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LOOMING LLOYD Ron Arad er þekktur 
ísraelskur iðnhönnuður, listamaður og arkitekt. 
Hann er frægur fyrir húmor í verkum sínum eins og 
þessir stálskór, Looming Lloyd, frá 1989 benda til. Í 
þá má setja næstum hvaða stól sem er sem breytist 
þá í hættulegan ruggustól.

U ltra Macular™ er eina augnvítam-ínið á markaðnum hérlendis sem inniheldur öll nauðsynleg vítamín 
og steinefni sem fólk þarf á að halda. Ultra 
Mac ular™ hægir á framgangi augnbotna-
hrörnunar og er helst ætlað þeim hópi fólks sem þjáist af henni eða er í fjölskyld-
um þar sem sjúkdómurinn er algengurenda er hann ættgeng A

sem skapar mikil þægindi fyrir fólk auk þess sem sparnaður hlýst af því að þurfa 
ekki að kaupa augnvítamín og fjölvítamín 
sitt í hvoru lagi.“ Ultra Macular™ inniheldur meðal annars lítið zink til að hlífa meltingarveg-

inum, aðalbláber sem talin

BÓT FYRIR AUGNBOTNA 
MAGNUS EHF. KYNNIR  Ultra Macular™ augnvítamín með fjölvítamínum. 

SÖLUSTAÐIRUltra Macular™ augn-vítamínið fæst í Lyfjaveri, Lyfsalanum, Garðsapóteki og Árbæjarapóteki. Nán-ari upplýsing
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að taka inn 
Ultra Ma-

cular,“ segir Margrét Fjóla 
Jónsdóttir, 
markaðs-

fulltrúi. 

m sínum eins og 
tálskór, Looming Lloyd, frá 1989 benda til. Í 

þá má setja næstum hvaða stól sem m er sem breytist em breytist eytist 
þá í hættulegan r
þá í hættulegan rttulegan rgan ruggustóluggustól.uggustól.ggustól.

U ltra Macular™ er eina augnvítam-ínið á markaðnum hérlendis sem inniheldur öll nauðsynleg vítamín 
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FASTEIGNIR.IS
3. NÓVEMBER 2014

44. TBL.

Híbýli fasteignasala kynnir 
glæsilegt og mikið endurnýjað 
einbýlishús á tveimur hæðum 
að Þrastanesi 4 á Arnarnesi. 
Opið hús verður haldið í dag 
milli 17 og 18. 

Húsið er 292,4 fermetrar að stærð 
með 79 fermetra bílskúr eða sam-
tals 371,4 fermetrar. Á neðri hæð 
bílskúrs er 40 fermetra aukaíbúð 
með sérinngangi. 

Komið inn í miðrými hússins, 
samliggjandi stofa og borðstofa hægri hönd með útge i út í ð

Opið hús í Þrastanesi 4

Glæsileg eign með aukaíbúð á Arnarnesi.

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

* 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

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

588 4477
20
ára

1995 - 2015

2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Fólk 

Sími: 512 5000
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258. tölublað 14. árgangur

SKOÐUN Guðmundur Andri 
skrifar um faraó-maura sem 
éta sig inn í innviðina. 13

TÍMAMÓT Hestamenn á 
Húsavík fagna 50 ára af-
mæli Grana 16

SPORT Heimsklassaíþrótta 
aðstaða er ónotuð í marga 
klukkutíma á dag. 26

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
í
o

SWANSON – ánægðustu 
viðskiptavinirnir í USA árið 2013.

Söluaðilar á Íslandi á www.swanson.is.

Probiotic 16 Strain

Betri 
melting!

SWANSON á ð t

Bolungarvík 0°  NNA 8
Akureyri 1°  NNA 6
Egilsstaðir 1°  NNA 9
Kirkjubæjarkl. 2°  NNA 7
Reykjavík 2°  NNA 5

Bjart með köflum    sunnan- og 
vestanlands en lítilsháttar él norðaustan 
til. Hvasst með SA-ströndinni en dregur 
úr vindi á landinu síðdegis og frystir. 4

MENNING Því er spáð að 
farsinn Beint í æð muni slá 
í gegn. 20

VIÐSKIPTI Íslenska barnafatamerkið 
Ígló&Indí hefur vakið mikla athygli 
undanfarið hjá erlendum tísku-
bloggurum. 

Guðrún Tinna Ólafsdóttir fram-
kvæmdastjóri segir markaðssetn-

ingu á samfélags-
miðlum hafa 
skilað góðum 
árangri. „Sam-
félagsmiðlar eru 
gríðarlega sterk-
ir erlendis, hjá 
verslunum og við-
skiptavinum, sér-
staklega eins og 
Pinterest, Insta-

gram og Twitt er og svo auð vitað 
bloggararnir. Það skiptir okkur 
gríðarlega miklu máli að vinna vel 
með þeim,“ segir Tinna, en þær 
hafa verið í samstarfi við marga 
af stærstu bloggurum í heiminum 
í dag. - asi

Ígló&Indí vekur eftirtekt: 

Tískubloggarar 
afar mikilvægir

GUÐRÚN TINNA 
ÓLAFSDÓTTIR

MENNTAMÁL Verkfall lækna hefur 
veruleg áhrif á læknanema við 
Háskóla Íslands, segir Ragnhild-
ur Hauksdóttir, formaður félags 
læknanema og fimmta árs nemi 
í læknisfræði. Klínísk kennsla í 
hverri grein fellur niður þegar við-
komandi deild er í verkfalli.

Verkfallið heldur áfram í vik-
unni og mun meðal annars ná til 
bráðamóttöku, endurhæfingar-
deildar, öldrunardeilda og geð-
sviðs.

„Þetta hefur mismikil áhrif á 
mismunandi kúrsa,“ segir Ragn-
hildur. Hún segir að það séu nem-
endur á fjórða, fimmta og sjötta ári 
sem eru í klínískri kennslu. „Bekk-

urinn minn skiptist í fjóra hópa og 
einn hópurinn átti að vera í prófi 
fyrir viku, þegar barnadeildin var 
í verkfalli,“ segir Ragnhildur. Hóp-
urinn hafi ekki haft hugmynd um 
hvort af prófinu yrði eða ekki fyrr 
en daginn sem prófið sjálft átti að 
fara fram. Að lokum varð raunin 
sú að prófinu var frestað um rúma 
viku vegna verkfalls barnalækn-
anna. „Það eru læknar sem eru að 
prófa og þeir eru að prófa á vinnu-
tíma sínum,“ segir Ragnhildur.

Hún tekur einnig verkfall svæf-
ingarlækna sem dæmi, en sumir 
nemendur hafi misst um það bil 
40 prósent af tíma sínum í þeirri 
kennslu vegna verkfallsins.

Þá segir Ragnhildur að 
nemar á fjórða ári fari á 
nánast allar deildir spít-
alans og séu viku á hverri 
deild. „Og þegar maður fer 
að missa heilu dagana, þá 
erum við farin að missa 
af ansi miklu efni,“ segir 
Ragnhildur. Læknanemar 
séu skyldaðir til að taka 
ólaunaðar nemavaktir. 
„Við megum ekki taka vaktir þessa 
daga og þurfum þess vegna að taka 
þær seinna,“ segir hún. Kennslan 
á þessum dögum falli hins vegar 
niður og nemendur missi af henni.

Ragnhildur segist vonast til 
þess að verkfallið hafi ekki veru-

leg áhrif á þessa önn. „Það 
er enginn að fara að fresta 
útskrift held ég, en þetta 
hefur áhrif. Það er alveg 
klárt mál,“ segir hún.

Ragnhildur segir að 
nemar hafi vissulega hags-
muni af því að verkfall-
ið dragist ekki á langinn. 
Engu að síður styðji þeir 
lækna í þeirra kjarabar-

áttu. „Eins og til dæmis að verð-
andi læknakandídatar, sem útskrif-
ast í vor, hafa sagt að þeir muni 
ekki ráða sig á kandídatsárið næsta 
vor nema að samningar hafi náðst,“ 
segir Ragnhildur.

  - jhh

Verkfallið hefur mikil áhrif 
á kennslu í læknadeildinni
Læknaverkfall hefur áhrif á kennslu við læknadeild Háskóla Íslands. Formaður Félags læknanema vonast þó til 
þess að það hafi ekki áhrif á námsönnina í heild. Verkfallið heldur áfram í vikunni, meðal annars á geðsviði.

RAGNHILDUR 
HAUKSDÓTTIR

Gestir troða minjar 
Minjavörður vill láta loka Spönginni 
tímabundið vegna fornra tófta sem 
ógnað er af átroðningi ferðamanna. 2
Kynnt eftir viku  Skuldaleiðrétting 
ríkisstjórnarinnar verður kunngerð á 
mánudaginn í næstu viku. 2
Rektor MR óttast að yfir 100 störf 
tapist  Framhaldsskólarnir gætu þurft 
að fækka stöðugildum um meira en 
100 ef fjárlagafrumvarpið verður 
samþykkt. 4
Trúa enn á metanið  Samdráttur í 
sölu metanbíla. Framkvæmdastjóri 
Bílgreinasambandsins bindur vonir 
við að sala á bílunum eigi eftir að 
aukast. 6

ALÞINGI „Þetta er náttúrlega bara 
löggjöf sem er komin vel til ára 
sinna og er úrelt. Og á þessum 
tímum þegar við erum að tala um 
jafnrétti þá þurfum við náttúrlega 
að átta okkur á því að það þarf að 
gilda í báðar áttir,“ segir Unnur 
Brá Konráðsdóttir, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, í samtali við 
Fréttablaðið.

Fjórir þingmenn Sjálfstæðis-
flokksins hafa lagt fram frumvarp 
á þingi sem myndi fela í sér afnám 
húsmæðraorlofs á Íslandi. Auk 
Unnar Brár eru það Pétur Blöndal, 
Ragnheiður Ríkharðsdóttir og Vil-
hjálmur Árnason.

Lög um orlof húsmæðra á sér 
langa sögu frá þeim tíma þegar 
barnauppeldi og heimilisstörf voru 

að mestu leyti unnin af konum. 
Margar konur voru þá heimavinn-
andi og áttu þannig ekki rétt á orlofi 
frá vinnuveitendum sínum.

Í segir að Alþingi hafi fyrst sett 
lög um orlof húsmæðra árið 1960 
og gildandi lög séu frá árinu 1972. 
„Lögin eru sett í þeim anda sem 
ríkti þá og miðast við þjóðfélag þess 
tíma. Sem betur fer hefur ýmislegt 
breyst til batnaðar, margt hefur 

áunnist í jafnréttisbaráttu og ljóst 
má vera að lögin eru í andstöðu 
við jafnréttis sjónarmið. Það er 
því skylda Alþingis að afnema þau 
strax,“ segir í greinargerðinni.  

 - sa / jhh

Segja lög um húsmæðraorlof ekki vera í takt við jafnréttissjónarmið:

Vilja afnema gömul orlofslög
 Á þessum tímum þegar 

við erum að tala um jafnrétti 
þá þurfum við náttúrlega að 
átta okkur á því að það þarf 

að gilda í báðar áttir.
Unnur Brá Konráðsdóttir, 

þingmaður Sjálfstæðisflokksins

ALÞINGI  Unnur Brá Konráðsdóttir er á 
meðal flutningsmanna. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÖRTRÖÐ Á BANGSASPÍTALA  Það var ekkert verkfall á Bangsaspítalanum í gær. Þvert á móti var örtröð umhyggju-
samra bangsaeigenda sem leituðu hjálpar. Sölmundur, sem flestir þekkja úr myndinni Skrímsli hf., fékk hjartaómskoðun og naut 
mikils stuðnings unga herramannsins sem fylgdi honum á spítalann. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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  Tóftirnar eru sokkn-
ar og ógreinilegar og fólk 

gengur yfir þær.
Uggi Ævarsson, minjavörður 

Suðurlands.

SPURNING DAGSINS

MENNING „Þetta er eiginlega ekki 
hægt eins og þetta er,“ segir Uggi 
Ævarsson, minjavörður Suður-
lands, um ástand fornminja á 
Þingvöllum.

Eins og fram kom í Frétta-
blaðinu 25. október síðastlið-
inn uppgötvuðust steinhleðslur 
úr svokölluðum Kóngsvegi við 
lagfæringar á veginum að Pen-
ingagjá á Þingvöllum.

Kóngsvegur var lagður á árun-
um 1906 og 1907 og liggur meðal 
annars framhjá Laugarvatni og 
að Geysi. Uggi Ævarsson segir 
minjar um hann sjást á stöku stað. 
„En þetta er óðum að hverfa og 
það er gaman að hafa sýnishorn 
af honum á Þingvöllum, einmitt á 
þessum stað,“ segir Uggi og minn-
ir á að til sé ljósmynd sem sýnir 
Friðrik VIII Danakonung ríðandi 
í beygjunni við brúna.

Uggi var ásamt landslagsarki-
tekt og fleirum við Peningagjá á 
fimmtudag og þar hafi menn kom-
ist á rekspöl með að finna út úr 
því hvernig hægt sé að ganga frá 
veginum þannig að kantsteinarnir 
séu sýnilegir.

„Hugmyndin er að hafa járnrist 
eða plötu sem svífur yfir stígnum 
þannig að hægt verði að sjá kant-
steinana til beggja handa. Þá er 
eins og maður sé að ganga eftir 
stígnum án þess að raska honum,“ 
lýsir Uggi mögulegri útfærslu.

„Þetta er vandmeðfarið en það 
er alveg á hreinu að þessu verð-
ur ekki mokað í burtu enda líta 
þjóðgarðsmenn á þennan fund 
jákvæðum augum,“ segir Uggi. 
Í tengslum við fréttir af hleðsl-
unum sé komin fram dagbókar-
færsla manns sem vann við 

Kóngsveg á þessum stað haustið 
1906. Það varpi skemmtilegu ljósi 
á söguna.

Uggi undirstrikar að ágangur 
ferðamanna sé vandamál víða á 
Þingvöllum og áhyggjuefni.

„Það er mikill ágangur á Spöng-
inni sjálfri og spurning um að 
loka þar í einhvern afmarkað-
an tíma. Það er þjóðgarðsins að 
ákveða það en við vildum gjarnan 
mælast til þess vegna tófta sem 
eru þar. Tóftirnar eru sokknar 
og ógreinilegar og fólk gengur 
yfir þær,“ segir Uggi sem kveð-
ur minjavernd á Þingvöllum hafa 
verið frekar pass ífa.

„Menn hafa ekki viljað setja 
upp miklar girðingar og kaðla 
en hafa frekar reynt að láta stíga 
stýra umferðinni,“ segir Uggi. 

Það hafi ekki haft tilætluð áhrif 
nema að vissu marki.

„En núna má segja að það sé 
vakning og við ætlum að taka 
höndum saman meira; við á 
Minjastofnun og þjóðgarðurinn,“ 
segir Uggi. Það sé ekki síst vegna 
umsóknar um að Þingvellir fari á 
heimsminjaskrá Sameinuðu þjóð-
anna vegna menningarminja frá 
víkingaöld. „Þannig að við ætlum 
að gera gangskör í þessum málum 
á Þingvöllum.“ 

 gar@frettabladid.is

Gestir troða minjar 
niður á Þingvöllum
Stálbrú yfir stíg að Peningagjá er möguleg lausn á varðveislu minja um Kóngsveg 
frá 1907 sem fundust þar á dögunum. Minjavörður Suðurlands vill loka Spönginni 
tímabundið vegna fornra tófta sem ógnað er af miklum átroðningi ferðamanna.

MONTENEGRO Hundruð manna vorum á götum Podgorica í Svartfjalla-
landi í gær þegar Hinsegin ganga fór fram. Mikil öryggisgæsla var 
vegna göngunnar. Þetta er í annað sinn sem slík ganga fer fram í höf-
uðborg Svartfjallalands. AFP-fréttastofan segir að gangan í gær hafi 
farið friðsamlega fram. - jhh

Hundruð manna flykktust út á götur borgarinnar Podgorica:

Hinsegin ganga í Svartfjallalandi

GÆTIR ÖRYGGIS  Þessi lögreglumaður var á vakt í göngunni. NORDICPHOTOS/AFP

Ragnar, hitti Náttblinda
í mark á fótboltavellinum?
Já, ólíkt mér. Enda töpuðum við 13-1
Ragnar Jónasson rithöfundur spilaði í liði 
enskra glæpasagnahöfunda gegn skoskum. 
Leikurinn tapaðist, en á vellinum kynntist 
Ragnar breskum útgefanda og gefur nú út 
sína fyrstu bók á ensku.

STJÓRNMÁL Skuldaleiðrétting rík-
isstjórnarinnar verður kunn-
gjörð á mánudaginn í næstu viku. 
Umsækjendur um skuldaleiðrétt-
inguna geta kynnt séð niðurstöð-
ur hennar daginn eftir. „Vinna 
við leiðréttinguna er á lokastigi 
og gengur vel. Það er verið að 
hnýta síðustu lausu endana. Gert 
er ráð fyrir að leiðréttingin verði 
kynnt opinberlega mánudaginn 
10. nóvember og síðan birtist hún 
umsækjendum daginn eftir, þriðju-
daginn 11. nóvember. Fólk á þá að 

geta séð allar upplýsingar um það 
hver niðurstaðan er við þeirra 
umsókn,“ segir Sigurður Már Jóns-
son, upplýsingafulltrúi ríkistjórn-
arinnar. Frestur til þess að sækja 
um skuldaniðurfellingu rann út 1. 
september síðastliðinn. Alls bárust 
69 þúsund umsóknir um skulda-
niðurfellingu og að baki þeim eru 
um 105 þúsund manns. Gert er ráð 
fyrir að leiðréttingin muni kosta 80 
milljarða sem dreifist á fjögurra 
ára tímabil. Upphaflega var gert 
ráð fyrir að niðurstöður skulda-

leiðréttingarinnar lægju fyrir um 
miðjan október en það frestaðist. 

Með skuldaleiðréttingunni verða 
verðtryggð húsnæðislán færð 
niður um fjárhæð sem samsvarar 
verðbótum umfram 4,8% sem féllu 
til á tímabilinu desember 2007 til 
ágúst 2010. Þetta samsvarar um 
13% leiðréttingu á vísitölu neyslu-
verðs til verðtryggingar. Hámarks-
fjárhæð niðurfærslu á heimili 
verður 4 milljónir króna, segir á 
heimasíðu forsætisráðuneytisins.
 - vh

Upplýsingafulltrúi ríkisstjórnarinnar segir vinnu leiðréttinguna er á lokastigi:

Leiðréttingin kynnt eftir viku

SIGMUNDUR DAVÍÐ  Ríkisstjórn Sig-
mundar Davíðs Gunnlaugssonar ætlar 
að kynna leiðréttinguna í næstu viku. 

KÓNGSVEGUR   Kantsteinar úr hinum forna Kóngsvegi komu upp úr kafinu við lag-
færingar á stígnum að Peningagjá á Þingvöllum. MYND/UGGI ÆVARSSON

BJÖRGUN Björgunarsveitin Ok 
í Borgarfirði var á laugardag 
kölluð út til aðstoðar breskum 
feðginum. Þau sátu föst í bíl 
sínum á Kaldadal ofan Húsa-
fells. Samkvæmt tilkynningu 
frá Slysavarnafélaginu Lands-
björgu höfðu þau farið inn á 
fjallveg sem var merktur ófær 
hjá Vegagerðinni. 

Í viðtali við RÚV segir Þór 
Þorsteinsson hjá björgunar-
sveitinni að ekkert hafi amað að 
feðginunum. 

Þau hafi verið búin að spóla 
sig niður en getað haldið bílnum 
í gangi. 

Sagði hann að talsverður 
snjór hefði verið á þessum slóð-
um en allt hefði gengið vel og 
björgunar sveitamenn komnir 
heim fyrir tíu.  - vh

Festust á ófærum fjallvegi: 

Bresk feðgin 
föst í Kaldadal

FRAKKLAND Starfsmaður Sam-
einuðu þjóðanna, sem sýktist af 
ebóluveirunni, hefur verið lagð-
ur inn á sjúkrahús í Frakklandi. 
Sjúklingurinn sýktist í Síerra 
Leóne.

Samkvæmt tilkynningu frá 
franska heilbrigðiseftirlitinu 
var starfsmaðurinn fluttur frá 
Síerra Leóne til Frakklands í 
sérútbúinni flugvél og er nú í 
einangrun á hersjúkrahúsinu í 
Saint-Mandé í París. Þetta er í 
annað sinn sem sjúkrahúsið fær 
ebólusjúkling til meðferðar.

Um 5.000 manns hafa látist af 
völdum ebólunnar á undanförn-
um mánuðum. Samkvæmt tölum 
frá Alþjóðaheilbrigðismálastofn-
uninni voru flestir hinna látnu 
frá Líberíu, Síerra Leóne og 
Gíneu.   - vh

Smitaðist í Síerra Leóne:

Ebólusjúkur
í Frakklandi

HEILBRIGÐISMÁL Verkfall lækna 
heldur áfram í vikunni en á mið-
nætti lögðu læknar á aðgerða-
sviði og flæðissviði Landspít-
alans niður störf en verkfallið 
stendur í tvo sólarhringa.

Aðgerðasvið spítalans held-
ur utan um alla starfsemi sem 
tengist skurðstofum, speglunar-
þjónustu og gjörgæslu en undir 
flæðissvið heyra meðal annars 
bráðamóttakan í Fossvogi og 
öldrunardeildin.

