 
styrk úr Kvikmyndasjóði Íslands. 
Myndin heitir Undir halastjörnu 
og verður tekin upp veturinn 2016.    

„Hugmyndin að handritinu 
kviknaði þegar ég fylgdist með 
þessu máli á sínum tíma og við 
eltum söguna upp að vissu marki. 
Mér finnst ótrúlegt að það sé eng-
inn löngu búinn að gera þetta því 
þessi saga er auðvitað eins og hún 
er,“ segir Ari Alexander Ergis 
Magnússon, leikstjóri og handrits-
höfundur Undir halastjörnu. 

Ari segir myndina fjalla um tvo 
Litháa sem koma hingað til lands 
með drauma um gull og græna 
skóga. Hann líkir sambandi þeirra 
við biblíusöguna af Kain og Abel.       

„Við förum tuttugu ár aftur í 
tímann og byrjum þar sem þeir 
eru börn. Þar sjáum við þá tak-
ast á við spurningar eins og hvað 
það er að vera maður og hvernig 
það er að koma frá Austur-Evr-
ópu með draum um að allt sé fínt 
og gott á Íslandi,“ segir Ari. Hann 
var staddur í New York að vinna að 
fjármögnun myndarinnar þegar 
blaðamaður náði tali af honum. 

Friðrik Þór Friðriksson kvik-
myndagerðarmaður er einn af 
framleiðendum myndarinnar en 
yfirumsjón framleiðslunnar er í 
höndum Leifs B. Dagfinnssonar og 
Kristins Þórðarsonar, framleiðenda 
hjá Truenorth. 

„Myndin gerist í febrúar og við 
stefnum að því að byrja tökur vet-
urinn 2016. Næstu vikur fara í að 
finna leikara og vinna í restinni af 
fjármögnuninni en við erum meðal 

annars í viðræðum við aðila í Lithá-
en, Þýskalandi og Rússlandi,“ segir 
Kristinn og heldur áfram:

„Handritið er mjög gott og er 
tilbúið og það er grunnurinn að 
þessu öllu. Nú þegar vilyrðið er 
komið getum við farið af stað fyrir 
alvöru að leita að fjármagni fyrir 
restinni.“  

Aðalsöguhetja myndarinnar heit-
ir Vaidas í höfuðið á Vaidas Jucevi-
cius. Hann fannst látinn í höfninni í 
Neskaupstað í febrúarmánuði 2004 
vafinn inn í plastpoka og teppi. 
Krufning leiddi í ljós að hann hafði 
dáið vegna fíkniefnapakkninga sem 
hann var með innvortis. Níu dögum 
eftir að líkið fannst voru þrír menn 
handteknir. Þeir voru síðar dæmdir 
í tveggja og hálfs árs fangelsi fyrir 
innflutning á amfetamíni, fyrir að 
koma Vaidasi ekki til aðstoðar og 

fyrir illa meðferð á líki hans. 
„Þetta er tíu ára gamalt mál og 

ég byrjaði að skrifa þetta handrit 
þegar þetta gerðist árið 2004. Það  
er ótrúlegt að þetta sé loksins að 
verða að veruleika,“ segir Ari.  

 haraldur@frettabladid.is

Byggir söguþráðinn 
á líkfundarmálinu
Framleiðslufyrirtækið Truenorth hefur fengið vilyrði fyrir 80 milljóna króna styrk 
úr Kvikmyndasjóði Íslands. Tökur á myndinni Undir halastjörnu hefjast veturinn 
2016. Söguþráðurinn byggir á líkfundarmálinu í Neskaupstað frá árinu 2004. 

FANNST FYRIR TILVILJUN  Kafari fann lík Vaidas Jucevicius aðeins þremur dögum 
eftir að honum hafði verið kastað í sjóinn af netagerðarbryggjunni í Neskaupstað. 

  Hug-
myndin að 
handritinu 

kviknaði 
þegar ég 

fylgdist með 
þessu máli á 

sínum tíma og við eltum 
söguna upp að vissu marki. 

Ari Alexander Ergils 
kvikmyndagerðarmaður

STJÓRNMÁL „Mér skilst að það sé búið að reikna um 
94 prósent af umsóknunum en einhver sex prósent 
standi út af sem eru þá þessi flóknustu tilvik þar sem 
fólk hefur verið að flytja og skilja jafnvel og skipt 
lánunum upp,“ sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra um gang skuldaleiðréttingar ríkis-
stjórnarinnar í sjónvarpsþættinum Eyjan á Stöð 2 í 
gær.  

„Vonandi munu þessi sex prósent ekki tefja þetta 
mikið,“ sagði Sigmundur og bætti við að vinna við 
úrvinnslu umsóknanna hlyti að klárast á næstu 
vikum.  

„Það hefur ekkert óvænt komið upp en það hefur 
þó komið í ljós að flækjurnar sem eru til eru enn fjöl-
breytilegri en menn höfðu gert sér í hugarlund.“ 

 Sigmundur benti á að ríkisstjórnin hefði lýst yfir 
að unnið væri eftir tímasettu plani við afnám gjald-
eyrishafta, þegar hann var spurður hvort stutt sé í að 
stór skref verði tekin í afnámi þeirra.  

„Ég hef líka sagt að ég telji að aðstæður séu að 
skapast til þess að það sé hægt að leysa úr málum en 
til þess að það sé forsvaranlegt fyrir stjórnvöld að 
aflétta höftum þá verða menn að vera búnir að sjá til 

lands í málefnum slitabúanna svokölluðu og að þau 
mál verði gerð upp á þann hátt að þau ógni ekki efna-
hagslegum stöðugleika landsins.“ Forsætisráðherra 
sagði einnig að hann geri ekki ráð fyrir að sitja sem 
dómsmálaráðherra út kjörtímabilið.  „Ég hef nú ekki 
gert ráð fyrir því,“ sagði Sigmundur.   - hg

Sigmundur gerir ekki ráð fyrir að sitja sem dómsmálaráðherra út kjörtímabilið: 

Búið að reikna 94 prósent lána

FORSÆTISRÁÐHERRA  Sigmundur Davíð ræddi einnig slakt 
gengi Framsóknarflokksins í skoðanakönnunum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÉIL

SPURNING DAGSINS

20%
afsláttur

Gildir í október

Lyfjaauglýsing



Þetta er ein leið til að lækka kostnað 

 

Betri leið er að vera bara hjá Nova 
VIP Fyrirtækjaþjónusta Nova, Lágmúla 9, vip@nova.is, 519 1100.
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VIÐSKIPTI Íslenska gámafélag-
ið ehf. og dótturfélag þess, Met-
anorka ehf., hafa kært Sorpu 
bs. til kærunefndar útboðsmála 
vegna samningsgerðar vegna 
byggingar gas- og jarðgerðar-
stöðvar fyrir höfuðborgarsvæð-
ið. Samningsgerð Sorpu er kærð 
þar sem hún er sögð stangast á við 
lög um opinber innkaup, og bjóða 
hefði átt verkið út til að gæta að 
miklum einka- og almannahags-
munum. 

Sorpa ákvað strax árið 2007 að 
kaupa tæknilausn danska fyrir-
tækisins Aikan Solar fyrir stöð-
ina. Rökin eru að hún sé eina 
lausnin sem uppfylli markmið 
byggðasamlagsins um meðhöndl-
un lífræns heimilissorps, en 
tæknin gerir sorpflokkun óþarfa. 
Áætlað er að stöðin muni kosta 2,7 
milljarða króna fulluppsett. 

Metanorka hafnar því með öllu 
að tæknilausnin sé einstök og úti-
loki aðrar. Þvert á móti séu ýmsir 
aðrir möguleikar í boði þar sem 
hægt er að ná sömu markmiðum. 
Þess utan hefur Metanorka, ásamt 
dönskum samstarfsaðilum, lausn 
sem kostar helmingi minna en sú 
sem Sorpa ætlar sér að kaupa. Sú 
lausn gerir ráð fyrir að heimilis-
sorp sé flokkað, eins og gert er ráð 
fyrir í stefnu sveitarfélaganna. 
Þessa lausn hafa forsvarsmenn 
Metanorku kynnt stjórn Sorpu, 
án sérstakra undirtekta. 

Sorpa telur sig í fullum rétti og 
leitaði til innkaupadeildar Reykja-
víkurborgar um ráðgjöf varðandi 
útboðsmál stöðvarinnar í maí síð-
astliðnum. Þar segir að ljóst sé að 
verkefni af þeirri stærðargráðu 
sem um ræðir falli undir gildis-

svið laga um opinber innkaup, 
og undir valdsvið kærunefndar 
útboðsmála. 

Þar er sagt að samningsgerð við 
Aikan hafi verið í samræmi við lög 
um opinber innkaup, og vísað til 
lagagreinar um samningskaup án 
undangenginnar útboðsauglýsing-
ar. Þar segir að kaup séu heimil 
„þegar aðeins eitt fyrirtæki kemur 
til greina af tæknilegum eða list-
rænum ástæðum eða sökum þess 

að um lögverndaðan einkarétt er 
að ræða“.

Á þessu atriði grundvallast 
kæran. Kærendur segja að það 
liggi fyrir að margir geti boðið 
þessa tæknilausn. Því standist 
ekki rökstuðningur Sorpu með 
vísan til lagagreinar um að aðeins 
eitt fyrirtæki hafi komið til greina 
af tæknilegum ástæðum eða um 
einkarétt sé að ræða. 

 svavar@frettabladid.is

Kæra samningsgerð 
2,7 milljarða stöðvar
Íslenska gámafélagið og Metanorka segja Sorpu brjóta lög um opinber innkaup í 
tengslum við samningsgerð vegna 2,7 milljarða sorpvinnslustöðvar – og hafa kært 
gjörninginn. Sorpa telur sig í fullum rétti og starfa samkvæmt gildandi lögum. 

Í ÁLFSNESI  Árlega eru 100.000 tonn af úrgangi urðuð í Álfsnesi. Með stöðinni á að 
breyta stórum hluta þess magns í metangas og jarðvegsbæti.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kröfur Íslenska gámafélagsins og Metanorku eru:
■  Að stöðvað verði innkaupaferli milli Sorpu bs. og Aikan um tæknilausn.
■  Að samningur um tæknilausn verkefnisins verði lýstur óvirkur.
■  Að kærunefnd útboðsmála úrskurði að kærða verði gert að auglýsa 
útboð um tæknilausn á Evrópska efnahagssvæðinu.

Skýlaus krafa um útboð á tæknilausn

BANDARÍKIN, AP Stóru skemmti-
ferðaskipi var snúið til hafnar í gær 
í Belís þegar í ljós kom að hjúkrun-
arkona, sem hafði mögulega með-
höndlað ebólusmitaðan sjúkling í 
Dallas, var um borð í skipinu. 

Konan hafði mögulega meðhöndl-
að sýni úr Thomas Eric Duncan 
sem greindist með ebólu á sjúkra-
húsi í Dallas en hann lést þar nokkr-
um dögum síðar. 

Vegna ótta um smit hélt konan 
sig í einangrun í káetu sinni en hún 
hafði fengið neikvæða niðurstöðu 

þegar hún fór í próf um hvort hún 
væri smituð  af ebóluveirunni.  

Mikil ringulreið varð í skipinu 
þegar skipstjórinn tilkynnti farþeg-
um að mögulega væri ebólusmitað-
ur einstaklingur um borð og því 
snúið til hafnar í snatri. Um fjögur 
þúsund manns voru um borð í skip-
inu. Tvær hjúkrunarkonur sem 
meðhöndluðu Thomas Eric Duncan 
á spítalanum hafa greinst með ebólu 
og ýtti það undir ótta konunnar.

Dean Barrow, forsætisráðherra 
Belís, neitaði að senda þyrlu til 

að sækja konuna um borð þegar 
bandarísk yfirvöld sóttust eftir því 
vegna ótta um ebólusmit. 

Konan fékk ekki að stíga fæti á 
land þegar skipið lagðist að höfn. 
Skipinu var snúið aftur til Banda-
ríkjanna og kom í höfn í gær í 
Galveston í Texas en hafði þá verið 
í viku úti á sjó.

Bandarísk heilbrigðisyfirvöld 
hafa verið gagnrýnd fyrir að skipa 
ekki heilbrigðisstarfsmönnum sem 
meðhöndlað hafa ebólusjúklinga að 
halda sig heima við.   - glp

Skipstjóri stýrði skemmtiferðaskipi til hafnar vegna hræðslu um að einn farþegi væri ebólusmitaður:

Ringulreið um borð í skemmtiferðaskipi

HÆTTA Á HAFI ÚTI  Skemmtiferðaskipi 
var snúið til hafnar vegna mögulegs 
ebólu smits um borð.  NORDICPHOTOS/AFP

SAMKEPPNISMÁL Páll Gunnar 
Pálsson, forstjóri Samkeppnis-
eftirlitsins, segir alvarlegt ef 
í ljós kemur að upplýsingum 
varðandi meint samráð Eim-
skips og Samskipa hafi verið 
lekið til óviðkomandi aðila. 
Eftirlitið hefur óskað eftir því 
að Ríkissaksóknari rannsaki 
málið.

Kastljósið fjallaði um ákær-
una í vikunni og greindi frá því 
að Samkeppniseftirlitið hafi 
kært ellefu starfsmenn skipa-
félaganna til Sérstaks saksókn-
ara vegna meints samráðs.

Hvers vegna hafið þið ákveð-
ið að óska eftir því að Ríkissak-
sóknari rannsaki málið?

„Það er eðlilegur farvegur 
fyrir svona mál til að ganga úr 
skugga um hvort eitthvað hafi 
farið úrskeiðis,“ segir Páll.  - hks

Samkeppnisleki til saksóknara:

Segir rannsókn 
eðlilegan farveg

HAVAÍ, AP Mikið óvissuástand var á 
Havaí um helgina þegar fellibylur-
inn Ana ógnaði eyjaskeggjum með 
miklum vindi og vætu. Fellibylur-
inn hefur verið á fleygiferð suð-
vestur af eyjunum Oahu og Kauai 
og voru gerðar ýmsar varúðarráð-
stafanir í kjölfarið. Sett voru upp 
neyðarskýli og flugi aflýst. 

Ekki hefur orðið meiriháttar 
tjón af völdum fellibylsins en yfir-
völd á Havaí eru í viðbragðsstöðu.

Árið 1992 fórust sex manns 
þegar fellibylurinn Iniki skall á 
eyjunum og eyðilagði meira en 
1.400 heimili á eyjunni Kauai. 
Fellibyljir eru talsvert tíðir á þess-
um slóðum.  - glp

Fellibylurinn Ana ógnar:

Hættuástand 
á Havaíeyjum

SÝRLAND Átökin í sýrlenska landa-
mærabænum Kobane færðust í 
aukana um helgina. 
   Íslamskir öfgamenn, sem kenna 
sig við Íslamska ríkið, sprengdu 
yfir fjörutíu sprengjur á yfirráða-
svæði Kúrda í bænum, og margar 
bílasprengjur. 

Loftárásir Bandaríkjamanna 
hafa hjálpað Kúrdum að undan-
förnu og hægt á sókn íslamskra 
öfgamanna. Ástandið er með því 
versta sem verið hefur í bænum að 
undanförnu en talið er að um 600 
manns hafi látið lífið í bardögun-
um undanfarnar vikur.  - glp

Miklir bardagar í Kobane:

Átökin jukust 
um helgina

ÁTÖKIN AUKAST  Ástandið um helgina 
var með því versta sem hefur verið í 
Kobane í margar vikur. NORDICPHOTOS/AFP

99 þúsund tonn vó heildar-
afli íslenskra fiskiskipa 

í september á þessu ári. 
Það er 14,8 prósent minni afli en í 
sama mánuði í fyrra.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, 
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 

FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kkolbeins@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, 

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

SVONA ERUM VIÐ

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

VETRARVEÐUR  Í dag og á morgun gengur yfir land norðan hvassviðri og stormur 
með sjókomu einkum um norðanvert landið en má þó búast við slyddu eða snjókomu 
vestanlands síðdegis og í kvöld. 
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MIÐVIKUDAGUR

Á MORGUN

LONDON Fjölskylda þurfti að 
flýja heimili sitt í London um 
helgina þegar fjölskyldufaðirinn 
kom auga á baneitraða kónguló 
í bananaknippi sem sent hafði 
verið til fjölskyldunnar. 

Kóngulóin sem um ræðir er 
ein eitraðasta og árásargjarn-
asta kónguló heims, brasilíska 
flökkukóngulóin. 

Maðurinn setti bananaknippið 
í ávaxtaskálina og klemmdi þar 
eina löpp kóngulóarinnar en hún 
náði að sleppa. Hann hringdi í 
mat vöru versl un ina Waitrose, 
þaðan sem sendingin kom. 

Starfsmaður Waitrose kom 
á heim ilið en þá var kóngu ló in 
horf in. Að lokum kom meindýra-
eyðir og fangaði kóngulóna en 
fjöl skyld an treysti sér ekki til 
þess að snúa aft ur á heim ili sitt. 

  - glp

Brasilísk kónguló í London:

Baneitruð í 
bönununum



Afnot, þjónusta og viðhald fyrir einstaklega hagstætt 
fast mánaðargjald. Í HEKLU Einkaleigu eru engin 
óvænt útgjöld, fjárbinding eða endursöluáhætta. 
Við lok leigu er bílnum einfaldlega skilað.

HEKLA Einkaleiga býður upp á nýja bíla, þjónustu 
og viðhald í einum pakka fyrir fast mánaðargjald.

Með HEKLU Einkaleigu gefst einstaklingum tækifæri til að aka um á nýjum bíl.

HEKLA Einkaleiga býður hagstætt mánaðargjald í 12 eða 24 mánuði. 
Þú hefur einfalda yfirsýn yfir hvað bifreiðin kostar þig mánaðarlega, 
kemst hjá ófyrirséðum kostnaði og getur valið leigutíma sem hentar.

Innifalið í HEKLU Einkaleigu er þjónusta og viðhald.
Það þýðir að þú þarft ekki að hafa áhyggjur af 
óvæntum útgjöldum þegar þú ferð með bifreiðina 
á verkstæði, t.d. í þjónustuskoðun.

Tegund Mánaðargjald frá

Volkswagen up! 47.300 kr. 

Volkswagen Polo 59.900 kr.

Volkswagen Golf  79.900 kr.

Volkswagen Passat   113.600 kr. 

Volkswagen Tiguan   137.200 kr. 

Skoda Octavia   95.200 kr.  

Skoda Yeti    133.600 kr. 

Skoda Superb   129.300 kr. 

Audi A1   77.400 kr.

Audi A3    115.200 kr.  

Audi A6   230.000 kr. 

Audi Q5   246.200 kr.  

Mitsubishi Outlander   144.200 kr.

 

Verðdæmi*

VELDU BÍLINN!

HEKLA Einkaleiga
Engin óvissa – fast mánaðargjald

*Verðdæmi miðast við 200.000 kr. 
eingreiðslu í byrjun leigusamnings.



20. október 2014  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 6

Verkir?
Verkjastillandi og 
bólgueyðandi!

HEILBRIGÐISMÁL Um 1.500 manns 
eru á biðlista eftir aðgerðum til 
þess að fjarlægja ský af auga-
steini. Um eins og hálfs árs bið 
er eftir aðgerðum sem borgaðar 
eru af Sjúkratryggingum en vilji 
fólk borga sjálft fyrir aðgerðina 
þá er aðeins nokkurra vikna bið. 
Aðgerðin kostar á bilinu 175 þús-
und til 400 þúsund borgi fólk sjálft 
fyrir hana á einkastofu og fer 
verðið þá eftir því hvort gerð er 
aðgerð á öðru auganu eða báðum. 

„Það er nokkuð algengt að fólk 
ákveði að greiða fyrir aðgerðina 
sjálft. Þá er aðgerðin yfirleitt gerð 
innan nokkurra daga eða vikna,“ 
segir Óskar Jónsson augnlæknir 
hjá Sjónlagi. Aðgerðir sem kost-
aðar eru af Sjúkratryggingum 
Íslands til þess að fjarlægja ský af 
augasteini eru gerðar á augndeild 
Landspítalans og tveimur einka-
stofum. Á Landspítala eru gerðar 
eins margar aðgerðir og deildin 
ræður við að sögn Einars Stefáns-
sonar, prófessors í augnlækning-
um og yfirlæknis augnlæknadeild-
ar Landspítala. Þær hafa verið um 
1.000 á ári en sú tala hefur farið 
lækkandi undanfarin ár að sögn 
Einars vegna þess að dregið hefur 
úr fjármagni til deildarinnar auk 
þess sem starfsfólki hefur fækkað. 

Til þess að mæta þessu hafa 
tvær einkastofur einnig gert 
þessar aðgerðir en viss kvóti er 
á aðgerðunum sem stofunum er 
skylt að skipta niður jafnt yfir 
árið. Töluvert meiri þörf er á 
aðgerðum en kvótinn gerir ráð 
fyrir og því býðst sjúklingum 
einnig að borga sjálfum fyrir 
aðgerðir. Hvor einkastofan um sig 
fær kvóta upp á 400 aðgerðir á ári. 

„Það er þó ekki þannig að þú kom-
ist fram fyrir á biðlistanum heldur 
fara þeir sem sjálfir borga út af 
biðlistanum og komast þannig að 
fyrr,“ segir Eiríkur Þorgeirsson, 
augnlæknir hjá Lasersjón. „Það er 
mikil þörf á þessum aðgerðum og 
biðtíminn er orðinn eitt og hálft 
ár. Það sem er kannski verst við 
þessa löngu bið er að oft kemur í 
ljós þegar að aðgerðinni kemur að 
það er eitthvað allt annað að sem 
hefði átt að grípa inn í fyrr. Fólk 
veit að það er með ský á auga og 
þess vegna eðlilegt að sjón versni 
út af því.  

Þeir Óskar og Eiríkur eru 
sammála um að það sé miður að 
Sjúkratryggingar stækki ekki 
kvótann fyrir þessar aðgerðir þar 
sem þetta séu þær augnaðgerðir 
sem bæti hvað mest lífsgæði eldra 
fólks, sem er í meirihluta þeirra 
sem fara í aðgerðirnar. Einar Stef-
ánsson, prófessor í augnlækning-
um og yfirlæknir augnlæknadeild-
ar Landspítala, tekur undir það. 

„Það er stórkostlega meingölluð 
niðurstaða í okkar ríkisrekstri að 
við skulum neita þessu gamla fólki 

um þessi ódýru lífsgæði eins og 
við sóum fé í annað sem er minna 
brýnt,“ segir Einar.  

„Þessar aðgerðir bæta senni-
lega lífsgæði fólks einna mest af 

öllum aðgerðum. Þetta eru einna 
árangursríkustu aðgerðirnar hvað 
varðar lengd þeirra, kostnað og 
svo ávinninginn af þeim,“ segir 
Óskar.     viktoria@frettabladid.is

Komast fyrr í augnaðgerð 
ef borgað er úr eigin vasa 
Langur biðlisti er í aðgerðir á augasteini. Augnlæknar geta sinnt mun fleiri aðgerðum en kvóti Sjúkratrygginga 
gerir ráð fyrir. Læknar segja að aðgerðin sé sú augnaðgerð sem bæti lífsgæði fólks hvað mest. 

LÖNG BIÐ   Biðlistinn eftir að komast í aðgerð á augasteini er langur. 

  Það er 
stórkostlega 
meingölluð 

niðurstaða í 
okkar ríkis-

rekstri að við 
skulum neita 

þessu gamla fólki um þessi 
ódýru lífsgæði

Einar Stefánsson,
yfirlæknir augnlækningadeildar LSH

STJÓRNMÁL Hanna Birna Kristjáns-
dóttir innanríkisráðherra segir að 
ályktun flokksráðs Vinstri grænna 
um að hún eigi að segja af sér sé 
ómakleg. 

„Mér finnst þetta ótrúlega ómak-
legt fyrir utan að það sem fram 
kemur í ályktuninni er ekki satt,“ 
sagði Hanna í þættinum Sprengi-
sandi á Bylgjunni í gær. Þegar 
hún var svo spurð hvort hún væri 
nær því núna en áður að segja af 
sér vegna lekamálsins svaraði hún: 
„Ég hef fyrir löngu sagt það og það 

hefur ekki breyst að ég er mjög 
hugsi yfir mörgu í stjórnmálunum.“ 

Hanna Birna sagðist ætla að fara 
yfir málið þegar rykið væri sest. 
Hún ítrekaði að hún teldi málið í 
grunninn vera mjög ljótan póli-
tískan leik. „Sú skoðun hefur ekki 
breyst,“ sagði hún. 

Flokksráðsfundur Vinstri grænna 
krafðist þess í ályktun um helgina 
að Hanna Birna segði af sér emb-
ætti, meðal annars fyrir að hafa 
sagt Alþingi ósatt og vegna afskipta 
af rannsókn lekamálsins.  - ak

Innanríkisráðherra gagnrýnir kröfu um að hún segi af sér vegna lekamálsins:

Segir ályktun VG ómaklega

ÓSÁTT VIÐ VG  Hanna Birna segist vera 
hugsi yfir mörgu í stjórnmálunum. Hún 
er ennþá þeirrar skoðunar að lekamálið 
sér „ljótur leikur“. 

1. Hve mörg tonn af sementi var 
áætlað að þyrfti við gerð Vaðlaheiða-
ganganna?
2. Í hvaða þáttum leikur Darri Ingólfs-
son?
3.Hve mörg prósent nemenda í öðrum 
bekk luku lesskimunarprófi ?

SVÖR:

1.Tvö hundruð tonn 2. Þáttaröðinni Stalker 
3. 66 prósent nemenda

EVRÓPUMÁL Finnar og Hollend-
ingar vilja að dyr Evrópusam-
bandsins standi Íslendingum 
áfram opnar, enda þótt nýr forseti 
framkvæmdastjórnar ESB vilji að 
fimm ára hlé verði gert á frekari 
stækkun sambandsins. Á fundi 
ráðherraráðsins í síðustu viku 
voru stækkunarmál til umræðu. 

Í minnisblaði af fundinum, sem 
fréttastofa hefur undir höndum, 
er bókað að Finnar hafi, með 
stuðningi Hollendinga, mælt fyrir 
því að dyr Evrópusambandsins 
stæðu Íslendingum áfram opnar. 
Er Ísland þannig tekið út fyrir 
sviga annarra umsóknarríkja og 
lagt til að fimm ára stækkunar-
stopp eigi ekki við um Ísland. 
Ekki var hreyft við andmælum 
við þessari tillögu á fundinum.  - þó

Stækkunarbann til umræðu:

Finnar bókuðu
um Íslendinga

EVRÓPUÞINGIÐ   Jean-Claude Juncker, 
næsti forseti framkvæmdastjórnar Evrópu-
sambandsins, hefur lýst því yfir að fimm 
ára hlé verði gert á frekari stækkun ESB.

NEPAL, AP Björgunarsveitir í 
Nepal segjast hafa bjargað öllum 
þeim fjallgöngumönnum sem 
sátu fastir eftir að mikið óveður 
gekk yfir landið í síðustu viku. Að 
minnsta kosti 39 létu lífið í veður-
ofsanum en nærri fjögur hundruð 
var bjargað.

Þetta er versta fjallgönguslys í 
Nepal í nærri tuttugu ár en árið 
1995 létust fjörutíu og tveir í 
miklum snjóflóðum í Everts-fjalli. 
Fjölmargra er þó enn saknað og 
því er ekki útilokað að tala látinna 
kunni að hækka.  - skþ

Björgunaraðgerðum lokið:

Öllum bjargað 

LÖGREGLA Lögregla veitti öku-
manni eftirför þegar hann stöðv-
aði ekki bifreið sína eins og 
lögregla gaf honum merki um 
aðfaranótt sunnudags, en akst-
urslag mannsins var undarlegt að 
mati lögreglu. Eftirförin endaði 
í Hafnarfirði en lögreglumenn 
óku þá á bifreið mannsins til að 
stöðva hann. 

Bæði bíll mannsins og lögreglu 
skemmdust en engin slys urðu á 
fólki. Ökumaður og farþegi í bíln-
um gistu fangageymslur.  - ak

Ökumaður neitaði að stöðva:

Eftirför endaði 
með árekstri

VEISTU SVARIÐ?