Aðfaranótt miðvikudags leggja 
læknar á geðsviði og skurðlækn-
ingasviði Landspítalans niður 
störf og stendur verkfallið einn-
ig í tvo sólahringa. Geðsvið spít-
alans sinnir meginstarfsemi sér-
hæfðrar geðheilbrigðisþjónustu 
á Íslandi en skurðlækningasvið 
er eitt umfangsmesta svið Land-
spítalans. Sviðinu tilheyra níu 

sérgreinar skurðlækninga auk 
svæfinga-og gjörgæslulækninga 
og Blóðbankinn.

„Við teljum að þetta muni hafa 
mjög mikil áhrif. Við höfum 
gríðarlegur áhyggjur af þessari 
viku sem er framundan. Áhrif-
in verða á bráðamóttökur, öldr-
unarþjónustu og skurðaðgerðir,“ 
segir Ólafur Baldursson, fram-
kvæmdastjóri lækninga á Land-
spítalanum.

Ólafur segir að reiknað sé með 
miklu álagi á bráðamóttökunni í 
Fossvogi. Þannig gætu þeir sem 
eru með minni háttar áverka 
þurft að bíða lengi og hugsan-
lega þurfi að vísa slíkum tilfell-
um annað. Hann óttast að sjúk-
lingar muni finna meira fyrir 
áhrifum verkfallsins núna í vik-
unni en áður.
 - gag

Stjórnendur Landspítala reikna með miklu álagi á bráðamóttöku í Fossvogi:

Áhrif verkfalls aukast í vikunni

HEFUR ÁHYGGJUR  Ólafur Baldursson 
segir að reiknað sé með miklu álagi á 
bráðamóttöku í Fossvogi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Tímaflakk á öllum rásum

í Sjónvarpi Símans 

SkjárKrakkar
- talsett barnaefni

Ljósnetið
- hraðvirkt og öruggt

Heimasíminn
- ómissandi heimilistæki

ABC Studios
- ný efnisveita í anda Netflix 

Sjónvarp Símans
- sjónvarpsstöðvar, Tímaflakk og SkjárBíó

Netvarinn
- útilokar óæskilegt efni af netinu 

Sjónvarp Símans færir þér aðgang að opnu íslensku stöðvunum og sjö 
erlendum. Tímaflakk er nú í boði fyrir meira en 100 rásir í Sjónvarpi 
Símans en þá getur þú valið að horfa dagskrána allt að sólarhring aftur  
í tímann.

Í nýju Heimilispökkunum færðu aðgang að Sjónvarpi Símans 

Þú getur meira með Símanum 

siminn.is

Verð án línugjalds
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FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, 

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

SVONA ERUM VIÐ

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

FALLEGT VETRARVEÐUR  verður á landinu á morgun, frost um mestallt land en víða 
bjart og hægur vindur. Annað kvöld má búast við snjókomu eða slyddu suðvestanlands 
þegar áhrifa frá lægð sem nálgast landið fer að gæta.
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Á MORGUN

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu fékk tilkynn-
ingu aðfaranótt sunnudags um 
líkamsárás á Laugavegi. Tæp-
lega tvítugur piltur gaf sig fram 
við lögregluþjóna og sagðist hafa 
fallið í götuna og næstum orðið 
fyrir bifreið þegar dyravörður 
ýtti honum. Hann kvartaði yfir 
eymslum í öxl. 

Þá var tæplega þrítugur maður 
handtekinn á skemmtistað í 
Austur stræti, eftir að hann sló 
annan mann í andlitið. Lögreglan 
segir þann sem varð fyrir árás-
inni hafa fallið í gólfið og hrufl-
ast nokkuð í andliti. Sá fór sjálfur 
á slysadeild, en árásarmaðurinn 
verður yfirheyrður þegar hann 
verður í ástandi til þess. - skó

Sagði dyravörð hafa ýtt sér: 

Líkamsárásir
í miðbænum

ÁRÁSIR  Tilkynnt var um tvær líkams-
árásir aðfaranótt sunnudags. 

KÍNA Kínverskur embættismaður, 
Wei Pengyuan, geymdi jafnvirði 
fjögurra milljarða króna í reiðufé 
á heimili sínu. Þetta uppgötvaðist 
í maí síðastliðnum, en kínversk 
stjórnvöld hafa nú staðfest þetta.

Wei var aðstoðaryfirmaður kola-
máladeildar kínversku orkustofn-
unarinnar. Rannsókn á fjármálum 
hófst í vor þegar grunur vakn-
aði um að hann hefði þegið mútur 
í stórum stíl. Sextán talningar-
vélar voru notaðar til að telja féð, 
og biluðu fjórar þeirra. Kínversk 
stjórnvöld eru í mikilli herferð 
gegn spillingu og hafa meira en 
13 þúsund embættismenn verið 
sakfelldir fyrir spillingu og mútu-
þægni á fyrstu níu mánuðum þessa 
árs. - gb

Embættismaður gripinn:

Var með fjóra 
milljarða heima

HEILBRIGÐISMÁL Kiwanisklúbbur-
inn Drangey ætlar að safna fyrir 
kaupum á speglunartæki fyrir 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands á 
Sauðárkróki.

„Klúbburinn hefur ákveðið að 
fara í fjársöfnun á meðal fyrir-
tækja og stofnana í Skagafirði 
til að kaupa framangreint tæki, 
sem meðal annars myndi nýtast 
í átaksverkefni varðandi skimun 
fyrir ristilkrabbameini,“ segir í 
erindi til byggðaráðs Skagafjarð-
ar þar sem óskað er eftir styrk til 
að kaupa tækið sem kostar um 18 
milljónir króna. - gar

Kiwanismenn í Skagafirði:

Safna fyrir 
speglunartæki

ÍRAK, AP Vígasveitir Íslamska rík-
isins stilltu að minnsta kosti 50 
manns upp úti á götu í gær í þorp-
inu Ras al Maa og skutu svo allan 
hópinn til bana. Svipað athæfi hafa 
þeir sýnt undanfarna daga víðar í 
Írak, og hafa nú að minnsta kosti 
150 manns verið tekin af lífi á 
götum úti. Flestir hinna myrtu til-
heyrðu sama þjóðflokki súnní-mús-
lima, Al Bu Nimr, og virðist sem 
vígasveitirnar telji sér stafa sér-
stök ógn af þessum hópi. Á föstu-
daginn myrtu vígasveitirnar 50 
manns af sama þjóðflokki, en dag-
inn áður voru 48 manns myrtir. - gb

Vígasveitir íslamista í Írak:

Taka tugi af lífi  
á hverjum degi

VÍGASVEITIR  Liðsmenn Íslamska ríkis-
ins aka um götur. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

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

Mannvirðing
Siðmennt styður opið, víðsýnt 
og fjölbreytt samfélag

ÚKRAÍNA, AP Vopnaðir menn í 
herklæðum fylgdust grannt með 
íbúum í austanverðri Úkraínu, 
sem komu til þess að greiða 
atkvæði í gær. 

Aðski lnaðarsinnar efndu 
til kosninganna viku eftir að 
almennar þingkosningar voru 
haldnar í Úkraínu. Um það bil 
helmingur landsvæðis tveggja 
héraða er á valdi uppreisnar-
manna, sem vilja aðskilnað hér-
aðanna frá Úkraínu og helst sam-
einingu við Rússland.

Hvorki Úkraínustjórn né Vestur-
lönd almennt hyggjast taka mark 
á niðurstöðum kosninganna í gær.

Óvíst er um kosningaþátttöku, 
en um 350 kjörstaðir voru opnir 
í gær. Um það bil 1,4 milljónir 
manna eru sagðar hafa kosninga-
rétt.

Þrátt fyrir að leiðtogar upp-
reisnarmanna hafi í september 
fallist á vopnahlé, þá geisa enn 
átök á svæðinu. Nánast daglega 
kemur til skotbardaga eða ann-
arra átaka. - gb

Aðskilnaðarsinnar í austanverðri Úkraínu efndu til umdeildra kosninga:

Byssumenn fylgdust með öllu
FJÖLMIÐLAR Hjálmar Gíslason 
leiðir hóp fjárfesta með mikla 
reynslu af frumkvöðlastarfsemi 
og uppbyggingu nýrra fyrirtækja 
sem koma nú inn í eigendahóp 
fjölmiðilsins Kjarnans. Hjálmar 
verður auk þess formaður nýrrar 
stjórnar Kjarnans. 

Þetta kemur fram í tilkynn-
ingu frá Kjarnanum. Stofnendur 
og starfsmenn munu áfram eiga 
rúman meirihluta í félaginu eða 
67 prósent. 

Ritstjóri Kjarnans er Þórður 
Snær Júlíusson. - vh

Kjarninn fær nýja fjárfesta: 

Hjálmar í stjórn

662 íbúar búa á Patreks-
firði en íbúarnir voru 

627 árið 2011. 
Það er fjölgun um tæplega sex 
prósent.
 Heimild: Hagstofa Íslands

MENNTUN Fækkun nemenda 
við menntaskólana gæti leitt til 
þess að skólarnir þurfi að fækka 
stöðugildum um meira en hundr-
að. Þetta segir Yngvi Pétursson, 
rektor Menntaskólans í Reykja-
vík (MR), en hann segir útlit 
fyrir að nýnemum við skólann 
fækki um 75 næsta ár. Í síðustu 
viku greindi Fréttablaðið frá því 
að útlit væri fyrir fækkun um 20 
kennara. Yngvi telur að fjöldinn 
sé mun meiri.

„Það er talað um að fækka 
þeim nemendum sem ríkið ætlar 
að borga með á ári um 1.608, frá 
fjárlögum 2014, sem þýðir að 
niður skurðurinn gæti haft áhrif 
á yfir 100 stöðugildi í framhalds-
skólunum,“ segir Yngvi.

Hann bendir á að í fjárlaga-
frumvarpi ríkisstjórnarinnar er 
gert ráð fyrir að ársnemendum 
framhaldsskólanna fækki um 
916. Hins vegar fækki þeim sam-
tals um 1.608 frá fjárlagafrum-
varpinu fyrir árið 2014.   

„Við getum ekki brugðist við 
þessum breytingum fyrr en á 
miðju næsta ári. Umræðan hefur 
nánast einungis snúist um skóla 
sem þurfa að vísa frá nemend-
um sem eru 25 ára og eldri. Hins 
vegar er nemendum að fækka í 
öllum skólum.“ 

 MR tekur inn um 250 nýnema 
á hverju ári. Yngvi segir stefna í 
að skólinn geti einungis tekið inn 
um 175 nýnema þegar skólaárið 
2015/2016 hefst, ef frumvarpið 
verður að lögum. Skólinn þyrfti 
þá að leggja niður fjögur stöðu-
gildi. 

„Hins vegar vitum við ekki 
hvernig staðan verður í vor og ég 

vona að frumvarpið taki breyt-
ingum á Alþingi.“

Guðríður Arnardóttir, for-
maður Félags framhaldsskóla-
kennara, segir félagsmenn hafa 
miklar áhyggjur af stöðu mála og 
framtíð skólanna.  

„Það segir sig sjálft að þegar 
það er svona mikill niðurskurð-
ur í fjármagni til skólanna, og 
þegar þú fækkar nemendum 
þetta mikið eins og raunin virðist 
ætla að verða, að það muni hafa 
í för með sér fækkun í stéttinni,“ 
segir Guðríður.

 „Það hefur verið nokkuð 
óljóst hvernig standa á að þess-
um breytingum og ekki einung-
is vegna þessara áforma um að 
fækka nemendaígildunum heldur 

líka vegna styttingaráformanna. 
Um leið og þú fækkar áföngum 
til stúdentsprófs þá þarftu færri 
kennara. En ég held enn í von-
ina um að stjórnvöld veiti áfram 
svigrúm fyrir þessa fjölbreytni 
og sveigjanleika sem við höfum 
verið svo stolt af í framhaldsskól-
unum.“ haraldur@frettabladid.is

Rektor MR óttast að 
yfir 100 störf tapist
Framhaldsskólarnir gætu samtals þurft að fækka stöðugildum um meira en 
hundrað ef fjárlagafrumvarpið verður samþykkt. Rektor MR segir útlit fyrir að 
nýnemum við skólann fækki um 75. Kennarar hafa miklar áhyggjur af stöðu mála. 

KOSNINGAR  Uppreisnarmenn greiða 
atkvæði, gráir fyrir járnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KENNARAR  Félagsmenn í Félagi framhaldsskólakennara eru um 1.750 talsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

YNGVI
PÉTURSSON

GUÐRÍÐUR
ARNARDÓTTIR



 

Kíktu á vefinn okkar: storf.alvotech.is og 
þar leynist hugsanlega draumastarfið þitt. 

RÁÐIÐ Í 50 FYRSTU STÖRFIN

Við erum að leita að hæfileikaríku, metnaðarfullu og skemmtilegu 

fólki með raunvísindabakgrunn til að hjálpa okkur að byggja upp 

alþjóðlegt lyfjafyrirtæki. Fyrirtæki sem verður í fremstu röð á sínu 

sviði. Á næstu árum verða til um 200 ný störf hjá Alvotech og 

ráðið verður í 50 fyrstu störfin á næstu mánuðum til að leggja 

grunn að framsæknu fyrirtæki í hjarta borgarinnar. 

NÝTT HÁTÆKNISETUR OPNAR ÁRIÐ 2016

Hátæknisetur systurfyrirtækjanna Alvogen og Alvotech rís nú 

innan Vísindagarða Háskóla Íslands og verður tekið í notkun í 

ársbyrjun 2016. Markmið okkar er að þróa hágæða lyf sem munu 

auka lífsgæði og aðgengi fólks að líftæknilyfjum um allan heim.

VIÐ LEITUM EFTIR
VÍSINDAMÖNNUM
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– Reykjavík – Akureyri –
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STÓLADAGAR 
FULL BÚÐ AF NÝJUM OG 

FALLEGUM BARSTÓLUM

DALLAS BARSTÓLL
Svart, hvítt og  

brúnt leður. 
TILBOÐSVERÐ:

17.990 KR.
Fullt verð 23.990

MATHILDE BARSTÓLL
Svart, rautt  

og hvítt leður. 
TILBOÐSVERÐ:

19.990 KR.
Fullt verð 27.990

PLUMP BARSTÓLL
Svart, hvítt, fjólublátt  

og silfurlitt leður. 
TILBOÐSVERÐ:

13.990 KR.
Fullt verð 19.990

AROS BARSTÓLL
4 litir. Stálfætur.
Fullt verð 12.990

BAR
AÐEINS 

9.990 
KRÓNUR!

VEISTU SVARIÐ?

  

  
  

 

 

 
 

2011 3462011 165
2012 1752012 184
2013 552013 55
2014 62014 34

Fjöldi nýskráðra metanbíla Fjöldi breyttra ökutækja (metan)

Heimild: Samgöngustofa. Fyrstu tíu mánuðir áranna. 

VERSLUN Nýskráningar metanbíla 
drógust saman um 82 prósent á 
fyrstu tíu mánuðum ársins sam-
anborið við sama tíma árið 2012. 
Bifreiðum sem hefur verið breytt 
í metanbíla, og voru nýskráðar á 
þessu ári, fækkaði sömuleiðis en 
úr 175 í sex.

Þetta kemur fram í tölum sem 
Samgöngustofa tók saman fyrir 
Fréttablaðið. Samkvæmt þeim 
hafa alls 34 nýskráðir metanbílar 
farið á götuna á árinu en á fyrstu 
tíu mánuðum 2012 voru þeir 
184. Vinsældir bílanna halda því 
áfram að minnka en töluverður 
samdráttur var einnig í nýskrán-
ingum í fyrra miðað við árin á 
undan. 

„Við höfum í fyrsta lagi rakið 
samdráttinn til þess að metan-
bílum fjölgaði hér gríðarlega 
hratt á sama tíma og eldsneytið 
var einungis selt á einum útsölu-
stað. Síðan fór hér í gang ákveðið 
gullgrafaraæði þegar bílum sem 
voru ekki hannaðir til að brenna 
metani var breytt í metanbíla. 
Þá komu upp ýmis vandamál og 
fúsk sem komu óorði á bílana að 
ósekju,“ segir Özur Lárusson, 
framkvæmdastjóri Bílgreinasam-
bandsins. 

Olíufélögin Skeljungur, Olís 
og N1 hafa nú öll opnað metan-
afgreiðslustöðvar á höfuðborgar-
svæðinu og einnig var opnuð stöð 
á Akureyri í byrjun september.   

„Það er búið að bæta úr þessu 
og því bind ég vonir við að sala 
á metanbílum aukist aftur og að 
við nýtum áfram þetta eldsneyti 
sem við eigum hér bundið í ösku-
haugum landsins í stað þess að 
sleppa því út í andrúmsloftið,“ 
segir Özur. 

Sigurður Ástgeirsson, aðstoðar-
framkvæmdastjóri Vélamiðstöðv-
arinnar, sem hefur breytt bílum 
í metanbíla frá árinu 2006, tekur 
undir með Özuri um að aðgengi 
að metani hafi sett strik í reikn-
inginn.   

„Hins vegar er ég ekki sam-
mála því að ýmsum vandamálum 
í tengslum við breytingar á bílum 

Trúa enn á metanið 
þrátt fyrir mikið hrun
Alls hafa 34 nýskráðir metanbílar farið á götuna á árinu sem er samdráttur um 82% 
frá 2012. Metanafgreiðslustöðvum hefur fjölgað á tímabilinu. Framkvæmdastjóri 
Bílgreinasambandsins bindur vonir við að sala á bílunum eigi eftir að aukast.  

LÖGREGLUMÁL Tollgæslan vissi 
ekki af innflutningi Landhelgis-
gæslunnar á byssunum frá Noregi 
fyrr en málið komst í fjölmiðla.

Byssurnar voru vegna þessa 
innsiglaðar af Tollinum í síðustu 
viku. Það er því ljóst að Land-
helgis gæslan,  sem fer með lög-
gæsluhlutverk, hafði ekki fyrir því 
að flytja vopnin inn eftir lögform-
legum leiðum með tilheyrandi toll-
afgreiðslu.

Við tollafgreiðslu skiptir máli 
hvort vopnin voru gjöf eða hvort 

þau voru keypt. Ef Gæslan hefði 
lagt fram fylgiskjöl frá norska 
hernum sem staðfestu að um vin-
argjöf væri að ræða frá norska 
ríkinu til þess íslenska hefðu öll 
aðflutningsgjöld á vopnin fallið 
niður en samkvæmt c-lið 8. grein-
ar tollalaga eru undanþegnar slík-
um gjöldum „gjafir sem ríki, sveit-
arfélögum eða stofnunum á vegum 
hins opinbera eru gefnar erlendis 
frá í vináttuskyni eða á grundvelli 
menningartengsla við erlend ríki“.
  - hmp

Landhelgisgæslan lét ekki tollafgreiða byssurnar eftir hefðbundnum leiðum: 

Vissu ekki um innfluttar byssur

1. Hversu mikið greiða slitabú gömlu 
bankanna í opinber gjöld?
2. Hvenær var Barnahús stofnað?
3. Hvenær er gert ráð fyrir að boðað 
verkfall hefjist hjá starfsmönnum 
Kópavogsbæjar?

SVÖR 

1. 35 milljarða króna. 2. Fyrsta nóvember 
1998. 3. Tíunda nóvmber.

INNSIGLAÐAR  Byssurnar voru innsigl-
aðar í síðustu viku. 

LÖGREGLUMÁL Skemmdarverk 
voru unnin í kirkjugarði Akur-
eyjakirkju í Vestur-Landeyjum 
aðfaranótt sunnudags. 

Kirkjan er rúmlega hundr-
að ára gömul sveitakirkja sem 
stendur nálægt félagsheimilinu 
Njálsbúð en þar var haldið sveita-
ball á föstudagskvöld. 

Ballið var á vegum einkaaðila 
og grunur leikur á að það hafi 
verið einhverjir gestir af ballinu 

sem frömdu skemmdarverkin. 
Í samtali við visir.is segist 

kirkjuvörðurinn vera miður sín 
yfir og varla eiga orð til að lýsa 
hneykslun sinni. 

Legsteinum voru sparkað um 
koll, krossar skekktir, lýsing við 
kirkjuna skemmd og ljóskastari 
brotinn. 

Lögreglan á Hvolsvelli hefur 
beðið alla þá sem kunna að hafa 
vitneskju um hver eða hverjir 

voru að  verki í kirkjugarðinum 
að koma upplýsingum til sín í 
síma 488-4110. - vh

Legsteinum sparkað um koll og krossar skekktir. Lögregla leitar sökudólganna:

Skemmdarverk í kirkjugarði

NÝOPNUÐ  Norðurorka á Akureyri og Olís opnuðu í september metanafgreiðslustöð 
sem getur séð 600 fólksbílum á ári fyrir eldsneyti.   FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

sé hér um að kenna. Það komu 
upp hin og þessi breytingarverk-
stæði en þau voru öll undir eft-
irliti Umferðarstofu og það var 
mikil vinna lögð í úttektir á þess-
um bílum,“ segir Sigurður.

„Menn gengu einfaldlega á vegg 
því metanið var mjög ódýrt eftir 
hrun, í samanburði við bensín, og 

þess vegna fjölgaði metanbílum 
mjög hratt á sama tíma og dælun-
um fjölgaði ekki. Við byrjuðum 
því kannski öll á vitlausum enda 
en nú er nýtt upphaf og ég held 
að það sé nú komið að bílaumboð-
unum að svara kalli þeirra fyrir-
tækja sem hafa fjárfest í þessu.“

 haraldur@frettabladid.is 

SKEMMDARVERKIN  Eins og sjá 
má á myndunum var aðkoman eftir 
skemmdar vargana skelfileg. 

VIÐSKIPTI Ólafur Ragnar Gríms-
son, forseti Íslands, mun veita 
markaðsverðlaun ÍMARK 2014  
á Hótel Hilton á fimmtudaginn 
næstkomandi.

Bæði markaðsmaður og 
markaðsfyrirtæki verða verð-
launuð. Fimm fyrirtæki eru til-
nefnd sem Markaðsfyrirtæki 
ársins.

Verðlaunin Markaðsmaður 
ársins verða svo afhent ein-
staklingi fyrir framúrskarandi 
árangur í markaðsstarfi.  - jhh

Verðlaun afhent á Hilton:

ÍMARK veitir 
árleg verðlaun
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Viðskiptavinir Sjóvár í Stofni fá vönduð vetrardekk á sérkjörum hjá 
völdum dekkjaverkstæðum. Nýttu þér vetrardekkjatilboðið og keyrðu 
öruggari í vetur. 

Nánari upplýsingar í næsta útibúi Sjóvár og á sjova.is

TILBOÐ Á VETRARDEKKJUM
TIL VIÐSKIPTAVINA Í STOFNI

VERTU Í GÓÐU 
VEGASAMBANDI 
Í VETUR

Ný löggjöf um mynstursdýpt 

hjólbarða tekur gildi 1. nóv. 2014. 

Frá þeim tíma þurfa hjólbarðar bifreiða að 

hafa að lágmarki 3 mm mynstursdýpt 

yfir vetrartímann (1. nóv. til 14. apr.)
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VIÐSKIPTI Forsvarsmenn tveggja 
af þremur stærstu lífeyrissjóðun-
um hafa ekki velt fyrir sér kaup-
um á þeim eignasöfnum sem Íbúða-
lánasjóður hefur boðið til sölu. 
Formlegt söluferli var hafið þann 
17. október, en áður hafði Íbúða-
lánasjóður boðað til fundar þar sem 
eignirnar voru kynntar. Frestur til 
að skila inn óskuldbindandi tilboði 
rennur út 6. nóvember.

Eignirnar eru samtals um 400 
talsins og eru staðsettar víða á 
landinu. Flestar eignirnar eru í 
Reykjanesbæ, eða um 151 talsins. 

Næstflestar eru í 
Fjarðabyggð eða 
71 og svo á Fljóts-
dalshéraði.

„Ekki ennþá,“ 
segir Þórhallur 
Jósepsson, upp-
lýsingafulltrúi 
Lífeyrissjóðs 
verslunarmanna, 
aðspurður hvort 

sjóðurinn hafi skoðað kaup á þess-
um eigum. Ekkert liggi þó fyrir 
um það hvað sjóðurinn muni gera á 
næstunni. Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins hefur lífeyrissjóður-
inn Gildi ekki heldur sýnt eignunum 
áhuga enn sem komið er. Ekki náðist 
í Hauk Hafsteinsson, framkvæmda-
stjóra Lífeyrissjóðs starfsmanna 
ríkisins, við vinnslu fréttarinnar.

Sigurður Erlingsson, forstjóri 
Íbúðalánasjóðs, segir þó að við-
brögð við þessum auglýstu eign-
um hafi farið langt fram úr vonum 
Íbúðalánasjóðs. Hann bendir á að 
margir hafi sótt kynningarfund-
inn og margir sótt gögn sem Íbúða-
lánasjóður útbjó um eignirnar. 
Hann bendir jafnframt á að sölu-
ferlið muni standa yfir allt fram í 
janúar.

„Það er allavega töluverður 
áhugi,“ segir Sigurður. Þetta séu 
aðallega eignasterkari aðilar, sjóð-
ir og aðilar tengdir sjóðum en líka 

félög sem reki leigufélög. „Þetta 
er breiður hópur samt sem áður,“ 
segir hann.  Sigurður segist ekki 
hafa kannað hvaða eignir fái mestu 
athyglina. „Þó maður hallist að því 
að þetta sé svona meira Reykjavík 
og önnur nærliggjandi sveitarfélög,“ 
segir Sigurður.

Umræddar eignir eru boðnar til 
sölu í sjö eignasöfnum. Í lýsingu á 
eignunum segir að við val í hvert 

eignasafn hafi verið horft til þess að 
eignirnar henti til útleigu og valdar 
hafi verið íbúðir í kjörnum sem voru 
í útleigu. 

Það sé forsenda sölunnar að íbúð-
irnar verði seldar aðilum sem munu 
eiga þær áfram til útleigu. Þannig 
verður sérstaklega litið til þess við 
val á kaupendum, hverjar fyrirætl-
anir þeirra séu.

 jonhakon@frettabladid.is

Skynjar mikinn 
áhuga á eignum ÍLS
Íbúðalánasjóður setti á dögunum 400 íbúðir í sölu, sem ætlaðar eru til útleigu. 
Tveir af þremur stærstu lífeyrissjóðunum hafa ekki sýnt eignunum áhuga. 
Framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs segir þó marga hafa sýnt eignunum áhuga.

ESKIVELLIR  Hluti af þeim eignum sem Íbúðalánasjóður er með til sölu er við Eski-
velli í Hafnarfirði. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SIGURÐUR
ERLINGSSON Sveitarfélag Fjöldi íbúða Hlutfall af heild

Reykjavík 19 4,80%
Hafnarfjörður 34 8,50%
Akureyri 11 2,80%
Reykjanesbær 151 37,80%
Selfoss 7 1,80%
Akranes 30 7,50%
Fjarðabyggð  71 17,80%
Borgarbyggð 8 2%
Fljótsdalshérað 43 10,80%
Norðurþing 3 0,80%
Grindavík 2 0,50%
Hveragerði 6 1,50%
Þorlákshöfn 7 1,80%
Vogar 8 2%

Eignir í sölu

EFNAHAGSMÁL Vilhjálmur Egils-
son, hagfræðingur og rektor 
Háskólans á Bifröst, segir að staða 
lífeyrissjóðanna og margra ann-
arra væri mun betri í dag hefðu 
gjaldeyrishöftin ekki verið sett á 
og að þau hafi verið mikil mistök. 
Verði þeim aflétt í dag muni fátt 
breytast. Verði höftin þó á mikið 
lengur verði kostnaðurinn jafn 
mikill á endanum og vegna efna-
hagshrunsins. Þetta kom fram í 
viðtali við Vilhjálm í Sprengisandi 
á Bylgjunni í gær. 

Vilhjálmur sagði að án haftanna 
væri hér mun meiri hagvöxtur 
en raunin er og sprotafyrirtækin 

færu ekki úr landi. Nefndi hann til 
að mynda kostnaðinn við að halda 
kerfi gjaldeyrishaftanna við. Hann 
segir að stjórnvöld hefðu átt að 
leyfa krónunni að falla nægilega 
mikið svo það kæmi að ákveðnum 
náttúrulegum botni. Þá segir hann 
að mögulegt hefði verið að kaupa 
upp eignir eins og ríkisskuldabréf 
fyrir tiltölulega litla peninga. Hann 
nefndi einnig kostnaðinn við að 
halda kerfi gjaldeyrishafta við og 
sagði kostnaðinn vera orðinn þann 
sama og kostnaðinn við hrunið. „Ef 
það yrði sagt á morgun að höftin 
væru farin, ég er viss um að það 
myndi mjög lítið gerast.“ - skó

Vilhjálmur telur að afnám gjaldeyrishafta myndi ekki hafa mikil áhrif:

Segir gjaldeyrishöftin mistök 

VILHJÁLMUR EGILSSON  Telur að staða 
lífeyrissjóða væri betri ef gjaldeyrishöft 
hefðu ekki verið sett á. 

EFNAHAGSMÁL Bæði Hagdeild Lands-
bankans og Greiningadeild Arion 
banka telja víst að peningastefnu-
nefnd kjósi að halda vöxtum sínum 
óbreyttum. Næsta stýrivaxtahækk-
un verður á miðvikudaginn.

Greiningadeild Arion bendir á að 
verðbólga sé lág um þessar mund-
ir og vel undir verðbólguspá Seðla-
bankans í síðustu Peningamálum, 
gengið sé stöðugt og einnig vísbend-
ingar um að hægja kunni á einka-
neyslu á seinni helmingi ársins.

„Aftur á móti eru kjarasamning-

ar lausir á næstunni og háar launa-
kröfur í kortunum, auk þess sem 
líkur á launaskriði á almennum 
vinnumarkaði fara vaxandi. Það 
eru því hverfandi líkur á því að pen-
ingastefnunefnd komi á óvart með 
lækkun stýrivaxta í ljósi óvissunn-
ar á vinnumarkaði. Við gerum ráð 
fyrir að Seðlabankinn muni hækka 
stýrivexti á seinni hluta næsta árs 
en það veltur að miklu leyti á niður-
stöðum kjarasamninga framundan,“ 
segir Greiningadeildin.

 - jhh 

Greiningadeild Arion segir að óvissan á vinnumarkaði hindri vaxtalækkun:

Búast við óbreyttum vöxtum

SEÐLABANKASTJÓRAR  Már Guð-
mundsson og Arnór Sighvatsson gera 
grein fyrir peningastefnunni.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ég nota 
SagaPro
 Hjálmar Sveinsson, verkefnastjóri

„Nú vakna ég úthvíldur“

www.sagamedica.is

 Sama góða varan í nýjum umbúðum
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Myndir, teikningar og nánari upplýsingar má nálgast á www.reitir.is  
og hjá Halldóri Jenssyni sölustjóra í 840 2100 eða halldor@reitir.is.

Skrifstofurými tilbúin til innréttinga

Klettagarðar 6
Stórt atvinnuhúsnæði

Um er að ræða 2.819 m² atvinnuhúsnæði fyrir um-
fangsmikla starfsemi. Góð aðkoma er að húsinu, bæði 
fyrir gesti og atvinnutæki. Í rýminu eru tveir rúmgóðir 
salir með innkeyrsluhurðum, fallegt skrifstofurými á 
efri hæð, eldhús, snyrting og sturtuaðstaða.

Höfðabakki 9
Skrifstofuhæð með útsýni
Endurnýjuð rúmlega 900 m² skrifstofuhæð með frábæru 
útsýni. Á hæðinni eru skrifstofur og opin rými ásamt 
eldhúsum og snyrtingum. Mögulegt er að leigja hálfa 
hæðina. Höfðabakki 9 er rekinn með vistvænum hætti 
og mun húsvörður taka þar til starfa á næstu dögum.  

Falleg 450-1.150 m² skrifstofurými til leigu á fyrstu og annarri hæð. Rýmin eru tilbúin til innréttinga og 
verða endurnýjuð í samráði við nýja leigutaka. Reitir koma að fjármögnun breytinganna. Næg bílastæði 
eru við húsið auk aðgangsstýrðs bílakjallara.

Laugavegur 182
Skrifstofuhæð á besta stað

Reitir bjóða til leigu glæsilega skrifstofuhæð í hinu reisulega 
„Kauphallarhúsi“. Húsnæðið er 733 m² á þriðju hæð með 
fallegu útsýni. Hæðin verður endurnýjuð í samráði við nýja 
leigutaka. Næg bílastæði eru við húsið og möguleiki á stæðum 
í lokaðri bílageymslu.
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LOFTSLAGSMÁL Mannkynið þarf að 
draga hratt úr notkun jarðefna-
eldsneytis og hætta henni með 
öllu fyrir næstu aldamót, eigi að 
takast að snúa við þeirri hlýnun 
andrúmsloftsins sem nú stefnir í 
óefni. 

Um þetta eru þúsundir vísinda-
manna, sem standa að nýjustu 
skýrslu milliríkjanefndar Sam-
einuðu þjóðanna um loftslagsmál, 
sammála. Þess í stað þurfa að 
koma endurnýjanlegir orkugjafar.

„Vísindin hafa talað,“ sagði 
Ban Ki-moon, framkvæmda-
stjóri Sameinuðu þjóðanna, 
þegar skýrslan var kynnt á blaða-
mannafundi í Kaupmannahöfn í 
gær. „Það er ekkert óljóst í boð-
skap þeirra. Leiðtogarnir verða 
að hefjast handa. Tíminn er ekki 
með okkur.“

Hann segir það goðsögn eina, 
að aðgerðir gegn hlýnun muni 
verða mannkyninu dýrkeypt-
ar. „Aðgerðar leysi myndi kosta 
meira,“ sagði hann.

Þúsundir vísindamanna um 
heim allan hafa unnið árum 
saman að gerð skýrslunnar. 
Endan legar niðurstöður hafa auk 
þess verið unnar í samvinnu við 
stjórnvöld allra aðildarríkja Sam-
einuðu þjóðanna. Harðar samn-
ingaviðræður hafa staðið yfir 
undanfarna viku um endanlegt 
orðalag.

Fátt er þó nýtt að finna í skýrsl-
unni, enda er hún samantekt 
þriggja fyrri skýrslna loftlags-
nefndarinnar sem birtar voru 

síðastliðinn vetur. Þrátt fyrir 
þá dökku mynd, sem dregin er 
upp af hlýnun jarðar, gætir tölu-
verðrar bjartsýni í skýrslunni á 
möguleika mannsins til að snúa 
við þróuninni. 

„Allt sem við þurfum er viljinn 
til að breyta, og við treystum því 
að þekking og skilningur á vís-
indum loftslagsbreytinga örvi 
þann vilja,“ sagði Rajendra Pach-
auri, formaður nefndarinnar.

Til þess þarf hins vegar víð-
tækar aðgerðir og markvissa 
samvinnu, sem alls óvíst er hvort 
verði að veruleika í raun.

 gudsteinn@frettabladid.is

Aðgerðarleysi yrði dýrkeyptara
Mannkynið verður að hætta að nota jarðefnaeldsneyti fyrir næstu aldamót, segir loftslagsnefnd Sameinuðu þjóðanna í nýjustu skýrslu 
sinni um hlýnun jarðar. Þúsundir vísindamanna hafa unnið að skýrslunni og eru þeir á einu máli um nauðsyn þess að grípa til aðgerða.

ÚTBLÁSTUR  Gróðurhúsalofttegundir streyma út í andrúmsloftið í meira mæli en 
nokkru sinni fyrr, þrátt fyrir áratuga langar umræður um að draga þurfi úr útblæstr-
inum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SKÝRSLAN KYNNT  Ban Ki-moon, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, ásamt 
Rajendra K. Pachauri, formanni milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslags-
mál. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál var stofnuð árið 
1988. Hún hefur nú fimm sinnum sent frá sér stórar áfangaskýrslur um 
loftslagsbreytingar af mannavöldum, þar sem dregnar eru saman nýjustu 
niðurstöður allra helstu vísindarannsókna um efnið. 

Hver skýrsla hefur yfirleitt verið í fjórum hlutum, þannig að fyrsti 
hlutinn fjallar um loftslagsbreytingarnar sjálfar, annar hlutinn um áhrif 
þeirra á mannlífið, en sá þriðji um leiðir til þess að vinna gegn þeim. 
Fjórði hlutinn er svo samantekt á hinum þremur, og það er þessi fjórði 
hluti fimmtu áfangaskýrslunnar sem kynntur var í Kaupmannahöfn í 
gær. Alls liggja 30 þúsund loftslagsrannsóknir vísindamanna um heim 
allan að baki þessari nýjustu skýrslu nefndarinnar. Allt ber þar að sama 
brunni því 95 prósent þessara rannsókna sýna fram á að megnið af 
þeirri hlýnun jarðar, sem orðið hefur síðan um miðja síðustu öld, er af 
manna völdum.

Skýrslur loftslagsnefndarinnar
Áhrif manna á loftslagskerfið eru skýr, og 
nýlegur útblástur gróðurhúsalofttegunda af 
mannavöldum er sá mesti í sögunni. Lofts-
lagsbreytingar undanfarið hafa haft víðtæk 
áhrif á mannlíf og náttúru.

Á undanförnum þremur áratugum hafa 
hlýindi á yfirborði jarðar verið meiri en á 
öðrum áratugum frá árinu 1850. Tímabilið 
frá 1983 til 2012 var mjög líklega hlýjasta 
30 ára tímabil síðustu 800 ára á norður-
hveli jarðar, þar sem slíkt mat er mögulegt 
(mikið öryggi) og líklega hlýjasta 30 ára 
tímabil síðustu 1.400 ára (með meðal-
öryggi).

➜ Úr niðurstöðum
nefndarinnar

grunnt á
því góða?

Dekkin eru einn mikilvægasti öryggisþáttur bílanna okkar, sér í lagi í 

vetrarakstri. Frá 1. nóvember gerir löggjafinn auknar kröfur um 

mynstursdýpt þeirra. Eftir það þurfa hjólbarðar bifreiða að hafa að 

lágmarki 3,0 mm mynstursdýpt yfir vetrartímann.
 

Markmið breytinganna er að auka öryggi þitt og þinna í umferðinni. 

Þetta snýst nefnilega um svo miklu meira en bílinn.

Opið kl. 8 – 17 virka dagawww.adal.is

Til að einfalda þér að ganga úr skugga um að dekkin þín uppfylli 

þessar nýju kröfur bjóðum við þér að nálgast þar til gerða lyklakippu 

á næstu skoðunarstöð okkar án endurgjalds á meðan birgðir endast.

Við tökum vel á móti þér.

BANDARÍKIN, AP Foreldrar tólf ára 
drengs, sem heitir Menachem 
Zivotofsky, hafa allt frá fæðingu 
hans barist fyrir því að banda-
rísk stjórnvöld skrái hann fædd-
an í Ísrael. 

Strákurinn er fæddur í Jerú-
salem, en Bandaríkjastjórn hefur 
til þessa fylgt þeirri afstöðu, og 
styðst þar við alþjóðalög, að Jerú-
salemborg tilheyri ekki ísraelska 
ríkinu, hvað þá að hún sé höfuð-
borg þess.

Foreldrar piltsins, sem sjálf eru 
fædd í Bandaríkjunum, vísa hins 
vegar til þess að árið 2002 sam-
þykkti Bandaríkjaþing að taka 
ætti undir þá afstöðu ísraelskra 
stjórnvalda, að Jerúsalem væri 
höfuðborg ríkisins.

George W. Bush, þáverandi for-
seti Bandaríkjanna, staðfesti á 
sínum tíma lög þess efnis en tók 
við það tækifæri jafnframt fram 
að stefnu Bandaríkjanna gagnvart 
stöðu Jerúsalemborgar yrði ekki 
breytt. 

Barack Obama hefur fylgt sömu 
stefnu og ekki viljað líta svo á að 
Jerúsalem sé höfuðborg Ísraels.

Mál drengsins hefur verið að 
flækjast fyrir bandarískum dóm-
stólum í nærri tólf ár, og er nú í 
annað sinn að koma fyrir hæsta-
rétt. Í fyrra sinnið vísaði dóm-
stóllinn málinu frá með þeim 
rökum að dómstólar ættu ekki að 
taka afstöðu í þessari deilu milli 
þingsins og forsetans.

 - gb

Hæstiréttur Bandaríkjanna ræðir stöðu Jerúsalem:

Tólf ára ágreiningur 
þingsins og forsetans

MENACHEM OG ARI ZIVOTOFSKY  Pilturinn ásamt föður sínum fyrir utan hæsta-
rétt Bandaríkjanna árið 2011. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is

Undanfarinn mánuð hafa tvö ungmenni 
frá Úganda hitt tilvonandi fermingarbörn 
á Íslandi og sagt þeim frá sjálfum sér og 
aðstæðum heima fyrir. Irene er 19 ára og 
Ronald er 25 ára. Þau búa á verkefnasvæð-
um Hjálparstarfs kirkjunnar í Lyantonde 
og Sembabule. Irene hefur lokið framhalds-
skóla og kennt í grunnskóla. Ronald hefur 
lokið tveggja ára háskólanámi í félags-
ráðgjöf og starfað sem sjálfboðaliði að 
verkefnum okkar í þágu alnæmissjúkra og 
aðstandenda þeirra.

Irene og Ronald hafa mætt á skrifstofuna 
hjá okkur á morgnana til að undirbúa sig 
fyrir samtal við íslensk fermingarbörn og 
þá hefur okkur gefist tækifæri til að kynn-
ast þeim aðeins. Þau fara í tölvuna og eru á 
Facebook alveg eins og krakkarnir okkar 
og þau eru flinkari á öppin en miðaldra 
skrifstofufólk í henni Reykjavík. Þau eru 
eldklár og alveg eins og íslenskir krakkar 
með sína drauma og þrár um góða framtíð. 

Heima í Úganda eru aðstæður hins vegar 
töluvert öðruvísi en hér. Þrír yngri bræður 
bíða eftir að Irene komi heim en hún er 
höfuð fjölskyldunnar. Pabbi hennar lést 
af völdum alnæmis árið 2001 og mamma 
hennar dó eftir langvarandi veikindi árið 
2011. Irene sér um að elda, fara eftir vatni 
og eldiviði ásamt því að þvo þvotta og þrífa 
heimili sitt og bræðra sinna. Ronald fer 

aftur heim til mömmu sinnar sem missti 
mann sinn úr alnæmi þegar Ronald var lít-
ill strákur. Hann á þrjár systur og bróð-
ur. Mamma Ronalds er HIV-smituð og við 
slæma heilsu. Það hefur því komið í hlut 
Ronalds og systkina hans að sjá um heim-
ilið á uppvaxtarárunum.