800
aðgerðir eru kvótinn frá 
Sjúkratryggingum. 

1.500
manns eru á biðlista eft ir 
aðgerðum.



150sm kælir með frysti

s

59.991
FULLT VERÐ 79.989

TILBOÐ

25%
AFSLÁTTUR

LLLL

25%
AFSLÁTTUR

Scandomestic SKF230  

166sm kælir með frysti

s

74.991
FULLT VERÐ 99.989

TILBOÐ

Vestfrost CW310M 

LT VLTLT V

25%
AFSLÁTTUR

Tilboðin gilda frá 27. október til 02. nóvember.

666
200sm kælir með frysti

ss

97.491
FULLT VERÐ 129.989

TILBOÐ

LLTLT

25%
AFSLÁTTUR

Opið mán. - fös.  kl. 11-19 
Laugardaga kl. 11-18 
Sunnudaga kl. 12-18 BEINT Á MÓTI IKEASÍMI 412 2200

Whirlpool WBE3714TS 

143sm kælir með frysti - Stál

m

59.991
FULLT VERÐ 79.989

TILBOÐ

25%
AFSLÁTTUR

186sm kælir með frysti

s

78.741
FULLT VERÐ 104.989

TILBOÐ

Beko CN232220 Candy CKDS5142X - Stál

Severin KS9892

102 lít
ra kæliskápur

2

33.741
FULLT VERÐ 44.989

TILBOÐ

LLTLT 

25%
AFSLÁTTUR

VEGNA VÖRUGJALDA 17% 8% AUKA VEGNA VEÐURS

AFSLÁTTUR
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INNANRÍKISMÁL Í drögum að nýrri 
reglugerð um umdæmi lögreglu-
stjóra og umdæmi sýslumanna 
sem innanríkisráðuneytið hefur 
birt á heimasíðu sinni, kemur fram 
að ekki er fyrirhugað að aðalstöð 
lögreglustjóra eða skrifstofa sýslu-
manns fyrir Vesturland verði á 
Akranesi. 

Ólafur Adolfsson, formaður 
bæjar ráðs Akraneskaupstaðar, er 
gáttaður á drögum ráðuneytisins, 
enda kaupstaðurinn langfjölmenn-
asti byggðakjarninn á Vesturlandi, 
með um 6.700 íbúa, um þrisvar 
sinnum fleiri íbúa en næst stærsti 
byggðakjarninn. „Það kemur okkur 
verulega á óvart ef reglugerðar-
drögin verða staðfest óbreytt,“ 
segir Ólafur.

Í drögunum kemur fram að koma 
eigi sýslumannsembættinu fyrir í 
Stykkishólmi og að embætti lög-
reglustjóra verði í Borgarnesi. Sam-
kvæmt Ólafi hefur enginn rökstuðn-
ingur komið fram um hvers vegna 
ráðherra velur að setja embættin á 
ofangreinda staði. 

Í reglugerðinni verður embætt-
um sýslumanna fækkað úr 24 í níu 
og embættum lögreglustjóra verður 
fækkað úr fimmtán í níu. Yfirstjórn 
lögreglu var aðskilin frá yfirstjórn 
sýslumannsembætta. Akurnesingar 
missa þar með bæði lögreglustjóra 
og sýslumann, sem eru einn og sami 
embættismaðurinn í dag.

„Í grunninn erum við alveg sam-
mála sameiningu embætta en við 
reiknuðum með að að minnsta 

kosti annað embættið yrði staðsett 
á Akranesi,“ segir Ólafur. 

Bæjarráðið og Regína Ásvalds-
dóttir, bæjarstjóri Akraneskaups-
staðar, hafa sent umsögn til innan-
ríkisráðuneytisins þar sem drögin 
að reglugerðinni eru gagnrýnd með 
ýmsum rökum. „Við fórum á fund 
með innanríkisráðherra í sumar 
og fengum fullvissu um að sá 
sem skipaður yrði lögreglustjóri í 
umdæminu hefði mikið um það að 
segja hvar skrifstofa lögreglustjóra 
yrði staðsett,“ segir Ólafur. 

Úlfar Lúðvíksson, nýskipaður 
lögreglustjóri umdæmisins, sendi 
bæjarstjóra Akraness og sveitar-
stjóra Borgarbyggðar tölvupóst í 
síðasta mánuði, þar sem hann skýr-

ir og rökstyður það mat sitt að aðal-
stöðvar lögreglustjóra skuli vera á 
Akranesi. 

Úlfar segir meðal annars í póstin-
um að eftir að hafa skoðað aðstöðu 
lögreglu á Snæfellsnesi, Borgarnesi 
og á Akranesi telji hann að heppi-
legast sé að aðalstöð lögreglustjóra 
verði á Akranesi. Hann bætir við að 
aðstaða lögreglunnar á Akranesi sé 
til fyrirmyndar, enda þar fjölmenn-
asta lögregluliðið á Vesturlandi. 
Lögreglustöðin í kaupstaðnum sé sú 
eina sem er með sólarhringsvakt og 
embættið þurfi að sýna styrk sinn 
í fjölmennasta byggðakjarnanum.

Bæjarráðið sendi umsögnina í 
gær og bíður nú niðurstöðu ráðu-
neytisins.  gunnarleo@frettabladid.is

Ekkert embætti á Akranesi
Í drögum að nýrri reglugerð sem innanríkisráðuneytið hefur birt um staðsetningu umdæma lögreglustjóra og 
umdæma sýslumanna kemur fram að hvorugt embættið verði staðsett í fjölmennasta kaupstað umdæmisins.

HENTUGUR 
STAÐUR  Akranes 
er fjölmennasti 
kaupstaðurinn í 
umdæminu og 
Úlfar Lúðvíksson 
lögreglustjóri 
mælir með að 
aðalstöð lög-
reglustjóra verði 
á Akranesi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

  Í grunn-
inn erum við 

alveg sam-
mála sam-

einingu 
embætta en 

við reikn-
uðum með að að minnsta 

kosti annað embættið yrði 
staðsett á Akranesi. 

Ólafur Adolfsson, formaður bæjarráðs 
Akraneskaupstaðar.

FJARSKIPTI Þrjú samtök höfunda-
réttarhafa hafa gefið þremur 
fjarskiptafyrirtækjum frest 
til miðvikudags til að svara 
því hvort lokað verði á aðgang 
viðskiptavina að vefsíðunum 
Deildu.net og Pirate Bay. 

Héraðsdómur úrskurðaði í síð-
ustu viku að setja ætti lögbann á 
aðgang viðskiptavina Vodafone 
og Hringdu að síðunum. Bæði 
fyrirtæki sögðust ekki ætla að 
loka fyrr en lögbannið sjálft 
lægi fyrir. 

Ef fyrirtækin hyggjast ekki 
ætla að loka aðgangi munu höf-
undarrétthafar að öllum lík-
indum höfða samskonar mál og 
gegn Vodafone og Hringdu. 
  - ak

Rétthafar óska eftir svörum:

Vilja vita hvort 
loka eigi Deildu

SUÐUR-KÓREA, AP Einn af skipu-
leggjendum tónleika í Suður-
Kóreu þar sem sextán létust 
og ellefu slösuðust þegar loft-
ræstirist hrundi er látinn. Lík 
mannsins fannst í morgun. 
Suðurkóreska lögreglan telur að 
maðurinn hafi fyrirfarið sér. 

Maðurinn sem um ræðir sá 
um öryggismál fyrir hönd eins 
af styrktaraðilum tónleikanna. 
Talið er að hann hafi stokkið 
fram af tíu hæða húsi nærri 
tónleikastaðnum í kjölfar yfir-
heyrslna hjá lögreglunni.  
  - ak

Skipuleggjandi fyrirfór sér:

Stökk fram af 
tíu hæða húsi



Einn af hverjum fimm karlmönnum yfir fimmtugt mun hljóta beinbrot vegna beinþynningar. 
Regluleg hreyfing, kalk og D-vítamín skila þér sterkari beinum.

Ekki bíða þar til þú brotnar til að gera eitthvað í málinu.
Taktu áhættupróf á www.beinvernd.is 

Í dag er Alþjóðlegi beinverndardagurinn.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

IA
 •

 N
M

6
50

2
9



20. október 2014  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 10

Viðreisn

Aðgangur er ókeypis og öllum heimill

Viðreisn boðar til fundar um landbúnaðarmál á
Hótel Hilton, Suðurlandsbraut 2, þriðjudaginn

21. október klukkan 17.00.

Daði Már Kristófersson,
hagfræðingur

Frummælendur:

Jóna Sólveig Elínardóttir,
alþjóðastjórnmálafræðingur

Er Ísland með besta landbúnaðarkerfi heims?

Jóhann Óli Eiðsson,
laganemi

Ásta Bjarnadóttir,
ráðgjafi

Fundarstjóri: 

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
ness hefur dæmt ummæli sem birt-
ust í bókinni Valsað milli vídda, 
sem kom út fyrir síðustu jól, dauð 
og ómerk. Bókin er eftir Þórunni 
Kristínu Emilsdóttur og í henni 
skrifar hún meðal annars: „Þegar 
ég var tíu ára gömul varð ég fyrir 
kynferðislegu ofbeldi“, „Það kom í 
ljós að ég var ekki sú eina sem hann 
hafði misnotað, hann hafði misnot-
að stúlkur í fjölskyldunni allt frá 
fjögurra ára aldri þeirra“.

Þórunn nafngreindi manninn 

ekki í bókinni. Í dómnum kemur 
hins vegar fram að hún hafði sam-
band við fjölmarga aðila í tengslum 
við útgáfuna og greindi frá því við 
hvern hún ætti. Sá stefndi Þórunni 
og segir ummælin uppspuna frá 
rótum.

Ragnar Þórður Jónasson, lög-
maður Þórunnar Kristínar segir 
ummæli Þórunnar vernduð af 
tjáningarfrelsisákvæði stjórnar-
skrárinnar. Þórunn Kristín heldur 
því fram að ummæli hennar séu 
sönn. Brotin hafi ekki verið kærð 

til lögreglu af tillitsemi við móður 
hennar. Þá benti Ragnar, lögmað-
ur Þórunnar, jafnframt á að ekki 
hafi farið mikið fyrir bókinni, hún 
hafi ekki selst í nema um 300 ein-
tökum og með því að stefna henni 
fyrir dóm sé í raun verið að vekja 
miklu meiri athygli á málinu en 
bókin gerði.

Héraðsdómur féllst ekki á þetta 
og dæmdi Þórunni til að greiða 
manninum 200 þúsund krónur í 
miskabætur auk vaxta og 450 þús-
und í málskostnað.   - jbg

Fór í meiðyrðarmál vegna frásagnar af kynferðislegu ofbeldi í bókinni Valsað milli vídda:

Ásökun um misnotkun dæmd dauð

Í DÓMSSAL   Þórunn Kristín hélt því 
fram fyrir Héraðsdómi Reykjaness að 
ummæli sín væru sönn.

SVÍÞJÓÐ Sænski sjóherinn hefur aukið viðbúnaðinn 
til muna í skerjagarðinum þar sem umfangsmikil leit 
fer nú fram að kafbáti, sem talinn er vera rússnesk-
ur. Enn hefur leitin engan árangur borið. Talið er að 
kafbáturinn eigi við einhvers konar vélarbilun að 
stríða en Rússar vísa þessum fullyrðingum á bug.

Á fimmtudag hleruðu sænsk yfirvöld talstöðvar-
samtal sem fór fram á neyðarrás rússneska kafbáta-
flotans sem ýtir undir þá kenningu að báturinn sé 
mögulega skemmdur. Sá sem sendi skilaboðin var 
staddur einhvers staðar í sænska skerjagarðinum en 
móttökustöðin var í Kaliningrad, þar sem höfuðstöðv-
ar rússnesku sjóhersdeildarinnar eru. Á föstudags-
kvöld urðu sænsk yfirvöld aftur vör við talstöðvar-
samskipti á neyðarrásinni en þá voru þau dulkóðuð. 

Sænskir kafbátar, sprengjuleitarskip, herskip og 
þyrlur leita nú af kappi á svæðinu. Rússneska varn-
armálaráðuneytið segir að enginn rússneskur kaf-
bátur sé í vandræðum í sænskri landhelgi.
Rússneskt flutningaskip hefur haldið sig rétt fyrir 
utan sænsku landhelgina en fram kemur í sænskum 
fjölmiðlum að skipið hafi á tímum kalda stríðsins 
verið einhvers konar móðurskip fyrir litla kafbáta. 

Skipið hvarf af ratsjá á laugardagskvöld eftir að 
slökkt var á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði þess. 
Skipið birtist síðan aftur að morgni sunnudags um 
sextíu kílómetra fyrir sunnan Stokkhólm.  - glp

Leit að kafbáti í sænska skerjagarðinum hefur engan árangur borið:

Rússar vísa fullyrðingum á bug

MIKILL VIÐBÚNAÐUR  Mörg skip leita að rússneskum kafbáti 
í sænska skerjagarðinum. NORDICPHOTOS/AFP

BANDARÍKIN, AP 52 ára gamall 
þriggja barna faðir í bænum 
Port Orange á Flórída skaut á 
þrjú börn sín, þar af dóu tvö, 
áður en hann tók eigið líf á 
föstudagsmorgun. Maðurinn 
hafði rifist við konu sína sam-
kvæmt upplýsingum lögreglu. 
Reuters greinir frá. 

Ellefu ára gamall drengur 
og fjórtán ára stúlka fundust 
látin á vettvangi ásamt föðurn-
um. Þriðja barnið, níu ára telpa, 
liggur þungt haldin á gjörgæslu-
deild Arnold Palmer-spítalans í 
Orlando.   - ktd

Tók upp byssu eftir rifrildi: 

Skaut börnin

NEYTENDUR „Umræðan síðustu 
daga sýnir hversu mikilvægt það 
er að ný neysluviðmið verði reikn-
uð út því það myndi tryggja að við 
værum öll að miða við sömu töl-
urnar og kæmi í veg fyrir eitthvað 
misræmi í kerfinu,“ segir Elsa 
Lára Arnardóttir, þingmaður og 
fyrsti flutningsmaður þingsálykt-
unartillögu um að ráðist verði í 
endurskoðun á útreikningi neyslu-
viðmiða fyrir íslensk heimili. 

Í tillögunni er Eygló Harðar-
dóttur, félags- og húsnæðismála-
ráðherra, falið að hefja vinnu við 
útreikning nýrra neysluviðmiða. 
Þau eigi að innihalda þá þætti sem 
núverandi viðmið byggjast á en 
einnig húsnæðiskostnað heimila. 

Elsa segir umræðuna í fjölmiðl-
um síðustu daga, um útgjöld heim-
ila til matarkaupa, sýna hversu 
mikilvægt það sé að ráðist verði í     
könnun á raunframfærslukostn-
aði einstaklinga og fjölskyldna í 
landinu. 

„Ég tel mjög brýnt að það mynd-
ist sátt um það hvað við þurfum 
virkilega að eiga til að geta lifað 
á Íslandi í dag. Sem dæmi hefur 
komið fram í fjölmiðlum að tals-
verður munur er á milli útreikn-
inga á matarkostnaði. Það væri til 
bóta ef við gætum leitað í tölu sem 
væri sú rétta um þennan kostn-
aðarlið sem öll heimili þurfa að 
bera.“

Hugmyndin að tillögunni  kom 
að sögn Elsu til vegna athuga-
semda forystumanna verkalýðs-
hreyfingarinnar og  Hagsmuna-
samtaka heimilanna.

„Þeim þótti mikilvægt að gerð-
ar yrðu breytingar á útreikningum 
neysluviðmiðanna, og að húsnæðis-

kostnaðurinn færi inn í þær tölur, 
því við þurfum jú öll að eiga þak 
yfir höfuðið,“ segir Elsa og tekur 
fram að tillagan miði við allan 
kostnað sem fellur til vegna eigin 
húsnæðis- eða leiguhúsnæðis.

Elsa og fimm aðrir þingmenn 
Framsóknarflokksins lögðu tillög-
una fram á þingi í síðasta mánuði. 
Hún er nú í umsagnarferli í vel-
ferðarnefnd Alþingis.   

„Ég er vongóð um að málið nái 
í gegn á þingi. Ég sit ekki í nefnd-
inni en veit að það eru einhverjir 
aðilar búnir að skila inn umsögn- 
um þar sem tekið er undir orð mín, 
og annarra Framsóknarmanna 
sem að þessu koma, um að þetta 

sé mjög brýnt. Því fleiri jákvæðar 
umsagnir því líklegra er að tillag-
an komist í gegn,“ segir Elsa.  

 haraldur@frettabladid.is

Gæti skapað sátt um 
hvað það kostar að lifa
Þingmaður Framsóknarflokksins segir umræðuna um útgjöld heimila til matar-
kaupa sýna mikilvægi þess að ráðist verði í útreikning nýrra neysluviðmiða. Vill að 
húsnæðiskostnaður verði tekinn inn í dæmið. Vongóður um að tillagan nái í gegn.

KEYPT INN  Mikil umræða hefur verið um útreikninga á útgjöldum heimila til 
matarkaupa í frumvarpi fjármálaráðherra um breytingar á virðisaukaskatti.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

  „Ég tel 
mjög brýnt að 

það myndist 
sátt um það 

hvað við 
þurfum að 
eiga til að 

geta lifað á Íslandi í dag.
Elsa Lára Arnardóttir 

þingkona Framsóknarflokksins
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Mennta- og menningarmálaráðherra 
hefur sent skólameisturum framhalds-
skóla bréf um að áhersla verði lögð á að 
stytta námsbrautir í þrjú ár. Ráðherrann 
hefur ennfremur látið hafa eftir sér að 
eitt verði yfir alla að ganga og skólar 
sem hafa skipulagt nám sitt út frá fjög-
urra ára námsbrautum fái engar „undan-
þágur“ enda sé búið að ákveða að fram-
haldsskólinn verði til þriggja ára.

Þetta gengur þvert á þá stefnu að 
skólar skuli hafa svigrúm til að móta sér 
sína sérstöðu en sú stefna var staðfest 
með lögum árið 2008 í tíð flokkssystur 
Illuga, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdótt-
ur. Raunar var lögunum beinlínis fylgt 
úr hlaði með þeim orðum að hér væri 
dregið úr miðstýringu, skólarnir myndu 
sjálfir skipuleggja sínar námsbrautir og 
skilgreina inntak stúdentsprófs og ann-
arra prófa; enginn einingafjöldi var skil-
greindur sem inntak stúdentsprófs og 
fjölbreytni var fagnað.

Ný aðalnámskrá sem kom út 2011 
endurspeglar þetta sjálfstæði skóla. Á 
svipuðum tíma var sett tiltekið eininga-
lágmark en skólum að öðru leyti falið að 
útfæra námsbrautir sem þeir hafa síðan 
gert hver af öðrum.

Nú kveður við nýjan tón. Farin er leið 

miðstýringar og skyndilega talað um 
undanþágur – þegar markmið laganna 
var einmitt fjölbreytni og því aldrei um 
að ræða að skólar fengju undanþágur 
heldur að þeir hefðu frelsi til að vera 
mismunandi. Þannig þyrftu nemendur 
ekki allir að velja sams konar leiðir.

Frelsið sem hinn nýi Sjálfstæðis-
flokkur predikar er frelsi fyrir hina fáu. 
Frelsi hinna fáu til að veiða fiskinn í 
sjónum, selja áfengi í sínum verslunum 
eða taka yfir rekstur almannaþjónustu 
og græða á henni en þegar illa gengur 
snúa aftur til ríkisins. Það frelsi er ekki 
frelsi einstaklingsins eða frelsi fagfólks 
til að byggja upp fjölbreytt skólastarf 
eins og ætlunin var með lögunum. Þegar 
til kastanna kemur snýst skólastefna 
flokksins um miðstýringu og valdboð 
þar sem engin virðing er borin fyrir 
gæðum menntunar og góðu skólastarfi 
um allt land. Kannski ekki að undra að 
hinn nýi Sjálfstæðisflokkur hafi hrapað 
í fylgi.

Frelsið orðið að undanþágu

ht.is

Næsta bylgja 
sjónvarpa er 
komin

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

AKRANES • AKUREYRI • HÚSAVÍK • EGILSSTAÐIR • SELFOSS • REYKJANESBÆR • REYKJAVÍK 

Philips Ambilight 
sjónvarp með 
Android stýrirkerfinu

MENNTUN

Katrín 
Jakobsdóttir
formaður Vinstri 
grænna

➜ Frelsið sem hinn nýi Sjálfstæðis-
fl okkur predikar er frelsi fyrir hina 
fáu.

M
enntamálaráðherrann Illugi Gunnarsson talaði um 
verknám og tækninám á Alþingi. Við það tilefni 
sagði hann að OECD hafi gert úttekt á starfs-
náminu á Íslandi. „Það er margt áhugavert sem 
þeir benda á sem við þurfum að hafa í huga þegar 

við skoðum uppbyggingu námsins, því að uppbyggingin er mjög 
flókin,“ sagði ráðherrann og sagði flækjustigið vera töluvert 
mikið. „Athugasemdir OECD eru nokkrar. Ég ætla að grípa niður 
í nokkrar til þess að skýra hvað það er sem við þurfum að horfa 
til,“ sagði menntamálaráðherrann. 

Fram kom að brottfall er allt 
of hátt, sérstaklega á starfs-
námsbrautunum, og við því þarf 
að bregðast. OECD sagði að þótt 
iðnnámskerfið sé sterkt sé það 
ekki notað utan hefðbundinna 
iðngreina. Þarna eru vannýtt 
tækifæri sem OECD bendir 
okkur á. Þeir benda líka á að 

framboð starfsnámsins taki fyrst og fremst mið af óskum nem-
enda en sinni lítt eða ekki nægjanlega þörfum vinnumarkaðarins. 
Það þarf líka að skoða,“ sagði ráðherra.

Gáum að því að hér er rekið menntakerfi sem fær allar þessar 
athugasemdir. Á sama tíma vantar stórkostlega margt fólk með 
þessa menntun að baki. Mörg dæmi eru um að fyrirtæki verði 
annað hvort að leita eftir erlendum starfsmönnum eða hreinlega 
að færa verkefni úr landi. En viti menn, þetta er ekki allt.

„Það er bent á, og þetta held ég að skipti miklu máli, að leiðir 
til háskólanáms að loknu starfsnámi á framhaldsskólastigi séu 
stundum óskýrar og erfitt að rata um kerfið. Tengsl á milli 
starfsnáms að loknu framhalds- og háskólanámi skorti oft svo 
fyrra nám er ekki metið auk þess sem starfsráðgjöf hafi nokkuð 
akademíska slagsíðu og skorti stundum alveg. Þetta eru dæmi um 
athugasemdir sem hafa verið gerðar af utanaðkomandi aðilum 
við uppbyggingu starfsnáms okkar.

Það er alveg augljóst, og við sjáum það á tölunum sem birtast 
okkur í námsvalinu hjá þeim sem eru að ljúka grunnskóla, að það 
eru allt of fáir og hafa verið allt of fáir, og hafa verið það ára-
tugum saman, sem fara í þetta nám. Við vitum að hlutfallið á að 
vera hærra. Það eru atriði sem gera það að verkum að ungmennin 
okkar velja sér frekar bóknám,“ sagði ráðherrann.

Gott er að geta þess sem vel er gert. Ráðherrann hefur rætt 
þetta við forystu atvinnulífsins og vonir standa til að fleiri komi 
að lausnum, enda er þetta ekki einungis mál ríkisvaldsins eða 
menntakerfisins. Hagur atvinnulífsins er aldeilis undir líka. „Ef 
krakkarnir upplifa það að námsleiðirnar séu að lokast hjá þeim, 
þó að ég viti að það eru möguleikar ef menn setjast yfir þetta, 
ef upplifunin er sú að þetta sé ekki nógu skýrt hefur það áhrif á 
námsvalið,“ sagði ráðherra.

„Ég held að ef við ætlum okkur virkilega að ná árangri í þessu 
verðum við að vera tilbúin til að gera alvöru breytingar á kerfinu, 
ekki einhverjar smálagfæringar og halda svo áfram að hjakka í 
sama farinu og við höfum verið í árum ef ekki áratugum saman 
með allt of fáa sem fara í iðnnámið. Uppbygging námsins þarf að 
vera betri.“

OECD gerir athugasemdir og bendir á vantkanta:

Flækjustigið er 
töluvert mikið

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is

Óeining hjá VG um Hönnu Birnu
Ein af ályktununum sem voru sam-
þykktar á flokksráðsfundi Vinstri 
grænna um helgina var um að Hanna 
Birna Kristjánsdóttir innanríkisráð-
herra segi af sér embætti. Heimildir, 
úr herbúðum VG, segja að fjarri fari að 
sátt ríki um niðurstöðuna. Það ku hafa 
verið yngri flokksmenn sem fluttu til-
löguna og fengu samþykkta. Í ályktun-
inni segir að með öllu sé óviðunandi 
að viðkvæmum persónuupplýsingum 
um hælisleitanda hafi verið lekið frá 
skrifstofu innanríkisráðherra. Þá 
gagnrýnir VG að ráðherra hafi 
ekki farið rétt með gagnvart 
þinginu og að ráðherra hafi 
haft bein afskipti af rann-
sókninni í samskiptum sínum 
við lögreglustjórann á höfuð-
borgarsvæðinu. 

Bara hagfræðifrasar
Guðmundur Þ.  Ragnarsson, sem er 
formaður eins af stærstu verkalýðs-
félögum landsins, VM, er ekki yfir sig 
hrifinn af því sem berst úr herbúðum 
viðsemjenda sinna. „Hagfræðifras-
arnir er það eina sem kemur úr 
fílabeinsturni SA enda vilja samtökin 
ekki missa frá sér miðstýringuna sem 
þau hafa komið á. Miðstýring SA er að 
draga úr allri framþróun og aukinni 
framlegð sem margar atvinnugreinar 

eiga auðvelt með að bæta.“ Guð-
mundur segir að eftir margar 

tilraunir sé fullreynt 
með kjarasamninga 
sem byggja á lágum 
launahækkunum og 

væntingum um litla 
verðbólgu. Þær hafa allar 

farið á sama veg. 

Davíð er vinur minn
Jón Steinar Gunnlaugsson, hæsta-
réttarlögmaður og fyrrverandi hæsta-
réttardómari, var gestur í þættinum 
Sprengisandur á Bylgjunni í gær, þar 
kom meðal annars til umræðu vinátta 
hans og Davíðs Oddssonar, ritstjóra 
Morgunblaðsins. Jón Steinar sagði 
Davíð vera góðan vin og gegnheilan. 
Jón Steinar talaði einnig um forseta 
lýðveldisins, Ólaf Ragnar Grímsson, 
en hann er ekki eins hátt skrifaður 
hjá lögmanninum. Þrátt fyrir að vera 

ekki aðdáandi forsetans sagðist 
hann sáttur með þá afstöðu sem 
Ólafur Ragnar tók í Icesave-mál-
inu. En það var vegna framboðs 
Ólafs Ragnars sem Jón Steinar 

lét af formennsku í yfirkjör-
stjórn í Reykjavík. 

 sme@frettabladid.is
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Því fylgja ýmsar þversagnir 
að vera í Sjálfstæðisflokknum. 
Skattalækkunarflokkur sem 
hækkar skatta á mat. Einka-
framtakssinnar sem hreiðra um 
sig hjá ríkinu hvar sem glufa 
sést. Og alkunnir eyðsluseggir 
fyrirhrunsáranna komnir með 
áminnandi sparnaðarfingur á 
loft gagnvart nauðsynlegum 
sameiginlegum útgjöldum úr 
sameiginlegum sjóðum til sam-
eiginlegra mála. 

Stuðningur við frjálsa fákeppni
Sjálfstæðisflokkurinn passar 
sína. Hann er fákeppniseftirlit-
ið. Stundum virkar þetta svona á 
mann: Sjálfstæðismenn aðhyll-
ast samkeppnisrekstur þar sem 
opinber rekstur á við en styðja 
fákeppni þar sem frjáls sam-
keppni ætti að ríkja.