Irene og Ronald hafa lýst því hvern-
ig vatnsskortur tafði fyrir skólagöngu 
þeirra. Þau eru hins vegar heppin þar sem 
þau búa á starfssvæðum Hjálparstarfsins. 
Irene lauk grunnskólanámi í skóla sam-
starfsaðila okkar og fjölskylda Ronalds 
fór úr moldar hreysi í múrsteinshús með 
vatnssöfnunartanki með fjárstuðningi frá 
íslenskum almenningi. 

Tilvonandi fermingarbörn ganga í hús 
næstu daga og afla fjár til vatnsverk-
efna okkar í Afríku. Með þínum stuðningi 
getum við tryggt fleirum aðgang að hreinu 
vatni.

Irene og Ronald

ht.is

Næsta bylgja 
sjónvarpa er 
komin

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

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

Philips Ambilight 
sjónvarp með 
Android stýrirkerfinu

HJÁLPARSTARF

Kristín
Ólafsdóttir
upplýsingafulltrúi 
Hjálparstarfs 
kirkjunnar

S
umt fólk skilur ekki Jón Gnarr. Sumt fólk taldi og 
kannski telur hann enn óhæfan í há embætti. Sumt 
fólk amast við honum og finnur það honum meðal 
annars til foráttu að hann er ekki sérlega klár í 
gerð ársreikninga. Og jafnvel þá staðreynd að hann 

viðurkenni þegar hann veit ekki. Það er fátítt í íslenskum 
stjórnmálum.

Þau okkar sem hlusta á Jón Gnarr og lesa það sem hann 
segir sjá stjórnmálamanninn Jón Gnarr. Í helgarblaði Frétta-

blaðsins var viðtal við Jón, af 
því tilefni að langflestir sem 
tóku afstöðu til þess hvaða 
manneskju þeir vilja sjá næst í 
embætti forseta Íslands nefndu 
Jón langtum oftar en alla aðra 
hugsanlega kandídata. Jón 
Gnarr er pólitískur maður og 
enginn eftirbátur núverandi 

forseta eða annars áberandi fólks í samfélaginu. Í viðtalinu 
sagði Jón þetta meðal annars: 

„Það vantar sannarlega fleiri til að tala máli friðar og mann-
réttinda á heimsvísu. Í átökum er alltaf um tvennt að velja; að 
slást eða tala saman. Að tala saman tekur oft lengri tíma og það 
þarf að kunna það, að slást er oft fljótvirkara og virðist árang-
ursríkara en það er svo mikil skammtímalausn og mun dýrara 
til lengri tíma litið. Við erum enn að reyna að leysa eitthvað 
sem átti að leysa með vopnavaldi fyrir hundrað árum og víða 
er það orðið óleysanlegt. Þannig að jú, vissulega væri fulltrúi 
Íslands verðugur í því að tala fyrir friði og friðsamlegum 
lausnum. Við erum friðsamt land og eigum mikla friðarsögu.“

Í þessum orðum er mikill boðskapur og  pólitík. Þeir kjósend-
ur sem eru sömu skoðunar og Jón Gnarr hljóta að leggja fast að 
honum að hann gefi kost á sér. Vert er að hafa í huga að þetta er 
fyrsta könnunin sem gerð er um frambjóðendur í forsetakosn-
ingunum sem verða vorið 2016. Skekkjumörk eru mikil en staða 
Jóns er mjög eftirtektarverð.

Andstæðingar Jóns sem borgarstjóra fundu honum helst 
til foráttu að sinna ekki embættinu á sama hátt og þeir sem á 
undan fóru. Munurinn á honum og mörgum forverum hans er 
sá að hann steig upp úr stólnum sem sigurvegari. 

Hinu má ekki gleyma að Jón er ólíkindatól. Hér er sýnishorn 
úr viðtalinu við Fréttablaðið: „Ég hef ekki hugsað um þetta af 
neinni alvöru eða rætt málin við fjölskylduna eða mína nán-
ustu. Þegar ég er spurður hvort ég útiloki ekki framboð vefst 
mér tunga um tönn. Fólk gæti alveg eins spurt hvort ég útiloki 
að verða kafari. Ég hef aldrei kafað og aldrei spáð sérstaklega 
í því en ég útiloka það alls ekki að verða kafari,“ segir Jón og 
hlær. „Ég veit nefnilega í rauninni ekki hvað starfið felur í sér 
eða hvað það gengur út á fyrir utan að mæta á frumsýningar og 
hlusta á skólakóra úti á landi.“

Næstu mánuði munu koma fram margar skoðanir á forseta-
embættinu og tilvonandi frambjóðendum. Hvaða áferð á að 
vera á embættinu? Má breyta frá stífaðri hvítri skyrtu yfir í 
fyrrverandi pönkara með sixpensara?

Jón Gnarr ræður miklu um aðra frambjóðendur:

Má forsetinn vera 
með sixpensara?

Stjórnlagaráðið að meika það
Eiríkur Bergmann Einarsson, prófessor 
í stjórnmálafræði við Háskólann í 
Bifröst, sagði í þættinum Sprengisandi 
á Bylgjunni í gær að víða væri horft 
til Íslands vegna stjórnlagaþingsins 
sem við héldum og sagði það vera 
fyrirmynd fyrir aðrar þjóðir. Eiríkur 
sagði að stjórn lagaráð hefði gert mis-
tök með því að hafa ekki sam ráð við 
Alþingi þegar það skrifaði drög að nýrri 
stjórnar   skrá. Hann lagði til í þætt in-
um að slembivalið borg araþing, 
með styrkri aðstoð sér fræðinga, 
byggði á þeirri vinnu sem hefði 
verið unn in, í sam starfi við 
þing menn, og kæm ist að 
niður stöðu í stjórn ar skrár-
mál inu svo kallaða og þannig 
mætti finna farsæla 
lausn.

Góðra vina fundur
Svavar Gestsson og Vilhjálmur Egilsson 
hittust í Sprengisandi í gær. Af því tilefni 
skrifaði Vilhjálmur á Facebook: „Sit hér 
í augnablikinu á Sólvallagötunni í fram-
lengdum morgunverði. Við Pála komum 
snemma til Reykjavíkur í morgun, ég til 
að mæta á Sprengisand hjá Sigurjóni 
Egils og Pála til að mæta í messu í 
Landakoti. Það er alltaf gaman að vera 
hjá Sigurjóni og ekki síst þegar 

gamall og góður félagi 
úr þinginu, Svavar 
Gestsson, er 
með í hópnum. 
Ýmis mál dekkuð. 
Ýmist sammála 
eða ósammála. En 

alltaf allt í góðu.“

Aukin vandræði
Ekki sér fyrir endann hjá löggunni vegna 
svo kallaðrar Stasi-skýrslu Geirs Jóns 
Þórissonar fyrrverandi yfirlögregluþjóns 
og varaþingmanns Sjálfstæðisflokksins. 
Til að freista þess að klóra yfir klúðrið 
hyggst löggan kalla alla nafngreinda 
í skýrslunni á sinn fund. Eða á annað 
hundrað manns. Geir Jón vann sam-
an tekt á starfi lög reglu við mót mæli 
áranna 2008 til 2011. Eins og þekkt 

er var vegna mistaka hægt að lesa 
í gegn um yf ir strik un og fjar lægja 
yf ir strik un yfir texta úr staf   rænu 
formi skýrsl unn ar, því sem var af hent 

fjöl miðlum. Per sónu vernd er á því að 
per sónu grein an leg ar upp lýs ing ar 

um ein stak linga hafi kom ist 
í hend ur óviðkom andi 

aðila. 
sme@frettabladid.is

➜ Heima í Úganda eru aðstæður hins 
vegar töluvert öðru vísi en hér. Þrír 
yngri bræður bíða eftir að Irene komi 
heim en hún er höfuð fjölskyldunnar. 
Pabbi hennar lést af völdum alnæmis 
árið 2001 og mamma hennar dó eftir 
langvarandi veikindi árið 2011.
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Dubai & sigling 
um Persaflóann
14.-24. janúar 2015
Dubai – Muscat – Khasab – Abu Dhabi – Dubai

Frá kr. 319.900 á mann í tvíbýli í klefa án glugga.

Spennandi sigling með allt inni-    
falið og tækifæri til að skyggn-
ast inn í annan menningarheim 
og skynja dulúðina, upplifa 
kryddlyktina, ilminn af jasmínolí-
unni, sérkennilega tónlistina og 
framandlegan lífstaktinn. Sam-
einuðu Arabísku furstadæm-
in eru sjö talsins og liggja við 
strönd Arabíuskagans við aust-

anverðan Persaflóa. Dvalið er 2 nætur í Dubai og siglt þaðan til 
Óman en þar er stoppað í höfuðborginni Muscat. Þaðan er siglt til 
Khasab sem er lítið friðsælt fiskiþorp. Þá er siglt til Abu Dhabi sem 
er höfuðborg furstadæmanna en siglingin endar í Dubai.  

Bókaðu fyrir 17. nóvember 2014.

Heimssigling 2016
6. janúar - 25. apríl 2016
Ítalía – Frakkland – Spánn – Grænhöfðaeyjar – Brasilía – 
Úrúgvæ – Argentína – Chile – Polynesía – Samoaeyjar – 
Nýja-Sjáland – Ástralía – Indland – Dubai – Oman – 
Jórdanía – Ísrael – Egyptaland – Sikiley

Frá kr. 1.880.000 á mann í tvíbýli í klefa án glugga

Sannkölluð draumasigling til 38 
framandi áfangastaða í 20 lönd-
um með lúxusskipinu Costa 
Luminosa. Meðal annars er siglt 
til Brasilíu, Argentínu, Úruguay, 
Chile, Nýja-Sjálands, Ástralíu, 
Indlands, Dubai og Egypta-
lands. Staðir sem flesta dreymir 
um að heimsækja að minnsta 
kosti einu sinni á lífsleiðinni. 

Það er afar  þægilegt að innrita sig á 5 stjörnu lúxusskip sem flytur 
svo farþega sína  heimshorna á milli á meðan þeir njóta alls hins 
besta í mat og drykk á leiðinni. Allur aðbúnaður um borð í Costa 
Luminosa er einstaklega góður og sannkölluð veisla í mat, drykk 
og afþreyingu frá morgni til kvölds. Örfáir klefar í boði. 

Bókaðu fyrir 23. nóvember 2014.
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Á Íslandi er áberandi 
gróska í tónlistarlífinu. 
Í hverjum mánuði er 
haldinn fjöldi tónleika, 
sérstaklega á höfuðborg-
arsvæðinu. Tónlistar-
skólar eru afar margir. 
Sjálfsagður hlutur þykir 
að senda börn í tónlist-
arnám. Slíkt nám getur 
borið ríkulegan ávöxt. 
Það sannaðist er Björk 
Guðmundsdóttir kom 
Íslandi á sínum tíma á kort tón-
listarheimsins svo um munaði. 
Aðrir hafa fetað í fótspor henn-
ar. Þar á meðal er Sigur Rós 
og Of Monsters and Men. Air-
waves-hátíðin vekur líka mikla 
athygli og þegar hún er haldin 
koma hingað erlendir umboðs-
menn og blaðafólk í leit að 
stjörnum morgundagsins.

Íslendingar eru því montn-
ir af tónlistarmenningu sinni. 
Í gamla daga höfðum við bara 
fornbókmenntirnar til að státa 
okkur af og landslagið sem mál-
ararnir okkar kepptust við að 
mæra. Nú er það hins vegar að 
stórum hluta tónlistarfólkið sem 
ber hróður landsins um víðan 
völl. Hverjum skyldi það vera að 
þakka? Jú, tónlistarkennurum. 
Flestir af okkar frægu músík-
öntum lærðu í tónlistarskólum. 

Þessir skólar eru því 
mikilvæg undirstaða tón-
listar menningarinnar.

Nú eru tónlistarkenn-
arar sem eru innan 
Kennarasambandsins í 
verkfalli. Sveitarfélög og 
ríkið sömdu nýverið við 
kennara framhaldsskóla, 
grunnskóla og leikskóla. 
Við þessa samninga hafa 
tónlistarkennarar miðað 
svo árum skiptir. Þeir 

vilja núna sanngjarna leiðrétt-
ingu á launum sínum til sam-
ræmis við aðrar kennarastéttir. 
Þessa kröfu hefur samninga-
nefnd sveitarfélaganna hunsað 
síðustu ellefu mánuði. 

Að sveitarfélögin skuli ekki 
bera meiri virðingu fyrir tón-
listar kennurum er dapurlegt 
þegar haft er í huga mikilvægi 
tónlistarkennslu. Ímyndum 
okkur að það væri ekki tón-
listarkennsla hér. Það þýddi að 
aðeins ómenntaðir tónlistar-
menn héldu uppi tónlistarlíf-
inu. Þeir allra metnaðargjörn-
ustu kynnu vinnukonugripin 
á gítar, héldu takti á trommu-
settið, gætu glamrað einhverja 
hljóma á píanó, spilað á greiðu 
og kannski sög í leiðinni. Engin 
sinfóníuhljómsveit eða ópera 
væri starfandi. Björk, Sigur 

Rós, Of Monsters and Men – 
hvaða lið er nú það? Orgelleikur 
þekktist ekki í jarðarförum eða 
brúðkaupum, kirkjutónlist væri 
kórsöngur þar sem hver syngi 
með sínu nefi. Áhugamannakór-
ar væru til en ekki menntaður 
kórstjóri til að stjórna þeim. 
Eina tónlistin sem þjóðin hefði 
aðgang að væri á erlendum 
geisladiskum og Spoti fy. Íslensk 
tónlist væri óþekkt fyrirbæri og 
íslenskir tónlistarmenn líka. 

Hvernig menning væri það? 
Þið hjá sveitarfélögunum, hafið 
þið hugleitt þetta? Með því að 
samþykkja ekki eðlilegar launa-
kröfur tónlistarkennara eruð 
þið að stuðla að því að tónlistar-
kennsla verði miklu lakari en 
hún hefur áður verið. Við viljum 
ekki slíkt samfélag. Við erum 
menningarþjóð og þar skiptir 
tónlistin gríðarlegu máli. Ekki 
eyðileggja hana. 

Við erum menningarþjóð
MENNING

Jónas Sen
tónlistarmaður og 
gagnrýnandi

➜ Íslendingar eru því 
montnir af tónlistarmenn-
ingu sinni. Í gamla daga 
höfðum við bara fornbók-
menntirnar til að státa 
okkur af og landslagið sem 
málararnir okkar kepptust 
við að mæra.

Faraó-maurarnir hafa dreift 
sér um samfélagið. Þeir eru 
litlir, næstum ósýnilegir, fara 
um hratt í beinni röð, hver á 
eftir öðrum, staðfastir, ein-
huga. Þeir éta allt en sólgnastir 
eru þeir í innviði. Þeir breiða 
út alls kyns sóttir á ferðum 
sínum: sinnuleysi, dáðleysi og 
ráðleysi, sundurlyndi og þras-
girni, skammsýni, heimsku og 
sérgæsku, ótta og andúð á öðru. 
Þeir eru á sjúkrastofunum og 
elliheimilunum, í kennslustof-
unum og sambýlunum; þeir eru 
á rannsóknarstofunum og þekk-
ingarsetrunum, í söfnunum og 
listamannasjóðunum, í eftirlits-
stofnununum og í sjávarbyggð-
unum. Þeir eru í litlu fyrirtækj-
unum og í þjónustustarfseminni 
og allri umönnun á vegum hins 
opinbera, þeir eru í öllu sem 
ekki er í eigu SÍS-herja. 

Faraó-maurarnir heita svo 
vegna þess að þeir koma skríð-
andi út úr múmíum. Þeir koma 
úr gömlum og fúlum kompum. 
Þeir skríða upp úr daunillum 
grafhýsum dauðra hugmynda 
og innan úr múmíum löngu lið-
inna faraóa – kalla sem réðu 
einu sinni öllu hér á landi en eru 
fyrir löngu orðnir að smyrling-
um sem smjaðurtungur vildar-
manna hafa skapað kringum 
þeirra eigin valdasýki og skort á 
sjálfsgagnrýni. 

Daglega senda gömlu faraó-
arnir okkur sverm af iðandi 
maurum sem þramma af stað út 
í samfélagið til að éta innviði og 
eitra andrúmsloftið.

Það er læknaverkfall
Faraó-maurarnir. Þetta eru víst 
einhverjar pöddur sem fundust 
á dögunum á Landspítalanum. 
Ekki veit ég hvernig stendur á 
þessu undarlega nafni en óneit-
anlega hljóta að vakna viss hug-
renningatengsl við múmíur og 
draugagang. Við lifum á sér-
kennilegum tímum. Okkur er 
sagt að hér sé hagvöxtur og allt 
sé jafnvel á uppleið – okkur er 
sagt að hér sé uppgangur; okkur 

skilst að við höfum það gott. Það 
kvað vera svo ódýrt að kaupa 
nuddpotta og kók. En aðallega 
finnst manni samt eins og við 
séum á fleygiferð; við séum á 
einhverri leið sem við vitum 
ekki hvert liggur en einhvers 
staðar þarna í þokunni sé hengi-
flug.

Það er læknaverkfall. Ekki 
eru gerðar rannsóknir á sjúku 
fólki sem skipt gætu sköpum um 
heill þess og hamingju. Ef gröfin 
gín ekki beinlínis við þá er ekki 
ráðist í aðrar aðgerðir en verk-
fallsaðgerðir. Fólk þjáist. Veikt 
fólk fær ekki þá aðhlynningu 
sem við ætlumst til að það fái og 
það á heimtingu á að fá í landi 
þar sem ekki ríkir stríðsástand. 
Ríkir kannski stríðsástand? Eru 
einhver öfl í stríði við okkur 
almenning án þess að við áttum 
okkur fyllilega á því?

Læknar fara að minnsta kosti 
ekki í verkfall fyrr en í fulla 
hnefana. Verkföll eru neyðar-
brauð hjá hópum og það hversu 
þau færast í vöxt um þessar 
mundir er vitnisburður um það 
að sú láglaunastefna (með yfir-
borgunum til útvalinna) sem 
áralangt samkomulag hefur ríkt 
milli „aðila vinnumarkaðarins“ 
um að skuli fylgt hér á landi, er 
að ganga sér til húðar og almenn 
laun þurfa að hækka hér veru-
lega og verð á nauðsynjum að 
lækka að sama skapi.

Tónlistarkennarar eru í verk-
falli til að ná eyrum sveitar-
félaganna um þá sjálfsögðu 
kröfu að þeir fái sömu laun og 
aðrir kennarar og það er svo 
sannarlega illt til þess að vita að 

börnin fái ekki tónlistarkennslu 
sína, og margt í húfi þar hjá 
þjóð sem ekki hefur margt til að 
vera stolt af um þessar mundir 
– en hefur þó tónlistina sína sem 
þekkt er víða um heim.

„Talaðu við mig eftir helgi“
Það er hábölvað að tónlistarkenn-
arar séu í verkfalli því að blessuð 
börnin verða aldrei aftur á þeim 
aldri sem þau eru nú: en lækna-
verkfall er á hinn bóginn óbæri-
legt. Það er stríðsástand. 

Ekki fer á milli mála að eitt-
hvað mikið þarf að hafa gengið á 
þegar læknar leggja niður störf: 
þeir hljóta að líta á núverandi 
fjármálafrumvarp sem stór-
kostleg svik við gefin fyrir-
heit þeirra flokka sem nú eru 
við stjórnvölinn og lofuðu stór-
felldri uppbyggingu í heil-
brigðismálum, átti raunar að 
vera forgangsmál. Fátt fréttist 
af byggingarmálum annað en 
sigrihrósandi framrás faraó-
mauranna og skætingur hjá tals-
mönnum fjárveitingarnefndar – 
og nú loðin loforð um að eitthvað 
gerist „á kjörtímabilinu“ sem 
er viðkvæði stjórnmálamanna 
sambærilegt við: „talaðu við mig 
eftir helgi“ hjá iðnaðarmönnum. 

Hjá æ fleirum eru teknar að 
vakna grunsemdir um að til 
standi að láta opinbera heil-
brigðisþjónustu grotna niður til 
þess að einkarekin þjónusta geti 
tekið við af henni. Ekki dregur 
úr þeim grunsemdum að nýlega 
var tilkynnt um byggingaráform 
um einkaspítala í Kópavogi.

Á meðan eru Faraó-maurarnir 
látnir vinna sitt hljóðlausa starf.

Faraó-maurarnir
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Norður og niður 
Hreinlætis

Fico FC-504 sturtuhorn 80cm

34.690

24.283
25% afsláttur 

Lautus nátturusteins- 
vaskar 10 tegundir

30-50% afsláttur 

Handlaugartæki Vitra SLOPE

11.990

8.992
25% afsláttur 

Eldhúskranar  
margar gerðir

25% afsláttur 

Náttúrusteins Mosaic 
nokkrar gerðir

20% afsláttur 

Fylgihlutir á baðið, körfur 
og krókar mikið úrval

25% afsláttur 

Skolvaskur

18.900

15.120
20% afsláttur 

Eldhúsvaskar

11.900

9.592
25% afsláttur 
af eldhúsvöskum 

Skolvaskur

6 mm Hert
öryggisgler

BOZZ sturtuklefi 90x90

45.900

39.015
15% afsláttur 
af sturtuklefum

MIKIÐ 
ÚRVAL

MIKIÐ ÚRVAL AF STURTUHORNUM

30% afsláttur 

44.990
31.493

Guoren TLY sturtusett

47.990

38.392
20% afsláttur 

Relax sturtuhaus

6.900

4.830
30% afsláttur 

1.590
1.192

Verðdæmi krókur



Ceravid WC og kassi

41.990

35.692
15% afsláttur 

r k s v e r ð i  f y r i r  a l l a ,  a l l t a f .  G e r i ð  v e r ð -  o g  g æ ð a s a m a n b u r ð !

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Reykjavík Kletthálsi 7 Opið virka daga kl. 8 -18, laug. 10 -16

Reykjanesbær Fuglavík 18 Opið virka daga kl. 8 -18

með vörugjöldin!
tækjadagar 15-50% afsláttur

 Handlaugar 20-50%

 Handlaugartæki 25%

 Eldhústæki 25%

 Sturtuklefar og sturtuhorn 15-40%

 Hitastýrð blöndunartæki 20%

 Sturtusett m/hitastýrðu tæki 20%

 Baðherbergisflísar 20%

 Náttúrusteinsvaskar 30-50%

 Glerhurðir og þil 30%

 Vitra gólf WC 25%

 Ceravid WC, innb. kassi&hnappur 15%

 Sturtusett m/stöng 30%

 Stálvaskar 20%

 Skolvaskar 20%

 Ceravid hornbaðkar 25%

Handlaugar,  
gríðarlegt úrval

20-50% afsláttur 

WC

15%a

Hæglokandi seta

Skál: 
„Scandinavia  
design“

3-6 lítra 
hnappur

Ceravid 

h

Sk
„S
de

Vitra Meditera WC 

(takmarkað magn)

24.990

18.742
25% afsláttur 

Guoren 1L hitastýrt 

baðtæki standard

17.990

14.392
20% afsláttur 

Guoren AL hitastýrt 

baðtæki með uppstút

14.990

11.992
20% afsláttur 
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, systir, 
mágkona, amma og langamma,

HELGA ERLA ALBERTSDÓTTIR
Njarðarvöllum 2, Njarðvík,

lést á Hrafnistu í Njarðvík í faðmi fjölskyld-
unnar, laugardaginn 25. október. Útförin fer 
fram frá Keflavíkurkirkju fimmtudaginn  
6. nóvember kl. 13.00.

Albert B. Hjálmarsson Brynja Kjartansdóttir
Lísbet Hjálmarsdóttir Gunnar I. Kristinsson
Guðmundur Hjálmarsson  Sveindís Skúladóttir
Sigrún Albertsdóttir Eðvald Bóasson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir og afi,
SKAFTI BJÖRNSSON

lést mánudaginn 13. október á Hrafnistu í 
Reykjavík. Útför hefur farið fram, þökkum 
samhug og hlýju. 
Innilegar þakkir til starfsfólks á H-1 á 
Hrafnistu í Reykjavík fyrir yndislega 
umhyggju og umönnun.  
Þeim sem vilja minnast hans er bent á minningarsjóð Hrafnistu.

 
Árni Björn Skaftason Bryndís Erlingsdóttir
Helga Árnadóttir Davíð Baldursson
Hildur Árnadóttir Jóhann Hauksson

önnumst við alla þætti 
þjónustunnar með virðingu 
og umhyggju að leiðarljósi

Þegar andlát 
ber að höndum

Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is
Við þjónum allan sólarhringinn

Móðir okkar,

INGER J. FRIÐRIKSSON
áður til heimilis að Lönguhlíð 3 

og Safamýri 34,

lést þann 11. október sl. á 
Hjúkrunarheimilinu Mörk. Bálför hennar 
hefur farið fram. Starfsfólki Markar og 
Lönguhlíðar er þökkuð góð umönnun.

Hrefna og Hjalti Sölvabörn
og aðrir aðstandendur.

Hestamannafélagið Grani á Húsavík 
fagnar merkum tímamótum í dag, 
en hálf öld er síðan 20 hestamenn á 
Húsavík stofnuðu til félagsskapar 
um sameiginlegt áhugamál sitt. Frá 
1964 hefur mikið vatn runnið til 
sjávar og félagsstarfið er í miklum 
blóma. 

Bjarni Páll Vilhjálmsson, stjórn-
armaður í Grana, segir að tilefni til 
gleðskapar sé ærið, en félagsmenn 
ætli að láta sér duga að drekka 
saman kaffi í Miðhvammi laugar-
daginn 15. nóvember. Með randalínu 
í munni fái félagsmenn að heyra eitt 
og annað um sögu Grana í máli og 
myndum. Ekki verður boðað til sér-
staks afmælismóts eða slíks, enda 
svo margt á dagskrá félagsins að erf-
itt væri að koma slíku við.

„Við höldum úti öflugu starfi allt 
árið um kring. Mótahald er bæði að 
vetri og sumri – á vorin er mótahald 
og sameiginlegir reiðtúrar skipu-
lagðir,“ segir Bjarni og bætir við 
að á Mærudögum hafa gæðingasýn-
ingar verið vinsælar og á þjóðhá-
tíðardaginn 17. júní er teymt undir 

krökkunum á Húsavík, svo eitthvað 
sé talið af þeim fjölmörgu viðburð-
um sem fylla viðburðadagatal Grana 
á hverju ári.

Bjarni segir að mikil gróska hafi 
einkennt starf félagsins að undan-
förnu. Ekki er langt síðan að ný og 
glæsileg reiðhöll var tekin í notk-
un og nýr keppnisvöllur var vígður 
í vor leið, og ný hesthús hafa verið 
byggð. Öflugt félagsstarf kristall-
ast kannski ekki síst í fjölgun félags-
manna, en þeir eru um 130 talsins í 
dag sem er helmings fjölgun á síð-
ustu fimm til sex árum. 

„Það sem hefur verið grundvöll-
urinn að öllu okkar starfi er öflugt 
æskulýðsstarf, sem hefur verið í 
öndvegi hjá félaginu alla tíð. Síðustu 
30 árin hefur verið reiðskóli á hverju 
sumri, og reyndar síðustu tíu, fimm-
tán árin allt árið um kring. Það hefur 
skilað sér margfalt því kannski má 
segja að börnin sem sækja reiðskól-
ann eigi heiðurinn af nýliðun félags-
ins,“ segir Bjarni.

Aðalhesthúsahverfi félagsins eru 
í Traðargerði, sem stendur norðan 

Húsavíkurbæjar, og í Saltvík sunn-
an við bæinn. Þar er framtíðarupp-
bygging Grana ráðgerð. Að sögn 
Bjarna geta nýrri hesthúsin í Salt-
vík tekið við um 100 hrossum, en í 
Traðargerði er rými fyrir lítið eitt 
færri dýr. 

„Það eru líka tímamót í okkar 
starfi núna að það er að færast til 
Saltvíkur. Þar höfum við fengið 
úthlutað landi þar sem við munum 
byggja upp næstu 50 árin. Á teikni-
borðinu eru fleiri hesthús, svo er 
verið að laga mikið af nýjum reið-
leiðum hér í kring um Húsavík. Það 
má með sanni segja að það sé mjög 
mikil uppbygging hérna,“ segir 
Bjarni. 

 svavar@frettabladid.is

Grani öfl ugur eft ir 50 ár
en er bara rétt að byrja
Hestamenn á Húsavík fagna því að 50 ár eru frá stofnun Hestamannafélagsins Grana. 
Ný reiðhöll og keppnisvöllur eru í hendi, en frekari uppbygging er samt á teikniborðinu. 

GRANI Á FERÐINNI  Ár frá ári hefur starfi félagsins vaxið fiskur um hrygg og næstu 50 árin eru félagsmönnum tilhlökkunarefni.  MYND/GRANI

  Það sem hefur verið 
grundvöllurinn að öllu okkar 

starfi er öflugt æskulýðsstarf, 
sem hefur verið í öndvegi hjá 

félaginu alla tíð.
Bjarni Páll Vilhjálmsson.

MERKISATBURÐIR
1493 Kristófer Kólumbus kemur auga á 
eyjuna Dóminíku í Karíbahafinu.
1660 Kötlugos hefst og fylgja því mikl-
ir jarðskjálftar og jökulhlaup. 

1928 Tyrkir taka upp latneskt stafróf í 
stað þess arabíska.

1951 Íslenska kvikmyndin Nið-
ursetningurinn eftir Loft Guð-
mundsson er frumsýnd.
1968 Alþýðubandalagið 
er stofnað sem formlegur 
stjórnmálaflokkur en hafði 
starfað sem kosningabanda-
lag síðan 4. apríl 1956.
1978 Megas heldur fræga 
tónleika í Menntaskólan-
um við Hamrahlíð undir 

heitinu Drög að sjálfs-
morði.

2007 Pervez 
Mush arraf lýsir 
yfir neyðar-
ástandi í Pakist-
an, fellir stjórnar-

skrá landsins tíma-
bundið úr gildi og rekur 
forseta hæstaréttar.

Godzilla birtist í fyrsta sinn á 
hvíta tjaldinu. Það var í mynd 
eftir hinn japanska Ishir Honda. 
Godzilla hefur allt frá þeim 
tíma verið á meðal þekktustu 
kvikmyndapersóna. Á alfræði-
vefnum Wikipedia kemur 
fram að Godzilla hafi birst í 
tugum kvikmynda á þeim sextíu 
árum sem liðin eru frá því að 
karakterinn leit fyrst dagsins 
ljós. Þá hefur Godzilla einnig 
birst í tölvuleikjum, skáldsögum, 
teiknimyndasögum og sjónvarps-
þáttaröðum. 

Þegar Godzilla leit fyrst 
dagsins ljós á hvíta tjaldinu voru 
einungis níu ár liðin frá því að 
kjarnorkusprengjum hafði verið 

varpað á Hiroshima og Nagazaki. 
Í fyrstu var því Godzilla talin vera 
myndlíking fyrir kjarnorkuvopn. 
Með tímanum hefur ásýndin 
þó breyst og á sumum stöðum 
birtist Godzilla sem hetja en á 
öðrum stöðum sem skrímsli.  - jhh

ÞETTA GERÐIST: 3. NÓVEMBER 1954

Godzilla verður til



LOOMING LLOYD Ron Arad er þekktur 
ísraelskur iðnhönnuður, listamaður og arkitekt. 
Hann er frægur fyrir húmor í verkum sínum eins og 
þessir stálskór, Looming Lloyd, frá 1989 benda til. Í 
þá má setja næstum hvaða stól sem er sem breytist 
þá í hættulegan ruggustól.

Ultra Macular™ er eina augnvítam-
ínið á markaðnum hérlendis sem 
inniheldur öll nauðsynleg vítamín 

og steinefni sem fólk þarf á að halda. Ultra 
Mac ular™ hægir á framgangi augnbotna-
hrörnunar og er helst ætlað þeim hópi 
fólks sem þjáist af henni eða er í fjölskyld-
um þar sem sjúkdómurinn er algengur 
enda er hann ættgengur. Að sögn Margrétar 
Fjólu Jónsdóttur, markaðsfulltrúa heild-
verslunarinnar MAGNUS ehf., er samsetn-
ing Ultra Macular™ byggð á niðurstöðum 
nýjustu rannsókna á þessu sviði sem nefn-
ast AREDS 2. AREDS 2 braut blað í fyrir-
byggjandi meðferðarmöguleikum þar sem 
sérstaklega hefur verið lagt upp úr réttum 
hlutföllum andoxunarefna og vítamína til 
að ná sem bestum árangri. „Allir sem þjást 
af augnbotnahrörnun ættu að íhuga að 
taka inn Ultra Macular™ til að fyrirbyggja 
frekari þróun augnbotnahrörnunar og þar 
með sjónskerðingu. Einnig er mikilvægt að 
fara í reglulegt eftirlit hjá augnlækni sam-
hliða töku augnvítamínsins. Aðeins þarf að 
taka inn 2 hylki af Ultra Macular™ á dag 

sem skapar mikil þægindi fyrir fólk auk 
þess sem sparnaður hlýst af því að þurfa 
ekki að kaupa augnvítamín og fjölvítamín 
sitt í hvoru lagi.“ 

Ultra Macular™ inniheldur meðal 
annars lítið zink til að hlífa meltingarveg-
inum, aðalbláber sem talin eru styðja við 
nætursjón og fullkomna samsetningu 16 
fjölvítamína.

Margrét Fjóla segir marga eiga erfitt með 
að gera greinarmun á þeim augnvítamínum 
sem í boði eru á markaðinum í dag. „Það er 
mikilvægt að hafa í huga að Ultra Macul-
ar™ augnvítamínið byggir á vísindalegum 
rannsóknum frá hinni virtu stofnun í 
Bandaríkjunum, NIH (National Institute of 
Health). Aldursbundin augnbotnahrörnun 
er algengasta orsök blindu og sjónskerð-
ingar hjá fólki yfir sextugu á Vesturlöndum 
og því skiptir miklu máli að velja rétt þegar 
kemur að augnvítamínum. Fyrrnefnd rann-
sókn, AREDS 2, sýnir einmitt fram á að sú 
sérstaka samsetning andoxunarefna sem 
hér um ræðir, minnki líkur um 25% á að 
augnbotnahrörnun þróist yfir á lokastig.“

BÓT FYRIR AUGNBOTNA 
MAGNUS EHF. KYNNIR  Ultra Macular™ augnvítamín með fjölvítamínum. 

SÖLUSTAÐIR
Ultra Macular™ augn-
vítamínið fæst í Lyfjaveri, 
Lyfsalanum, Garðsapóteki 
og Árbæjarapóteki. Nán-
ari upplýsingar má finna 
á www.magnusehf.is eða 
hjá heildsölunni MAGN-
US ehf., s. 512 1255.
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GÓÐ LAUSN
„Allir sem 

þjást af augn-
botnahrörnun 
ættu að íhuga 

að taka inn 
Ultra Ma-

cular,“ segir 
Margrét Fjóla 

Jónsdóttir, 
markaðs-

fulltrúi. 



FÓLK|HEIMILI

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

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

Halldóra Geirsdóttir 
fatahönnuður, Brynja 
Emilsdóttir, fata- og 

textílhönnuður, og Ingibjörg 
Petra Guðmundsdóttir, graf-
ískur hönnuður, endurvinna 
plastpoka í fjölnota töskur og 
burðarpoka. Þær stefna á að 
opna vinnustofu þar sem þær 
kenna aðferðir við endurvinnslu 
en þær fengu hugmyndina 
þegar þær stunduðu allar nám 
í listkennsludeild Listaháskóla 
Íslands.

 „Við sóttum námskeið í sam-
félagslistum hjá Aileen Wilson, 
kennara frá Pratt Institute í 
Brooklyn, og hún kenndi okkur 
nokkrar aðferðir við endur-
vinnslu,“ útskýrir Halldóra. 
„Við sjáum fyrir okkur að opna 

vinnustofu þar sem 
hægt væri að kenna 

til dæmis skóla-
krökkum og 

atvinnulausu 
fólki þetta 

verklag 
til að 

endurvinna. Þá sjáum við einnig 
fyrir okkur að fá listamenn til 
að veita innsýn inn í sitt fag 
á vinnustofunni og að fá eldri 
borgara til að kenna handverk, 
kannski þekkingu sem annars 
myndi glatast. Þessa dagana 
erum að vinna í því að finna 
hentugt húsnæði.“

 Aðferðina við að endur-
vinna plastpokana segir Hall-
dóra einfalda og á allra færi. Á 
hverju heimili safnist yfirleitt 
upp mikið magn plastpoka sem 
kjörið sé að umbreyta í fjölnota 
burðarpoka og sporna þannig 
við umhverfismengun.

„Þetta getur verið mjög 
skemmtileg leið til að vekja 
börn til umhugsunar um um-
hverfismál og skemmtilegt fjöl-
skylduverkefni. Það væri vel 
hægt að sauma innkaupatösku 
handa afa og ömmu í jólagjöf 
með þessari aðferð. Það þarf 
bara að gefa hugmyndafluginu 
lausan tauminn,“ segir Halldóra.

FJÖLNOTA TÖSKUR ÚR PLASTPOKUM
HEIMILI  Þrír hönnuðir og mastersnemar í listkennslu við LHÍ ætla að opna vinnustofu þar sem kennd verður endurvinnsla. Fjölnota 
burðarpokar úr plastpokum eru fyrsta verkefni þeirra og segja þær aðferðina einfalda.

ENDURVINNSLA 
Flottir burðarpokar úr 
gömlum plastpokum.

FJÖLSKYLDUGAMAN „Þetta getur verið mjög skemmtileg leið til að vekja börn til umhugsunar um umhverfismál og skemmtilegt 
fjölskylduverkefni.“

Opið:   
 

RÝMINGARSALA
í Háholti 23, Mosfellsbæ 

Allt að 
60% afsláttur!

Opið alla virka daga 
í nóvember kl. 13:00-18:00

Mirella ehf – heildverslun
    Háholt 23, 270 Mosfellsbær

Sími: 586 8050 / Netfang: mirella@simnet.is

Frábærar vörur í miklu úrvali

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

AÐFERÐ TIL ENDURVINNSLU
● Klippa þarf niður hliðarnar 

á plastpokanum og opna 
hann. Í sterkan burðar-
poka þarf þrjú lög af plasti 
og má nota fleiri.

● Smjörpappír er lagður á 
strauborð og ofan á hann 
fara plastbútarnir, hver 
ofan á annan. Þá fer annað 

lag af smjörpappír ofan á 
plastið og svo er straujað 
varlega yfir yfir. Ekki hafa 
járnið of heitt.

● Úr þessu verður mjög 
sterkt efni sem er svo 
saumað saman, í tösku 
eða innkaupapoka. 

● Til að fá breidd í botninn 

má leggja hliðarnar 
niður neðst við hornið og 
sauma þvert á.

● Hægt er að búa til höldur 
á pokann eða töskuna, til 
dæmis úr fjórum lögum af 
plasti. Höldurnar eru svo 
klipptar til og bræddar á 
pokann eða saumaðar á.

● Fólk getur raðað saman 
pokum að vild og leikið 
sér með liti og munstur 
eða texta. Einnig er hægt 
að leggja efni eða myndir 
á milli laga af glærum 
plastpokum, sem sést þá í 
gegn.
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Híbýli fasteignasala kynnir 
glæsilegt og mikið endurnýjað 
einbýlishús á tveimur hæðum 
að Þrastanesi 4 á Arnarnesi. 
Opið hús verður haldið í dag 
milli 17 og 18. 

Húsið er 292,4 fermetrar að stærð 
með 79 fermetra bílskúr eða sam-
tals 371,4 fermetrar. Á neðri hæð 
bílskúrs er 40 fermetra aukaíbúð 
með sérinngangi. 

Komið inn í miðrými hússins, 
samliggjandi stofa og borðstofa 
með parketi á gólfum, arinn í stofu. 
Píanóherbergi á hægri hönd sem 
væri unnt að nýta sem aukaher-
bergi.

Úr stofum er útgengt á tvennar 
svalir, flísar eru á gólfi við svalir, 
timburklætt gólf á svölum.

Eldhús er flísalagt með viðarinn-
réttingu og stórum borðkrók. Úr eld-
húsi er útgengt í garðinn á timbur-
pall og niður í hellulagða gryfju með 
heitum potti. Eldhús er með stórum 
gluggum sem gefa góða birtu.

Af gangi er hjónaherbergi á 

hægri hönd með útgengi út í garð-
inn. Baðherbergið er endurnýj-
að með steyptum og flísalögðum 
sturtuklefa og upphengdu salerni.

Gengið er niður stiga með kókos-
teppi niður á neðri hæð. Þar eru þrjú 
barnaherbergi, parketlögð, endur-
nýjað baðherbergi, sjónvarpsher-
bergi með kókosteppi á gólfi og hol.

Þvottahús er inn af sjónvarpsher-
bergi, flísalagt með góðum innrétt-
ingum og sánaklefa.

Rúmgott fataherbergi er inn af 
sjónvarpsherbergi.

Gengið um litla hurð inn í skrif-

stofurými bak við sjónvarpsher-
bergið, teppi á gólfi.

Inngangur í aukaíbúð er á neðri 
hæð byggingar sem er aðgreind frá 
íbúðarhúsi. Rúmgóð íbúð með end-
urnýjuðu baðherbergi og eldhúsi.

Fallegur, gróinn og vel hirtur 
garður bæði framan og aftan við 
hús, framan við hús er heitur pott-
ur og hellulagt í kring. Húsið hefur 
nær allt verið endurnýjað á síðast-
liðnum árum.
Nánari upplýsingar á skrifstofu 
Híbýla í síma 585-8800 eða 
hibyli@hibyli.is

Opið hús í Þrastanesi 4

Glæsileg eign með aukaíbúð á Arnarnesi.

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

* 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

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali Finndu okkur  

á Facebook

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Lautasmári 5 - 4ra herb,  Opið hús 
Opið hús í dag kl 17:30-18:00 
Vönduð 105 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi.  Vandaðar 
innréttingar og gólfefni í mjög góðu ástandi. Þrjú 
svegnherbergi lokað eldhús með borðkrók við 
glugga, rúmgóð stofa með útgang á svalir í suð-
vestur.  V. 34,5 m. 