Þeir vilja að einokun og mið-
stýring sé á matvælamarkaði 
þar sem ótal framleiðendur ættu 
með réttu að keppast við að búa 
eitthvað gómsætt til sem höfðað 
gæti til neytenda; smáframleið-
endum er gert erfitt fyrir með 
smámunasemi og yfirgengilegu 
reglufargani og allt gert til að 
drepa niður framtak og hugvit. 
Í sjávarútvegi miðast allt við að 
hámarka arð fárra og sístækk-
andi stórútgerða og ekki skirrst 
við að loka aðgangi að lífsbjörg-
inni fyrir fólki sem um aldir 
hefur sótt sjóinn vegna góðra 
náttúrulegra aðstæðna. Þeir 
seldu Símann svo að nú er eng-
inn sem telur sig bera ábyrgð á 
því að sómasamlegt netsamband 
sé um allt land. Og þegar kemur 
að velferðarmálunum – sem 
kjósendur eru almennt sammála 
um að eigi heima í opinberum 
rekstri – leitar flokkurinn allra 
leiða til að greiða götu fólks sem 
lítur á sjúklinga sem auðlind; 
vill gera umönnun veikra og 

aldraðra að féþúfu; iðar í skinn-
inu að greiða sér „arðgreiðslur“ 
af skólahaldi. 

Eins og dæmin sanna.  Í 
því ljósi má sjá fyrirætlanir 
menntamálaráðherra um að 
meina fólki yfir 25 ára aldri um 
aðgang að framhaldsskólum 
landsins, og ætlar jafnvel að 
leggja niður eina af sögufræg-
ustu og ástsælustu menntastofn-
unum landsins, Öldungadeildina 
við MH, í þessu skyni. Handan 
við hornið bíða þeir, arðgreiðslu-
mennirnir, núandi saman lófum 
af spenningi yfir því að fá nú 
þessa auðlind afhenta frá sínum 
mönnum í fákeppniseftirlitinu.

Vissulega eiga einstrengings-
legar kreddur um rekstrarform 
ekki við í þessum málum frekar 
en öðrum. Við höfum dæmi um 
framúrskarandi einkaskóla á 
öllum skólastigum sem sjálfsagt 
er að starfi við hlið hins opin-
bera kerfis, bæði í listum og 
annarri mennt. En dæmin sanna 
líka hitt: að þeir starfa því betur 
sem undirstaðan sem fengin 
er með opinberum rekstri á 
almennu skólakerfi er betri. Og 
að drifkrafturinn í góðu skóla-
starfi er ævinlega hugsjón um 
það sem skólastarfið snýst um 
og löngun til að deila þekkingu 
og visku, en aldrei peningagróði 
í sjálfu sér. Hið opinbera skóla-
kerfi myndar grunninn sem allt 
hitt byggir á, og það má aldrei 
vera rekið samkvæmt hagnað-
arsjónarmiðum eða búðarloku-
hugsunarhætti, þó að vissulega 
þurfi ekki heldur að sóa pening-
um í óþarfa á borð við steypu, 
eins og manni sýnist stundum 
þegar horft er á skólahús hér 
á landi sem eru því stórfeng-
legri musteri mennta sem fram-
lögin til sjálfrar starfseminn-
ar eru nánasarlegri. Sá gamli 
nemandi í Vogaskóla sem hér 
skrifar getur vart ekið ógrát-
andi framhjá sínum gamla 
barnaskóla sem jafnaður var við 
jörðu nýlega til að reisa þar eitt-
hvert glæsihýsið undir skóla-
starfið, væntanlega með vel-
þóknum fjármálayfirvalda, sem 
þykir öllum þeim peningum til 
menntamála vel varið sem renna 
í vasa verktaka. 

Öldungadeildin
Meðal þess sem hefur verið 
ánægjulegt einkenni á íslensku 
samfélagi fram til þessa er 
viss félagslegur hreyfanleiki, 
sveigjanleiki; möguleiki á því að 
söðla um í lífinu og gera eitthvað 
alveg nýtt. Fólk hefur getað 
stundað nám með vinnu sinni 
og hægt og rólega aflað sér rétt-
inda á nýjum vettvangi.

Margt fólk sem nú er komið 
yfir miðjan aldur hefur ánægju-
lega sögu að segja um veru sína 
við Öldungadeild MH, þar sem 
námið er sniðið að þörfum vinn-
andi fólks og fjölskyldufólks. 
Stundum eru þetta konur sem 
áttu börn snemma og hættu í 
námi til að sinna uppeldi þeirra 
og uppbyggingu heimilisins en 
þarna hafa líka verið karlmenn 
sem hættu af alls konar ástæð-
um snemma í skóla til þess að 
fara að vinna eða elta uppi ein-
hverja drauma – eða lentu í ein-
hverju. Öldungadeildin hefur 
staðið fólki til boða sem raun-
verulegur valkostur og þar 
hefur í tímans rás safnast dýr-
mæt reynsla og þekking í full-
orðinsfræðslu; deildin hefur haft 
orð á sér fyrir að vera aðgengi-
leg án þess að slegið sé af þeim 
kröfum sem þarf að uppfylla til 
að ná stúdentsprófi. Ekki þarf 
að fara mörgum orðum um þjóð-
hagslegt gildi þessarar starf-
semi.

Öllu er afmörkuð stund og 
hugsanlegt er að sá tími sem 
Öldungadeildinni var mældur sé 
nú á enda runninn – hún tilheyri 
annars konar samfélagi. Þar 
kemur ýmislegt til álita; en þó 
ekki það sjónarmið að menntun 
og fræðsla eigi að fara fram á 
forsendum hagnaðarvonar og 
arðgreiðsluvæntinga. Þá er voð-
inn vís. 
Eins og dæmin sanna.

Fákeppniseftirlitið
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Þeir seldu Símann 
svo að nú er enginn 

sem telur sig bera ábyrgð á 
því að sómasamlegt net-
samband sé um allt land. 

Aðgengi heyrnar-
skertra að fréttum 
og dagskrárefni 
í sjónvarpi var 
nýlega til umfjöll-
unar í innsendum 
greinum í Frétta-
blaðinu og Morg-
unblaðinu. Við 
færum greina-
höfundum þakkir 
fyrir að efna til 
umræðu um þetta 
mikilvæga málefni. Í opnu bréfi í 
Fréttablaðinu, um aðgengi heyrn-
arskertra að íslenskri menningu og 
þátttöku í samfélagsumræðu, spyr 
Rannveig Magnúsdóttir hvort RÚV 
uppfylli lagalegar skyldur sínar 
við heyrnarskerta. Í grein um text-
un frétta og fréttatengds efnis í 
Morgunblaðinu fullyrðir Daniel 
G. Björnsson að eftir kosningaum-
fjöllun 2013 hafi dregið verulega úr 
textun í sjónvarpi.

Því er til að svara að í 6. gr. laga 
um Ríkisútvarpið, nr. 23/2013, er 
stuðlað að því að heyrnar- og sjón-
skertir fái upplýsingar og geti verið 
virkir þátttakendur í samfélaginu. 
Ríkisútvarpið tekur það hlutverk 
sitt alvarlega að veita heyrnar- 
og sjónskertum víðtæka þjónustu 
jafnt við miðlun menningar og upp-
lýsinga er varða allan almenning. 
Okkar metnaðarmál er að sinna 
öllum landsmönnum eins vel og 
kostur er.

Allt fyrirfram unnið dagskrár-
efni Ríkisútvarpsins, íslenskt sem 
erlent, er sent út með texta. Texti 
með innlendu efni er birtur á síðu 
888 í textavarpinu. Kvöldfréttir kl. 
19 og íþróttir að þeim loknum eru 
sendar út með skjátexta. Þess má 
geta að í nýliðnum ágústmánuði 
voru sendir út 102 dagskrárliðir 
af innlendu efni með texta, sam-
tals 61 klst. Allt erlent efni, jafnt 
fréttir sem fróðleikur og afþrey-
ing, er þýtt og sent út með íslensk-
um texta, nema í fáeinum tilvikum 
þegar erlent efni er sýnt í beinni 
útsendingu. Markmiðið er að auka 
þessa þjónustu enn frekar og sem 
dæmi má nefna að frá ágúst 2012 
til júlí 2013 jókst textun á síðu 888 
í textavarpinu um 35%, úr 303 klst. 
í 408 klst. 

Sem fyrr flytur RÚV daglega 
fréttir á táknmáli og þær eru 
jafnframt aðgengilegar í Sarpin-
um á rúv.is. Ríkisútvarpið er eina 
íslenska fréttaveitan sem býður upp 
á sjónvarpsfréttir ætlaðar heyrnar-
lausum. Þegar flytja þarf fréttir af 
náttúruhamförum sem snerta alla 

landsmenn er kallaður til rittúlkur 
sem og þegar túlka þarf lengri við-
töl og annað efni í beinni útsend-
ingu. Í aðdraganda kosninga er rit-
túlkur nýttur eftir föngum. 

Rittúlka vantar
Sárafáir sinna rittúlkun og aðeins 
einn túlkur er tiltækur fyrir RÚV. 
Ein manneskja getur ekki túlkað 
heila kosninganótt eða í löngum 
útsendingum vegna náttúruham-
fara. Kastljós og aðrir fréttatengd-
ir þættir, sem eru að mestu í beinni 
útsendingu og ekki lesnir upp eftir 
handriti, eru ekki textaðir. Til að 
svo geti orðið þarf fleiri rittúlka. 
Sem fyrr segir er ekki völ á þeim. 
Fjárráð Ríkisútvarpsins eru tak-
mörkuð en fæð rittúlka er meiri 
hindrun í þjónustu RÚV. Nauðsyn-
legt er að mennta fleiri rittúlka og 
það er nokkuð sem stjórnvöld þurfa 
að hlúa að og styðja samhliða laga-
setningu í þágu heyrnarskertra þar 
sem um er að ræða brýnt jafnrétt-
ismál. RÚV flytur daglega frétt-
ir á táknmáli sem eru jafnframt 
aðgengilegar á rúv.is. 

Endurbættur vefurinn lítur dags-
ins ljós á næstu vikum og þar verð-
ur meðal annars áhersla á að greina 
frá efni þátta í öllum miðlum RÚV 
svo aðgengi heyrnarskertra að 
útvarpsþáttum eykst. Þar er líka 
gott aðgengi að fréttum og frétta-
vakt allan sólarhringinn. Við erum 
því sammála Rannveigu sem segir 
að tæknin standi ekki lengur í vegi 
fyrir aðgengi heyrnarskertra að 
dagskrá Ríkisútvarpsins.

Því má vera ljóst að Ríkisútvarp-
ið fer að lögum um aðgengi að dag-
skrárefni. Okkur er mikið í mun að 
þjónusta RÚV sé öllum aðgengileg 
og leitum sífellt nýrra og betri leiða 
til að tryggja það. Nú stendur yfir 
stefnumótun um aðgengismál og 
unnið er að nýjum þjónustusamn-
ingi við mennta- og menningar-
málaráðherra, því þótt þjónust-
an hafi tekið framförum, þá hefur 
starfsfólk RÚV metnað til að gera 
enn betur í náinni framtíð.

Aðgengismál 
í fyrirrúmi hjá RÚV

Miðvikudaginn 22. október 
hafa meðlimir FT fyrirhug-
að verkfall ef ekki næst að 
samþykkja kjarasamn-
ing við Samband íslenskra 
sveitafélaga. FT er eina 
félagið innan KÍ sem ekki 
hefur fengið nýjan kjara-
samning þrátt fyrir 10 
mánaða bið. Hvað á það 
þýða?

Þetta fólk hefur margt 
hvert varið miklum fjár-
munum og tíma í að mennta 
sig í skólum víðs vegar um 
heiminn og komið heim með mikla 
þekkingu til að miðla til nemenda 
sinna. Á síðustu sjö árum hef ég 
hlotið tónlistarmenntun í Skóla-
hljómsveit Kópavogs og nú í Tón-
listarskóla Reykjavíkur og get ég 
því vottað að starf þessa fólks er 
gjörsamlega vanmetið meðal sveit-
arfélaganna. Það sem þetta fólk 
gerir á hverjum degi eru svo mikil 
kraftaverk að því er vart hægt að 
lýsa með orðum. Ekki nóg með að 
ég hafi lært að spila á hljóðfæri og 
lesa nótur heldur hef ég líka lært 
svo margt varðandi mannleg sam-
skipti og aga. 

Ég hef oft hugsað um 
hvað það væri gaman að 
vera tónlistarkennari og 
fá að taka þátt í framför-
um nemenda sinna og jafn-
vel hjálpa til við að búa til 

einhvern snilling. En þá fer maður 
að hugsa um launin. Er ég tilbúin 
að eyða fjölda ára í að mennta mig 
á hljóðfærið mitt og fá síðan ekki 
laun sem geta borgað námslán-
in … ég satt best að segja er ekki 
viss. Því miður held ég að það séu 
margir á mínum aldri á svipuðum 
stað. Ef það á að verða endurnýj-
un í stétt tónlistarkennara þarf að 
bæta kjarasamningana til þess að 
laða fleiri að en fyrst og fremst er 
kominn tími til að launa núverandi 
kennurum fyrir þeirra ómetanlega 
framlag til menntunar, með því að 
bæta kjör þeirra.

Metum tónlistarmennt-
un að verðleikum

MENNTUN

Helga 
Mikaelsdóttir
nemandi í Tón-
listarskólanum í 
Reykjavík

➜ Það sem þetta fólk 
gerir á hverjum degi 
eru svo mikil krafta-
verk að því er vart 
hægt að lýsa með 
orðum. 

RÚV

Margrét 
Magnúsdóttir
skrifstofustjóri

Anna Sigríður 
Þráinsdóttir
málfarsráðunautur

➜ Þar er líka 
gott aðgengi 
að fréttum 
og fréttavakt 
allan sólar-
hringinn.



20. október 2014  MÁNUDAGUR| TÍMAMÓT | 14TÍMAMÓT
20. október 2014  MÁNUDAGUR

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson 
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason 
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson 
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

önnumst við alla þætti þjónustunnar

Þegar andlát ber 
að höndum

Með virðingu og 
umhyggju að leiðarljósi
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Við þjónum allan sólarhringinn

Reynsla – Umhyggja – Traust

Ástkær eiginkona mín,  
systir okkar, mágkona og trúsystir,

IIRIS GEELNARD
     trúboði,

lést þann 10. október sl. á Kvennadeild 
Landspítalans við Hringbraut. Útför fer fram 
í kyrrþey en minningarathöfn verður haldin í 
ríkissal Votta Jehóva að Hraunbæ 113  
í Reykjavík þann 22. október kl. 14.00.

 Kjell H. Geelnard  
Roope og Lill Engstrøm 
Rolf N. Nordstrøm
Gulli Geelnard
Eylon og Harriet Nilzen 
Hans og Birgit Ellkvist
 og öll trúsystkini.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

GUÐRÚN MAGNÚSDÓTTIR  
STRANDBERG

frá Hellum, Landsveit, áður til heimilis  
að Melgerði 32, Kópavogi, 

lést á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 
föstudaginn 10. október sl. Útför Guðrúnar fer fram  
frá Kópavogskirkju föstudaginn 24. október nk. og hefst kl. 13.00. 
 

Auður F. Strandberg
Magnús F. Strandberg  Ingibjörg Bragadóttir
Birgir F. Strandberg
Sveinbjörn F. Strandberg  Kristín Jónsdóttir
Agnar F. Strandberg  Brynja Stefnisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

Fimmtudaginn 16. október afhenti 
styrktarfélagið Göngum saman styrki 
til grunnrannsókna á brjóstakrabba-
meini. Styrkurinn hljóðaði alls upp á 
10,3 milljónir króna og skiptist hann á 
milli sex aðila. Styrkirnir eru afhentir 
íslenskum vísindamönnum sem stunda 
grunnrannsóknir á brjóstakrabbameini. 
„Þetta er í áttunda sinn sem við afhend-
um styrki sem þessa á þeim sjö árum 
sem félagið hefur starfað. Með þessum 
styrk núna höfum við samtals veitt 50 
milljónir í styrki til íslenskra vísinda-
manna sem flestir eru í meistara- eða 
doktorsnámi við Háskóla Íslands,“ segir 
Gunnhildur Óskarsdóttir, formaður 
Göngum saman. Hún segir styrkveit-
ingu sem þessa gríðarlega mikilvægan 
þátt fyrir rannsóknir á brjóstakrabba-
meini, bæði hér heima og fyrir alþjóða-
samfélagið. 

„Það hefur svo gríðarlega mikið gildi 
að við getum lagt okkar af mörkum á 
vogarskálarnar til þess að komast að 
meiru um þennan algenga sjúkdóm,“ 
segir hún. Samtökin byggja starf sitt 

alfarið á þátttöku almennings og frjáls-
um framlögum einstaklinga, en einnig 
hafa ýmis félagasamtök og fyrirtæki 
lagt samtökunum lið. „Styrkveiting-
in í ár kemur að mestu leyti frá ein-
staklingum sem hafa lagt hafa sitt af 
mörkum til dæmis í tengslum við árlega 
styrktargöngu félagsins á mæðradag-
inn, með söfnun í Reykjavíkurmaraþon-
inu og kaupum á söluvarningi félagsins. 
Það skiptir svo miklu máli að fólk geti 
lagt sitt af mörkum á fjölbreyttan hátt 
og séð að hver króna skila sér beint til 
félagsins,“ segir hún. 

Stærsta fjáröflunin í ár var ganga 
sem haldin var til minningar um Krist-
björgu Marteinsdóttur, sem gegndi 
embætti formanns fjáröflunarnefnd-
ar félagsins þegar hún lést árið 2009. 
„Fjölskylda hennar afhenti félaginu 
2,5 milljónir í styrktarsjóðinn, sem er 
afrakstur minningargöngunnar sem 
var haldin á Siglufirði þann 30. ágúst 
síðastliðinn og gengið í gegnum Héð-
insfjarðargöngin,“ segir hún. adda@
frettabladid.is  

Styrkja rannsóknir á 
brjóstakrabbameini
Samtökin Göngum saman afh entu í áttunda sinn styrkveitingu til grunnrannsókna á 
brjóstakrabbameini. Formaður félagsins segir þessar rannsóknir gríðarlega mikilvægar 
fyrir áframhaldandi rannsóknir hér heima.  

FOR-
MAÐURINN 
ÁSAMT 
STYRKÞEGUM 
 Gunnhildur 
Óskarsdóttir 
formaður 
Göngum saman 
og styrkþegar 
2014, f.v. Ólafur 
Andri Stefáns-
son, Borgþór 
Pétursson, 
Anna Marz-
ellíusardóttir, 
Guðrún Valdi-
marsdóttir fyrir 
hönd Helgu 
Þráinsdóttur, 
Jón Þór 
Bergþórsson 
og Þorkell 
Guðjónsson.

■ Anna Marzellíusardóttir: Leit að 
áhrifabreytingum í erfðaefni fjöl-
skyldna með háa tíðni brjóstakrabba-
meins. 1,8 milljónir króna.
■ Borgþór Pétursson: Áhrif sviperfða 
á lyfjanæmi í brjósta- og eggjastokka-
krabbameinum. 2 milljónir króna
■ Helga Þráinsdóttir: Samspil 
TGFbeta og Thrombospondin-1 í 
æðaþeli og brjóstakrabbameini. 1,5 
milljónir króna
■ Jón Þór Bergþórsson: Vefjastofn-
frumur og krabbameinsfrumur í 
brjóstkirtli: eiginleikar þeirra og 
lyfjanæmi. 1 milljón króna
■ Ólafur Andri Stefánsson: Vægi 
sviperfða sem forspárþættir í  brjósta-
krabbameinum. 1,5 milljónir króna
■ Þorkell Guðjónsson: Áhrif USPL1 á 
eðlilega virkni BRCA1 og hugsanlegt 
hlutverk í þróun  brjóstakrabbameins. 
2,5 milljónir króna

➜ Þau fengu styrki

Þann 20. október 1968 gekk fyrrverandi 
forsetafrú Bandaríkjanna, Jacqueline 
Kennedy, að eiga gríska skipakónginn 
Aristotle Onassis. Athöfnin fór fram á 
rísku eyjunni Skorpios. Þótti það skyn-
samlegt af Kennedy að giftast Onassis 
þar sem hann var vellauðugur og hafði 
nógu mikil völd til þess að vernda hana. 
Onassis yfirgaf söngkonuna Mariu Callas 
til þess að kvænast Kennedy, og ollu 
sambandsslitin Callas ævarandi ástarsorg. 
Umfjöllun fjölmiðla um hjónabandið var 
fyrst um sinn fjandsamleg, en þetta nýja 
hjónaband syrgjandi forsetaekkjunnar 
þótti saurga ímynd hennar. Margir litu 

þó á hjónabandið sem jákvætt tákn fyrir 
hina amerísku nútímakonu sem hikaði 
hvergi við að gæta sinna fjárhagslegu 
hagsmuna og standa vörð um  fjölskyldu 
sína í leiðinni. Fyrst um sinn virtist 
hjónabandið vera hið hamingjusamasta 
og þau blómstruðu. En fljótt kom hið 
sanna kom í ljós. Hjónin eyddu sífellt 
minni tíma saman og þótt Onassis leggði 
sig allan fram um að vera stjúpbörnunum 
góð föðurímynd, var samband Jackie við 
stjúpdóttur sína, Christinu Onassis, ekki 
gott enda var hún flesta daga upptekin 
við ferðalög og verslunarferðir. Þegar 
ævidagar Onassis voru taldir, var Jackie 

með börnum sínum í New york. Arfur 
hennar takmarkaðist við kaupmála, en 
samkvæmt grískum erfðalögum var út-
lendingum bannað að erfa nema hluta af 
eignum Grikkja. Jackie gekkst við tilboði 
frá Christinu sem bauð henni 26 milljónir 
Bandaríkjadala í arf og afsalaði sér öllum 
kröfum til eigna Onassis.

ÞETTA GERÐIST 20.OKTÓBER 1968

Jackie Kennedy verður Onassis
1728 Stór hluti bókasafns Árna Magnússonar verður eldi að 
bráð í stórbruna í Kaupmannahöfn.
1818 Bandaríkin og Bretland samþykkja sameiginlega stjórn yfir 
Oregon-fylki.
1822 London Sunday Times er gefið út í fyrsta sinn.
1905 Landsdómur er stofnaður til þess að dæma í málum gegn 
ráðherrum.
1965 Bítlarnir fá gullplötu fyrir lagið Yesterday.
1977 Þrír meðlimir hljómsveitarinnar Lynyrd Skynyrd farast í 
flugslysi.

1989 Borgarleikhúsið í Reykjavík er vígt, en það hafði verið 
þrettán ár í byggingu. 



SUPER CHARGE 
EXTREME 4.0
INNIHELDUR:
Orkublandan
■ Di-arganine
■ Taurine
■ Arganine alpha
■ L-Citrulline
■ L-Tyrosine
■ Koffín
Styrkur, einbeiting 
og úthald
■ Kre-Alak-
lyn(kreatín)
■ Betapure
Endurhleðsla 
■ Beta Alanine
■ Glutamine

Super Charge Extreme 4.0 fæðu-
bótar efnið er allt sem þarf til 
æfinga í einni vöru. Fæðubótar-

efnið  er háþróuð vara frá Labrada 
Inc. að sögn Davíðs Más Sigurðssonar 
hjá Söluafli sem flytur efnið inn en 
Labrada Inc. hefur starfað við fram-
leiðslu og þróun fæðubótarefna í hátt 
í tuttugu ár. 

„Fyrirtækið starfar undir slagorðinu 
„The Most Trusted Name in Sports 
Nutrition“ og stendur fyllilega undir 
því enda margverðlaunað fyrir bragð, 
gæði og virkni. Super Charge Extreme 
4.0 inniheldur tíu virk efni sem vinna 
með þér fyrir æfingu, meðan á henni 
stendur og endurhleður svo  líkamann 
á milli æfinga. Super Charge Extreme 
keyrir því upp orku og einbeitingu 
auk þess að auka styrk og úthald. 
Efnið margfaldar auk þess brennsluna 
meðan á æfingum stendur.“

Gunnar Sigurðsson, IFBB Classic 
Bodybuilding, hefur góða reynslu 
af Super Charge Extreme 4.0. „Þar 
sem ég æfi mjög mikið þarf ég að 
taka fæðubótarefni mér til stuðnings 
og hvatningar. Það besta við Super 
Charge Extreme er að efnið keyrir 
mig upp andlega og ég er mun betur 
stemmdur alla æfinguna. Þegar ég tek 
Super Charge Extreme er æfingin mun 
skemmtilegri, ég lyfti meiri þyngdum 
og oftar auk þess að finna aukinn 
kraft og betra úthald. Áður þurfti 
ég að taka glútamín, beta alanine, 

kreatín, amínósýrur, preworkout og 
diarg anine allt í sitthvorum skammt-
inum og var með endalausar dósir úti 
um allt. Í dag fæ ég þetta allt og meira 
til í einum skammti af Super Charge 
Extreme. Þvílíkur munur og hagræð-
ing. Það hefur aldrei verið skemmti-
legra að æfa og ég hef aldrei verið í 
jafn góðu formi og núna. Því mæli ég 
eindregið með því að lesendur prófi 
Super Charge Extreme ef þeir vilja 
ná hámarksárangri og hafa um leið 
gaman af æfingunum.“  
 
Varan er til sölu í öllum verslunum 
Hagkaupa og Iceland. Frekari upp-
lýsingar eru inn á www.leanbody.is. 

ALLT SEM ÞARF TIL 
ÆFINGA Í EINNI VÖRU
SÖLUAFL KYNNIR  Super Charge Extreme 4.0 inniheldur öll virk efni sem þarf 
fyrir æfingar meðan á þeim stendur og endurhleður líkamann á milli æfinga.

BRAGÐ-
GOTT Super 
Charge 
Extreme 
4.0 fæst 
í þremur 
bragðteg-
undum.

GÓÐUR ÁRANGUR
„Það hefur aldrei verið 
skemmtilegra að æfa og 
ég hef aldrei verið í jafn 
góðu formi og núna,“ 
segir Gunnar Sigurðs-
son.
MYND/ERNIR

ÍSKAFFIMOLAR
Ískaffi er svalandi og gott en gallinn 

við það er að eftir smá stund bráðna 
klakarnir og kaffið þynnist út. Það má 

sporna við þessu með því að frysta kaffi 
í klakaboxi og nota út í ískaffið.

Veldu öruggt start með TUDOR.



FÓLK|HEIMILI

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Kolbeinn Kolbeinsson, kkolbeins@365.is, s. 512 5447
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

GÓÐUR TÍMI TIL GRÓÐURSETNINGAR
Það vill loða við að fólk noti einungis vorin til að 
planta. Nú er hins vegar ágætis tími til að gróður-
setja og flytja plöntur og eins ef þarf að skipta upp 
fjölærum blómum. Það er enn raki í jörðu, plönt-
urnar búnar í vexti og verður því minna um raskið.

SKÝLA ÞARF NÝGRÓÐURSETTU 
Hafi maður gróðursett eitthvað sígrænt í ár svo 
sem greni, furu, lyngrós eða sýprus, á undantekn-
ingarlaust að skýla því fyrsta veturinn. Þetta þarf 
að gera áður en jörð frýs svo hægt sé að koma nið-
ur spýtum og strengja svo striga eða plast í kring.

EKKI SLÁ OF SNÖGGT
Það borgar sig ekki að slá grasblettinn of snöggan 
fyrir veturinn. Hafa hann frekar loðinn svo hann 
hylji svörðinn, annars myndast mosi. Mosinn held-
ur nefnilega áfram að ljóstillífa yfir veturinn meðan 
grasið leggst í dvala. 

LAUFIÐ Í BLÓMABEÐIN
Þar sem mikið er af trjágróðri og runnum fellur 
mikið af laufi. Raka þarf laufið af grasblettinum, 
annars kafnar grasið og flötin verður  blettótt. Raka 
á laufið út í beðin eða setja í safnhaug þar sem 
það er fljótt að brotna niður og í raun besti lífræni 
áburðurinn.

SAFNA FRÆJUM OG HREINSA
Nú er tíminn til að safna fræjum svo sem reyni-
berjum, birkifræjum, greni- og furukönglum. Svo er 
þeim ýmist sáð að hausti eða vori en það er mis-
jafnt eftir tegundum.

EKKI KLIPPA
Ég ræð frá því að klippa runna og tré á haustin. 
Best er að klippa seinni part vetrar eða á sumrin.

STYÐJA HÁ TRÉ
Ef gróðursett hafa verið tré á þessu ári sem eru 
einn og hálfur metri eða hærri verður að styðja þau 
í vetur með staurum. Annars slást þau til í vetrar-
veðrum, ná ekki að festa rætur og skekkjast.

HAUSTLAUKANA NIÐUR
Nú er líka tíminn til að setja niður haustlaukana. 
Þeir blómstra á vorin þrátt fyrir nafnið; páskaliljur, 
túlípanar, vetrargosar, krókusar og fleira.

MOLTA ÁFRAM YFIR VETURINN
Niðurbrotið í safnhaugnum er mest yfir sumarið 
þegar hlýjast er en það má setja út í safnhauginn 
allan veturinn. Þeir flinkustu við safnhaugagerð 
geta haldið hita í haugnum yfir veturinn. Galdur-
inn er að blanda í hauginn í lögum svo lofti um. 
Til dæmis hafa greinar,  lauf, hey, matarafganga og 
hrossatað til skiptis. 

HAUSTVERKIN 
Í GARÐINUM
HEIMILIÐ OG GARÐURINN   Steinar Björgvinsson, skógfræðingur og fram-
kvæmdastjóri Skógræktarfélags Hafnarfjarðar, segir haustið góðan tíma til 
garðyrkju. Hann fer hér yfir helstu verk fyrir veturinn.

HAUSTVERKIN Steinar Björgvinsson skógfræðingur tók saman helstu garðverkin fyrir veturinn.  MYND/STEFÁN

BRÚSKETTA MEÐ RICOTTA
1 dós af kirsuberjatómötum skornir
salt og pipar
¼ tsk. sykur
7 msk. ólífuolía
1 msk. rauðvínsedik
1 hleifur af góðu brauði skorinn í sneiðar
1 hvítlauksgeiri, flysjaður og skorinn í 
tvennt
1 ½ bolli ricotta-ostur
3 msk. fersk basilíka.

Blandið tómötum, salti og sykri í skál 
og látið standa í 30 mínútur. Setjið 
tómatana í sigti og látið leka af. 
Hellið þeim í skál með ólífuolíunni, 
rauðvínsediki og pipar og blandið 
saman. 

Raðið brauðsneiðunum á grind og 
bregðið undir grillið í ofninum þar 
til þær fá gullinn lit á báðar hliðar. 
Takið út og berið ólífuolíu á báðar 
hliðar og nuddið með hvítlauks-
geiranum. Saltið.
Maukið ricotta-ostinn í matvinnslu-
vél ásamt ½ tsk. af salti og ½ tsk. 
af pipar þar til hann verður mjúkur. 
Hægið þá á vélinni og hellið 
rólega þremur msk. af ólífuolíu 
saman við.
Smyrjið ricotta-ostinum á brauðið 
og skóflið tómatblöndunni ofan á. 
Sáldrið saxaðri basilíku yfir.

www.coocscountry.com 

SÍÐASTA SUMARSMAKKIÐ
Áður en veturinn nær á okkur fullum tökum er kjörið að skella í síðasta 
sumar réttinn. Brakandi ferska brúskettu með ricotta og basilíku.

Hátúni 6a • 105 Reykjavík • Sími 552 4420 • www.fonix.is

HEIMILISTÆKJADAGAR Í

20% afsláttur
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Fasteignamarkaðurinn ehf., s. 
570-4500, kynnir mjög fallega, 
vel skipulagða og endurnýjaða 
4ra herbergja íbúð með 
bílskúr. Opið hús í Safamýri 
48, 3. hæð, þriðjudaginn 21. 
október á milli kl. 17.15 og 
17.45.

Íbúðin er á þriðju hæð, 100,4 fm 
ásamt bílskúr sem er 21,1 fm. 
Gengið er inn í hol með góðum fata-
skápum, eikarparket á gólfi. Eld-
húsinnréttingar eru nýlegar úr eik 
auk nýl egra eldhústækja. Innihurð-
ir eru nýlegar og gólfefni sömuleið-
is að mestu  leyti. Þvottaherbergi 
er inn af eldhúsi með hillum. Flís-
ar á gólfi. Hjónaherbergi er stórt, 
parketlagt og með fataskápum. Úr 
hjónaherbergi er útgengt á yfir-
byggðar flísalagðar svalir til vest-
urs. Tvö parketlögð barnaherbergi. 

Stofan er rúmgóð með borðstofu, 
eikarpark et á gólfi og útgengt á 
flísalagðar og yfirbyggðar svalir 

til vesturs. Baðherbergið er flísa-
lagt í hólf og gólf með innréttingu, 
upp hengdu salerni og baðkari m/
sturtuaðstöðu.

Bílskúrinn er með bílskúrshurða-
opnara en ópúss aður að innan.

Allar nánari upplýsingar á skrif-
stofu Fasteignamarkaðarins ehf. í 
síma 570-4500. 
Eignin getur verið laus til afhend-
ingar nú þegar.

Falleg íbúð í Safamýri

Íbúðin er björt og töluvert endurnýjuð. 

Vallhólmi 2 - 200 Kóp.

 
267,7 m2 einbýlishús á tveimur hæðum og 
innbyggðum bílskúr við Vallhólma 2 í Kópa-
vogi. Samkvæmt skráningu er eignin 267,7 
m2 þar af bílskúr 31,8 m2. V. 53,9 m.

Kvíslartunga 96 - 270 Mos.

 
Mjög fallegt 217,4 m2 parhús á tveimur 
hæðum við Kvíslartungu 96 í Mosfellsbæ. 
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, tvö 
baðherbergi, forstofu, þvottahús, geymslu, 
sjónvarpshol, eldhús, stofu og bílskúr. Eignin 
er skráð 217,4 m2, þar af parhús 190 m2 og 
bílskúr 27,4 m2. V. 48,7 m.

Dalatangi 1 - 270 Mos.

 
Fallegt og vel skipulagt 213,8 m2 einbýlishús 
með innbyggðum bílskúr við Dalatanga 1 í 
Mosfellsbæ. Eignin skiptist í fjögur svefnher-
bergi, tvær rúmgóðar stofur, tvö baðher-
bergi, eldhús, þvottahús og bílskúr. Steypt 
bílaplan með snjóbræðslu og gróinn garður 
með timburverönd í suðvestur. V. 48,9 m.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Tvílyft 300 m2 einbýlishús með með 
möguleika á aukaíbúð í kjallara 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.

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.

Akurholt 17 - 270 Mosfellsbær 

Ánanaust 15 -101 Reykjavík 

Falleg 72,5 m2, 3ja herbergja nýlega 
standsett íbúð í lítið niðurgröfnum  
kjallara í tvíbýlishúsi við Hlíðarhvamm 3 
í Kópavogi. Stór sérgarður.  
Sérinngangur. V. 24,5 m.

Hlíðarhvammur 3 - 200 Kópavogur 

Vorum að fá í sölu þrjár ósamþykktar, 
2ja herbergja íbúð á 2. hæð við 
Urðarholt 4 í Mosfellsbæ. Um er að 
ræða atvinnuhúsnæði sem innréttað 
hefur verið sem 2ja herbergja íbúðir.

Íbúð 02-02. 48,2 m2. V. 13,9 m.

Íbúð 02-03 59,2 m2. V. 14,9 m.

Íbúð 02-04 30,0 m2. V. 10,9 m.

Urðarholt 4 – 270 Mosfellsbær 

1830,1 m2 atvinnuhúsnæði(allt húsið) 
við Stakkahraun 1 í Hafnarfirði.  
Húsið er að stærstum hluta í útleigu í 
dag. Góðar leigutekjur. Stórt malbikað 
bílaplan. Góðar innkeysludyr. V 175,0 m.

1618,3 m2 atvinnuhúsnæði við 
Skútahraun 2 í Hafnarfirði. Vinnusalur 
með mikilli lofthæð og fjórum stórum 
innkeyrsluhurðum. Innaf salnum er mót-
taka ogfl. Yfir þessu rými eru skrifstofur 
og starfsmannaaðstaða. V. 165,0 m.

Stakkahraun 1 - 220 Hafanarfjörður 

Skútahraun 2 -220 HafnarfjörðurMikið 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. 39.9 m.

Hátún 4 - Gæsilegt útsýni 

Nýtt á skrá Laus strax Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Laus strax

Laus strax

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

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Blikanes - frábær staðsetning.

Hraunbæ 174 - 
Vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð

Nýkomið í einkasölu 303 fm  
skemmtilega hannað einbýlishús á 
einni hæð með tvöföldum bílskúr. 
Húsið er staðsett sunnanmegin 
við götuna og skartar fallegu sjá-
varútsýni til sjávar. Stórar stofur. 
Möguleiki á 5 svefnherbergjum. 
Fallegur og vel skipulagður garður.  

Verð 99 millj. 
Uppl. veitir  
Bárður H. Tryggvason í s: 896-5221.

Mjög vel skipulögð og björt 4ra 
herbergja endaíbúð á besta stað 
í Hraunbæ nálægt Elliðaárdal og 
Árbæjarlaug.  Fallegt baðherbergi 
frá ca 2004. Endurnýjuð sameign.  

V.24,9 M. 
Uppl. Þórunn Pálsd.  
s: 773-6000  
og thorunn@valholl.is
 

OPIÐ HÚS

Opið hús í Hraunbæ 174 3.h.t.v. þriðjud. 21. okt frá kl. 17:30-18:00.



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

SUMARHÚS, ÖLDUBYGGÐ GRÍMSNES.
88,1 fm. nýlegt (2007) sumarhús á tveimur hæðum á eignar-
landi í Öldubyggð, skammt frá Svínavatni). Húsið er hátt og
reisulegt með herbergjum á efri hæð (ekki svefnloft) og er 
klætt með furu vatnsklæðningu að utan með vönduðum
gluggum og hurðum. Stór afgirtur sólpallur.

SUMARHÚS VIÐ ÞINGVALLAVATN.
Nýlega endurnýjaður sumarbústaður á einstökum stað á
vatnslóð við Þingvallavatn. Bústaðurinn stendur á 4.000 fm.
gróinni eignarlóð í landi Nesja með stórkostlegu útsýni yfir
vatnið og fjallahringinn. Timburverönd á þrjá vegu er við bú-
staðinn og útsýnis nýtur af báðum hæðum.

ÁRSKÓGAR – ÍBÚÐ Á EFÁ STU 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.

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.

LUNDUR 2 - 6 - KÓPAVOGI   
Nýjar og vandaðar 2ja til 6 herbergja íbúðir frá 100,7 fm. upp
í 179,9 fm.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Íbúðirnar
eru afhentar án gólfefna, nema flísar verða á baðherbergi og í 
þvottahúsi. Í eldhúsi verður eikarinnrétting frá Brúnás.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

SKÓGARSEL - REYKJAVÍK.
- Rúmgóð 106,7 fm. íbúð á 3 hæð í lyftuhúsi.
- Sér inngangur frá svalagangi.
- Fallegar samstæðar eikarinnréttingar.
- Sér stæði í  bílageymslu og tvær geymslur fylgja.

50,0 millj. 26,0 millj.

29,9 millj.

23,9 millj.39,9 millj.

SUMARBÚSTAÐIR

NÝBYGGING 2JA HERBRGJA

SUMARBÚSTAÐIR2JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

LAUS STRAX

85,6 fm. íbúð á 1.hæð með afgirtri verönd til
norðausturs í 5 hæða glæsilegri nýbyggingu við
Kirkjulund í Garðabæ. 6,6 fm. geymsla merkt
0004 í kjallara fylgir eigninni. Sér bílastæði í bíla-
geymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Íbúðin
skilast fullbúin með gólfefnum (eikarparket) og
búið að flísaleggja baðherbergi, þvottaherbergi og
gestabaðherbergi þar sem þau eru.  Staðsetning
eignarinnar er afar góð í miðbæ Garðabæjar og
stutt er í alla þjónustu, s.s. heilsugæslu, verslanir, 
banka, sundlaug og fleira.
Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf.

Verð 33,4 millj. VV

Kirkjulundur – Garðabæ. 2ja herbergja íbúð
Mjög snyrtileg og rúmgóð 93,5 fm. íbúð á 1. hæð
í fallegu fimm íbúða steinhúsi. Eignin hefur verið
talsvert endurnýjuð m.a. stór hluti af gleri, baðher-
bergi og gólfefni. Góðar svalir til vesturs. Húsið var
allt sprunguviðgert og málað að utan árið 2010.
Sér merkt bílastæði fylgir með íbúðinni.
Íbúðin er laus til afhendingar strax.

Verð 32,9 millj.VV

Selvogsgrunn.   3ja herbergja íbúð

SUMARBÚÚÚSTAÐIRÚÚ

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

Verð 55,0 millj.VV

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

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

Skoðum og metum samdægurs.  

Sanngjörn söluþóknun.

Strikið – Jónshús,  
Sjálandi Garðabæ

3ja herbergja íbúð óskast

3ja herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu
 óskast við Strikið fyrir traustan kaupanda.

SUÐURGATA

SUÐURGATA. HEIL HÚSEIGN.
Virðulegt timburhús á steinkjallara við Suðurgötu. Húsið er kjallari og tvær hæðir, samtals 357,2 fm. að gólffleti auk 21,8 fm. 
bílskúrs. Húsið stendur á fallegri og gróinni um 900 fm. lóð.  Átta bílastæði eru á baklóð hússins og möguleiki er á að fjölga
bílastæðum á lóðinni enn frekar. Húsið var reist árið 1899 af Ásgeiri Sigurðssyni kaupmanni. Fyrir rúmlega 20 árum var húsið allt
endurnýjað að utan sem innan. Læknastofur hafa verið starfræktar í húsinu og hentar það mjög vel undir hvers konar þjónustu-
starfsemi auk þess sem það myndi sóma sér vel sem glæsilegt íbúðarhús í hjarta borgarinnar. 

Nýbýlavegur – Kópavogi. Gistiheimili í fullum rekstri.
Nýlega uppgert (2010) 277,3 fermetra gistiheimili með 10 herbergjum fyrir 23-24 manns í mjög vel staðsettu húsnæði Dalbrekk-
umegin við Nýbýlaveg í Kópavogi. Húsnæðið er með 7 tveggja manna herbergjum, 2 þriggja manna herbergjum og einu 3-4
manna herbergi með sér baðherbergi, flísalögðu með sturtuklefa.  Frábært tækifæri til að hefja eigin rekstur.  Reksturinn hefur
fengið verðlaun bæði fyrir þjónustu og hreinlæti. Stöðug aukning ár frá ári.  Verð 99,5 millj.

NÝBÝLAVEGUR

ELDRI

BORGARAR

LAUS TIL 

AFHENDINGAR STRAX

NÝBYGGING



STARHÓLMI - KÓPAVOGI. 
Mjög gott 196,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr vel
staðsett innst í botngötu. Mögulegt væri að gera aukaíbúð á neðri hæð hússins.
Húsið hefur verið mikið endurnýjað á sl. árum m.a. hefur verið skipt um eldhúsinn-
réttingu og tæki, nánast öll gólfefni, baðherbergi á efri hæð verið endurnýjað og 
ofna- og raflagnir. Stórar og bjartar stofur með útsýni yfir Fossvog.

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.

MEISTARAVELLIR- 5 HERBERGJA ÁSAMT BÍLSKÚR.
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.

SIGURHÆÐ – GARÐABÆ.
Mjög fallegt og vandað 292,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum. Eldhús er nýlega
endurnýjað með vönduðum innréttingum og tækjum. Nýtt og vandað aðal bað-
herbergi. Samliggjandi stofur með arni. Fimm herbergi. Ný gólfefni að hluta og hiti 
í gólfum að hluta. Mikil lofthæð er á efri hæð hússins og geymsluris er yfir hluta
hæðarinnar. Eignaskipti koma til greina á minni eign.

HELLUVAÐ - 4RA HERBERGJA ENDAÍBÚÐ
Glæsileg 109,2 fm. íbúð að meðtalinni 9,0 fm sér geymslu á 2. hæð í Norð-
lingaholtinu. 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 
bílageymslu fylgir. Aðeins tvær íbúðir á hverri hæð.
Vel skipulögð eign á frábærum stað.

KELDULAND. 4RA HERBERGJA ÚTSÝNISÍBÚÐ. 
Falleg 85,8 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð (efstu) í Fossvoginum.  Mjög stórar svalir til
suðurs með nýklæddu viðargólfi og frábært útsýni yfir Fossvoginn, að Bláfjöllum,
Reykjanesi og víðar.  Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl árum m.a. eldhúsinn-
rétting og tæki, innihurðir, gólfefni o.fl.   Nýjar hurðir eru úr íbúðum og í stigahús. 
Hús að utan nýlega málað og viðgert. Frábær staðsetning.

74,9 millj.

33,9 millj. 32,9 millj.

42,9 millj.

47,0 millj.

Grænlandsleið 14 - Grafarholti
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 - 17.45  
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. Verið velkomin.

Blikanes – Garðabæ
Glæsilegt og vel staðsett um 265 fm. einbýlishús á tveimur pöllum á sunnanverðu Arnarnesi. Húsið var allt innréttað uppá nýtt
árið 2006 m.a. voru bæði baðherbergi endurnýjuð, lagður gólfhiti í allt húsið og skipt um raflagnir og neysluvatnslagnir. Rúmgóðar
og bjartar samliggjandi stofur, vandað eldhús með hvítum sprautulökkuðum innréttingum. Um 50 fm. hjónaherbergi og fjögur
barnaherbergi. Gufubað innaf baðherberginu. Lóðin er nýlega mikið endurnýjuð með hellulögn, lýsingu og stórri afgirtri verönd.
Verð 99,0 millj.VV

57,9 milllj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA - 6 HERBERGJA

4RA - 6 HERBERGJA

Mjög gott um 212,2 fm. einbýlishús á einni hæð
að meðtöldum 36,9 fm. bílskúr. Bílskúr er inn-
réttaður sem vinnustofa, en getur einnig nýst sem 
studíóíbúð. Rúmgóðar stofur með arni. Garðstofa 
með útgangi á verönd. Opið eldhús með nýlegri
háglansinnréttingu. Þrjú til fjögur herbergi. Ræktuð
lóð með afgirtri viðarverönd. Verkfæraskúr er á lóð. 
Hellulögð innkeyrsla með hitalögn.
Laust til afhendingar strax.

Verð 51,9 millj.VV

Aratún - Garðabæ.

Eignin verður til sýnis  
frá kl. 17.15 - 17.45  

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. 

Verð 29,9 millj.VV

Íbúð merkt 0301.
Verið velkomin.

Safamýri 48.  4ra herbergja ásamt bílskúr.

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG 

OPIÐ HÚS

Í D
AGBLIKANES

LAUST STRAX

GRÆNLANDSLEIÐ

Fjárfestingartækifæri
 20 stúdíóíbúðir miðsvæðis í Reykjavík

 Höfum fengið í einkasölu 750 fermetra efri hæð í frábærlega staðsettu húsi miðsvæðis í Reykjavík
þar sem heimilt verður að innrétta 20 stúdíóíbúðir sem kjörnar eru til útleigu t.d. fyrir stúdenta.

Staðsetning eignarinnar er afar góð miðsvæðis í Reykjavík og í góðu göngufæri við fjölda framhaldsskóla.
Seljandi mun skila eigninni nýviðgerðri og málaðri að utan en að innan skilast hæðin tilbúin undir innréttingar.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson Lögg. fasteignasali í síma 570-4500 eða gtj@fastmark.is



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 VÍFILSGATA 
- MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

Glæsileg og björt 3ja herbergja 75,3 fm íbúð á 1. hæð á þessum eftirsótta stað 
miðsvæðis í Rvk. Mikið endurnýjað, m.a. gler, gluggar, raflagnir, skolplangir 
og fleira. Rúmgóðar svalir til suðurs og horngluggar sem gefa eigninni skem-
mtilegt yfirbragð. Eignin verður sýnd mánudaginn 20.október milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45.  V. 30,9 m. 8294 

 FREYJUBRUNNUR 26 113 RVK.

Vandað  216,7 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.  Húsið er tvílyft og með 
fallegu útsýni. Á neðri hæðinni er forstofa, baðherbergi, fataherbergi, 
samliggjandi eldhús og stofa auk innbyggðs bílskúrs sem er í dag nýttur sem 
íbúðarrými. Á efri hæðinni er gangur, sjónvarpsherbergi, 4 svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottahús. Út af hjónaherberginu eru svalir til suðurs en ein-
nig eru svalir til norðurs út af ganginum.   Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21. 
október milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 59 m. 8312

 VESTURBERG 173 111 RVK. 
- EINB.TVÍB.

Mjög gott, einstaklega vel skipulagt ca 220 fm einb./tvíbýli með góðum 28,9 
fm sérst. bílskúr. Húsið er mikið endurnýjað. Möguleiki á sér 2ja herb. íbúð.  
Sólskáli og heitur pottur. Endurn, gólfefni, eldhús, baðherb, innihurðir og fl. 
Gott ástand að utan.  Glæsilegt útsýni yfir borgina og víðar.  Skipti möguleg á 
minni eign. Eignin verður sýnd mánudaginn 20.október milli kl. 17:15 og kl. 
17:45.  V. 44,9 m. 8292

 KJARRHÓLMI 
- ÚTSÝNI

Vel skipulög og snyrtileg 3ja herbergja 75 fm íbúð á 3. hæð í Kópavogi. Íbúðin 
er parketlögð og með stórum suður svölum, þvottahúsi innan íbúðar og glæ-
silegu útsýni yfir Fossvoginn og til Esjunnar. . Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
21.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 24,5 m. 8311

 ÖLDUGATA 11 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Sérlega falleg 124,1 fm efri hæð í virðulegu og reisulegu steinhúsi frá 1929. 
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum á fallegan og vandaðan 
hátt. Fallegur garður er við húsið með verönd og leiktækjum. Fasteignin að 
Öldugötu 11 var teiknuð af Þorleifi Eyjólfssyni arkitekti fyrir Guðna A. Jónsson 
úrsmið árið 1929. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21.október milli kl. 17:30 og 
kl. 18:15. V. 59,8 m. 8291

 HOFSVALLAGATA 15 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Góð 61,4 fm 2ja herbergja íbúð á 1.hæð í vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist 
í hol, svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Stór geymsla er í kjallara 
með góðum gluggum sem gæti notast sem íbúðarherbergi. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 21.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 24,9 m. 6162

 HJÁLMAKUR 6 210 - GARÐABÆ 
- SKIPTI SKOÐUÐ

Nýlegt vandað og glæsilegt ca 300 fm einbýlishús m. 37 fm bílskúr á einstak-
lega góðum stað í Akrahverfinu í Garðabæ. Vandaðar sérsmíðaðar innrét-
tingar 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. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21.október 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 125,0 m. 8266

 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 þriðjud-
aginn 21.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,5 m. 8272

 HLAÐBREKKA 1 
- EFRI HÆÐ OG BÍLSKÚR.

Falleg mjög vel skipulögð 130 fm efri sérhæð í góðu þríbýli sem byggt var 
1994. Innb. 28,2 fm bílskúr. Glæsilegt útsýni. 3. svefnherb. Suður svalir. Parket. 
Frábær staðsetning. Stutt í skóla og aðra góða þjónustu.   Eignin verður sýnd 
miðvikudaginn 22.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 37,9 m. 4305 
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 BOLLAGARÐAR 
- ENDARAÐHÚS

Mjög fallegt 196 fm endaraðhús með innbyggðum bílskúr á þessum vinsæla 
stað á Seltjarnarnesi. Eignin er fallega innréttuðum með sérsmíðuðum innrét-
tingum og útgangi út í garð með verönd með skjólveggjum til suðurs. Eignin 
getur verið laus fjótt og skipti koma til greina. Eignin verður sýnd miðviku-
daginn 22.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 58 m. 4495

 SOGAVEGUR 102 108 REYKJAVÍK

Sérbýli í smáíbúðarhverfinu. 79,9 fm 3ja - 4ra herbergja snyrtilegt raðhús á 
þessum vinsæla stað í Reykjavík. Góður sér suðurgarður fyrir aftan hús.  
V. 31,9 m. 8271

 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

OPIÐ HÚS 

miðvikudag



 EINBÝLI

Lækjarbraut 2 276 Mosfellsbær
Einlyft vandað 257,8 fm einbýlishús með innbyggðum 55,3 
fm tvöföldum bílskúr og 100 fm verönd. Húsið stendur á 
2,45 ha eignarlandi. Útsýni er glæsilegt. Mjög áhugaverð 
eign V. 56,5 m. 4497

Svalbarð 10 220  Hafnarfjörður
155 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr innarlega í 
botnlanga við Svalbarð 10 Hafnarfirði. Húsið er laust við 
kaupsamning.  V. 37,9 m. 4528

Þrastanes 22 - Glæsilegt einbýli
Mikið endurnýjað 348 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
innst í botnlanga við Þrastanes 22 á Arnarnesi. Auka íbúð 
er á neðri hæð og tvöfaldur sérstæður bílskúr. 1882 fm 
eignarlóð. Laus strax. Sölumenn sýna.  V. 86 m. 4442

Vesturberg 149 111 Reykjavík
Einbýlishús á tveimur hæðum ásamt auka íbúð í kjallara 
(hægt að opna á milli og gera eitt íbúðarrými). Húsið skip-
tist í anddyri, gestasnyrtingu (óinnréttað), baðherbergi, 
þrjú svefnherbergi, eldhús, þvottahús, stofu og borðstofu. 
Í kjallara er auka íbúð með sérinngang sem skiptist í hol/
eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. V. 37,9 m. 4239

Skjólvangur 8, 220 Hafnarf. - Aukaíbúð
Fallegt 365 fm einbýlishús í Hafnarfirði með vel hön-
nuðum garði. Gengið er inn á efri hæð hússins sem 
skiptist í forstofu, tvöfaldan bílskúr, eldhús, borðstofu, 
stofu, þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. 
Neðri hæð skiptist í sjónvarpshol, stofu, tvö svefnher-
bergi, geymslu og spa með gufu. Auk þess er á neðri hæð 
tveggja herbergja íbúð með sér inngangi.  Húsið er laust 
við kaupsamning.  V. 69,5 m. 4051

 RAÐHÚS

Hraunbær 109 D, E og F 110 Reykjavík 
Hraunbær 109 D,E og F eru glæsileg raðhús á 2.hæðum 
á mjög góðum stað neðarlega í Hraunbænum. Húsin 
er 113,3 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. 36,0 m. 4468

Rauðamýri 15 270 Mosfellsbæ
Raðhús á einni hæð samtals 163,3 fm þ.a.e. bílskúr 31,9 
fm. Húsið er fullbúið að utan, tilb. til innréttinga að innan.  
Góð staðsetning í grónu hverfi. Húsið er til afhendingar 
við kaupsamning, sölumenn sýna. V. 38,0 m. 3947

 HÆÐIR

Bústaðavegur 101 108 Reykjavík
Góð efri hæð og ris með sérinngang við Bústaðaveg 99 
í Reykjavík. Tvö baðherbergi, tvennar svalir og fallegt 
suður útsýni. Gengið inn á jarðhæð. Neðri hæð skiptist í 
hol, stóra stofu, svefnherbergi, baðherbergi og stórt eld-
hús. Efri hæð sem er undir súð að hluta til skiptist í stórt 
hol, baðherbergi og svefnherbergi. Laus við kaupsamn-
ing. V. 39,5 m. 4604

 4RA-6 HERBERGJA

Akurvellir 1, 221 Hafnarf.   
4-5 herbergja 132,7 fm íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi með miklu 
útsýni. Eikarinnréttingar. Í dag eru fjögur svefnherb en 
samkv. teikningu eru þau 3. Sérþvottahús. Laus strax.   
V. 31,0 m. 3973

 3JA HERBERGJA

Ásbrekka 5 225 Garðabæ
Ásbrekka 5 er 96 fm 3ja herbergja íbúð á efri hæð með 
sér inngang í fallegu húsi í Garðabæ/Álftanesi. 2 svefn-
herbergi. Útsýnis svalir. Laus strax. V. 26,5 m. 8277

ATVINNUHÚSN.