Granaskjól 66, einbýli / opið hús
Opið hús í dag frá kl. 17:15-18:00
Glæsilegt einbýlishús á þremur hæðum með inn-
byggðum bílskúr í vesturbæ Reykjavíkur, samtals 
333 fm. Fjögur stór svefnherbergi. Parket og flísar 
á gólfum. Sérsmíðaðar innréttingar. Garður í góðri 
rækt með sólpalli og skjólgirðingu. Óskað er eftir 
tilboði.

Breiðahvarf 1 - opið hús. 
 Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45.  
Breiðahvarf 1 - glæsileg ný neðri sérhæð 
ásamt bílskúr. Afhent fullbúin án gólfefna en 
búið að flísaleggja baðherbergin og þvotta-
hús. Þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi. 
Heildarstærð 185,6 fm. Vandaðar sérsmíð-
aðar innréttingar, afhending mjög fljótlega.

Blikahólar 6 - 2ja. herb
Opið hús þriðjudaginn 4.nóv frá kl.17:30-18:00
Góð 2ja herb. íbúð á 2.hæð með miklu útsýni. 
Íbúðin skiptist í opna forstofu, stofu, eldhús, svefn-
herbergi og baðherbergi með tengi fyrir þvottavel. 
Áhv.18,3 millj. frá Arion banka á góðum vöxtum. 
V.19,9millj. 

Stóragerði - 4ra.
Vel skipulögð og rúmgóð 103 fm íbuð á 1. hæð 
í góðu fjölbýli. Íbúðin er sérlega snyrtileg og vel 
um gengin. Parket á gólfum og suðursvalir. Íbúðin 
getur verið laus fljotlega. Verð 30,9 millj.

Álfhólsvegur - nýtt parhús.
Á frábærum stað í grónu hverfi, um 220 parhús 
með bílskúr. Húsið er í smíðum og verður afhent 
tilbúið til innréttinga að innan og fullbúið að utan. 
2-4 svefnherbergi, tvennar svalir, suðurgarður o.fl. 
Frekari uppl á skrifstofu. Verð 54,9 millj.

Eyktarhæð, einbýli
Glæsilegt einbýlishús í Garðabæ á tveimur hæðum 
ásamt innbyggðum bílskúr, samtals 263,5 fm. Góð 
herbergi og stórar stofur. Gólfefni eru parket, flísar 
og dúkur. Lóð í góðri rækt með sólpöllum. Hús sem 
býður uppá mikla möguleika. Verð 71,9 millj.

Haukdælabraut -  Raðhús 
Raðhús á tveimur hæðum á  fallegum útsýnisstað 
í Grafarholti norðan Reynisvatns.  Húsið er um 207  
fm. Íbúðarrými 175 fm og innbyggður bílskúr 33 fm.  
Að auki er gluggalaust rými um 40 fm innaf bílskúr 
sem gefur ýmsa möguleika. Vel skipulagt hús. 
Afhendist tilbúið til innréttinga fljótlega.  V. 48,5 m. 

Langholtsvegur - til útleigu.
Ósamþykkt íbúð í kjallara við Langholtsveg. Íbúðin 
er tvö góð íbúðarrými, eldhús og sameiginlegt bað-
herbergi. Hentar vel fyrir þá sem vilja eiga athvarf í 
Reykjavík eða til útleigu. Verð 10,5 milljónir.

Freyjubrunnur 10 - Endaraðhús 
Vandað 211 fm endaraðhús með innbyggðum 
bílskúr.  Húsið er á tveimur hæðum og vandlega 
innréttað á allan hátt innrétingar, lýsing og gólfefni. 
.  Tvö gælsileg baðherbergi, þrjú svefnherbergi og 
þrjár stofur.  Mikið útsýni .  V. 56,5 m. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Suðurlandsbraut 22  |  Opið mán. – fös. frá kl. 9–17  |  www.heimili.is

Nútímaleg,  krafmikil og framsækin fasteignarsala 
sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna.
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Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið
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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

KIRKJULUNDUR – GARÐABÆ. 
85,6 fm. íbúð á 1.hæð með afgirtri verönd til norðausturs. 6,6
fm. geymsla merkt 0004 í kjallara fylgir eigninni. Sér bílastæði
í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Íbúðin er
fullbúin með gólfefnum (eikarparket) og búið að flísaleggja
baðherbergi og þvottaherbergi.

ÁRSKÓGAR – ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐÁ
- 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.

FÍFUMÝRI – GBÆ. 2JA HERBERGJA
Til leigu 62,5 fm. íbúð með sérinngangi á neðri hæð í einbýlis-
húsi í Fífumýri í Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofu, lítið vinnu-
herbergi, svefnherbergi og baðherbergi. Eldhús, borðstofa og
stofa eru í einu stóru rými. Íbúðin er nýmáluð. Sér bílastæði.

ÁRAKUR – GBÆ. 3JA HERBERGJA.
Til leigu vel skipulögð og afar glæsileg 104,7 fm. íbúð á efri
hæð í tveggja hæða litlu fjölbýlishúsi á mjög góðum stað
í Akralandinu í Garðabæ.  Sér inngangur er í íbúðina og
hundahald því leyfilegt.  Stórar og skjólgóðar svalir til suðurs.
Staðsetning eignarinnar er frábær.

NÝHÖFN 2 - 4, SJÁLANDI GARÐABÆ. 
Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða nýju fjölbýli í Sjálandinu við
smábátahöfnina. Sjávarútsýni er frá stofum og eldhúsum
í öllum íbúðum. Um er að ræða íbúðir frá 123,5 fm. upp í 
152,6 fm.  ásamt lokaðri og upphitaðri bílageymslu.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars

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. 27,9 millj. 33,4 millj. 

Leiguverð 160 þús. pr. mán.  

2JA HERBERGJA 

NÝBYGGINGAR 2JA HERBRGJA

2JA HERBERGJA3JA HERBERGJA

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
Glæsileg 90,5 fm. útsýnisíbúð með svölum til
vesturs í nýlegu fjölbýlishúsi við gömlu höfnina auk 
sér bílastæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. 
Rúmgóð stofa með útsýni til sjávar. Svefnherbergi
með miklum fataskápum. Eldhús með ljósum
viðarinnréttingum. Lyfta er í húsinu. Húsið að utan
er í góðu ástandi og sameign er öll til fyrirmyndar. 
 Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega.

Verð 36,9 millj.VV

Ægisgata – 2ja herbergja útsýnisíbúð

2JA HERBERGJA

192,9 fm. einbýlishús á þremur hæðum, að meðt.
2 sér geymslum, auk byggingarréttar við opið
svæði. Húsið hefur á undanförnum árum verið
mikið endurnýjað, m.a. gler, gluggar,  gólfefni, inni-
hurðir, innréttingar, baðherbergi og raflagnir. Þak 
hússins er nýtt.  Húsið hefur allt verið einangrað
uppá nýtt að innan og klætt með gifsi.  Byggingar-
réttur að ca. 75 fm.  er fyrirliggjandi en mögulegt 
væri að fá hann aukinn enn frekar.Virkilega falleg
og mikið endurnýjuð eign í hjarta miðborgar-rr
innar, sem vert er að skoða.

Verð 85,0 millj.VV

Þórsgata. Heil húseign.

HAUKSHÓLAR

Haukshólar -  Frábær útsýnisstaður
277,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með séríbúð á neðri hæð og bílskúr á frábærum útsýnisstað. Eignin er upphaflega
innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt og eru innréttingar hannaðar af Lovísu Christiansen. Rúmgott hol/setustofa með arni 
sem hannaður er af Vífli Magnússyni. Miklar innréttingar í eldhúsi. Ræktuð lóð með um 40 fm. verönd.
Mikils útsýnis nýtur frá eigninni til norðurs, Esjunnar, Akrafjalls og víðar. Verð 66,0 millj.

Móaflöt - Glæsilegt einbýlishús á Flötunum í Garðabæ
210,4 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 48,8 fm. innréttuðum bílskúr á Flötunum í Garðabæ. Húsið var nánast allt
endurnýjað hið innra og ytra fyrir ca. 5 árum síðan og er í mjög góðu ástandi. Gólfefni eru ný og gólfhitalagnir í öllu húsinu. Allar 
innréttingar, innihurðir, eldhús, baðherbergi og lýsing í loftum eru endurnýjuð. Rúmgóð setustofa, borðstofa og stór skáli opinn
við stofu. Hjónasvíta með miklum fataskápum. Að utan var húsið einangrað uppá nýtt og klætt með flísum.  1.046 fm. gróin lóð
með verönd til suðurs og fallegri lýsingu. Verð 74,9 millj.VV

MÓAFLÖT

ELDRI

BORGARAR

LAUS TIL 

AFHENDINGAR STRAX

NÝBYGGING

NÝBYGGING

Mjög góð 141,9 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á
tveimur hæðum, 8. hæð og ris, að meðtaldri 8,5
fm. sér geymslu í kjallara. Íbúðinni fylgir sér stæði
í bílageymslu. Samliggjandi setu- og borðstofa.
Svalir til austurs. Eldhús er hálfopið í stofu með
vönduðum innréttingum. Þrjú herbergi. Innbyggð
ljós eru í loftum neðri hæðar. Þrefalt gler er í öllum
gluggum, sem eru álgluggar. Húsið er klætt að
utan með lituðu áli.

Verð 58,5 millj.VV

Sóltún- 4ra – 5 herbergja íbúð á efstu hæð

TIL LEIGU

TIL LEIGU

LAUS STRAX

LAUS STRAX

LAUS STRAX

Byggingarlóð undir parhús í Akralandinu

Til sölu byggingarlóð undir parhús.  

Byggja má byggja allt að 280 fermetra hús
 á hvorri lóð eða samtals 560 fermetra.  

Gatnagerðargjöld eru ógreidd,
 en kominn er púði á lóðina og hún byggingarhæf.



BRÁRÆÐISHOLTIÐ- REYKJAVÍK.
Glæsilegt og vel staðsett einbýlishús, hæð og ris við Lágholtsveg, samt. 128,6 fm.
að stærð auk kjallara sem er u.þ.b. 73 fm. að stærð en er ekki með fullri lofthæð. 
Heildarstærð eignarinnar með kjallara er því um 201,6 fm. Húsið var flutt á staðinn
árið 1984 og var þá allt endurbyggt m.a. allt blásið með steinull. Skjólgóð verönd til
suðurs út af stofum og svalir til austurs út af hjónaherbergi.

BAKKASEL – KK 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.

KÁKK RSNESBRAUT- KÓPAVOGI. ENDARAÐHÚS. 
Glæsilegt og þó nokkuð endurnýjað 169,5 fm. að meðtöldum 22,8 fm. bílskúr
endaraðhús á tveimur hæðum í vesturbæ Kópavogs. Eldhús var endurnýjað fyrir
tveimur árum og sett upp falleg hvít háglans innrétting. Rúmgóð stofa með útgangi
á stóra suður verönd. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla og
leikskóla. Hús sem hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum tíðina.

RITUHÓLAR – FRÁBÆR ÚTSÝNISSTAÐUR
Vel skipulagt um 450 fm. einbýlishús á frábærum útsýnisstað við Elliðaárdalinn með 
auka 3ja herb. íbúð með sér inngangi á neðri hæð hússins. Þrjár samliggjandi stofur
með mikilli lofthæð. Fallegur arinn er í arinstofu. Eldhús með nýlegum innréttingum.
Stórt fjölskyldurými. Auðvelt að sameina aukaíbúðina húsinu ef vill. Tvöfaldur bílskúr. 
Lóðin er 850,0 fm að stærð með steyptum bomanite veröndum.

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

49,9 millj.

 95,0 millj. 41,5 millj.

42,9 millj.

47,0 millj.

Strýtusel 7- Reykjavík.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Vel skipulagt einbýlishús á tveimur hæðum samtals að gólffleti 219,0 fm. að meðtöldum 48,6 fm. bílskúr. Samliggjandi stofur 
með aukinni lofthæð. Sólskáli. Eldhús með útgangi á lóð. Fjögur herbergi auk sjónvarpsstofu þar sem möguleiki væri að útbúa
herbergi í hluta rýmisins. Lóðin er 754,0 fm. að stærð  ræktuð og með hellulagðri verönd. Innkeyrsla er steypt
Eign í grónu og skjólsælu hverfi. Verð 54,0 millj. Verið velkomin.

Einbýlishús á bökkum Ytri – Rangá- Frábær staðsetning
Afar vel staðsett 246,6 fm. einbýlishús á einni hæð við Þrúðvang á Hellu að meðtöldum 53,2 fm. bílskúr. Húsið er allt endurnýjað
að innan sem utan. Rúmgóð stofa með útgengi í sólstofu. Fjögur herbergi. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Lóðin er eignarlóð
1.000,0 fermetrar að stærð, ræktuð og frágengin með stórri viðarverönd. Hellulögn er fyrir framan bílskúr og hús.
Eignin stendur á 1.000,0 fermetra eignarlóð niður á árbakkanum við Ytri-Rangá.
Ekki verður byggt meira á árbakkanum.

56,9 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA - 6 HERBERGJA

OPIÐ HÚS

Á M
ORGUN

EINBÝLISHÚS - YTRI RANGÁ
OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG STRÝTUSEL

Eignin verður til sýnis  
frá kl. 17.15 – 17.45
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.
eldhúsinnrétting og tæki, innihurðir, gólfefni o.fl.  
Nýjar hurðir eru úr íbúðum og í stigahús. Hús að
utan nýlega málað og viðgert. Frábær staðsetning
við Fossvogsdalinn þaðan sem stutt er í fallegar
gönguleiðir, skóla og aðra þjónustu.

Verð 32,3 millj.VV

Íbúð merkt 0301.
Verið velkomin.

Kelduland 9 - 4ra herbergja útsýnisíbúð. 

Eignin verður til sýnis  
frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsileg 142,8 fm. íbúð á 1. hæð með suður-
svölum og frábæru útsýni auk sér bílastæðis í 
bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á vandaðan og
smekklegan máta. Eikarparket er á gólfum og inn-
réttingar og innihurðir eru úr eik. Bjartar stofur með 
útengi á stórar svalir til suðurs með frábæru útsýni.
Húsið að utan er klætt með áli og því viðhaldslítið.
Stór sér geymsla í kjallara með góðri lofthæð og
gluggum.

Verð 47,9 millj.VV

Hofakur 7- Garðabæ. 4ra herbergja íbúð útsýnisíbúð.

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG 

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG 
LAUGARÁSVEGUR 17A

Laugarásvegur 17A.   
4ra – 5 herbergja útsýnisíbúð.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

154,2 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum með sérinn-
gangi auk sameignar í kjallara í fallegu fjórbýlishúsi á frábærum
stað við Laugarásveg. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni.
Íbúðin er björt með stórum gluggum. Stofa og borðstofa í opnu
veglegu rými með gluggum er snúa í austur, suður, suð- vestur
og norður. Þrjú herbergi.  <B>Einstaklega glæsilegt útsýni er
yfir Laugardal og borgina, sjóndeildarhringurinn óskertur frá
Bláfjöllum yfir til Akraness og Snæfellsjökuls. Eignin býður upp á
heilmikla möguleika og staðurinn er óviðjafnanlegur.
Verið velkomin.VV Verð 59,9 millj.VV

LLLA
OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG 



 LÆKJARHVAMMUR 25 220 HFJ.

Rúmgott og vel við haldið ca 260 fm raðhús á frábærum stað í Hafnarfirði. 
Innbyggður 37,5 fm bílskúr. Eignin er björt með fimm svefnherbergum og stofu 
með útgangi út á rúmgóðar svalir með fallegu útsýni. Verandir báðum megin 
við hús. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 4.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 
17:45.  V. 49,9 m. 4610

 SKRIÐUSTEKKUR 24 109 RVK.

Fallegt tveggja hæða 302 m2 einbýlishús með bílskúr við Skriðustekk í 
Reykjavík.  Fjögur svefnherbergi, stofa, borðstofa, fjölskyldu- sjónvarpsrými, 
eldhús, tvö baðherbergi og þvottahús. Fallegur og skjólgóður garður.  Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 5.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 55,9 m. 
3975

 VESTURGATA 18-20 220 HFJ.

Glæsilegar þaksvalir með stærstu íbúðunum. Ísskápur og uppþvottavél fylgir. 
Engin íbúð í húsunum er eins. Stærðir frá 92 fm og allt að 165,7 fm. 2ja - 4ra 
herbergja íbúðir. Í húsi nr. 18 eru 8 íbúðir en 3 íbúðir í húsi nr. 20 /ein á hæð og 
sérstæði undir húsi í opnu bílskýli aukalega. Álklætt fullfrágengið hús að utan. 
Bókið tíma í skoðun  Verð frá 31,5 m. 8322

 NAUSTABRYGGJA 15 110 REYKJAVÍK 
ÍBÚÐ MERKT 041-03. 

Íbúð 0103 er 3ja herbergja 88,4 fm íbúð á 1.hæð í álklæddu lyftuhúsi. Eignin 
er mjög vel skipulögð og eru 2. svefherbergi, rúmgóð stofa og borðstofa, 
sérþvottahús og geymsla innan íbúðarinnar.  Íb. er nýl. máluð og laus við 
kaupsamning. Eignin verður sýnd mánudaginn 3. nóvember milli kl 17:00 og 
17:30 V. 25,9 m. 8330

 KVISTAVELLIR 7 - 221 HFJ.

Kvistavellir 7 er 202 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr, húsið er tim-
burhús á steyptum kjallara klætt með STENI á utan. Fjögur herbergi, rúmgóð 
stofa, vandað fullbúið eldhús. Húsið er laust strax og sölumenn sýna.  Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 4.nóvember milli kl. 17:45 og kl. 18:10.  V. 43,9 m. 
8338

 FJÓLUVELLIR 7 -  221 HFJ. 
NÝTT EINBÝLI.  

Einbýlishús á einni hæð , eignin er skráð á byggingarstig 4 og matsstig 8 en er 
rúmlega tilbúið til innréttinga . 4 svefnherbergi (3 samkv. teikningu) Frágengið 
hellulagt bílaplan.  Mjög gott skipulag og góð staðseting. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 4.nóvember milli kl. 17:00 og kl. 17:30.  V.  43,5m. 8295

 RJÚPUFELL 32 111 RVK.

Endaraðhús á einni hæð 133,2 fm og bílskúr 23,1 fm. Samt. 156, 3 fm Húsið er 
talsvert endurnýjað. Fjögur herbergi, endurnýjað baðherb og endurnýjað eld-
hús, parket og flísar. Suðurgarður. Laust strax, sölumenn sýna.   Eignin verður 
sýnd mánudaginn 3.nóvember milli kl. 17:45 og kl. 18:10.  V.  36,9 m. 8339

 KLEIFARSEL 11 109 REYKJAVÍK

Frábærlega staðsett og sjarmerandi ca 250 fm hús með rúmgóðum bílskúr. 
Húsið er staðsett botnlangagötu og í grónu, barnvænu og rólegu umhverfi. 
Fimm mín. göngufæri frá Seljaskóla. Verönd á jarðhæð og stórar svalir á efri 
hæð. Ca 50 fm í kjallara með sér inngangi sem gefur mikla möguleika. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 3.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 48,7 m. 
8344

 KLEPPSVEGUR 138 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-02. 

Kynnir snyrtilega 4ra herbergja íbúð á 1. hæð við Kleppsveg. Íbúðin skiptist 
í anddyri, eldhús, þvottahús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi og stofu. Sér 
geymsla er í kjallara.  Eignin verður sýnd mánudaginn 3. nóvember milli kl. 
17:15 og kl. 17:45.  V. 28,7 m. 8274

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

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

• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu

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

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

• Fyrstu íbúðirnar verða afhentar í október 2014

N
óa

tú
n

Borgartún

Sóltún
Opið húsí dag mánudag frá kl. 17 og 18

• Fyrstu íbúðirnar verða afhentar í nóvember 2014

Fullbúin sýningaríbúð

OPIÐ HÚS 

mánudag



Glæsileg fullbúin 143,5 fm íbúð á 1.hæð/ jarðhæð í nýlegu vönduðu lyftuhúsi ásamt 2 stæðum í bílageymslu. 
Sérsmíðaðar vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás. Aukin lofthæð í íbúð. Innbyggð lýsing. Sérinngangur. 
Mynddyrasími.Húsvörður .Tvö svefnherbergi bæði með miklu skápaplássi, stofa og borðstofa ásamt skrifstofu. 
Sérþvottahús innan íbúðarinnar.Vönduð gólfefni, parket og flísar. Stór sér sólarverönd afgirt hátt í 70 fm.  
Öryggisgæsla í húsinu. Einstaklega vönduð eign á góðum stað. V. 55,9 millj. 