Garðaflöt - Garðabær
Skrifstofuhúsnæði við Garðaflöt í Garðabæ. Rýmið er 60,2 
fm að stærð og er notað í dag sem gallerý/vinnustofa. 
Sérinngangur. Gott húsnæði. V. 12,0 m. 2688

Þorrasalir 17 – Séríbúðir með einstöku útsýni
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir

• Verð frá 31,9 m.

• Tilbúin sýningaríbúð

• Veglegar innréttingar og stórir gluggar 

• Svalir með steyptum skilvegg

• Einstök staðsetning og náttúrurík landgæði sem felast í frábæru útsýni

• Örstutt í útivistarparadísina Heiðmörk

• Í stuttu göngufæri er Salaskóli, verslun, heilsugæsla og íþróttamiðstöð

• Golfvöllur GKG við túnfótinn

• Afhending í október 2014

Opið hús mánudaginn 20. október milli kl. 17 og 18

OPIÐ HÚS

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 eikarinnréttingar, 
parket og flísar á gólfum. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Stór sér timburverönd til suðvestur afgirt.  V. 57,9 m 8288

Mánatún 3 105 Reykjavík - 2 stæði í bílageymslu

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• 65,4 til 141,7 fermetrar að stærð
• Stæði í bílageymslu með flestum íbúðum . 

• Frábært útsýni frá efri hæðum
• Innréttingar og fataskápar af vandaðri gerð
• Verð frá 29,9 m.
• www.stakkholt.is      4076

Stakkholt 2 - 4  Fullbúin sýningaríbúð
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Fallegt einstaklega vel staðsett einbýlishús sem er 
timburhús á steyptum kjallara. Húsið er kjallari, hæð 
og rishæð. Stór ræktuð lóð með miklum trjágróðri og 
grasflötum. Séríbúðaraðstaða er í kjallara. Endurnýjað að 
hluta m.a nýleg gólfefni miðhæðar og nýr stigi milli hæða, 
raflagnir yfirfarnar , drenlagnir endurn. og fl. Tvennar 
svalir, glæsilegt útsýni. V. 64,5 m. 8289 

Eignin verður sýnd mánudaginn 20.október  
milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  

Ný uppgerð og glæsileg 77,4 fm 3ja herb. íbúð ásamt 22,5 
fm bílskúr. Ný gólfefni, nýtt baðherbergi, gler og gluggar 
yfirfarnir, endurn. skolplagnir, rafmagn og rafmagnstafla 
í sameign ofl. Íbúðin er staðsett rétt við Háskólann, ný 
máluð og laus til afhendingar. V. 36,5 m. 4498
 

Eignin verður sýnd mánudaginn 20.október  
milli kl. 17:30 og kl. 18:00.

Tjarnarstígur 11 170 Seltjarnarnes

Víðimelur 30 107 Rvk. íbúð merkt 01-01.

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag



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

BÓKIÐ SKOÐUN

Dvergshöfði 2   110 Reykjavík Tilboð

Húsnæði í sérflokki á efstu hæð í 8 hæða skrifstofubyggingu með stórglæsilegu 
útsýni. Eignin er 414,5 fm en auk þess eru stórar svalir á suðurhlið hæðarinnar.
Eignin er innréttuð að stæðstum hluta sem opið skrifstofurými en einnig eru 
fjórar lokaðar rúmgóðar skrifstofur í austur og vestur enda, fundarherbergi og 
tæknirými. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 414,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. okt. kl. 17:30-18:00

Þorrasalir 5-7  201 Kópavogur 38.400.000

Til afhendingar við kaupsamning, falleg og vel skipulögð 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

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21.okt. kl. 17.30-18.00 

Björtusalir 2   201 Kóavogur 39.900.000

Falleg, björt og vel skipulögð 4ja herb endaíbúð með yfirbyggðum svölum og  
rúmgóðum bílskúr í góðu fjölbýli í Salahverfi Kópavogs. Nýlega var tréverk málað, 
þakkantur og gluggar. Svefnherbergin eru 3 og þvottahús innan íbúðar. Stutt er 
í alla þjónustu, skóla, leikskóla og íþróttasvæði.  Eignin  er laus til afhendingar 1 
feb 2015. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 4     Stærð: 145,3 m2

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN S. 895-6107 

Gunnlaugsgata 6A   310 Borganes 34.900.000

Eitt fallegasta húsið í gamla bænum í Borgarnesi. Húsið stendur hátt og út af fyrir 
sig og örstutt  í alla þjónustu. Íbúðarhluti hússins er allur á einni hæð. Húsið hefur 
verið mikið endurnýjað og býður uppá mikla möguleika varðandi ferðaþjónustu 
bæði hvað varðar eignina sjálfa og einstaka staðsetningu.Mikið útsýni er til allra 
átta frá húsinu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 6     Stærð: 190,8 m2 

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM. 699-4610

NÝBYGGING

Um er að ræða 2-4ra herbergja íbúðir, með hita í gólfum og vandaðar eikarinnrét-
tingar frá Brúnás. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. Íbúðirnar skilast án 
gólfefna en á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar á gólfi.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4     Stærð: 104,7-153,4 m2

Lundur 2-4-6  Kópavogur Verð: 37-75m

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. okt. kl. 17.30-18.00

Fallegt endaraðhús með grónum suðurgarði með sólpalli. Húsið skiptist í 4 góð 
svefnherbergi, fallegt baðherbergi,  rúmgott sjónvarpsherbergi , þvottahús, stofu, 
borðstofu, fallegt  eldhús, gestabaðherbergi, forstofa, og bílskúr með geymslulofti  
Frábær staðsetning  í grónni götu þar sem stutt er í skóla,leikskóla og  ýmsa 
þjónustu. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 5     Stærð: 242,2 m2

Klukkuberg 2  221 Hafnarfirði 52.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. okt. kl. 18.00 - 18.30

Fallegt einbýli á einni hæð og bílskúr. Mikið tekið í gegn og endurnýjað fyrir nokkrum 
árum. Góð eign á eftirsóttum stað. Ytra byrðið múrað og málað, þak og rennur 
endurnýjaðar, gluggar og gler yfirfarið. Eldhús, baðherbergi, hluti lagna og gólfefni 
yfirfarin og endurnýjuð að miklu leyti. Garður endurhannaður og liggja teikningar fyrir. 
Framkvæmdir undirbúnar. Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 5-6     Stærð: 185,7 m2

Lindarflöt 9  210 Garðabæ 64.900.000

Álfheimar 72   104 Reykjavík 30.900.000

Mjög rúmgóð björt og falleg 4ra herbergja íbúða á 4.hæð með stórglæilegu útsýni 
yfir Laugadalinn og höfuðborgina til vesturs. Íbúðin er endaíbúð og því gluggar í 
þrjár áttir. Örstutt er í alla helstu þjónustu, verslanir, veitingastaði og heilsugæslu. 
Tvennar svalir eru á íbúðinni aðrar snúa til suðurs og hinar til vesturs.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 121,5 m2  

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21.sept. kl. 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mán 20. okt kl. 17:30-18:00

Holtsbúð 91  210 Gbæ. 64,9m

Gullfallegt og mjög vel við haldið einbýlishús með 4 
svefnherbergjum (áður 6), sólstofu, miklu útsýni og fallegum 
grónum garði. Upphaflega tvöfaldur bílskúr en nú eru 2 
herbergi, bað og eldhús/geymsla í bílskúr. 
Uppl. Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herb.: 6     Stærð: 245,8 m2

OPIÐ HÚS mán 20. okt kl. 18:30-19:00

Hraunbær 36  110 Rvk. 26,9m

Mjög vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð sem var að 
mestu endurnýjuð snemma árs 2013, þ.e. eldhús, gólfefni, 
hurðir og skápar, auk þess sem hún var öll máluð að innan. 
Rúmgóð stofa og 3 svefnherbergi. 
Uppl. Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herb.: 4     Stærð: 104,3 m2

NÝJAR ÍBÚÐIR - BÓKIÐ SKOÐUN

Holtsvegur 31-33  Urriðaholt – 210 Garðabær

Fasteignasalan TORG kynnir 2ja til 5 herbergja 90,3fm til 165,9fm glæsilegar útsýnisíbúðir fullbúnar án 
gólfefna að Holtsgötu 31-33, Urriðaholti í Garðabæ. Eitt bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi fylgir hverri íbúð. 
Um er að ræða glæsilegar og nýjar útsýnisíbúðir á einum besta og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, 
Urriðaholti í Garðabæ. Stutt í verslun, þjónustu og óspillta náttúru. 
Uppl. Þorsteinn fasteignasali, gsm: 694 4700

18 íbúðir    Stærð: 90,3 - 165,9 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. okt. kl. 17.30-18.00

Reyðarkvísl 12  110 Reykjavík 68.900.000

Frábært fjölskylduhús með mikla tekjumöguleika. Gott 
endaraðhús á þremur hæðum með auka íbúð í kjallara. 
Frábært útsýni er til vesturs yfir Reykjavík. Í aðalhluta 
eignarinnar eru 3-4 góð svefnherbergi en í aukaíbúðinni 
eru 1 svefnherbergi. Bílskúrinn er sérstæður og undir 
honum er geymsla með sérinngangi. Stutt er í nátturu- og 
útivistarperlur Elliarárdalsins. 

Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 9     Stærð: 367,5 m2        Bílskúr        Auka íbúð

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

Þorrasalir 13-15  210 Kópavogur Verð frá: 32m

Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja-4ra herbergja 
íbúðir á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Frábært 
útsýni yfir golfvöllinn við Vífilsstaði út á Reykjanes og 
einnig til norðurs og vesturs.  Við sýnum íbúðirnar á 
staðnum. Afhending í júní 2015.
Sjá; http://php.onno.is/vefir/afhus/thorrasalir13-15/

Upplýsingar veita:
Óskar sölufulltrúi gsm 893 2499
Þóra fasteignasali gsm 822 2225

Fjölbýlishús      Stærð: 93-126 m2



Garðatorg 4  210 Garðabær

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA Í SÍMA 520 9595

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU!

Einstök staðsetning í hjarta Garðabæjar!

Húsið er í hjarta Garðabæjar, með alls 42 íbúðum.  Staðsetning 
hússins er einstök en á  Garðatorgi mun nú rísa glæsileg ný byggð 
þar sem byggt verður í samræmi við nútímaþarfir og kröfur. Um er að 
ræða fjölbreyttar íbúðir, 2ja til 4ra herbergja, og á bilinu 75 til u.þ.b. 
190 fermetrar að stærð, allar með myndadyrasíma, og stæði í bíla-
kjallara. Húsin eru 4-5 hæða. Íbúðir verða á 2. til 5. hæð. Á efri 
hæðum verður einstakt útsýni yfir Garðabæinn, sjávarsýn til vesturs 
og fjallasýn til norðurs og austurs. 

Stutt er í margvíslega þjónustu en við Garðatorg eru fjölmargar 
verslanir, heilsugæsla, bæjarskrifstofur og bókasafn svo fátt eitt sé 
nefnt. Gönguleiðir, hjólreiðastígar og falleg útivistarsvæði eru í næsta 
nágrenni. Afhending íbúða er vorið 2015.  Byggingarverktaki er ÞG 
Verk ehf.

Herbergi: 2-4     Stærð: 75-190 m2         Bílakjallari

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

Allar nánari upplýsingar, teikningar, og skila-
lýsingu verktaka er hægt að nálgast hjá söludeild 
Fasteignasölunni TORG að Garðatorgi 5.

Opnunartími frá kl. 09-17 alla virka daga.
Sími: 520-9595
netfang: torg@fasttorg.is

TRYGGÐU ÞÉR ÍBÚÐ 
Í HJARTA GARÐABÆJAR

Dæmi um íbúð
Verð: 35.800.000
Íbúð nr. 202
Stærð 76,5fm
Fj. Herb. 2
Svalir 34,9 m2

1 stæði í bílakjallara



3ja herbergja íbúð í snyrtilegu fjölbýli

76 fm endaíbúð 

Sér þvottavél í kjallara

Nýjar raflagnir í íbúð

Gnoðarvogur

Verð : 24,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

3-4 herbergja 120 fm eign

2 svefnherbergi,

hægt að bæta við svefnherbergi

Bílskúr með opnara

Hvassaleiti

Verð :  29,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Glæsileg 164,2 fm íbúð -  Verðlaunað lyftuhús 

Stórar stofur

Tvö stæði í bílakjallara 

Tvennar svalir 

Gott útsýni

Kópavogstún 

Verð : 58,5 millj.Nánar: Jason 775 1515

Falleg 157,3 fm 5 herbergja neðri sérhæð að 

meðtöldum 24,5 fm bílskúr. Eignin var nánast öll 

endurnýjuð að innan árið 2007. Gott skipulag og 

útgengt á tvennar svalir til vesturs og suðurs. 

Góð staðsetning á sunnanverðu Seltjarnarnesi

Lindarbraut

Verð : 45,9 millj.Nánar: Páll 893 9929

Falleg 4-5 herbergja íbúð á 2. hæð

3 svefnherbergi.  Lyftuhús

Svalir til austurs og vesturs 

Bílageymsla, snyrtileg sameign

Espigerði

Verð : 37,5 millj.Nánar: Jason 775 1515

80 fm 3ja herbergja íbúð í nýlegu húsi í vesturbænum. 

Vel skipulögð og útgengt á yfirbyggðar svalir úr stofu 

Baðherbergi er endurnýjað á afar vandaðan máta. Útsýni til 

sjávar af svölum og úr stofu. Sér bílastæði við inngang í húsið 

Baðherbergi er endurnýjað á afar vandaðan máta. 

Nesvegur

Verð : 36,5 millj.Nánar: Páll 893 9929

Kvistavellir 30 

Verð : 49,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 20. okt frá kl.17:30-18:00

Grettisgata 60

Verð : 16,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 20. okt frá kl.17:30-18:00

Vallhólmi 2, Kópavogi 

Verð : 53,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 20. okt frá kl.17:00-17:30

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nýtt og glæsilegt 217,6 fm 6. herbergja raðhús 

Fallegar eikar innréttingar 

Skilast fullbúið með gólfefnum 

Bílskúr og munstursteypt bílaplan

Laus við kaupsamning

Falleg íbúð á 3ju hæð í 101 Rvk

2ja herbergja, 35 fm 

Vel skipulögð 

Frábær staðsetning

Vel skipulagt 267,7fm 6-7 herbergja 

einbýlishús á 2 hæðum með innbyggðum 

bílskúr. 4 herbergi. 2 böð. Stórar stofur. 

Fallegt útsýni og garður. Húsið þarfnast 

viðhalds að utan sem innan.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr. Hjólastólaaðgengi
Stór 90fm íbúð á neðri hæð með sér inngangi
Og sér bílastæði

Bleikjukvísl 

Óskað er tilboða

Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Glæsilegt 350 fm einbýlishús á sjávarlóð 

Húsið var nánast allt endurnýjað árið 2008 

Vandaðar innréttingar, tæki og gólfefni

Gerðhamrar 

Verð :109,0 millj.Nánar: Svan 697 9300

Mjög góð 163 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi 

byggt af ÍAV. Stæði í bílgeymslu.

Stór stofa er skiptist í sjónvarpshol, setstofu 

og sólskála. Tvö svefnherbergi, annað þeirra 

með fataherbergi og sér baðherbergi.

Borgartún

Verð : 59,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

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



Rúmgóð 107,9 fm 3ja herbergja íbúð 

með suðursvölum.

Fallegar innréttingar og gólfefni

Bílastæði í bílakjallara

Ásakór

Verð :  29,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

Falleg 174,2 fm hæð á góðum stað í 101 Rvk 

6 herbergja, suðursvalir, stórar stofur

Rúmgóður bílskúr 

Sér inngangur 

Bræðraborgarstígur

Verð : 54,9 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

Falleg íbúð 123 fm að stærð 

4ra herbergja á 3.hæð

Þvottahús innan íbúðar 

Stæði í bílakjallara 

Þórðarsveigur 

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

Falleg efri sérhæð með bílskúr, alls 185 fm

Rúmgóð stofa, sjónvarpshol og fallegt eldhús

Svefnherbergin eru fjögur, öll nokkuð rúmgóð

Gott baðherbergi og gestasnyrting

Skipti á 3-4ra herbergja íbúð með bílskúr skoðuð

Hlíðarás  

Verð : 39,5 millj.Nánar: Atli 899 1178

Mjög gott 70,5fm verslunarhúnæði 

(skráð einbýli) á baklóð

Húsið lítur vel út að utan sem innan

Húsnæðið er í góðri leigu

Laugavegur 

Verð : 27,5 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Einbýlishús á einstakri eignarlóð

á bökkum Rangár Ytri

Eignin er alls 180 fm, 3 svefnh.

Tvöfaldur bílskúr, laus fljótlega

Þrúðvangur Hellu

Verð : 24,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

Til sölu 136,5 fm iðnaðarbil á einni hæð

Vinnusalur, skrifstofur og heinlætisaðstaða

Flott aðkoma og góð innkeyrslu- og 

gönguhurð. Eign sem hefur verið endurnýjuð 

að miklu leyti 

Skemmuvegur 

Verð : 27,5 millj.Nánar: Svan 697 9300

Eiðistorg 3 íbúð 204

Verð : 22,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21. október frá kl. 17:00-17:45

Heiðargerði 24 - Vogum

Verð : 29,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21. október frá kl. 17:30-18:15

Maltakur 7a

Verð : 43,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21. október frá kl. 17:30-18:00

Engimýri 13

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21. október frá kl. 17:00-17:30

Klapparstígur

Verð : 54,9millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21. október frá kl. 17:30-18:00

Lækjarás 4 

Verð : 68,7 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn  22. október frá kl. 18:00-18:30

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Frábærlega skipulögð 3ja herb, 93 fm íbúð á 

jarðhæð. Íbúðin er með fallegu innréttingum

Sér verönd í suður

Nýtt hús á frábærum stað

Ahending haust 2015

Skerjabraut 

Verð : 39,9 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Glæsileg 120,8 fm íbúð 

Á tveimur hæðum við sjávarsíðuna

5 herbergja. - Stæði í bílageymslu

Gott útsýni. - Góð staðsetning

Falleg eign á eftirsóttum stað 

Tvílyft einbýlishús alls 306 fm 

Stór rúmgóð alrými og fallegt útsýni 5 

svefnherbergi og tvö baðherbergi 

Gróin og falleg lóð, rúmgóð innkeyrsla
Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Fallegt 229,6 fm tveggja hæða einbýlishús 

Tvöfaldur bílskúr og gott bílaplan 

Gróinn og fallegur garður 

Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu

Lækjasmári 86
Einstaklega falleg og rúmgóð 4ra herb. 

íbúð á 2. hæð. 133 fm og með þremur 

svefnherbergjum og tveimur svölum. 

Björt stofa með góðri borðstofu, fallegt parket 

á gólfum. Þvottahús innan íbúðar

Skipti skoðuð á 3ja herb. íbúð miðsvæðis 

í Reykjavík eða Kópavogi.

Verð : 36,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21. október frá kl. 17:00-17:45

Góð 60 fm 2ja herbergja

Gott skipulag

Rúmgott svefnherbergi

Frábær staðsetning

Áhv. 20 millj.

Mjög  fallegt 202 fm einbýlishús með bílskúr 

á 1080 fm eignarlóð. 

Húsið er í góðu viðhaldi og fallegur garður 

umlykur húsið 4 svefnherbergi, afgirt verönd 

með heitum potti.

Glæsileg og rúmgóð 3ja herb. íbúð í Garðabæ

Sérinngangur beint frá götu

Stórar rúmgóðar suðursvalir

Stæði í lokaðri bílageymslu

Nánari upplýsingar veitir:

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

90% yfirtaka

Hagstætt fermetraverð

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000 MIKLABORG



Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882
Sigurður Fannar

Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Funalind 3

Opið hús þriðjudaginn 21. okt kl. 17:30 - 18:00

Glæsileg og vönduð 4.herb íbúð á jarðhæð í 
Lindahverfinu í Kópavogi. Íbúðin er 104.7 fm 
og mjög vel skipulög. Sólpallur er útaf stofu, 
veglegur og flottur.

Verð: 33.900.000

4
herbherb.

OPIÐ
HÚS

104.2
m2.2

Hrauntunga 44
Borg Fasteignasala kynnir vandað mikið 
endurnýjað einbýlishús í Sigvalda-stíl í 
Suðurhlíðum Kópavogs. Stórir gluggar og mikið 
útsýni til suðurs og vestur. Stórglæsilegur 
garður og skjólsæl verönd.

Verð: 67.500.000

Ein-
býlishús

21215
m2.

Frjóakur 1

Opið hús þriðjudaginn 21. okt. kl. 18:00-18:30Opið hús þriðjudaginn 21. okt.  kl. 17:00-17:30

Glæsilegt og reisulegt einbýlishús í Akralandinu. 
Húsið er innréttað með fjölskylduvænu eldhúsi, 
borðstofu og stofu, 3 góðum barnaherbergjum, 
hjónasvítu, tvöföldum bílskúr. Risloft sem býður 
upp á mikla möguleika er ekki inni í fermetratölu.

Verð: 95.400.000

EinEin-
býlibýlishússhú

6
herb.

258
m2.

Margrét
Fasteignasali

 691 3555
margret@fastborg.is

Vindakór 5-7  - STÓR SÉRNOTAREITUR

Bókið skoðun

4. herb. á jarðhæð
Falleg íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli
Sér inngangur beint af lóð  - lokaður bílakjallari                  
Vel skipulagt hverfi - þjónusta fyrir alla 
aldurshópa. Fleiri íbúðir í húsinu sjá fastborg.is

Verð: 36.900.000

Stærð 
132,2,6

m2.

íbúð
114
m2.

aageymsla 
18.6
m2.

Vatnsstígur 15 - 101 Reykjavík

Opið hús mánudag 20. okt  kl.  17.00-17.30

Um er að ræða 149,2 fermetra íbúð á 4.
hæð í glæsilegu lyftuhúsi í Skuggahverfinu.
Tvennar svalir og sjávarsýn.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Tvennar
geymslur og stæði í bílageymslu.

Verð: 69.900.000  

4
herbh .

OPIÐ
HÚS

149,2
m2.

Stefán Páll      
Sölumaður
 781 5151

Frjóakur 8
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 

270,4
m2.

Stefán Páll      
Sölumaður
 781 5151

Bollagata 16
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 

51,8
m2.

 Sporðagrunn 12

Opið hús miðvikudaginn 23. okt kl. 17:30-18:00

Falleg og mikið endurnýjuð sérðhæð í 
Laugarneshverfinu. Nýleg eldhúsinnrétting, 3 
svefnherbergi,  stofa og nýleg stækkun með 
garsskála. Gróinn og fallegur garður, hellulögð 
verönd. Sérinngangur.

Verð: 34.900.000

33
herberberbeeee .

OPIÐ
HÚS

11811881111
mmmmm2.2.2.2.22.

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  

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór  
Fasteignasali

 897 9030

Holtsvegur - Urriðaholti Garðabæ

Opið hús þriðjudaginn 21. okt kl. 17.30-18.00

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 -

Verð: 28.500.000

3
herb.

78,5
m2.

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Tjaldanes 1  - 210 Garðabær

Opið hús mánudaginn 20. okt. kl. 18.00-18.30

Um er að ræða mikið endurnýjað hús, skráð 
334 fm. en er ca 400 fm. þar sem 60 fm. 
óskráð rými er fullinnréttað, hannað af 
Kjartani Sveinnsyni, byggt árið 1976 með 
möguleika á  aukaíbúð með sér-inngangi. 

8
herb.

OPIÐ
HÚS

333.9
m2.

Verð: 99.900.000

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Verð: 39.900.000

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Holtsgata 22 - 101 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 20. 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
herb.

OPIÐ
HÚS

115.4
m2.
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Opið hús mánudaginn 20. okt. kl 17:00 – 17:30.
139,2 fm atvinnuhúsnæði með íbúðarherbergi og 57,6 fm 2ja herbergja íbúð. Selst saman eða í sitt hvoru 
lagi, tvö fastanúmer. Sér inngangur. Býður upp á marga möguleika og góðar leigutekjur. 

Opið hús mánudaginn 20. okt. kl 17:30-10:00.
267,7 fm einbýlishús, þar af 31,8 fm bílskúr. Stór og 
gróin lóð, hellulögð aðkeyrsla og góð aðkoma. Eignin 
er laus við kaupsamning og ekkert áhvílandi.

Opið hús mánudaginn 20. okt. kl 18:15 – 18:45.
Vel skipulögð 6 herbergja íbúð á þriðju og efstu 
hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi. Þvottahús og geymsla 
innan íbúðar.

Opið hús þriðjudaginn 21. okt. kl 17:30 – 18:00.
4ra herberbergja íbúð með bílskúr. Glæsilegt útsýni 
er úr íbúðinni.

Opið hús þriðjudaginn 21. okt. kl 17:30 – 18:00.
Raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr í rótgrónu 
hverfi í Keflavík. Eignin er 185,9 fm þar af bílskúr 
22,7 fm. Skoðar skipti á minni eign. 

127,3 fm  4ra herbergja íbúð á 2.hæð  í fallegu 
lyftuhúsi auk stæðis í bílageymslu. 

Opið hús mánudaginn 20. okt. kl 18:00 – 18:15.
með lokuðum suðursvölum. Íbúðinni fylgir stæði í 
bílgeymslu auk sérherbergis í sameign með aðgengi 
að baðherbergi. 

Þrjár eignir, 30 – 59 fm., skráðar sem atv.húsn. 
en innréttað sem íbúðir. Snyrtilegt og nýlega 
endurnýjað. Laust strax.

Opið hús mánudaginn 20. okt. kl 17:30 – 17:45.
Falleg 4ra herbergja 131,2 fm íbúð á annarri hæð auk stæðis í bílgeymslu í lyftuhúsi við Álfkonuhvarf í Kópav. 

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

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

Glæsilegt einbýlishús í hjarta borgarinnar við 
Njálsgötu. Mikið endurnýjað hús á stórri og fallegri 
eignarlóð með aðgengi frá húsinu og út á lóð. Sér 
bílastæði á lóðinni. 

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

Fallegt fjölskylduhús í Hafnarfirði með innbyggðum 
bílskúr, samtals 224,4 fm. 5 svefnherbergi og tvö 
baðherbergi. Verönd fyrir framan og aftan hús. Laust 
við kaupsamning. 

3ja herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð í litlu 
fjölbýlishúsi við Auðbrekku. Parket á stofu og 
herbergjum. Rúmg. eldhúsinnrétting. Laus við 
kaupsamning.

Opið hús miðvikudag 22. okt. kl 17:30 – 18:00.
Notaleg og falleg 114,9 fm. vel skipulögð 4ra herb. 
neðri sérhæð með sér inngangi. Bjartar og góðar 
stofur, fallegt endurnýjað eldhús. Sannarlega eign 
með sál og sjarma á þessum vinsæla stað í borginni.

Opið hús mánudaginn 20. okt. kl. 18:15-18:45
Skemmtilega hannað 5 herb. einbýlishús á 
eftirsóttum stað á Flötunum í Garðabæ. Stærð 207,6 
fm. Stutt í skóla, leikskóla, verslanir, íþróttaaðstöðu 
og sundlaug. Eign sem vert er að skoða nánar.

7 herb. 179,7 fm. íbúð/sérhæð á 2. hæð við 
Miklubraut 50. Góð íbúð með mikla möguleika.  
2 stofur, stór borðstofa, 4 svefnherbergi, gott eldhús 
og 2 baðherbergi.

TVEGGJA ÍBÚÐA HÚSI 
Í 101, 107 EÐA 105. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR  
VEITIR BERTA BERNBURG, 
LÖGG. FAST.SALI 
Í SÍMA 694-6369

4RA HERB. ÍBÚÐ Í VESTURBÆ 
EÐA SELTJARNARNESI. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR  
VEITIR BERTA BERNBURG, 
LÖGG. FAST.SALI 
Í SÍMA 694-6369

53,9M. 36,9 M. 39,5 M. 35,5 M.

37,9 M.

29,0 M.

FRÁ 10,9 M.

VALLHÓLMI 2 - 200 KÓP. LINDASMÁRI 45 - 201 KÓP HRÍSMÓAR 11 - 210 GBÆ. SUÐURGARÐUR 10 - 230 KEF.

AKURHVARF - 203 KÓP.

DALSEL 11 -109 REYKJ.

URÐARHOLT - 270 MOS.

23.5 M. 35,9 M. 59,0 M. GOTT VERÐLAUGATEIGUR - 105 RVK GULLSMÁRI  - 201 KÓP. NJÁLSGATA - 101 RVK

48,9 M. 49,8 M.JAKASEL - 109 RVK SUÐURHVAMMUR - 220 HFJ. AUÐBREKKA - 200 KÓP.

37,9 M. 61,5 M. 49,5 M.DRÁPUHLÍÐ 17 - 105 RVK SMÁRAFLÖT  45 - 210 GBÆ MIKLABRAUT  - 108 RVK

27,5M OG 26,7M. VÍÐIMELUR 35 - 107 RVK.VERÐ 37,5M.ÁLFKONUHVARF 33 - 203 KÓP.

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 893 2495

ÓMAR   
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm  696 3559

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm  865 3022

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Sölustjóri

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR 
SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

SIGRÍÐUR 
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður
gsm 692 4700

BERTA  
BERNBURG
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 694 6369

EDWIN  
ÁRNASON
Sölumaður
gsm  893 2121

EINAR S.  
VALDIMARSSON
Löggiltur 
fasteignasali
gsm  840 0314

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÓSKUM EFTIR

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

Úrval af lóðum fyrir raðhús og einbýlishús sölu. Gatnagerðagjöld eru greidd 
og sumar lóðir eru komnar með púða eða búið að skafa af klöpp. Hverfið er í 
mikilli uppbyggingu og kominn er róluvöllur, leikskóli og íþróttasvæði. Búið er 
að opna nýja leið gegnum Tunguveg beint yfir í kjarnann í Mosfellsbæ.

LÓÐIR Í LEIRVOGSTUNGU

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

26,9 M.



Boðaþing – nýjar íbúðir fyrir 55 + 

Suðurlandsbraut 22t    sími: 530-6500 mili.iswww.hei

Höfum hafið sölu á nýjum stórglæsilegum íbúðum við Boðaþing í Kópavogi, staðsett  í rólegu og friðsælu umhverfi rétt við Elliðavatn. Margar íbúðirnar eru með fallegu
útsýni yfir vatnið. Á sama reit er þjónustumiðstöðinn Boðinn sem vetir margs konar þjónustu.  Íbúðirnar er afhentar fullbúnar, en án gólfefna nema á baðherbergjum. 
Í boði eru íbúðir frá 91 fm og upp í 172 fm, allar 2ja og 3ja herbergja. Flestum íbúðum fylgir auk þess stæði í bílageymslu.   Byggingaraðili er Húsvirki hf.

Suðurlandsbraut 18 | 108 Reykjavík       Sími: 5-900-800

Afhending er haustið 2015. Afhending er haustið 2    Allar frekari upplýsingar veita söluaðilar. 

Háaleitisbraut Rvk.

4ra herb. Falleg 4ra herb. 100,9 fm. íbúð í 
fjölbýlsihúsi. Skiptist m.a. í 3 svefnherb., 
rúmgóða stofu og eldhús með fallegri in-
nréttingu. Svalir úr stofu með góðu útsýni 
yfir borgina. Verð kr. 29,9 millj.  
Uppl. Veitir Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Breiðholt

Atvinnuhúsnæði kjörið til útleigu.  
Um er að ræða  289,7 fm. mjög snyrtilegt 
húsnæði á 2. hæð sem skiptist í 10 her-
bergi, ásamt eldhúsi og setustofu og  
2 sameiginlegum baðherbergjum með 
sturtu,  ásamt þvottaaðstöðu.  Þrjú 
herbergi eru ókláruð, en sjö herbergi eru 
nú í útleigu á rúmlega 50 þús. pr.mán. 
hvert herbergi.  Á 1. hæð hússins er m.a. 
veitingastaður, bakarí, hársnyrtistofa o.fl.  
Áhugaverð fjárfesting. Verð kr. 39 millj. 
Upplýsingar veitir Runólfur á Höfða  
s. 892 7798   runolfur@hofdi.is-

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betriBrynjar Baldursson

sölufulltrúi
Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Vesturtún 19  

191,4 fm stórglæsilegt einbýli á einni 
hæð á frábærum stað á Álftanesinu! 
Glæsileg hönnun, heitur pottur og 
sólarverönd. Tilboð óskast! 
- Sjón er sögu ríkari.  

Jóhann Friðgeir tekur á móti ykkur  
á miðvikudaginn 22. okt. milli kl. 17:30  
og 18:00 – Verið velkomin!

OPIÐ HÚS

Kelduland 3 

Glæsileg 4-5 herb. efri hæð. 
Eignin er skráð 121,5 fm, mjög rúmgóð 
stofa með góðum flísalögðum svölum til 
suðurs. Sérstaklega skemmtileg og góð 
eign. Ásett verð 39,5 millj. 
 

Jóhann Friðgeir tekur á móti ykkur  
á morgun, þriðjudag milli kl. 17:30  
og 18:00 – Verið velkomin!

OPIÐ HÚS

Bræðraborgarstígur 24 A 

Ágæt 101,5 fm. íbúð á 1. hæð og í risi í 
tvíbýlishúsi á þessum eftirsótta stað  
(þar af 6,9 fm. sér geymsla í kjallara).  
Sér inngangur og fallegur garður.  
Svalir út af stofu. Húsið er steinhús, byggt 
árið 1923. Búið að teikna kvist á rishæð.  
Verð kr. 37,9 millj.  
 
Til sýnis í dag kl. 17-18.  
Uppl. Veitir Runólfur á Höfða s. 8927798. 

OPIÐ HÚS



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

EIGNIR VIKUNNAR

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

Ásbraut 5 - 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS MÁNUD. 20.10 KL.17:30-18:00 

p g

Falleg 4 herbergja, 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. 

OPIÐ HÚS MÁNUD. 20.10  
KL 17:30-18. VERIÐ VELKOMIN.

Hringbraut 32 - kjallari
OPIÐ HÚS MÁNUD. 20.10 KL.17:00-17:30 

g jg

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

Opið hús mánud. 20.10, 
frá kl. 17-17:30,  
(gengið inn Tjarnargötumegin).  
Verið velkomin

Gnoðarvogur 52  - Raðhús m/bílskúr
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 22.10 KL.17:00-17:30 

g

Gnoðarvogur 52, glæsileg sérhæð ásamt
bílskúr á frábærum stað í Reykjavík. 4 svefn-
herbergi, góðar stofur með parketi á gólfi,
eldhús með fallegri innréttingu.
Verð 39,9 millj 

Opið hús miðvikudaginn 22.10  
frá kl. 17-17:30, verið velkomin

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsilegt atvinnuhúsnæði við Klettháls

SKOÐAÐU EINBÝLI Í VIÐARRIMA Á FOLD.IS 
- SKIPTI Á ÍBÚÐUM MÖGULEG - 

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

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

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

514.4 fm. glæsilegt húsnæði á jarðhæð. Inngangur með flísalögðu anddyri. Afgreiðsla með flísum 
á gólfi. Fjórar skrifstofur stúkaðar af með glerveggjum. Aðgreindur hluti með elldhúsi með fallegri 
innréttingu og borðaðstöðu, ræstikompu, snyrtingu, tölvuherbergi með kælibúnaði. Einnig er þar 
geymsla með hillum og búningsherbergi. Í húsinu er gólfhiti og loftræsting. Glæsilega innréttuð 
eign á góðu þjónustusvæði í Árbænum. Verð 100 millj.

Glæsilegt einbýli á einni hæð. 4 rúmgóð svefnherbergi. Falleg eldhúsinnrétting. Innbyggður bílskúr 
með hita, vatni og rafmagni. Stór verönd. Verð 64,9 millj. Ýmis skipti möguleg

Eignir

Hrísrimi 7- 4 herbergja.
Hrísrimi 2. hæð. Falleg vel skipulögð 4ra herbergja
íbúð ásamt stæði í bílskýli. Skiptist í 3 svefnherbergi,
rúmgóða stofu, eldhús, endurnýjað baðherbergi og
þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 27,9 millj. 

Síðumúli-skrifsofuhúsnæði
Ca. 194 fm. bjart og fallegt skrifstofuhúsnæði á
annari hæð. Húsnæðið hefur ýmsa möguleika í 
skipulagi. SJÁ MYNDIR Á FOLD.IS Verð 29,9  millj.

Granaskjól 29-einbýli
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum á góðum stað.
Niðri:  Stofur m. útgengi á stóran sólpall. Eldhús
með vandaðri nýlegri innréttingu  gestasnyrting
og þvottahús. Á efri hæð eru 5 svefnherbergi og
sjónvarpshol. Verð 79 millj. 

Eikjuvogur 104 Rvk. Einbýli
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús. Arinn hlaðinn
úr Drápuhlíðargrjóti í stofu. 4-5 svefnh. á hæðinni.
Möguleiki að innrétta íbúð með sérinngangi í 
kjallara. Húsið er samtals um 290 fm. Tvöfaldur 
bílskúr. Verð 68,9 millj.

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

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

• 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.

• Verð frá 30,4 millj.

• 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 31,2 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



VIÐARÁS - PARHÚS Á EINNI HÆÐ
Vorum að fá í einkasölu gott 166 fm parhús á einni hæð. Húsið er 
byggt árið 1994 úr timbri og er múrsteinsklætt. Þrjú rúmgóð her-rr
bergi. Stór, björt stofa og borðstofa. Stór timburverönd til suðurs
og fallegur garður. Innbyggður 28 fm bílskúr með góðri lofthæð. 
Verð 44,5 millj.

SOGAVEGUR - PARHÚS
Vorum að fá í sölu fallegt 131 fm parhús á byggingarstigi í þessu 
eftirsótta hverfi í Austurborginni. Tvö til þrjú svefnherbergi og 
tvær stórar og bjartar stofur. Húsið afhendist fullbúið að utan, lóð
grófjöfnuð og fokhelt að innan. Verð 31,9 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ - EFRI SÉRHÆÐ
Falleg 142,2 fm. efri sérhæð ásamt 32,5 fm bílskúr í mikið endur-rr
nýjuðu húsi. Tvær stórar stofur og tvö mjög rúmgóð svefnherbergi. 
Gólfefni gegnheilt parket og flísar. Suður svalir og gróinn og 
fallegur garður. Verð 48.0 millj.

AKURHVARF - 4RA  HERBERGJA
Glæsilega 127 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2.hæð (götuhæð) í 
fallegu lyftuhúsi með sérstæði í bílageymslu. Þrjú rúmgóð svefn-
herbergi. Stór og björt stofa með suðursvölum. Fallegt eldhús með
hvíttaðri eik. Glæsilegt útsýni. Verð 37,9 millj.

VALLARÁS - BJÖRT 3JA HERBERGJA
Góð 3ja herb.íbúð á 1.hæð í lyftuhúsi. Tvö svefnherbergi. Sam-
liggjandi stofa og opið eldhús. Flísalagt baðherbergi. Björt og
falleg eign með gluggum á þrjá vegu.  Laus við kaupsamning. 
Verð 24,9 millj. 

EFSTASUND - 3JA  HERBERGJA
Góð 3ja herbergja 90 fm íbúð á jarðhæð. Tvö góð svefnherbergi. 
Rúmgott eldhús. Stór og björt stofa. Baðherbergi flísalagt í hólf og
gólf. Fallegur gróinn garður. Björt íbúð á frábærum stað. Laus við
kaupsamning. Verð 24,5 millj.

LEIFSGATA - STÓR  3JA HERBERGJA
Góð 97,8 fm 3ja herbergja enda íbúð á 2.hæð á frábærum stað
við miðborgina. Rúmgóðar stofur og herbergi. Endurnýjað fallegt
eldhús. Verð 32,9 millj. Hringdu núna og bókaðu skoðun.

BALDURSGATA - 2JA HERBERGJA
Góð 2ja herb.íbúð á 1.hæð á frábærum stað í Þingholtunum.Eitt 
svefnh Parketlögð stofa, eldhús og baðherbergi. Sér geymsla og
sér þvotta aðstað.Nýlegir gluggar og gler og húsið nýlega málað. 
Falleg hellulögð aðkoma. Laus við kaupsamning  Verð 20,9 millj.

ÁSBREKKA 5 - ÁLFTANESI 
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL 17:00 - 17:30. Falleg 97 
fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð með sérinngangi. Stór og björt stofa
og fallegt útsýni.Tvö rúmgóð svefnherbergi. Eldhús með ljósri
viðarinnréttingu. Flísalagt baðherbergi. Þvottahús innan eignar. 
Frábær staðsetning. LAUS STRAX. Verð 26.5 millj.

BALDURSGATA 30 - 2-3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Vorum
að fá í sölu mjög góða 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.

GULLTEIGUR 18 - 3-4 HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30.
Góð 3-4ra herbergja risíbúð á frábærum stað í Teigahverfi. Eldhús 
með ágætri innréttingu  Baðherbergi með sturuklefa, Stofa og 3
svefnherbergi. Örstutt í skóla, sundlaug og íþrótta og útivistar-rr
svæðið í Laugardalnum. Verð 22,9 millj.

VESTURÁS - EINBÝLI MEÐ ÚTSÝNI
Vorum að fá í sölu fallegt 260 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
á frábærum stað við Elliðarárdalinn. Fimm svefnherbergi og
tvær stórar og bjartar stofur. Góðar innréttingar. Parket og flísar á 
gólfum. Tvöfaldur innbyggður bílskúr. Falleg lóð, timburverönd og 
heitur pottur. Glæsilegt útsýni. Verð 69 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kristján hrl.
Fasteignasali

414 4488

Ingimar
Sölufulltrúi

612 2277

Svana 
Sölufulltrúi

774 1008

Albert
Fasteignasali

821 0626

Heimir 
Sölufulltrúii

630 9000

Berglind 
Sölufulltrúi

695 1200

Höfuð
borg

Fasteignasala

Pantaðu frítt söluverðmat á

                               www.hofudborg.is
     Við þjónustum þig alla leið með persónulegri og faglegri þjónustu.

Við erum á facebook
Fylgstu með okkur

Höfuðborg fasteignasala hefur frábæra
aðstöður og erum að leita af metnaðar-

fullum fasteignasala eða sölufulltrúa
með reynslu. Láttu okkur vita af þér !

Höfuðborg fasteignasala | Hlíðarsmára 2, 6.hæð | 201 Kópavogur | Sími: 414 4488 | hofudborg@hofudborg.is

Nei1m
2

72,5

Nökkvavogur 17, 104 Reykjavík
Bókið skoðun hjá Heimi sími: 630 9000

 Rúmgóð og bjarta 2ja herbergja íbúð í 
kjallara með sér inngang.

Áhvílandi lán frá Arionbanka ca 18.5 mills.

Nánari uppl. veitir Heimir í síma: 630 9000

Verð 23,9 millj. Já6-8m
2

308

Hlíðarvegur 2, 200 Kópavogi 
Bókið skoðun hjá Heimi sími: 630 9000 
Fallegt tvílyft 273 fm einbýli með 3ja herb.
aukaíbúð og 35 fm bílskúr. Samt. ca. 308 
fm. 6-8 svefnherbergi. Stór lóð í suðurhlíðum 
Kópavogs. Íbúðin er í útlegu. 
SKIPTI MÖGULEG Á MINNA SÉRBÝLI.

Verð 61,9 millj. nei2m
2

78,6

Maríubaugur 141, 113 Reykjavík 
Opið hús þri 21.okt milli 17:30-18:00
Fallega og vel skipulagða 3ja herbergja íbúð 
á 1. hæð með ca 40 fm sólpalli  Eignin skiptist 
í tvö svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, sér 
þvottahús, eldhús og stofu. 
Nánari uppl. veitir Heimir í síma: 630 9000

Verð 26.5 millj. Já3m
2

102

Flétturimi 14, 112 Reykjavik 
Bókið skoðun hjá Heimi sími: 630 9000
Vel skipulagða og rúmgóða 4ra herbergja 
íbúð á þessum eftirsótta stað. Fallegt útsýni 

stæði í lokaðri bílageymslu.
Nánari uppl. veitir Heimir í síma: 630 9000

Verð 29,9 millj.

Já6m
2

190

 
Opið hús mán. 20. okt. kl. 18:00-18:30. 

og falleg lóð með góðum sólpalli og heitum potti.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.  Bílskúr er 
GÆÐAEIGN Á GÓÐUM STAÐ.

Nánari upplýsingar hjá Sölva í s. 618 0064 eða solvi@hofudborg.is

Verð 49,9 millj. Já3m
2

105+

Engjaþing 5-7, 203 Kópavogur
Opið hús mán. 20. okt. kl. 17:00-17:30.
Vandaðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi af lokuðum svalagangi í lyftuhúsi. 
Íbúðirnar eru frá 105-136 fm ásamt góðum 32,4 - 49,4 fm bílskúrum að stærð.  Innréttingar og 

Nánari upplýsingar hjá Sölva í s. 618 0064 eða solvi@hofudborg.is

Verð f 32 millj.



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

ÆGISÍÐA 60
• 107  Rvk.  
• 132 fm sérhæð. 
• Bílgeymsla.  
• Fallegt útsýni. 
• Frábær staðsetning.
 

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

og gólfefni. 
• Yfirbyggðar svalir. 
• Bílgeymsla.  

ÓÐINSGATA 11
• 101 Rvk. 
• 95 fm 4ra herb. íbúð.
• Mikið standsett.
• Íbúð á tveimur hæðum.

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

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

Laus fljótlega. Verð 20,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag  
á milli kl. 17:00 og 17:30. 

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. Opið hús 
þriðjudag á milli kl. 16:30 og 17:

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 þriðjudag á 
milli kl. 17:00 og 17:30.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
NÝBYGGING

OPIÐ HÚS

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

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

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

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

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

FR
U

M

íSími 
568 2444

Sími
568 2444

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

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist m.a. í 3 stór svefnherbergi, 
tvö baðherbergi og stóra stofu. Opið bílskýli fyrir 2 bíla. Falleg ræktuð lóð með 
verönd. Frábær staðsetning á skjólstæðum stað. Verð 59.9 millj.

Skógarsel 3 - raðhús

Ingileifur Einarsson 
Löggiltur fasteignasali.

 OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17.30 - 18.00

OPIÐ HÚS

Vesturberg 141
111 Reykjavík
Mikið endurnýjað einbýli 

Stærð: 211,5 fm
Fjöldi herbergja: 4-6

Byggingarár: 1974
Fasteignamat: 38.450.000

Bílskúr: Já

Verð: 46.700.000
**OPIÐ HÚS, ÞRIÐJUDAGINN 21. OKT. KL.17.30-18.00**
RE/MAX Lind og Rúna kynna í einkasölu fallegt 211,5 fm einbýlishús á rólegum og grónum stað í efra
Breiðholti. Húsinu fylgir einstaklega falleg suðurlóð með stórum palli. Húsið er allt til fyrirmyndar bæði
að innann sem utan. Í bílskúr er heitt vatn og rafmagn. Í dag eru 3 svefniherbergi í húsinu en geta verið
5 skv. teikningu. Sér inngangur á neðstu hæð!
Þessi eign er öll hin glæsilegasta og hefur mikið verið endurnýjuð síðast liðin ár!

Lind

Þórunn Gísladótt
Lögg. fasteignasali

Rúna Gizurarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runa@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 21. okt. kl.17:30-18:00

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

510 7900

695-9590
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Traust og góð þjónusta í 12 ár  

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
Lei

fur

Hraf
nhild

ur

Guðrún

  K
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tín

820 8101 
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i      

 Sturla

899 9083
    

  D
aði

820 8103
Eym

undur

690 14
22

Glæsilegt 143 m2 skrifstofurými 
með sameign til útleigu. 
Sameiginlegt fundarherbergi 
og móttaka, sér salerni og 
eldhúsaðstaða. Frábært útsýni 
og 150m2 svalir sem umkringja 
hæðina. Möguleiki á viðbótarrými 
eða frekari stækkun.
Uppl.: elisabet@brufast.is

SKRIF
STOFU
RÝMI

Suðurlandsbraut 4a  I  Sími  519 0900
bru@brufast.is

www.brufast.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Páll Þórólfsson
sölufulltrúi

sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

59,5 millj.Verð:

Fallegt og vel skipulagt 180,3 fermetra 
parhús á einni hæð á sunnanverðu  
Seltjarnarnesi

Fallegt sjávarútsýni úr stofum. 
Rúmgóð timburverönd með skjólveggjum 
og heitum potti

4 svefnherbergi og björt parketlögð stofa. 
Rúmgóður bílskúr og stórt bílaplan 
við húsið.

Seltjarnarnes
Tjarnarstígur 24

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is Ótrúlegt 

úrval íbúða til sölu 
eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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MERCEDES-BENZ GLK 250 cdi 4matic. 
Árgerð 2011, ekinn 42 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 7.490.000. Rnr.990967.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 46 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.210240. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

HONDA Cr-v elegance. Árgerð 2012, 
ekinn 48 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.390.000. Rnr.990968.

AUDI A4 avant. Árgerð 2013, ekinn 
34 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.690.000. Rnr.210580.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

NÝ A-LINER EXPEDITION
ÚTSALA, A-liner Expedition, Léttur 
toppur, Ísskápur, Truma, álfelgur ofl, 
ATH aðeins 1 stk eftir á þessu frábæra 
verði, Verð aðeins 2.490.000kr, Er á 
staðnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

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

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

Toyota Yaris Terra, árg. 5/2005, ek 
149þkm, bensín, beinskiptur, Góður 
bíll og gott eintak, Ásett verð 780þ.kr, 
Er á staðnum hjá okkur,

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

 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.

 Vinnuvélar

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

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Aukahlutir í bíla

LED VINNULJÓS OG 
ÖFLUGIR KASTARAR

Mikið úrval af LED vinnuljósum sem 
henta á farartæki af öllum stærðum 
og gerðum. Einnig mjög öflugir 
HID kastarar sem hafa margsannað 
gildi sitt á Íslandi við margvíslegar 
aðstæður. Söluaðilar: AMG Aukaraf 
s. 585-0000 www.aukaraf.is 
Toyota Kauptúni s.570-5070 www.
toyotakauptúni.is

 Varahlutir

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

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

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

 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

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

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

MÁNUDAGUR  20. október 2014 3

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
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ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 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

SMÍÐAR OG RAFMAGN. 
 ÁRATUGAREYNSLA

Getum bætt við ökkur verkefnum í 
raflögnum og smíðavinnu. Tilboð eða 
tímavinna. Uppl. í s. 848 6904

JOISMIDUR.IS
Viðhald eða nýsmíði. Tilboð eða 
tímavinna. Jóhann 897 3006.

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Gluggafilmur eða útskornar límfilmur 
í öllum litum. S: 5807820 eða sendu 
okkur 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.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

NORSKA - ICELANDIC - 
ENSKA

NORSKA I , II & NORSKA f. 
Heilbrigðisgeira, ICELANDIC - 
ÍSLENSKA f. útlendinga. ENSKA f. 
fullorðna. Byrja/Start: 10/11, 8/12, 
13/1, 9/2, 9/3. 4 vikur/5 x í viku - 4 
weeks/5 days a week. Kennsla m/
móðurmálstækni - Inter-Lingual 
Learning Technique. Aukatímar 90 
mín/kr 6000,- STÆ, EÐL, EFN. www.
iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- 
IceSchool, Ármúli 5. s. 557 1155.

 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.

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

 Atvinnuhúsnæði

70fm húsnæði til leigu á Ártúnshöfða. 
ásamt 12fm millilofti. Stórar 
innkeyrsludyr, útiaðstaða. Laust strax. 
S. 568 1075 899 1075. eftir kl.18:00.

 Geymsluhúsnæði

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

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

GEYMSLUHÚS.IS
Hjólhýsi, húsbílar, fellihýsi, Camper, 
bílar.ath, upph,húsnæði. Uppl, í síma 
770-5144

GEYMSLUHÚS.IS
Tjaldvagnar aðeins 25.000 til 1. Mai 
2015 Ath upph, húsnæði. Uppl, í síma 
770-5144

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

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

KAFFIHÚSIÐ 10 DROPAR Á 
LAUGAVEGI 27

óskar eftir starfsmanni með 
reynslu af kaffihúsi/bar. Möguleiki 

á mikilli vinnu.
Umsóknarfrestur er til 22 

oktober. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.
Umsóknir berist til 

fanney.10dropar@gmail.com

VANUR STARFSKRAFTUR 
ÓSKAST Á 

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

Vant starfsfólk óskast í fiskvinnslu. 
Erum í Hafnafirði. Uppl. í s. 899 8033

Við leitum af Avon sölufulltrúum um 
land allt! Góðir tekjumöguleikar, þekkt 
vörumerki og sveigjanlegur vinnutími. 
Áhugasamir hafið samband í s. 577-
2150 eða sendið póst á: elin@actehf.is

TILKYNNINGAR

 Einkamálbílar til sölu

til sölu

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Nettur og góður hvíldarstóll með 
háu baki og stillanlegum hnakkapúða 

Léttur og smekklegur sófi.
Kemur í fjórum stærðum.

Glæsilegur og virkilega 
vandaður svefnsófi frá Ítalíu.

Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Fallegur horn- og tungusófi með hvíldarstól í enda. 
Margir litir í boði.

Flottur og vandaður tungusófi. 
Hægri eða vinstri tunga.

 
Flottur og mjög þæginlegur sófi. Fáanlegur 
í nokkrum litum í leðri og áklæði.

Diva tungusófi Ezzy Espace

Yuni Dawn tungusófi Demetra svefnsófi

Walton hvíldarsófiItaliano
 
Hvíldarstóll í enda, fáanlegur í leðri og áklæði.
Hægri eða vinstri tunga.

Fáanlegur bæði raf- eða handstýrður. Margir litir 
í boði. Einnig fáanlegur sem hvíldarstóll.

Mobius

Henson Design rúmin eru einnig 
fáanleg sem rafmagnsrúm. Margir litir 
í boði. Margar tegundir af rúmgöflum.

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

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

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

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

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

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

Hæ, má ég tala 
við þig í fimm 

mínútur?

Um 
hvað?

Getum við gert 
það á fjórum 

mínútum.

Bara um 
lífið, 

þú 
veist, 
ást,

dauða, 
vinnu, 

hjónaband.

Hey,
 sjáðu

Þetta var óvart!

Einar Valdimarsson (1876) hafði 
hvítt gegn Gunnari Björnssyni (2063) 
á móti sem haldið var í Café Stofu 
fyrir skemmstu á vegum Hróksins.
Hvítur á leik

1. Dxf8+! Rxf8 2. He8#. Róbert Lag-
erman sigraði á mótinu en Gunnar 
og Ólafur B. Þórsson urðu jafnir í 
2.-3. sæti. EM ungmenna hófst í gær 
í Georgíu. Fjórir íslenskir fulltrúar. 
Oliver Aron vann í fyrstu umferð.
www.skak.is:  Skákþing Garðabæjar 
hefst í kvöld.

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
„Brosið í spegilinn. Gerið það á hverjum morgni og þið 
munuð sjá miklar breytingar á lífi ykkar.“

Yoko Ono.

LÁRÉTT
2. bauti, 6. kusk, 8. duft, 9. upphrópun, 
11. aðgæta, 12. box, 14. mjaka, 16. 
frá, 17. bókstafur, 18. kk gælunafn, 20. 
tveir eins, 21. nabbi.

LÓÐRÉTT
1. rekald, 3. kringum, 4. gróðahyggja, 
5. hamfletta, 7. ósjófær, 10. Írafár, 
13. atvikast, 15. sál, 16. temja, 19. 
hreyfing.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. buff, 6. ló, 8. mél, 9. aha, 
11. gá, 12. kassi, 14. fikra, 16. af, 17. 
enn, 18. gæi, 20. dd, 21. arða. 
LÓÐRÉTT: 1. flak, 3. um, 4. fégirnd, 
5. flá, 7. óhaffær, 10. asi, 13. ske, 15. 