 MÁNATÚN - EIGN FYRIR VANDLÁTA  EINBÝLI

Efstasund 60 104 Reykjavík
Vel skipulagt 100,7 fm einbýlishús á einni hæð með 29,5 
fm bílskúr.  Bílskúrinn er rúmgóður með tvennum göngud-
yrum, gluggum og innkeyrsludyrum.  Stór suðurlóð.   V. 
39,5 m. 4488

 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

 4RA-6 HERBERGJA

Þórðarsveigur 21 113 Reykjavík
4ra herbergja 114 fm endaíbúð á 2. hæð í ágætlega stað-
settu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Mjög gott útsýni. 
3 svefnherb. sérþvottahús, parket og góðar eikarinnrét-
tingar. Innangengt í bílskýli. Íbúðin er til afhendingar við 
kaupsamning.  V.  m. 8337

Stangarholt 4ra - 5 herb. ásamt bílskúr
Falleg 122,5 fm 4ra til 5 herbergja íbúð á 2.hæð ásamt 
innbyggðum 17,4 fm bílskúr. Íbúðin er með þremur 
rúmgóðum herbergjum auk fjórða herbergis sem stúkað 
hefur verið úr hluta stofu. Stórar suðursvalir.  
Frábær staðsetning.  V. 38,0 m. 8352

Fagrabrekka 25 200 Kópavogur
Fagrabrekka 25 íbúð 0201 er 4-5 herbergja íbúð á 
2.hæð(efri) í vel staðsettu litlu fjölbýli. Þrjú svefnherbergi 
,stofa og borðstofa. Góðar innréttingar. Fallegt útsýni. 
Eignin er til afhendingar strax.  V. 28,9 m. 8305

Orrahólar 3 111 Reykjavík
Íbúð 0203 er 4ra herb. 99 fm íbúð á efri hæð í álklæddu 
húsi á mjög góðum stað í Breiðholtinu.  3 svefnherbergi, 
rúmgóð stofa. Endurnýjað eldhús. Endurnýjaðir gluggar á 
austurhlið. Laus strax, sölumenn sýna.  V. 26,0 m. 8268

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

Fífusel 37 109 Reykjavík
Ágæt 4-5 herbergja 143,3 fm íbúð við Fífusel í Reykjavík. 
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og aukaherbergi í 
sameign með aðgengi að baðherbergi. Íbúðin er laus til 
afhendingar. V. 26,5 m. 4249

Akurvellir 1 - 221 Hafnarfjörður
Akurvellir 1 er 133 fm 4ra - 5 herbergja endaíbúð á 2.hæð 
í lyftuhúsi með miklu útsýni. Eikarinnréttingar. Í dag eru 
fjögur svefnherb. í íbúðinni en samkv. teikningu eru þau 3. 
Sérþvottahús. Laus strax. Sölumenn sýna. V. 28,9 m. 3974

 3JA HERBERGJA

Selvað 3 110 Reykjavík
Selvað 3 íbúð 0406 er glæsileg fullbúin 96,6 fm 3ja 
herbergja íbúð á 4.hæð (efstu) í nýlegu lyftuhúsi á mjög 
góðum stað í Norðlingaholti með stórum suðausturs-
völum og fínu útsýni, sérinngangur. Stæði í bílageymslu. 
Tvö góð herbergi. Fullbúin íbúð á fínum stað, eignin er til 
afhendingar við kaupsamning.  V. 30,9 m.8314

Háaleitisbraut 41, 108 Rvk.
Mjög góð og vel skipulögð endaíbúð á 4.hæð í góðu 
fjölbýlishúsi á einstaklega góðum útsýnisstað. Tvennar 
svalir.  Góð og vel um gengin sameign. Þrjú herbergi, 
stór stofa, eldhús og baðherb. Tvær geymslur í kjallara. 
Útsýnið er einstakt í þrjár áttir og nær frá Bláfjöllum og 
að Esjunni yfir borgina.    31,9 4451

Hrísateigur  2 - 3ja herb.  Sérinngangur
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 4. nóvember  
milli kl 17:00 og 18:00
Falleg 74,1 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara. Íbúðin er með 
sérinngang og er nýlega yfirfarinn og endurnýjuð m.a. 
nýleg innrétting í eldhúsi, nýlegir skápar í svefnherbergi 
og nýjir ofnar. Íbúðin skiptist í forstofu, geymslu, hol, 
baðherbergi, eldhús, vinnuherbergi, stofu og svefnher-
bergi. Einnig er sér þvottaherbergi með inngangi frá 
baklóð. V. 25,9 m. 8262

Gnoðarvogur 32 104 Reykjavík
Snyrtileg 75,5 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð (efstu). 
Rúmgóð stofa með vestur svölum, fallegt eldhús og 
baðherbergi með glugga. Íbúðin er laus til afhendingar. 
V 23,9 m. 8302

Klapparstígur 14 101 Reykjavík
Glæsilega 3ja herbergja 89,1 fm íbúð 3. hæð með útsýni 
út á sjó. Eignin skiptist í hol, stofu, borðstofu, eldhús, tvö 
svefnherbergi og baðherbergi. Íbúðin er laus strax. V. 
39,9 m. 4294

Skúlagata 3ja herb. fyrir 60 ára og eldri 
Góð 3ja herbergja 87 fm íbúð í góðu lyftuhúsi við 
Skúlagötu. Þvottahús innan íbúðar og stæði í bílskýli 
fylgir. Aðgangur að sameiginlegu sauna, heitum potti og 
líkamsræktaraðstöðu.  V. 28,9 m. 3991

Vífilsgata - Mikið endurnýjuð
Glæsileg og björt 3ja herbergja 75,3 fm íbúð á 1. hæð á 
þessum eftirsótta stað miðsvæðis í Rvk. Mikið endurný-
jað, m.a. gler, gluggar, raflagnir, skolplangir og fleira. 
Rúmgóðar svalir til suðurs og horngluggar sem gefa 
eigninni skemmtilegt yfirbragð. V. 30,9 m. 8294

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 

mánudag

Opið hús þriðjudaginn 4. nóvember milli kl 17 og 18

OPIÐ HÚS
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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. 

Opið hús miðvikud. 5. nóv frá kl 17:00 - 17:30. 
Glæsileg útsýnisíbúð á þriðju hæð í lyftuhúsnæði. 
Svalir til suðurs og vesturs. 112,5 fm. 4-5 herbergja 
vel við haldin íbúð. Gott skápapláss og snyrtilegar 
innréttingar. 

Opið hús þriðjud. 04. nóv frá kl 17:00 - 17:30. 
Björt og falleg 149,7 fm íbúð á þriðju og efstu hæð 
að meðtöldum 22,1 fm bílskúr. 4 svefnherbergi, 
2 baðherbergi, þvottahús innan íbúðar. Mikið 
endurnýjað hús á frábærum stað. 

Opið hús mánudaginn 3. nóv. kl: 18:00 - 18:30. 
Einstaklega fallegt og vel skipulagt 5-6 herb. 174,2 
fm einbýlishús á einni hæð með verönd og fallegum 
garði í grónu og góðu hverfi í Mosfellsbæ. Stutt í 
skóla, verslun og þjónustu, sundlaug og golfvöll. 

Opið hús þriðjudaginn 4. nóv. kl: 18:00 - 18:30. 
4ra herberbergja íbúð með bílskúr. Glæsilegt útsýni 
er úr íbúðinni.

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. 

34,3 fm studio íbúð í kjallara við Barónsstíg. Gluggar 
snúa að Bergþórugötu, beint á móti Sundhöll 
Reykjavíkur. Eignin er laus við kaupsamning, ekkert 
áhvílandi. 

Björt þriggja herbergja íbúð á annari hæð frá götu, 
fyrstu hæð frá norðurinngangi. Lyftuhúsnæði. 2 
svefnherbergi, baðherbergi með glugga. 

Opið hús mánudaginn 3. nóv. kl. 17:00-17:30.
Mikið endurnýjað og fallegt raðhús við Engjasel. Stór timburverönd með heitum potti. 4-5 svefnherbergi, 
tvær stofur. Tvö baðherbergi. Stæði í bílageymslu. Bjart og fallegt fjölskylduhús. Laust við kaupsamning.

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

179,6 fm einbýlishús ásamt 36,2 fm bílskúr við 
Glitvelli. Fallegt fjölskylduhús á einni hæð. 4 
svefnherbergi, 2 baðherbergi. Innangengt í bílskúr. 
Lóð frágengin. Eignin er laus við kaupsamning, 
ekkert áhvílandi. 

Stór 4ra herb. íbúð  á fyrstu hæð auk bílskúrs. Íbúðin 
er á skjólgóðum stað á vinsælum stað í suðurhlíðum 
Kópavogs. 

160fm nýtt endaraðhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr. 3-4 svefnherbergi. Einstakt 
útsýni og stutt í ósnortna náttúru. Húsið afhendist 
fullbúið án gólfefna. 

Gott sumarhús í Bláskógabyggð á góðu verði. Heitt 
vatn komið að lóðamörkum. Öll skipti skoðuð og 
möguleiki á seljendaláni.

1.301,2 fm byggingarlóð í Mosfellsbæ. Skemmtilega 
staðsett einbýlishúsalóð, gatnagerðargjöld ógreidd. 

Tækifæri til að eignast annað heimili á eyjunni fögru! 
Snyrtil. og vel skipul. 85,8fm útsýnisíbúð ásamt 
23,4fm bílskúr á þriðju og efstu hæð í góðu fjölbýli. 

Snyrtileg og vel skipulögð 2ja herb. íbúð á jarðhæð 
með sér inngangi. Þvottahús og geymsla innan 
íbúðar. Eignin er í útleigu fram í ágúst 2015. Nánari 
upplýsingar um leigusamning á skrifstofu. 

Vel skipulögð 6 herbergja íbúð á þriðju og efstu 
hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi. Þvottahús og geymsla 
innan íbúðar. 

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

34,9 M 42,9M. 54,9M. 39,5 M.

35,9M.

12,9M.

24,9M.

ESPIGERÐI 2 - 108 RVK HJARÐARHAGI 50 - 107 RVK ARNARTANGI 77 - 270 MOS. HRÍSMÓAR 11 - 210 GBÆ. 

GULLSMÁRI  - 201 KÓP.

BARÓNSSTÍGUR 43 - 101 RVK

VALLARÁS - 110 RVK

23.5M. 55,9M. 39,9M. VERÐ 310,0 M. LAUGATEIGUR - 105 RVK GLITVELLIR - 221 HFJ. HLÍÐARHJALLI - 200 KÓP.

TILBOÐ 14,9M.AUSTURKÓR 43 - 201 KÓP. TJÖRN - FRÁBÆRT TÆKIFÆRI ÁSAR - 271 MOS.

15,5M. 26,7M. 36,9M.ÁSHAMAR - 900 VESTM. VÍÐIMELUR - 107 RVK LINDASMÁRI - 201 KÓP.

VERÐ 48,9M.JAKASEL - 109 RVK.VERÐ 42,9M.ENGJASEL 77 - 109 RVK

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

17.031 fm Byggingarlóð við Hádegismóa 5.  
Samkvæmt skipulags- og byggingarsviði Reykavíkurborgar er byggingaréttur fyrir 8.500 
fm atvinnuhúsnæði. Gatnagerðargjöld eru greidd.  
Lóðin er 17.031 fm og skráð sem viðskipta- og þjónustulóð.

HÁDEGISMÓAR 5 - LÓÐ

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

6,9M.



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

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. nóv. kl. 17.30-18.00

Klukkuberg 2  221 Hafnarfirði 52.500.000

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

OPIÐ HÚS þriðjudaginn  4. nóv. kl. 17.30-18.00 

Þverbrekka 4  200 Kópavogur 17.500.000

Falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er skráð 
44,9 fmr. en að auki fylgir henni  5,5 fm sérgeymsla í sameign hússins sem er ekki 
skráð hjá Fasteignamati. Íbúðin er björt og hefur stórt svefnherbergi, fallegt útsýni 
til vesturs. Húsið er vel staðsett  og hefur fengið gott viðhald. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2     Stærð: 50,4 m2

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN 

Nýhöfn 2-6  210 Garðabæ Verð kr. 43,5-65m

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða álklæddu fjölbýlishúsi við Nýhöfn 
2-6 í Sjálandi í Garðabæ við smábátahöfnina. Íbúðirnar verða með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist 
með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum 
íbúðum. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 123,2-152,6 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. nóv. kl. 17.30-18.00 

Norðurbakki 5c  220 Hafnarfjörður 34.900.000

Glæsileg og vel skipulögð  íbúð á 2.hæð með stæði í bílageymslu í fallegu og vön-
duðu lyftuhúsi  í Bryggjuhverfi í miðbæ Hafnarfjarðar. Allar innréttingar og efnisval 
er samræmt og gólfefni er flísar og harðparket. Þvottahús er innan íbúðar og bæði 
baðkar og sturta á baðherb. Örstutt er í alla þjónustu og fallegar gönguleiðir við 
sjóinn. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 3     Stærð: 109,7 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. nóv. kl 18.30-19.00

Vindakór 2  203 Kópavogur 46.900.000

Stórglæsileg íbúð með frábæru útsýni, 39,7fm bílskúr og stæði í bílageymslu 
á efstu hæð í fallegu lyftuhúsi.  Tvennar svalir eru á íbúðinni aðrar mjög stórar 
þaksvalir með heitum potti. Falleg Kamína er í stofu. Mögulegt er að bæta við 3ja 
svefnherberginu. Innréttingar eru sérsmíðaðar frá Axis, gólfefni er flísar og fallegt 
harðparket. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 3     Stærð: 151,8 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4 .nóv. kl. 17.30-18.00

Rituhólar 6  111 Reykjavík 62.900.000

 Glæsilegt og vel viðhaldið einbýlishús á tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr 
á  frábærum útsýnisstað. Garður er fallegur með veröndum, lýsingu og bílaplan 
er steypt og með hita. Í húsinu eru sérsmíðaðar innréttingar og skápar hannaðar 
af arkitekt. Svefnherbergin eru 5. Einstaklega fallegt útsýni er  ma. yfir borgina, 
sundin og víðar. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 7     Stærð: 241,2 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. nóv kl. 17:30-18:00

Tómasarhagi 32  107 Reykjavík 59.900.000

Glæsileg hæð í þríbýli með sérinngangi ásamt bílskúr, stórar og bjartar stofur þar 
sem sést til sjávar, nýlegt eikarparket á gólfum. Eldhús með vandaðri eikarinn- 
réttingu frá Brúnás og góðum tækjum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Svefnherbergi 
eru þrjú. Lóðin er vel gróin og húsið reisulegt. Einstök eign á vinsælum stað. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 172,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4. nóv 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. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 118,5 m2

Selfoss – 800
Hef fengið til sölumeðferðar 
ýmsar gerðir fasteigna 
á Selfossi og nágrenni.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4. nóv kl.17:30-18:00

Nökkvavogur 11  104 Reykjavík 20.900.000

Góð íbúð á jarðhæð ásamt góðu herbergi í sameign í kjallara. Eldhús með góðri 
innréttingu og borðkrók. Rúmgóð stofa. Stórt svefnherbergi með fataskápum. 
Baðherbergi flísalagt með sturtu. Flísar á gólfum. Gott timburhús með steyptum 
kjallara. 
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 3     Stærð: 70,8 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í 898-6106

Smárarimi 60  112 Rvk 68.9m

Gott fjölskylduhús á tveimur hæðum með 6 svefnherb. 3 
baðherb. tvennar stofur, stóru eldhúsi, góðum bílskúr, timbursól-
palli og góðum garði. Húsið er steypt og timburklætt með 
fallega franska glugga, plankaparekti á gólfum og/eða flísar.  
Uppl. Sigurður fasteignasali, gsm: 898 6106

Herb.: 8     Stærð: 252,8 m2     Bílskúr: 20 m2

OPIÐ HÚS mán. 3. nóv. kl. 17:30-18:00

Ásbúð 86  210 Gbæ 49.9m

Tveggja hæða raðhús í fallegu og grónu umhverfi með 
rúmgóðum stofum, 4 svefnherbergjum, 2 baðherb. og sjón-
varpsholi, auk rúmgóðs 41,4 fm. bílskúrs (innif. Í fm.tölu). 
Snjóbræðsla í stétt. 
Uppl. Jóhanna Kristín fasteignasali, gsm: 698 7695

Herb.: 6     Stærð: 245,8 m2

OPIÐ HÚS þri. 4. nóv. kl. 17:30-18:00

Holtsbúð 91  210 Gbæ 64.9m

 „Phil-húsið“ – vel staðsett og fallegt hús með glæsilegum 
stofum, arineld bæði í stofu og garðstofu –og víðáttumiklu 
útsýni. 1 svefnherbergi og stór skrifstofa á efri hæð en 
bílskúr nú innréttaður m/2 herbergjum, baði og geymslu/
þvottahúsi. Uppl. Jóhanna fasteignasali, gsm: 698 7695

Herb.: 6     Stærð: 245,8 m2

OPIÐ HÚS mán. 3.nóv kl. 18:30-19:00

Birkihæð 4  210 Gbæ 56.9m

Fallegt raðhús með góðri lofthæð og innbyggðum tvöföldum 
bílskúr á þessum fallega útsýnisstað í Garðabæ. Stór 
timburverönd til suðurs er fyrir aftan húsið. Nýlega búið að 
yfirfara þak og tréverk á húsinu. Laust fljóttlega.
Uppl. Þorsteinn fasteignasali, gsm: 694 4700

Herb.: 5     Stærð: 185 m2

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: 696 6580 og Sigurður fasteignasali, gsm: 898 6106

OPIÐ HÚS 
mánudaginn 3. nóv. kl.17:00-18:00

18 íbúðir    Stærð: 90,3 - 165,9 m2

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

ir fullbúnar

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafið samband:
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225



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.

2ja herbergja íbúð í Hamraborg 28 í Kópavogi
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 5.11 FRÁ KL. 17-17:30 
j gj g p ggj g

Fold fasteignasala kynnir: 2ja herbergja
íbúð í Hamraborg í Kópavogi Forstofa með
fatahengi. Baðherbergi er flísalagt og með
baðkari. Hjónaherbergi með parketi og
fataskáp. Eldhús með hvítri háglans innrét-
tingu. Stofa með parketi og vestursvölum.
Bílakjallari. Verð 19,9 millj.

Opið hús miðvikud. 5.11  
frá kl 17-17:30.  
Verið velkomin. 

Hringbraut 32 - kjallari
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 4.11 FRÁ 17-17:30 

g jg j

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 þriðjud. 4.11, 
frá kl. 17-17:30,  
(gengið inn Tjarnargötumegin).  
Verið velkomin

Vallengi 9
OPIÐ HÚS MÁNUD. 3.11 KL.17:00-17:30 

g

Vallengi 9, 2 hæð.Falleg 4ra herbergja íbúð 
á 2. hæðum á frábærum stað í Grafarvogi
nálægt allri þjónustu. Íbúðin er á annarri
hæð, með sérinngangi.  2 baðherbergi og 3 
svefnherbergi. 
Verð 30,9 millj 

Opið hús mánud 3.11  
frá kl. 17-17:30, verið velkomin

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsilegt atvinnuhúsnæði við Klettháls

Granaskjól 29 - Einbýli

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.

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

Eignir

Holtagerði 54-neðri sérhæð
Glæsileg neðri sérhæð í tvíbýli á góðum stað
í Kópavogi. Sérinngangur, 3-4 svefnherb. góð
verönd og sameiginlegur garður. Eignin er mikið
endurnýjuð og vel skipulögð. Verð 36,5 millj.

Möðruvellir Kjós - SVEITASETUR!
Möðruvellir, sveitasetur á stóru eignarlandi í 
Kjósinni. Rúmgott hús, sem skiptist í 3 svefnher-rr
bergi, svefnloft, baðherbergi, stóra stofu og opið
eldhús á fallegum stað með útsýni yfir Laxá, nálægt 
Meðalfellsvatni í Kjós. Húsið stendur á ca. 3,4 ha.
eignarlandi sem býður upp á mikla möguleika.
Vandað, vel viðhaldið hús á góðum stað, nálægt
borginni. Verð 24,9 millj. 

Lindarbraut 21, Seltjarnanesi
Ca. 220 fm. fallegt vel viðhaldið einbýli. Fjögur 
svefnherbergi, rúmgóðar stofur m. arni. hol,  verönd
m. heitum potti. Tvöfaldur bílskúr, auðvelt væri að
gera séríbúð. Verð 69,5 millj.

Hrísrimi 7- 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. 

Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

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  

Norðurbakki 21 - 220 Hafnarfirði
Glæsileg íbúð á efstu hæð, með sjávarsýn. 
Íbúðin er 147 fm og sérgeymsla í sameign 
14.3 fm. Íbúðin er fullbúin með vönduðum 
innréttingum og gólfefnum. Tvö bílastæði 
fylgja íbúðinni.

Verð: 56.900.000

161.3
m2.

 Opið hús mánudaginn 3. nóvember  kl. 17:30 - 18:00

4
herb.

OPIÐ
HÚS

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Frjóakur 1 - 210 Garðabæ
Vel staðsett og háreist fjölskylduhús á eftirsóttum 
stað í Garðabæ.  4  svefnherbergi.  Möguleikar með 
nýtingu á 120 fm í risi (óskráð).
Gott fjölskylduhús.

Verð:  89.900.000 

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Hofgarðar
Einbýlishús á einni hæð með grónum garði og 
tvöföldum bílskúr samtals 229,4 fm.  Skemmtileg 
eign á vinsælum stað. Gott skypulag og 
5 svefnherbergi í húsinu. 

Verð: Tilboð

229,4 
m2.

 Opið hús miðvikudaginn 5. nóvember  kl. 18:00 - 18:30

Opið hús þriðjudaginn 4. nóvember kl. 18.00-18.30

6
herb.

258.1
m2.

OPIÐ
HÚS

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882
Brandur      

Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Holtsvegur 23-25 - Urriðaholti Garðabæ

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 frá: 28.500.000

4
herb.