Heilsaðu 
deginum með 
hollustu

Hugsaðu um heilsuna og veldu Havre Fras eða Rug Fras á 
morgunverðarborðið. Báðar tegundirnar eru stútfullar af 
trefjaríku heilkorni og uppfylla hollustukröfur Skráargatsins.

Fáðu þér Havre Fras eða Rug Fras í morgunmat og þér líður 
betur allan daginn. 
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LEIKLIST  ★★★ ★★

Karitas
Þjóðleikhúsið - Stóra svið
HÖFUNDUR: KRISTÍN MARJA 
BALDURSDÓTTIR

LEIKGERÐ: ÓLAFUR EGILL EGILSSON, 
SÍMON BIRGISSON 

LEIKSTJÓRN: HARPA ARNARDÓTTIR

TÓNLIST: MATTI KALLIO

HLJÓÐMYND: KRISTINN GAUTI EINARS-
SON, MATTI KALLIO

LEIKMYND: FINNUR ARNAR ARNARSON

BÚNINGAR: ÞÓRUNN ELÍSABET 
SVEINSDÓTTIR

LÝSING: ÓLAFUR ÁGÚST STEFÁNSSON

LEIKARAR: ARNBJÖRG HLÍF VALSDÓTTIR, 
ARNMUNDUR ERNST BACKMAN, BJÖRN 
HLYNUR HARALDSSON, BRYNHILDUR 
GUÐJÓNSDÓTTIR, ELLEN MARGRÉT 
BÆHRENZ, ELVA ÓSK ÓLAFSDÓTTIR, 
JÓNMUNDUR GRÉTARSSON, KRISTBJÖRG 
KJELD, LILJA GUÐRÚN ÞORVALDSDÓT-
TIR, LILJA NÓTT ÞÓRARINSDÓTTIR, 
RAGNHEIÐUR STEINDÓRSDÓTTIR, 
STEFÁN HALLUR STEFÁNSSON, SVANDÍS 
DÓRA EINARSDÓTTIR, VIGDÍS HREFNA 
PÁLSDÓTTIR, ÞÓRIR SÆMUNDSSON

Liðinn er áratugur síðan Karitas 
án titils eftir Kristínu Marju Bald-
ursdóttur kom út við gríðarlegar 
vinsældir. Saga Karitasar Jóns-
dóttur er ekki einungis baráttu-
saga íslenskrar listakonu fyrir 
tilvist sinni heldur þroskasaga 
heillar þjóðar á umbrotatímum 
fyrri hluta síðustu aldar.

Ólafur Egill Egilsson, í sam-
vinnu við Símon Birgisson, hefur 
fundið snjalla leið til að ramma inn 
verkið þar sem fortíð og nútíð er 
fléttað saman í flæðandi atburða-
rás. Leikritið hefst austur í Öræf-
um þar sem Karitas (Brynhildur 
Guðjónsdóttir) hefur búið, ásamt 
Jóni (Arnmundur Ernst Backman) 
syni sínum, síðastliðin þrettán ár 
inn á heimili Auðar (Ólafía Hrönn 
Jónsdóttir) og fjölskyldu hennar. 
Sigmar (Björn Hlynur Haraldson) 
eiginmaður hennar er horfinn yfir 
hafið og Karitas verður að finna 
óreiðunni innra með sér einhvern 
farveg.

Hjarta sýningarinnar
Brynhildur er hér í burðarhlut-
verki sem hin þjakaða Karitas og 
kemst vel frá því verkefni. Hún 
nær góðum tökum á baráttu Kar-
itasar við samfélagið og sjálfa sig 
sem gerir tilvist hennar stundum 
óbærilega. Af og til nær hún ekki 
nægilega góðu valdi á textanum, 
sem er reyndar stundum óþjáll, en 

nær flugi í mótleik sínum við Björn 
Hlyn Haraldsson og er hann mjög 
góður í hlutverki hins ákveðna Sig-
mars. Þeirra samband og leikur er 
hjarta sýningarinnar.

Elva Ósk Ólafsdóttir kemur sterk 
inn sem hin óhefðbundna Eugenía 
sem hvetur hina ungu Karitas til 
dáða og sömu sögu má segja um 
Lilju Guðrúnu Þorvaldsdóttur 
sem leikur Steinunni, hina útsjón-
arsömu móður Karitas. Leikhópur-
inn í heild stendur sig með ágætum 
undir stjórn Hörpu Arnardótt-
ur en fagurfræðin hefði stundum 
mátt víkja, þrátt fyrir margar vel 
heppnaðar lausnir í sviðsetning-
unni, og meiri áhersla lögð á til-
finningaleg tengsl persónanna.

Aukapersónur skissur
Hættan við leikgerðir er sú að 
handritið styðjist of mikið við upp-
runalega textann og þá dýpt sem í 
honum býr til þess að gefa fram-
vindunni vægi. Af þessum sökum 
geta þeir áhorfendur sem lesið 
hafa bókina fyllt inn í eyðurnar 
sem myndast í sviðsetningunni 
en hinir sitja eftir örlítið ótengdir. 
Auðvitað verður einhvers staðar 
að stytta og klippa en samhengið 

og persónusköpun á sviði má ekki 
líða fyrir slíkan verknað.

Tilfinningar annarra eiga þann-
ig til að fletjast út og aukapersón-
ur verða einungis skissur frek-
ar en raunverulegt fólk. Andlát 
Káru, gömlu konunnar sem aðstoð-
ar Karitas á erfiðum tímum, er 
ágætis dæmi. Samband þeirra er 
rissað upp á örstuttum tíma og 
meiru púðri eytt í að gera atriðið 
myndrænt frekar en tilfinninga-
lega áhrifaríkt. Draugar fortíðar-
innar og huldufólk ásækja Karitas 
en í mörgum tilvikum er það ein-
ungis sem hreyfingarlausir skugg-
ar í bakgrunninum sem hafa enga 
skýra virkni. Hápunktar sýningar-
innar eru þegar nánd leikaranna 
er sem mest eins og sést vel á svið-
setningu tilhugalífs Karitasar og 
Sigmars. Einnig er ferðalag lítils 
barns í gegnum eftirlífið virkilega 
áhrifamikið og þá nær samspil 
leikara, sviðsmyndar og lýsingar 
hámarki. Aftur á móti dettur leik-
urinn oft úr takti þegar leikararn-
ir ávarpa áhorfendur beint.

Sviðsmyndin hönnuð af mikilli list
Finnur Arnar Arnarson hann-
ar sviðsmyndina af mikilli list. 

Heimur Karitasar birtist sem 
gríðarstór strigi sem hún finnur 
sig knúna til að fylla. Stærðar-
innar vinnupallar úr viði gnæfa 
yfir sviðið og óreiðan sem herjar 
á Karitas birtist áhorfendum ljós-
lifandi. Tónlist Matta Kallio er 
einnig virkilega góð en samspil 
hljóðmyndar og sviðsetningar 
hefði mátt vinna betur. Búningar 
Þórunnar Elísabetar Sveinsdótt-
ur ríma vel við heiminn sem sýn-
ingin skapar sem og lýsing Ólafs 
Ágústs Stefánssonar.

Karítas er vitnisburður um 
átök og ástir, listina og lífið. 
Slík tilvist ber með sér hörku, 
staðfestu og blossandi ástríð-
ur. En þrátt fyrir nægan efnivið 
og áhugaverðar lausnir vantar 
neistann í sviðsetninguna. Af og 
til kviknar sýningin til lífs með 
áferðarfögrum og virkilega vel 
leiknum atriðum en heildarmynd-
ina skortir tilfinningalega dýpt.  
  Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Metnaðarfull svið-
setning á magnaðri sögu. Sterkur 
leikhópur en ekki nægilega gott 
samspil milli leikgerðar og svið-
setningar.

Áferðarfögur baráttusaga 
sem skortir neistann

Aftanspjall Félags áhugamanna 
um heimspeki verður haldið á 
miðvikudagskvöldið. Samræðan 
hefst klukkan 19.30 og mun fara 
fram á veitinga- og skemmtistaðn-
um Basti, Hverfisgötu 20.

Frummælendur verða Börkur 
Gunnarsson, Salvör Nordal og 
Brynhildur Sigurðardóttir sem 
munu leitast við að svara spurn-
ingu kvöldsins: Til hvers heim-
speki? Öll eru þau heimspeki-
menntuð en hafa valið sér ólíkan 
starfsvettvang og fáum við þau til 
að deila með áheyrendum hvernig 
heimspekinámið hefur nýst þeim 
í þeirra störfum. Hvert telja þau 
hlutverk heimspekinnar vera eða 
geta orðið fyrir utan hið fræði-
lega svið?

Jakob Guðmundur Rúnarsson, 
doktorsnemi í heimspeki, stýrir 
fundinum.

Til hvers er 
heimspeki?

SALVÖR NORDAL  Frummælendur eru 
auk hennar þau Börkur Gunnarsson og 
Brynhildur Sigurðardóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kvartett píanóleikarans Hjartar 
Ingva Jóhannssonar leikur á djass-
kvöldi KEX Hostels annað kvöld. 
Auk Hjartar skipa kvartettinn 
þeir Ari Bragi Kárason á trompet, 
Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson á 
kontrabassa og Einar Scheving á 
trommur. Leiknir verða vel þekktir 
og minna þekktir djassstandardar í 
bland við frumsamið efni.

Hjörtur Ingvi er þekktur sem 
hljómborðsleikari hljómsveitar-
innar Hjaltalín, sem hefur meðal 
annars tvívegis unnið til Íslensku 
tónlistarverðlaunanna fyrir plötu 
ársins. Tónlistin hefst klukkan 
20.30 og stendur í u.þ.b. 2 klst. með 
hléi. Sem fyrr er aðgangur ókeypis.

Hjörtur Ingvi 
spilar á KEX

HJÖRTUR INGVI  Píanóleikarinn er 
best þekktur sem hljómborðsleikari 
hljómsveitarinnar Hjaltalín.  
 MYND ÚR EINKASAFNI

KARITAS  Brynhildur Guðjónsdóttir sem Karitas og Björn Hlynur Haraldsson sem Sigmar. „Þeirra samband og leikur er hjarta 
sýningarinnar.“  MYND: ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Íris Ólöf Sigurjónsdóttir, forstöðu-
maður Byggðasafnsins Hvols á 
Dalvík, heldur á morgun klukkan 
17 fyrirlestur í Ketilhúsinu á Akur-
eyri undir yfirskriftinni Hugmynd 
verður sýning. Þar fjallar hún um 
sýninguna Myndlist minjar / Minj-
ar myndlist sem nú stendur yfir í 
Listasafninu á Akureyri, en Íris 
Ólöf er sýningarstjóri sýningarinn-
ar. Fyrir utan almenn safnastörf 
fæst hún við hönnun á eigin textíl-
um og hefur hannað allar sýningar 
Byggðasafnsins Hvols auk þess að 
setja upp sýningar í öðrum rýmum.  

Á sýningunni Myndlist minjar 
/ Minjar myndlist gefur annars 
vegar að líta muni markaða af sögu, 
menningu og andblæ liðins tíma og 
hins vegar ný listaverk unnin af ell-
efu listamönnum á aldrinum 28 til 

70 ára sem boðið var að vinna þau 
út frá munum Byggðasafnsins.

Enginn aðgangseyrir er að fyrir-
lestrinum sem er sá fjórði í röð fyr-
irlestra sem haldnir eru í Ketilhús-
inu á hverjum þriðjudegi klukkan 
17 undir yfirskriftinni Þriðjudags-
fyrirlestrar.   - fsb

Íris Ólöf í Ketilhúsi
Fjórði þriðjudagsfyrirlestur Ketilhússins á Akureyri 
verður fl uttur á morgun. Þar er fj allað um tilurð sýn-
ingarinnar Myndlist minjar / Minjar myndlist.

ÞRIÐJUDAGSFYRIRLESTUR  Íris 
Ólöf Sigurjónsdóttir fjallar um tilurð 
sýningarinnar Myndlist minjar / Minjar 
myndlist.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

MENNING
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www.fiskikongurinn.is

FISKIKÓNGURINN
S0GAVEGI 3

HÖFÐABAKKA 1 
Sími 587 7755

TILBOÐ
GILDIR ALLA 

VIKUNA

RAUÐSPRETTUFLÖK - GLÆNÝ

RAUÐSPRETTUFLÖK
ROÐLAUS OG BEINLAUAS

RAUÐSPRETTUFLÖK
MEÐ ROÐI

RAUÐSPRETTU 
FISKRÉTTIR 

SÍMI
777 2000 

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

Lok til á lager:
Stærðir:Stærðir:

SUPER 
TILBOÐ

HAUSAÐUR KOLI
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

ROBERT DOWNEY JR OG ROBERT DUVALL FARA Á KOSTUM Í 

FRÁBÆRRI MYND SEM KEMUR SKEMMTILEGA Á ÓVART

NEW YORK OBSERVER TOTALFILM.COM

BORGRÍKI 2 6, 8, 10:10

KASSATRÖLLIN 2D 5:50

GONE GIRL 10

DRACULA UNTOLD 8, 10:20

WALK AMONG TOMBSTONES 5:40, 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

ÍSL TAL

BORGRÍKI KL. 5.45 - 8 - 10.10
GONE GIRL KL. 5.45 - 9
THE EQUALIZER  KL. 10.15
PARÍS NORÐURSINS  KL. 5.45 - 8 
BOYHOOD KL.  9 
VONARSTRÆTI  KL. 6 

BORGRÍKI KL.5.45 - 8 - 10.10
BORGRÍKI LÚXUS KL. 3.30 - 5.45 - 8
GONE GIRL KL. 4.45 - 8 - 10.30 
GONE GIRL LÚXUS KL. 10.10
DRACULA   KL. 10.45
THE EQUALIZER  KL. 8  
THE MAZE RUNNER KL. 5.30 - 8 
KASSATRÖLLIN ÍSL TAL 2D  KL.3.30 - 5.30
KASSATRÖLLIN 3D ÍSL TAL KL. 3.30
SMÁHEIMAR 2D KL. 3.30

„TÖ FF, BRENGLUÐ OG Ö GRANDI“
- EMPIRE

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

-V.J.V, SVARTHÖFÐI.IS

-H.S.S.,MBL

Leikkonan Elizabeth Peña, sem 
þekkt er fyrir hlutverk sín í 
þáttunum Modern Family og 
myndunum 
La Bamba og 
Lone Star lést í 
vikunni 55 ára 
að aldri. Hún 
hafði glímt við 
skammvinn 
veikindi sam-
kvæmt umboðs-
manni henn-
ar en hann útskýrði það ekki 
frekar.
Peña fæddist í New Jersey í 
Bandaríkjunum en bjó á Kúbu 
um tíma sem barn. Hún var ein 
af stofnendum Hispanic Org-
anization of Latin Actors, hags-
munasamtaka rómansk-amer-
ískra leikara í Bandaríkjunum. 

Ásamt því að leika í fjölmörg-
um þáttum og myndum sá hún 
einnig um talsetningar en hún 
var rödd Mirage í vinsælu Pix-
ar-teiknimyndinni The Incred-
ibles.   - þij

Modern Family-
leikkona látin

ELIZABETH PEÑA

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Söngkonan Kesha hefur kært upp-
tökustjórann sinn Dr. Luke fyrir 
að hafa beitt hana miklu ofbeldi 
síðustu ár. Frá því að hún skrif-
aði undir samning við upptöku-
stjórann árið 2005, aðeins átján 
ára gömul, kveðst hún hafa orðið 
fyrir líkamlegu, andlegu og kyn-
ferðislegu ofbeldi af hans hálfu. 
Í janúar á þessu ári, þegar söng-
konan var í meðferð vegna átrösk-
unar, á hún að hafa svarað bréfum 
frá aðdáendum og sagt þeim frá 
misnotkuninni. 

Bréfin skrifaði hún á síður úr 
litabókum fyrir börn og þar skrif-
aði hún meðal annars „Dr. Luke 
hefur kvalið mig og fjölskyldu 
mína lengi...það vita margir hvað 
hann gerði, en hann gerði svo 
mikið meira hræðilegt.“ Kesha 

segir að það sé vegna hans sem 
hún hafi veikst af átröskunarsjúk-
dómi, en hann hafi ítrekað kallað 
hana feita og meðal annars líkt 
henni við ísskáp. 

Móðir Keshu sendi lögfræðingi 
Dr. Luke tölvupóst í lok síðasta árs 
þar sem hún hótar því að ef hann 
rifti ekki samningnum við dótt-
ur hennar, muni hún fara í fjöl-
miðla, og segja frá því að hann 
hafi nauðgað dóttur hennar og 
beitt hana líkamlegu og andlegu 
ofbeldi í tíu ár. Hún segir einnig 
að Dr. Luke hafi hótað Keshu og 
sagt að ef hún myndi segja ein-
hverjum frá nauðguninni, myndi 
hann eyðileggja tónlistarferil 
hennar og svipta hana öllum höf-
undar- og útgáfurétti á tónlistinni. 
Núna, níu mánuðum eftir að Kesha 

sendi aðdáendum sínum bréfin, 
hefur hún loks lagt fram kæru á 
hendur Dr. Luke. Lögfræðingur 
söngkonunnar segir í yfirlýsingu 
frá henni að kæran væri heiðar-
leg leið Keshu til þess að fá völd-
in yfir sínum eigin tónlistarferli 
og verða frjáls undan andlegri, 
líkamlegri og kynferðislegri mis-
notkun Dr. Luke. Hann bætir við 
að kæran sýni að hann sé dæmi 
um stjórnsaman mann sem not-
færi sér metnaðarfullar og hæfi-
leikaríkar ungar stúlkur í tónlist-
arheiminum, til þess eins að græða 
á þeim sjálfur. 

Dr. Luke hefur svarað ákærunni 
og segir söngkonuna vera að ljúga 
til þess eins að geta losnað undan 
samningi við sig og útgáfufyrir-
tækið.  - asi

Upptökustjóri beitti 
hana ofb eldi í tíu ár
Söngkonan Kesha hefur kært upptökustjórann sinn fyrir að hafa beitt sig 
ofb eldi í mörg ár. Hún sendi bréf til aðdáenda sinna og sagði frá misnotkuninni. 

BARÐIST VIÐ ÁTRÖSKUN  Kesha segir 
umboðsmann sinn vera ástæðuna fyrir 
því að hún veiktist af átröskun.  
 MYND/GETTY

Ef ég fullyrti að allt hefði verið betra 
fyrir tuttugu árum myndu margir jafn-

aldrar mínir eflaust taka í sama streng. Að 
minnsta kosti hvað menningarafurðir varð-
ar. Kvikmyndir og tónlist náðu einhverjum 
kreatífum toppi um miðbik tíunda áratug-
arins og flest allt hefur farið hallandi fæti 
síðan. Ekki satt?

NEI, ég ætla að sleppa slíkum fullyrð-
ingum þó ég hafi stundum verið á þess-
ari skoðun. Ég er nefnilega nokkuð viss 
um að fólkið sem er tíu árum eldra en ég 
hugsar nákvæmlega eins um miðjan níunda 
áratuginn. Sextugir menntaskólakennar-
ar toppuðu á sama tíma og seventísrokkið. 
Afar mínir og ömmur á sama tíma og Raggi 
Bjarna.

TVÍTUGA fólkinu í dag er drullusama 
um Jurassic Park, Unplugged in New 
York og hvað Pamela Anderson var 
mikil gella. Ef þau vita hver hún er 
finnst þeim hún álíka merkileg og 
mér finnst Bo Derek.

ÁSTÆÐAN fyrir því að mér þykir 
mun vænna um David Robinson 
en LeBron James er sú að þegar 

Robinson var upp á sitt besta bjó ég í líkn-
arbelg. Ég var verndaður fyrir alvöru full-
orðinsáranna, hafði aldrei lent í ástarsorg 
og þurfti ekki að borga húsaleigu. 

ÉG hafði engar áhyggjur af því að þriggja 
tíma Beavis & Butthead-maraþon um miðj-
ar nætur gæti orsakað atvinnumissi og 
heimilisleysi í kjölfarið. Dúnmjúkur heim-
urinn snerist um rassgatið á sjálfum mér 
og hann endaði við bæjarmörk Garðabæjar 
í norðri og suðri. Ég tengi David Robinson 
því við fullkomið öryggi og algjört áhyggju-
leysi. Ég nenni hins vegar ekki að breytast 
í menningarlegan steingerving. Nostalgía 
er yndisleg upp að vissu marki en hún getur 
líka drepið okkur öll.

TÍMINN er núna. Njótum þess sem fólk 
er að gera í dag. Sumt af því er alveg frá-
bært. Við þurfum bara að nenna og þora að 
leita það uppi. En þetta er fín lína. Fátt er 
vandræðalegra en hálffertugur maður sem 
rembist við að reyna að skilja tónlistina 
sem sonur hans fílar. Er ég kannski farinn 
að tala gegn inntaki pistilsins?

ÉG er farinn að hlusta á Dookie og borga 
reikninga.

Lifum í núinu



Höfuðborgar-
svæðið

Kringlan

Austurver

JL-húsið

Domus Medica

Glæsibær

Eiðistorg

Hamraborg

Fjörður

Landsbyggðin

Glerártorg Akureyri

Hrísalundur Akureyri

Dalvík

Keflavík

Selfoss

Hveragerði

Þorlákshöfn

Hella

Hvolsvöllur

Vestmannaeyjar

TILBOÐSDAGAR Í LYFJUM & HEILSU
20% AFSLÁTTUR AF EUCERIN VÖRUM

GILDIR FRÁ 
20. OKTÓBER - 11. NÓVEMBER

Róar og verndar!
Eucerin Aquaphor er 

alhliða græðandi krem 
sem mýkir og verndar 

þurra, sára og 
sprungna húð.

Ertu með 
viðkvæmar hendur?
Eucerin fljótandi handsápan 
er góð fyrir þurrar hendur.

Ertu þurr?
Eucerin sturtuolían 
gerir kraftaverk fyrir 

þurra húð.

Viltu draga úr húðblettum?
Eucerin EVEN BRIGHTER minnkar 
húðbletti þar sem upptökin eru.  

Viltu hreina og ferska húð?
Eucerin DermatoCLEAN hreinsi- 
línan hreinsar og lætur húð þína 

sannanlega anda betur.

Vantar húðinni raka?
Eucerin AQUAporin andlitskremin 

veita húðinni enn meiri raka.

Færðu bólur?
Eucerin DermoPURIFYER 
berst gegn bólum og feitri 

húð á fjóra vegu.

Viltu heilbrigðara hár?
Eucerin DermoCapillaire 
hárvörurnar takast á við erfiðustu 
vandamálin í hári og hársverði. 

Viltu endurnýja húðina?
Eucerin DermoDENSIFYER eykur 

teygjanleika og þéttleika og hraðar 
endurnýjunarferli húðarinnar.
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FIMLEIKAR EM í hópfimleikum lauk 
í Laugardalshöllinni á laugardag-
inn en þó að íslensku kvenna- og 
stúlknaliðunum hafi ekki tekist 
að verja titla sína var uppskeran 
engu að síður glæsileg. Kvenna-
liðið fékk silfur og stúlknaliðið og 
unglingalið Íslands í blönduðum 
flokki fengu brons. Danir sópuðu 
til sín fimm gullverðlaunum af 
sex mögulegum en Svíar báru svo 
sigur úr býtum í kvennaflokki.

Fimleikasamband Íslands stend-
ur þó uppi sem sigurvegari eftir 
helgina en það fékk einróma lof 
allra þeirra sem komu að mótinu 
fyrir framkvæmd þess. „Þetta 
heppnaðist fullkomlega,“ sagði 
Arnar Ólafsson, formaður Fim-
leikasambands Íslands, í samtali 
við Fréttablaðið í gær.

Hann segir að allar tímaáætlan-
ir hafi staðist og að öll vandamál 
sem hafi komið upp hafi verið leyst 
eins fljótt og auðið var. Sjö hundr-
uð erlendir keppendur komu með 
700 manna fylgdarlið auk þess sem 
erlendir áhorfendur voru á annað 
þúsund.

Arnar segir það mikilvægt að 
Fimleikasambandið hafi sýnt að 
það sé hægt að halda stór alþjóð-
leg íþróttamót á Íslandi með 
góðum árangri. Meðal sjálfboða-
liða á mótinu voru aðilar bæði 
frá Íþróttasambandi fatlaðra og 
Körfuknattleikssambandi Íslands 

til að kynnast framkvæmd mótsins 
af fyrstu hendi.

„Það er alltaf gott þegar íþrótta-
hreyfingin stendur saman og ósk-
andi að þetta sé vísir að frekara 
samstarfi á milli sérsamband-
anna innan ÍSÍ,“ segir Arnar sem 
var afar þakklátur fyrir störf allra 
þeirra tæplega 500 sjálfboðaliða 
sem störfuðu á mótinu.

„Alls voru þetta 1.100 stöðugildi 
sem þurfti að manna og langflest-
ir þeirra sem stóðu vaktina voru 
úr fimleikahreyfingunni,“ segir 
Arnar.

Á næsta ári verður Norður-
landamótið í hópfimleikum haldið 
hér á landi og þó svo að það verði 
ekki jafn stórt í sniðum verða þar 
öll sterkustu liðin mætt til leiks. 
„Það verður mikil flugeldasýning 
þó svo að umgjörðin verði ekki 
jafn stór,“ segir Arnar og bætir 
við að fimleikasambandið horfi 
jafnvel til þess að halda fleiri mót 
í framtíðinni.

„Það kæmi vel til greina af 
okkar hálfu að halda hér einn-
ig mót í áhaldafimleikum en við 
þurfum örugglega að bíða í minnst 
tíu ár þar til EM í hópfimleikum 
kemur aftur til Íslands enda mikil 
eftirspurn eftir að halda mótið,“ 
segir hann.

Ekki hefur enn verið ákveðið 
hvar EM í hópfimleikum fari fram 
árið 2016.  eirikur@frettabladid.is 

Framkvæmdin fullkomin
Evrópumeistaramótinu í fi mleikum lauk í Laugardalshöllinni á laugardag og þótti framkvæmd mótsins vera 
til mikillar fyrirmyndar. í fj ölmennum hópi sjálboðaliða mótsins voru fulltrúar annarra sérsambanda ÍSÍ.

VEL HEPPNAÐ MÓT  
Framkvæmdin á Evrópu-
meistaramótinu í 
hópfimleikum var til 
mikillar fyrirmyndar í 
Laugar dalshöllinni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

ÚRSLIT
OLÍSDEILD KARLA

VALUR - ÍBV 30-24 (17-9)

OLÍSDEILD KVENNA

VALUR - GRÓTTA 19-24 (6-14)
FRAM - STJARNAN 37-30 (18-14)
ÍR - FYLKIR 22-26 (12-12)
SELFOSS - KA/ÞÓR 23-21 (10-9)

DOMINO‘S-DEILD KVENNA

SNÆFELL - KEFLAVÍK 68-83 (32-37)

ENSKA ÚRVALSDEILDIN

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 4-1
CRYSTAL PALACE - CHELSEA 1-2
EVERTON - ASTON VILLA 3-0
SOUTHAMPTON - SUNDERLAND 8-0
BURNLEY - WEST HAM 1-3
ARSENAL - HULL 2-2
NEWCASTLE - LEICESTER 1-0
QPR - LIVERPOOL 2-3
STOKE - SWANSEA 2-1

STAÐA EFSTU LIÐA
Chelsea 8 7 1 0 23-8 22
Man. City 8 5 2 1 18-8 17
Southampton 8 5 1 2 19-5 16
West Ham 8 4 1 3 15-11 13
Liverpool 8 4 1 3 13-12 13
Man. United 7 3 2 2 13-10 11
Arsenal 8 2 5 1 13-11 11
Swansea City 8 3 2 3 11-10 11
Tottenham  8 3 2 3 10-11 11
Stoke City 8 3 2 3 8-9 11
Hull City 8 2 4 2 13-13 10
Aston Villa 8 3 1 4 4-12 10
Everton 8 2 3 3 16-16 9
Leicester City 8 2 3 3 11-13 9
West Brom 7 2 2 3 8-9 8
Crystal Palace 8 2 2 4 11-14 8
Sunderland 8 1 5 2 8-15 8
Newcastle 8 1 4 3 8-14 7
Burnley 8 0 4 4 4-13 4
QPR 8 1 1 6 6-18 4

FÓTBOLTI Helgin í ensku úrvals-
deildinni var fjörleg en Brendan 
Rodgers, stjóri Liverpool, viður-
kenndi fúslega að hans menn hefðu 
verið stálheppnir með að vinna 3-2 
sigur á QPR á leik liðanna á Loft-
us Road í gær. Fjögur mörk voru 
skoruð á síðustu átta mínútum 
leiksins en sigurmark Liverpool í 
blálok leiksins var sjálfsmark Ste-
ven Caulker. Það var annað sjálfs-
mark QPR í leiknum.

„QPR átti án nokkurs vafa meira 
skilið,“ sagði Rodgers eftir leikinn. 
„Við vorum afar, afar heppnir að 
vinna þennan leik. Við sýndum þó 
mikla seiglu og vorum aðeins betri 
í síðari hálfleik,“ sagði Rodgers 
en QPR óð í færum í fyrri hálfleik 
sem var þrátt fyrir allt markalaus.

„Þetta er besta frammistaða 
liðsins síðan ég kom og þá er árið í 
B-deildinni í fyrra meðtalið,“ sagði 
Harry Redknapp, stjóri QPR. „En 
það var barnalegt að kasta þessu 
frá okkur. Við áttum þetta ekki 
skilið.“

Gylfi Þór Sigurðsson komst 
nálægt því að skora í síðari leik 
gærdagsins er hans menn í Swan-
sea töpuðu fyrir Stoke á útivelli, 
2-1. Swansea hefði með sigri kom-
ist upp í fjórða sæti deildarinnar 
en er þess í stað í því áttunda.

Swansea komst yfir í leiknum en 
Stoke jafnaði metin úr vítaspyrnu 
sem þótti umdeild. „Þetta var 
skammarleg ákvörðun hjá dómar-
anum. Þetta var ekki víti – ekki í 
milljón ár,“ sagði Garry Monk, 

stjóri Swansea, og skammaði einn-
ig Victor Moses sem krækti í vítið. 
„Það á að refsa honum því þetta er 
ekkert annað en svindl.“

Chelsea er enn með fimm stiga 
forystu á toppnum eftir 2-1 sigur 
á Crystal Palace. Manchester City 
er í öðru sæti en Sergio Agüero 
skoraði öll mörk City í 4-1 sigri á 
Tottenham.

Southampton, sem er í þriðja 
sætinu, rúllaði svo yfir Sunder-
land með ótrúlegum 8-0 sigri en 
Gus Poyet, stjóri síðarnefnda liðs-
ins, sagði úrslitin mestu skömm 
síns ferils. - esá

Lygilegt hjá Liverpool
Skoruðu tvö mörk í uppbótartíma í 3-2 sigri á QPR.

FÖGNUÐUR  Steven Gerrard og félagar í 
Liverpool sóttu þrjú stig á Loftus Road í 
Lundúnum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

KÖRFUBOLTI Hinn fertugi Damon Johnson er aftur mættur til 
landsins og verður í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport í kvöld 
er félagar hans í Keflavík mæta Stjörnunni í lokaleik 2. um-
ferðar Domino‘s-deildar karla. Leikurinn hefst klukkan 19.15.

Johnson er goðsögn í körfuboltanum í Keflavík en 
hann varð Íslandsmeistari með liðinu árin 1997, 1999 
og 2003. Hann er íslenskur ríkisborgari en hefur 
fyrst og fremst starfað við þjálfun í Bandaríkjunum 
síðustu árin. Hann kom fyrst hingað til lands árið 
1996.

Hann spilaði í rúmar 35 mínútur gegn 
Skallagrími í fyrstu umferðinni og skoraði 
átján stig í þeim leik. Hann endurnýjaði 
kynni sín af íslenskum körfubolta er hann 
spilaði með B-liði Keflavíkur í bikarnum á 
síðustu leiktíð.

Damon í beinni á Stöð 2 Sport í kvöld

FÓTBOLTI Landsliðsmennirnir Kol-
beinn Sigþórsson, Ragnar Sigurðsson 
og Viðar Örn Kjartansson skoruðu 
allir með liðum sínum um helgina. 
Ragnar skoraði í 2-2 jafntefli Krasn-
odar gegn Zenit í rússnesku úrvals-

deildinni og þá gerði Kolbeinn 
Sigþórsson mark Ajax sem gerði 
1-1 jafntefli við Twente.

Viðar Örn skoraði enn eitt 
markið fyrir Vålerenga í Noregi 

en það dugði ekki til þar sem liðið 
tapaði fyrir Rosenborg, 3-2. Þetta 
var hans 25. mark í 26 leikjum á 
tímabilinu. - esá

Íslendingar á skot-
skónum í Evrópu

FIMLEIKAR Ísland átti þrjá fulltrúa 
í liði mótsins sem var nú í fyrsta 
sinn valið á Evrópumeistaramótinu í 
hópfimleikum. Það eru þær Andrea 
Sif Pálsdóttir og Sólveig Bergsdóttir 
úr kvennaliði Íslands og Kolbrún Þöll 
Þorradóttir úr stúlknaliði Íslands.

Tólf bestu fimleikamennirnir og 
-konurnar á dýnu og trampólíni 
fengu sæti í liðinu en valið er byggt 
á erfiðleikastigi og framkvæmd 
æfinganna.

Svíar áttu þrjá fulltrúa af þeim sex 
sem fengu verðlaun fyrir frammi-
stöðu sína í einstökum greinum. - esá

Þrír Íslendingar í 
liði mótsins á EM

HANDBOLTI Aron Kristjánsson og 
lærisveinar hans í KIF Köbenhavn 
náðu jafntefli gegn stórliði Barce-
lona, 27-27, í Meistaradeild Evrópu 
í gær. Liðin eru í sterkum riðli en 
dönsku meistararnir höfðu áður 
unnið Evrópumeistara Flensburg. 
Guðjón Valur Sigurðsson skoraði 
fjögur mörk fyrir Barcelona. 

Róbert Gunnarsson skoraði eitt 
mark fyrir PSG sem vann Meshkov 
Brest í Hvíta-Rússlandi, 29-28. PSG er 
með fullt hús stiga í A-riðli eftir fjóra 
leiki en Kiel, sem vann Metalurg í 
Makedóníu, er með sex stig. - esá

Lærisveinar Arons 
stríddu Börsungum
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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

DORMA Holtagörðum, Reykjavík 512 6800 
Dalsbraut 1, Akureyri 558 1100

Húsgagnahöllinni, Reykjavík 558 1100

TAXFREEÁ Nature’s heilsurúmum

20,32% afsláttur*
á meðan birgðir  

endast !

TAXFREE

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25.5% virðis-
aukaskatt af söluverði. 20,32% afslátturinn  

er alfarið á kostnað DORMA.

TAXFREE

VERÐDÆMI
REST HEILSURÚM

120 X 200 CM – TAXFREE-VERÐ

KR. 63.664

Heilsurúm 
í stærðunum

80, 90, 100, 120, 
140, 160 og 180 cm.

Dýna, botn og 
lappir.

Hlý og vönduð 
dúnsæng og 

dúnkoddi

Tvennutilboð

Fullt verð: 23.800

Aðeins  
kr. 18.900

20.00 Frumkvöðlar20.30 Panorama21.00 
Fyrirtækjaheimsókir21.30 Stormað

10.10 Honey
12.00 Hook
14.20 Fever Pitch
16.05 Honey  
17.55 Hook  
20.15 Fever Pitch
22.00 The Double  
23.40 The Crazies  
01.20 My Brother is An Only Child 
03.05 The Double  

08.00  PGA Tour 2014
11.00  Champions Tour 2014 - Hig-
hlight
11.55  Golfing World 2014
12.45  Ryder Cup 2014  
15.05  Inside The PGA Tour 2014
15.30  LPGA Tour 2014
18.00  Golfing World 2014
18.50  LPGA Tour 2014
21.20  PGA Tour 2014

07.00 QPR - Liverpool
08.40 Stoke - Swansea
12.10 Newcastle - Leicester  
13.50 Arsenal - Hull
15.30 Stoke - Swansea  
17.10 QPR - Liverpool  
18.50 WBA - Man. Utd.  BEINT
21.00 Messan  
22.15 Football League Show 2014/15
22.45 WBA - Man. Utd.
00.25 Messan

13.05 Levante - Real Madrid  
14.45 Pepsi-mörkin 2014  
17.05 Moto GP - Ástralía  
18.05 Þýsku mörkin
18.35 Bballography. Bob Pettit
19.00 Keflavík - Stjarnan  BeEINT  
Dominos deild karla í körfubolta.
21.00 Spænsku mörkin 14/15
21.30 UFC Fight Night. Nelson vs 
Story
23.05 Real Sociedad - Getafe
00.45 Keflavík - Stjarnan

17.35 Strákarnir
18.00 Friends
18.25 Little Britain
19.00 Modern Family
19.25 Two and a Half Men
19.50 Sjálfstætt fólk
20.25 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.00 The Mentalist
21.40 Sisters
22.30 Hunted
23.30 Zero Hour 
00.10 Red Widow  
00.55 Sjálfstætt fólk  
01.25 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.55 Sisters  
02.45 Hunted
03.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

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 
22.30 The Tonight Show
23.10 Law & Order. SVU
23.55 Hannibal
00.40 Flashpoint 
01.25 The Tonight Show
02.10 Pepsi MAX tónlist

16.35 Skólaklíkur
17.20 Babar
17.42 Spurt og sprellað
17.47 Grettir
17.59 Skúli skelfir
18.10 Táknmálsfréttir
18.20 Vesturfarar
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Óskalögin 1944 - 1953
20.05 Villta Arabía
21.00 1864  Glæný dönsk sjónvarps-
þáttaröð.  Þættir byggðir á sannsöguleg-
um atburðum ársins 1864 þegar kom til 
stríðsátaka milli Dana og Prússa, einu 
blóðugasta stríði sem Danir hafa tekið 
þátt í. Aðalhlutverk: Jens Sætter-Lassen, 
Jakob Oftebro, Marie Tourell Søderberg, 
Sidse Babett Knudsen. Leikstjóri: Ole 
Bornedal. Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið
22.45 Kjarnakonur í Bandaríkjunum 
– Upphafið 
23.40 Hæpið
00.10 Kastljós
00.35 Fréttir
00.50 Dagskrárlok

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  
10.20 Kingdom of Plants
11.25 Kjarnakonur  
11.45 Falcon Crest  
12.35 Nágrannar
13.00 Mistresses  
13.45 So You Think You Can Dance  
15.05 Ofurhetjusérsveitin
15.35 ET Weekend  
16.20 New Girl
16.45 Bara grín
17.10 Bold and the Beautiful  
17.32 Nágrannar
17.55 The Simpsons
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
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 Brestir  
21.10 Outlander
22.10 Legends  Glæný þáttaröð frá 
framleiðanda Homeland og 24 og byggð 
á sögu eftir spennusagnameistarann 
Robert Littell. 
22.55 Boardwalk Empire
23.50 Modern Family
00.10 The Big Bang Theory
00.30 Gotham  
01.15 Stalker
02.00 The Strain  
03.10 The Cry of the Owl  
04.45 Battleship

17.10 Wipeout
17.55 How To Live With Your Pa-
rents for the Rest of your Life  
18.15 One Born Every Minute US  
19.00 World Strictest Parents  
20.00 Friends With Benefits  
20.25 Mind Games
21.15 Graceland
22.05 The Vampire Diaries
22.50 Veep
23.20 Drop Dead Diva
00.00 Witches of east End
00.40 World Strictest Parents
01.40 Friends With Benefits
02.00 Mind Games
02.45 Terminator. The Sarah Connor 
Chronicles
03.30 Graceland
04.15 The Vampire Diaries
04.55 Veep
05.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó  

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.22 Skógardýrið 
Húgó  07.44 Skoppa og Skrítla07.57 Tommi og Jenni 
 08.01 Ævintýri Tinna  08.26 Latibæ08.48 Hvellur 
keppnisbíll09.00 Dóra könnuður09.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  09.45 Doddi litli og Eyrnastór09.55 
Rasmus Klumpur og félagar  10.00 Áfram Diego, 
áfram!  10.24 Svampur Sveinsson10.45 Elías10.55 
UKI11.00 Ofurhundurinn Krypto  11.22 Skógardýrið 
Húgó  11.44 Skoppa og Skrítla11.56 Tommi og 
Jenni  12.00 Ævintýri Tinna  12.25 Latibær  12.47 
Hvellur keppnisbíll13.00 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 Elías14.55 UKI  15.00 Ofurhundurinn 
Krypto  15.22 Skógardýrið Húgó15.44 Skoppa og 
Skrítla15.56 Tommi og Jenni16.00 Ævintýri Tinna 
 16.25 Latibær16.47 Hvellur keppnisbíll  17.00 Dóra 
könnuður17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  17.45 
Doddi litli og Eyrnastór17.55 Rasmus Klumpur og 
félagar  18.00 Áfram Diego, áfram!18.24 Svampur 
Sveinsson18.45 Elías18.55 UKI19.00 Öskubuska í 
villta vestrinu20.20 Sögur fyrir svefninn 

Mindy Project
STÖÐ 2 KL. 19.20 Gamanþáttaröð um 
konu sem er í góðu starfi  en gengur illa 
að fóta sig í ástalífi 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.

Fever Pitch
BÍÓ KL. 14.20  Bráðfyndin og rómantísk 
mynd með þeim Drew Barrymore og 
Jimmy Fallon í aðalhlutverkum. Lindsey 
og Ben eru ástfangin en þau eiga við 
stórt vandamál að stríða, Ben er hafna-
boltafíkill og líf hans stjórnast alfarið 
af því hvernig síðasti leikur Boston Red 
Sox fór. Þetta veldur stöðugum vand-
ræðum í sambandinu. 

Stöð 2 kl. 20.05
Gulli byggir
Gulli byggir eru þættir 
þar sem breytingar og 
lagfæringar á húsnæði 
eru í hávegum hafðar, 
en eitt verkefni verður 
tekið fyrir í hverjum 
þætti. 

DAGSKRÁ
20. október 2014  MÁNUDAGUR

Í KVÖLD
Bylgjan 
kl. 10.00
Ívar 
Guðmunds
Ívar mætir 
ferskur eft ir 
helgina og kem-
ur þér inn í vik-
una með góðri 
tónlist.

Brestir
STÖÐ 2 KL. 20.35 Fyrsti þáttur Bresta 
sem er öðruvísi fréttaskýringaþáttur 
sem rýnir í bresti samfélagsins. Forvitnir 
þáttarstjórnendur gægjast undir yfi r-
borðið og fylgjast með því sem fram fer 
fyrir luktum dyrum.



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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Uppskriftir á gottimatinn.is
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Prófaðu 36% sýrðan rjóma í matseldina. 
Á gottimatinn.is finnur þú nýjar og spennandi 
uppskriftir og fullt af öðrum sígildum 
uppskriftum.

rjóminn af 
sýrða rjómanum

Duncan Hayes, umboðsmaður 
grínistans Rickys Gervais, er 
á meðal þeirra sem heimsækja 
Ísland í tilefni af uppistandshátíð-
inni Reykjavík Comedy Festival 
sem verður haldin í fyrsta sinn 
24. til 26. október. 

Hayes er einnig umboðsmaður 
Stephens Merchant, samstarfs-
manns Gervais, sem stígur á svið 
á hátíðinni á lokakvöldinu. Fjór-
tán erlendir uppistandarar koma 
fram á Reykjavík Comedy Festi-
val og verða umboðsmenn þeirra 
flestra með í för. 

Aðspurður hvort umboðsmenn-
irnir, þar á meðal Hayes, ætli að 
fylgjast náið með íslensku uppi-
stöndurunum sem koma fram á 
hátíðinni segist skipuleggj-
andinn Ísleifur B. Þór-
hallsson búast við því. 
„Þeir eru að fara að 
tékka á þeim líka. Til-
gangurinn með þessari 
hátíð er meðal annars 
að hún verði stökkpall-
ur fyrir Íslendinga til 
útlanda og öfugt. Við 
viljum líka fá hingað 
grínista frá þessum 
löndum í Skandinavíu 
sem eru að halda þessa 
hátíð með okkur,“ segir 
Ísleifur.  - fb

Umboðsmaður Ricky 
Gervais til Íslands
Fylgst verður náið með íslenskum uppistöndurum á 
Reykjavík Comedy Festival um næstu helgi. 

ARI ELDJÁRN  
 Kemur fram á 

Reykjavík Com-
edy Festival.

RICKY GERVAIS   Duncan Hayes 
hefur unnið með Ricky Gervais í 

fjölmörg ár.   NORDICPHOTOS/GETTY

Ég mæli sterklega með því að 
fólk fari inn á YouTube og skrifi 
Erykah Badu–  Greatest Hits. Þá ertu 
komin/n með 280 frábærar mínútur 
til að byrja vikuna!
Þura Stína, plötusnúður og rekstrarstjóri 
Dolly.

MÁNUDAGSPLATAN

„Ég fylgdist með síðustu seríu þegar hún var í sjón-
varpinu í fyrravetur og heillaðist af keppninni og 
því sem hún stendur fyrir. Ég ákvað því að skrá mig 
til þátttöku en bjóst hins vegar aldrei við því að ná 
svona langt, hvað þá að koma fram í þýsku sjón-
varpi,“ segir Hafrún Kolbeinsdóttir. 

Hún þreytti svokallaða blinda áheyrnarprufu í 
raunveruleikaþættinum The Voice í Þýskalandi en 
þátturinn með prufu Hafrúnar var sýndur fyrir 
rúmri viku á sjónvarpsstöðvunum ProSieben og 
Sat.1. Hafrún setti lag Beyoncé, Crazy in Love, í 
nýjan búning og heillaði dómarana upp úr skónum. 

Blindu áheyrnarprufurnar í The Voice fara þann-
ig fram að dómarar hlusta á söng keppenda án þess 
að sjá þá. Ef þeim líkar það sem þeir heyra ýta þeir 
á hnapp sem snýr stól þeirra við þannig að þeir berji 
keppendur augum. Þetta þýðir að dómarar vilja 
vinna með keppandanum í sjónvarpsseríunni. 

Á næsta stigi keppninnar etja dómarar tveimur 
af sínum söngvurum saman og þurfa þeir að syngja 
sama lagið. Dómari velur þá annan þeirra til að 
halda áfram. Í lokin standa dómarar uppi með sína 
eftirlætissöngvara sem keppa um sigur í þáttunum.

Eins og sést í myndbandi sem The Voice í Þýska-
landi hefur sett á YouTube sneru tveir dómarar sér 
við þegar Hafrún söng, þau Stefanie Kloss og Rea 
Garvey. Þetta þýðir að Hafrún er komin í sjötíu 
manna úrslit í keppninni en ætla má að mörg hundr-
uð manns hafi sótt um að komast í þáttinn.

„Það að fá að standa á þessu sviði og syngja fyrir 
framan þessa dómara var sannarlega heiður. Að 
sjálfsögðu var ég stressuð en á sama tíma naut ég 
þess mikið og fannst ótrúlega gaman að finna stuðn-
inginn frá áhorfendum. Áður en ég fór á svið var 
ég búin að taka þá ákvörðun að einbeita mér sem 
minnst að dómurunum, en reyna frekar að njóta 
augnabliksins og gera mitt besta, ég tók því ekki 
eftir því alveg strax að þau hefðu snúið sér við, en 
þegar ég gerði mér grein fyrir því varð ég bara 
ótrúlega hrærð og glöð,“ segir Hafrún. Er hún sig-
urviss?

„Ég skráði mig í raun aldrei í keppnina með það 
sem markmið að vinna. Auðvitað væri það ótrúlega 
skemmtilegt, en ég lít líka svo á að sú reynsla og 
þau sambönd sem ég hef nú þegar komið mér upp í 
kringum keppnina séu ótrúlega dýrmæt. Því gerir 
það þessa lífsreynslu algjörlega þess virði.“

Hafrún hefur verið búsett í Þýskalandi síðan í 

ágúst í fyrra en síðastliðið ár hefur hún verið að 
vinna á hóteli. Hún hefur aldrei lært söng en æfði 
píanóleik í rúm sjö ár og byrjaði að læra á gítar 
fyrir nokkrum árum. Hún má ekkert gefa upp um 
framhaldið í The Voice þar sem hún er samnings-
bundin en hún er með Facebook-síðu þar sem áhuga-
samir geta fylgst með þátttöku hennar í The Voice. 
Hvernig sem fer í þáttunum ætlar Hafrún að halda 
áfram í tónlist.

„Það að starfa við tónlist er tvímælalaust draum-
ur minn í framtíðinni,  hvort sem það verður hér á 
landi eða annars staðar.“  liljakatrin@frettabladid.is

Heillaði dómarana í 
The Voice í Þýskalandi
Hafrún Kolbeinsdóttir komst áfram í blindri áheyrnarprufu í sjónvarpsþættinum 
The Voice í Þýskalandi. Áætla má að mörg hundruð manns hafi  skráð sig.

STRESSUÐ 
Á SVIÐINU 
 Hafrún segist 
hafa notið 
þess að vera á 
sviðinu þrátt 
fyrir stressið.

The Voice í Þýskalandi hóf göngu sína árið 2011 en 
serían sem Hafrún keppir í er sú fjórða. Að meðaltali 
hafa um fjórar milljónir manna horft á hvern þátt í 
hinum þremur seríunum.

„Þetta er mjög artí mynd, það er alveg klárt“, 
segir Atli Bollason, kynningarstjóri RIFF-
kvikmyndahátíðarinnar, sem er nú staddur í 
Toronto í Kanada til að leika í indímyndinni O, 
Brazen Age. 

„Það er búið að vera mjög gaman að kíkja á 
það sem við höfum verið að skjóta og þetta lítur 
mjög skemmtilega út, mjög töff í alla staði.“

Að sögn Atla fjallar myndin um hóp kanad-
ískra ungmenna sem eru að nálgast þrítugt og 
kveðja því æsku sína og alls kyns hluti sem 
þau hafa sankað að sér í gegnum árin og tákna 
liðna tíð. Í myndinni leikur Atli karakter sem 
heitir sama nafni og hann. „Ég held að þetta sé 
bara leti í leikstjóranum,“ segir Atli og hlær. 

„Ég leik einn af þessum krökkum. Persónurn-
ar eru bóhemlið í Toronto, hópur ungra lista-
manna mikið til.“ „Myndin fjallar mikið um 
hvernig við skiljum við okkur það sem liðið er. 
Það er endurspeglað í stíl myndarinnar sem er 
mjög nostalgískur, hún er til dæmis skotin að 
hluta til á Super 16-filmu sem nær fram mjög 
nostalgískum áhrifum.“

Atli bjó í Montréal í Kanada á sínum tíma en 
þar hitti hann leikstjórann Alexander Carson. 
Þetta er fyrsta mynd hans í fullri lengd en Atli 
hefur áður leikið í tveimur stuttmyndum eftir 
Carson. „Í lok næsta árs eigum við von á því að 
myndin fari að birtast á kvikmyndahátíðum,“ 
segir Atli.  - þij

Atli Bolla leikur Atla í Kanada
Atli er nú staddur í Toronto þar sem hann leikur í O Brazen Age. 

ATLI 
BOLLASON  
 Myndin 
fjallar um 
hóp ung-
menna sem 
eru að nálg-
ast þrítugt. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/

DANÍEL

 Ég leik einn af þessum krökk-
um. Persónurnar eru bóhemlið í 

Toronto, hópur ungra listamanna.

➜ Íslensku uppi-
standararnir sem 

koma fram eru Ari 
Eldjárn, Dóri DNA, 

Þorsteinn 
Guðmundsson 

og Saga 
Garðarsdóttir. 

➜ Fjórar milljónir horfa á hvern þátt
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 Ég tók því 
ekki eftir því 
alveg strax að 
þau hefðu snúið 
sér við, en þegar 
ég gerði mér 
grein fyrir því 
varð ég bara 
ótrúlega hrærð 
og glöð.
Hafrún Kolbeinsdóttir.





FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Lygilegur sigur Liverpool á Loft us 

Road | Sjáðu mörkin
2 Hanna Birna um ályktun VG: „Mér 

fi nnst þetta ótrúlega ómaklegt“
3 Áburður um barnaníð dæmdur 

tilhæfulaus
4 Segja kafb átinn í skerjagarðinum í 

Stokkhólmi vera frá Rússlandi
5 Upphitun fyrir leiki dagsins | Mynd-

band

Indíánaþema 
á Coocoo’s Nest
Veitingastaðurinn Coocoo‘s Nest 
hélt upp á eins árs afmæli sitt á 
laugardagskvöld. Vildi svo skemmti-
lega til að eigandi staðarins, Íris Ann 
Sigurðardóttir átti afmæli og því 
var slegið upp heljarinnar sameigin-
legri veislu. Var gestum veislunnar 
boðið upp á hvíta andlitsmálningu 
í indíánastíl og sem setti skemmti-

legan og ævintýralegan 
blæ á samkvæmið. 

Skemmtu gestir sér 
fram eftir kvöldi, 
en meðal gesta 

voru þau Tobba 
Marinósdóttir og 

Karl Sigurðsson. 
 - asi

Skyndibrúðkaup Svala 
í sveitinni
Útvarpsmaðurinn og gleðigjafinn 
Sigvaldi Kaldalóns, betur þekktur 
sem Svali gekk að eiga unnustu sína, 
Jóhönnu Katrínu Guðnadóttur, á 
laugardaginn. Þau trúlofuðu sig árið 
2006 og ætluðu að vera löngu búin 
að gifta sig. Ákvörðunin um að ganga 
í það heilaga var hins vegar tekin 
fyrir viku síðan og því fyrirvarinn ansi 
stuttur. Svali og Jóhanna Katrín voru 
stödd á hótel Búðum, ásamt Svavari 
Erni og Daníel Erni kærasta hans 
þegar ákvörðunin var tekin. 

Athöfnin fór fram í Búðakirkju og 
voru Svavar Örn og Daníel Örn þeir 
einu sem voru viðstaddir, enda skyndi-
brúðkaup. Þá fór sunnudagurinn hjá 
brúðhjónunum í það að láta fjölskyldu 
og vini vita að þau hefðu látið til 
skarar skríða.   - glp
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H E I L S U R Ú M
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•• BBotn klæddur með Pu-leðurlíki

• Stálfætur

a-ssvæða skipt Bonnel-ggormakerfi•• ÞrÞÞ iggja

lææddur með Pu-leðurlíkki• Botn kl

turr• Stálfæt

Þrýstijöfnunarefnið aðlagast líkamanum vel og veitir fullkominn stuðning. Þannig færð 
þú góða þyngdardreifingu og finnur ekki fyrir neinum álagspunktum svo sem í mjöðmum 
eða öxlum.

Lítil hreyfing er í iMattress-dýnunum þannig að ekki verður vart við byltur maka.

Hægt er að setja iMattress-dýnurnar á stillanlega rúmbotna.

Svampurinn er boraður í gegn til að auka loftflæði um dýnuna auk þess að innihalda hið 
byltingarkennda iFusion efni en það er kæligel sem vinnur gegn ofhitnun. iFusion efnið 
og loftflæðið kemur í veg  fyrir að þér verði of heitt þegar þú sefur.

Steyptir og sterkir kantar eru á dýnunum. Þess vegna er gott að setjast á þær auk þess 
sem svefnflöturinn nýtist geysilega vel.
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HÆGINDASTÓLL 
SILVIA

T Í SVÖRTU,FÆS
U OG BRÚNUHVÍTU

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.

ROYAL - BASE
(90x200 cm)

Fullt verð 67.036 kr.

RÝMINGARVERÐ
43.574 kr.

ROYAL - M3
(180x200 cm)

Fullt verð 183.330 kr.

RÝMINGARVERÐ
119.165 kr.

iMattress þrýstijöfnunardýnurnar frá King Koil 
hafa slegið í gegn í Ameríku.

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
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