75-180
m2.

Hildur
Sölumaður
 663 4539

Vesturberg 94 – 111 Reykjvaík
Björt, vel skipulögð 4 herbergja íbúð á annarri hæð í 
góðu fjölbýli. Húsið hefur fengið gott viðhald, stutt 
er  í alla þjónustu, skóla og sund.

Verð: 25.900.000

106
m2.

 Opið hús mánudaginn 3. nóv. kl: 18:00-18:30

4
herb.

OPIÐ
HÚS

 Opið hús þriðjudaginn 4 nóvember  kl. 17:30 - 18:00



Glæsilegt 288 fm einbýlishús

5 svefnherbergi

Baðherbergi og eldhús nýlega endurnýjað

44 fm bílskúr, Góður garður

Stórar svalir

Silungakvísl

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

2ja herbergja plús bílskúr 

Stærð 98,2 fm 

Sérinngangur 

Bílskúr 24,2 fm 

Stekkjarhvammur

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

Ný vönduð og vel skipulögð raðhús 

150 fm á einni hæð og eitt tvílyft 

Rúmgóð og björt alrými, innangengt í bílskúr

Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð smíði 

Austurkór

Verð  frá: 44,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

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.

Lækjarás

Verð  frá: 68,7 millj.Nánar: Atli 899 1178

Glæsileg íbúð 76,1 fm

Efstu hæð, mikil lofthæð

Lyftuhús, húsvörður

Félagsþjónusta Reykjavíkurborgar í húsinu

Árskógar

Verð : 27,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Glæsileg 188 fm hæð með bílskúr á frábærum 

stað í Þingholtum. Gegnheilt eikarparket með 

fiskabeinamunstri á gólfum. Þrjú rúmgóð 

svefnherbergi ásamt einu minna. Vandað eldhús 

og stórar stofur.   EIGN Í ALGJÖRUM SÉRFLOKKI

Mímisvegur

Verð : 73,0 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

315 fm parhús á pöllum

4-6 svefnherbergi

Stórar stofur og rúmgott eldhús

Hús sem hefur fengið gott viðhald

Frábært fjölskylduhús

Nesbali

Verð : 77,5 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Fallegt tvílyft raðhús við Brautarás

Húsið er 171,2 fm og bílskúr 42,0 fm 

Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta

Tvöfaldur bílskúr / Vinsæl staðsetning

Góðir afgirtir pallar - Arinn í stofu

Brautarás 

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

Afar falleg 165fm 4 herb. íbúð á 3 efstu hæð 

með 47,5fm suð/vestur svölum og einnig 

5,6fm austur svalir. Glæsilegt eldhús og bað. 

Stæði í bílageymslu. 

Eignin er laus strax.

Vesturgata - Hafnarfirði

Verð : 55,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Fallegt einbýlishús á Álftanesi 

175,9 fm 5 herbergja 

Bílskúr 

Stór pallur. Stór vel hirtur garður 

Útsýni til sjávar

Sjávargata 

Verð : 51,0 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

Kjörið fjárfestingatækifæri. Tveir eignarhlutar 

báðir í útleigu, tryggar tekjur. Íbúð á efri hæð

784 fm lóð með nægum bílastæðum, 

mögulega stækkunarmöguleiki. 

Neðri hæð starfrækt sem grillsjoppa. 

Breiðamörk Hveragerði 

Verð : 29,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

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 695 520

Glæsileg 161,6 fm 5 herbergja íbúð á 5. hæð

Frábært útsýni út á Reykjavíkurhöfn

Stæði í lokaðri bílageymslu 

Sameiginlegir þakgarðar á 6. og 7. hæð

Laus við kaupsamning

Mýrargata

Verð : 82,4 millj.Nánar: Davíð 697 3080

Ný íbúð í 101 RVK

Glæsileg endaíbúð 137,6 fm að stærð á annarri hæð. 

Bílskúr 23,1 fm að stærð. Yfirbyggðar svalir til suðurs 

Húsvörður. Veislusalur til sameiginlega nota. Baðstofa með heitum potti.

Sléttuvegur

Verð : 55,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Fallegt einbýlishús 

Stærð 294,2 

Frábær staðsetning 

Hornlóð 

Aukaíbúð

Hæðarbyggð

Verð : 68,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

150 fm á einni hæð

Laus strax

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

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 
lögg. fasteignasali
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



Glæsileg íbúð með sér inngangi

Alls 175 fm þar af bílskúr 42 fm

Stór alrými, svalir og sér verönd

Gott viðhaldslétt og klætt hús

Gulaþing

Verð : 42,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

Mjög falleg og vel skipulögð 65,5fm 

2 herb.íbúð í kj. í mjög fallegu húsi. 

Sérinngangur. Eignin er laus fljótlega.

Njálsgata 

Verð : 22,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

110 fm 4ra herbergja íbúð 

Sér inngangur. Nýlegt eldhús 

18,5 millj áhvílandi í góðu láni 

Stutt í þjónustu 

Laus fljótlega

 Hjallabrekka

Verð : 25,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Góð 4ra herbergja endaíbúð 

Gott stofu og eldhús rými 

Endurnýjað baðherbergi 

um 20 fm geymsla + stæði í bílageymslu

 Skeljagrandi

Verð : 32,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

Stórt einbýlishús með mikla möguleika 

Góð eignarlóð á þessum eftirsótta stað 

sunnan megin á Arnarnesinu

Eignin er skráð 313 fm auk óskráðs rýmis 

Mávanes

Verð : 86,0 millj.Nánar: Atli 899 1178

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

6 herbergja 

Rúmgóður bílskúr 

Suðursvalir. Stórar stofur 

Sér inngangur

Bræðraborgarstígur

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

Falleg og björt 120 fm efri sérhæð auk bílskúrs 

Frábær staðsetning 

Nýlegt dren, skólp, þak og gluggar 

Þrjú góð svefnherberg

Austurbrún

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

2 íbúðir

Stærð 102,2 fm.

Efsta hæð

Kjörið til útleigu

Austurstræti

Verð : 49,8 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Mikið endurnýjaða og fallega 88,9 fermetra 
4ra herbergja íbúð á 1.hæð
Húsið er klætt að utan með áli. 
Búið er að endurnýja dren, þak og rafmagn
Eldhúsið er opið í stofu, nýleg falleg tekk-innrétting 
með góðri vinnuaðstöðu

Efstasund

Verð : 32,5 millj.Nánar: Páll 893 9929

Fallegt 294 fm einbýlishús 

Aukaíbúð í kjallara 59 fm 

Autt svæði fyrir aftan húsið 

Tvennar svalir 

Bílskúr 28 fm að stærð

Jórusel

Verð : 63,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Falleg 134 fm, 4-5 herbergja íbúð á 2. hæð

Lyftuhús, 3 svefnherbergi

Svalir til austurs og vesturs 

Bílageymsla, snyrtileg sameign

Espigerði

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

Glæsileg 114,4 fm hæð (efsta) í tignarlegu 

þríbýlishúsi, mikið endurnýjað. Þrjú svefnherbergi, 

stór stofa. Húsið allt málað að utan árið 2013, steinn, 

þak og gluggar. Tvennar svalir (suður og norður). 

Gott útsýni. Bílastæði bak við hús.

Ránargata

Verð : 49,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

Einbýlishús á 2 hæðum. Samtals 125 fm. 

Stórar stofur, eldhús og herbergi 

Þarfnast viðhalds. Ýmsir möguleika

Varmahlíð - Hveragerði

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

Mjög falleg 148fm 4 herb. á jarðhæð 

með 30fm suður verönd ásamt 

35,5fm verönd á baklóð.  

Stæði í bílageymslu. 

Glæsilegt eldhús og bað.

Vesturgata - Hafnarfirði

Verð : 49,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Um er að ræða 301,2fm atvinnuhúsnæði 

sem skiptist í 3 bil 

Skiptast rýmin í: 104,6fm, 106,5fm og 90,1fm 

Stór innkeyrsludyr á öllum rýmum

Rauðhella - Hafnarfirði

Verð : 35,5 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 105,3 fm 

5 herb. raðhús. 4 herb. 2 böð 

Óskráð herb. í risi 

Afgirtur garður

Álakvísl

Verð : 38,9 millj.Nánar: Helgi 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

4ra herbergja Stærð 71,7 fm 

Efsta hæð 

Frábær staðsetning 

Laugavegur

Verð : 28,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Stórglæsilegt 400 fm einbýlishús í Garðabæ
Suðurgarður og útsýni til Bláfjalla, 
Bessastaða , Snæfellsjökuls og víðar. 
Glænýtt eldhús, tæki og parket

Hraunás

Verð :119,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Frábær staðsetning 

Stærð 157 fm 

Bílskúr 28 fm 

Glæsilegt útsýni

Gnípuheiði

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

Laus strax

2 íbúðir
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- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is



3ja herbergja 102 fm. Stórar svalir

Innréttingar og innihurðir eru frá Axis

Granít borðplötur, eikarparket

Flísar frá Álfaborg. Blöndunartæki frá Tengi

Afhending í apríl 2015

Kópavogstún 10-12

Verð : 38,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Vönduð 3 herb. íbúð á jarðhæð 

Sólpallur til suðurs

Tvennar svalir

Glæsilegar innréttingar

Mánatún 7

Verð : 38,4 millj.Nánar: Jason 775 1515

Nýjar, vandaðar íbúðir í Þorrasölum 17

Íbúðirnar eru 85-125 fm og 2-4 herbergja

Sérinngangur, bílastæðakjallari

Frábært útivistarsvæði í nágrenninu

Þorrasalir

Verð frá: 31,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Strandgata 41

Verð : 22,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudagur 3 nóv. kl. 17:00-17:30

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 2 herb. 

risíbúð á besta stað í miðbæ Hafnarfjarðar. 

Hátt til lofts. 

Húsið allt var tekið í gegn 2002-2006. 

Laus við kaupsamning.

Barmahlíð 50

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudagur 3 nóv. kl. 16:15-16:45

Góð 3ja herbergja kjallaraíbúð - 90 fm 

Útgengi útá suðursólpall og góðan garð 

Sameiginlegt þvottahús

Glæsilegar 4ra herbergja íbúðir í litlu fjölbýli 
við Úlfarsbraut 96

Húsið stendur neðst í dalnum við opið svæði

Suðursvalir, glæsilegt útsýni

Álklætt hús með ál/tré gluggum

Sérsmíðaðar innréttingar með graníti á borðum

Öllum íbúðum skilað fullbúnum með plankaparketi

Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum

 Stærðir: 128,5 -129,1 fm

44,4 millj.Verð frá :

Úlfarsbraut - útsýnisíbúðir 113 Reykjavík

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

OPIN HÚS MÁNUDAG 3.NÓVEMBER

Boðaþing 10
fyrir 55 ára og eldri

Verð : 30,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudagur 3 nóv. kl. 17:30-18:00

Glæsileg 2-3ja herbergja 93,8 fm íbúð 

á jarðhæð. Íbúðin er fyrir 55 ár og eldri. 

Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi.

Stór sólpallur í suður. 

Björt og skemmtileg íbúð.

Tómasarhagi 42

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudagur 3 nóv. kl. 17:30-18:00

Falleg sérhæð við Tómasarhaga í Rvk

127,2 fm 4 herbergja 

Bílskúr sem búið er að breyta í íbúð

Sérinngangur 

Nýfrágengin lóð

Góð staðsetning 
Nánari upplýsingar veitir:

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

Ásbraut 17

Verð : 25,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudagur 3 nóv. kl. 17:00-17:30

Falleg þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð, 

82,6 fm að stærð

Útgengt á suðursvalir frá stofu 

Sameiginlegt þvottahús á sömu hæð og 

geymsla innan íbúðar ásamt sérgeymslu 

í sameign. Stórir fataskápar og rúmgóð 

svefnherbergi með Pergo parket
Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Lindargata 12

Verð : 26,2 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudagur 3 nóv. kl. 17:30-18:00

Mjög góð og mikið endurnýjuð 66 fm, 2ja 

herbergja íbúð á 1 hæð Útgengi úr stofu í port 

Frábær staðsetning í 101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Bókið skoðun 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG
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OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG 4.NÓVEMBER

OPIN HÚS MIÐVIKUDAG 5.NÓVEMBER

Rauðarárstígur

Verð : 25,4 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. nóv. kl. 17:30-18:00

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja 

risíbúð með svölum 

Íbúðin er skráð 50,7 fm 

en er mun stærri að gólffleti

Hús nýlega endurnýjað

Nýjir gluggar að hluta

Vífilsgata 7

Verð : 17,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 5. nóv kl. 17:00-17:30

2ja herbergja kjallaraíbúð

Fín eldhúsinnrétting 48 fm 

auk sameiginlegs þvottahúss 

Góð staðsetning í Norðurmýri

Vatnsstígur 21
íbúð merkt 201

Verð : 59,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 5. nóv kl. 18:00-18:30

Glæsileg 4ra herbergja 163 fm íbúð 

2. hæð, lyftuhús

Suðursvalir - Mikið útsýni

2 baðherbergi 

Naustabryggja 15

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 5. nóv kl. 17:00-17:30

Vel skipulögð 88,4fm 3 herbergja íbúð 

á 1 hæð með svölum. 

Fallegar innréttingar. 

Eignin er laus til afhendingar strax

Eskihlíð 20A

Verð : 40,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 5. nóv kl. 17:30-18:00

Sérlega falleg 121 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli

Nýtt eldhús, baðherbergi og gólfefni og fl.

4 svefnherbergi þar af eitt í kjallara

Hús  með nýjum gluggum, múrviðgert og fl.

Mávahlíð 8

Verð : 38,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. nóv. kl. 17:30-18:00

Falleg sérhæð 105,6 m² að stærð

Á fyrstu hæð

Þrjú góð svefnherbergi

Opið eldhús í borðstofu

Endurbætur á þaki, falla á seljendur

Vinsæl staðsetningNánari upplýsingar veitir:

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

Gerplustræti 27 
íbúð nr. 101 og 105

Verð frá: 37,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. nóv. kl. 17:30-18:00

Örfáar íbúðir eftir

Fallegar sérsmíðaðar innréttingar og 

eikarparket á gólfum

Stórbrotið útsýni til suðurs

Viðhaldslítið hús

Lindarbraut 12
Seltjarnarnes

Verð : 45,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. nóv. kl. 17:30-18:00

Falleg 157,3 fm 5 herbergja neðri sérhæð að 

meðtöldum 24,5 fermetra bílskúr 

Eignin var nánast öll endurnýjuð að innan 

árið 2007. Gott skipulag og útgengt á tvennar 

svalir til vesturs og suðurs. Góð staðsettning 

á sunnanverðu Seltjarnarnesi 

Akurvellir 1

Verð : 31,0millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. nóv. kl. 17:00-17:30

Fallegar 133 fm 5 herbergja íbúðir á 2. hæð

Suðvestursvalir 

Íbúðirnar eru til afhendingar við kaupsamning

Kvistavellir 30

Verð : 49,0millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. nóv. kl. 17:45 -18:15

Glæsilegt og nýbyggt 6 herbergja raðhús

Fallega eikar innréttingar

Skilast fullbúið með gólfefnum

Bílskúr og munstursteypt bílaplan

Laus við kaupsamning

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

2 íbúðir
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Eignarland tæpur hektari 
Falleg staðsetning neðarlega í botnlanga 
Teikningar fylgja 
Heitt/kalt vatn við lóðarmörk 
Rafmagn við lóðarmörk

Vaðnes - Grímsnes

Verð : 4,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

58 fm sumarhús m. þremur svefnherbergjum
5040 fm eignarlóð
Hitaveita, lokað ofnakerfi

Kerhraun - Grímsnes

Verð : 16,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

Fallegt sumarhús 
Stærð 43,3 fm
Geymsluskúr 10 fm
Vandað og vel við haldið 
Leigulóð 

Hallkelshólar - Grímsnes

Verð : 11,4 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 
heildarstærð Einstök staðsetning í landi Nesja, 
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur 
hátt, sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 
Kjarri vaxið land/Mikið útsýni

Þingvallavatn Nesjar

Verð : 29,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

84,8 fm hús m/ ca 100 sólpalli 
5000 fm kjarri vaxið eignarland við Álftavatn 
Frábær staðsetning 
Hitaveita, heitur pottur 

Selmýrarvegur - Grímsnes  

Verð : 25,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

Glæsilegt 88,4 fm heilsárshús 
Á 8500 fm eignarlandi 
Stór sólpallur, hitaveita, heitur pottur 
Tvö svefnherbergi. 
Rúmgóð stofa, opið eldhús

Ásabraut  - Grímsnes  

Verð : 34,8 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

Lítið sætt 26 fm sumarhús á 7700 fm eignarlandi.

Í Biskupstungum, í grennd við Geysi.

Leyfi til að byggja allt að 100 fm hús. 

Svefnherbergi, stofa, eldhús, snyrting og svefnloft. 

Lóðin liggur rétt við Haukadals golfvöllinn. 

Eyjavegur

Verð : 7,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

Draumahús steinsnar frá golfvellinum
Gróin 2531 fm leigulóð 
61,1 fm auk millilofts
Hitaveita, heitur pottur og gufubað

Svanabyggð - Flúðir

Verð : 22,8 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

Glæsilegt 115fm lúxus einbýlishús í sveitinni

Tilvalið fyrir hestafólk, tæplega 7000 fm lóð (beiti)

Vandaðar innréttingar og tæki. Hitaveita

Lóðarleiga til 150 ára - Uppgreidd.

Þrándartún við Árnes

Verð : 29,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

Í landi Miðfells v. Þingvallavatn
63,3 fm með ásamt ca 20 fm millilofti  
1610 fm eignarlóð, gott útsýni  
Stór sólpallur og að sjálfsögðu heitur pottur
Mikið endurnýjað

Asparlundur - Þingvellir

Verð : 15,7 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

Stórglæsilegt heilsárshús 116 fm að stærð 
á 1000 fm eignarlandi
Klætt að utan með lerki og hraungráum 
náttúrusteini. 3 svefnherbergi, stofa, eldhús, 
geymsla og þvottahús
Eignin skilast fullfrágengin.

Hraunbrekkur - Húsafell

Verð : 36,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

Heillandi 57,5 fm heilsárshús í Öndverðanesi
Stór og góð 6100 fm lóð
Stutt á golfvöllin

Stangarbraut

Verð : 19,9 millj.Nánar: Davíð 697 3080

Reisulegt 59 fm sumarhús á steyptum stólpum
Byggt árið 2004 á 2499 fm eignarlandi. 
Vel viðhaldið
Stutt í Kaffi Kjós og Meðalfellsvatn 
Þrjú svefnherbergi ásamt svefnlofti.

Norðurnes - Kjós

Verð : 15,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

Sannkallað 96 fm draumahús með miklu útsýni
Leigusamningur til 40 ára
Tvö svefnherbergi og 15 fm svefnloft.
Eldhús með búri
Skipti á 2-3ja herbergja eign í Reykjavík
kemur til greina

Vatnsendahlíð - Skorrad.

Verð : 28,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

50 fm notalegt sumarhús með góðu útsýni 
Þrjú svefnherbergi 
Stór pallur umhverfis hús

Vatnsendahlíð - Skorrad.

Verð : 16,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

„Ímyndaðu þér 
sveitakyrrð, 

stjörnubjartan himinn 
og ánægjulegar 
samverustundir 

með þeim sem þér þykir 
vænt um “

Nánari upplýsingar veitir:

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

Tryggðu þér þjónustu löggilts fasteignasala 
við sölu á þínu heilsárshúsi – Frí söluskoðun

60 fm sumarhús með útsýni yfir Hvítánna
7850 fm eignarland og stutt á golfvöllinn
Tvö svefnherbergi, stofa m. góðri lofthæð
Mikill og fallegur trjágróður á landi
Mikið endurnýjað

Hestur - Kiðjaberg

Verð : 29,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

- með þér alla leið -
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Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J. Rögnvaldsdóttir
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Hjálmar Jóhannsson 
Sölumaður 
Gsm: 778-0347

Rúnar Einarsson
Sölumaður 
Gsm: 820-4595

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

KÚRLAND
• 108  Rvk.  
• Endaraðhús á þessum 

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

HLÍÐARVEGUR 58
• 200 Kóp. 
• 216 fm. sérhæð 

á tveimur hæðum.  
• Vandaðar innréttingar 

og gólfefni. 
• Góð staðsetning. 
• Suðurgarður með 

timburverönd. 
Opið hús á þriðjudaginn 
á milli kl. 17:00 og 17:30. 

ÁRSKÓGAR 8
• 109 Rvk. 76,1 fm. 
• Efsta hæð, fallegt útsýni. 
• Góð lofthæð. 
• Mikil þjónusta fyrir 

eldri borgara.
Verð 27,9 millj.
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 16:30 og 17:00.

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

VALLENGI 1
112 Rvk. 91,5 fm. 3ja herb. Sérinngangur.  Falleg

og vel umgengin. Verð 26,9 millj.
Opið hús í dag mánudag  
á milli kl. 17:00 og 17:30.

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 17:00

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

Stæði í bílageymslu.  Fallegt útsýni. 
Opið hús í dag mánudag  
á milli kl. 17:00 og 17:30. 

ÆGISÍÐA 60
 107  Rvk.  132 fm sérhæð. Bílgeymsla. 

Fallegt útsýni. Frábær staðsetning.

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

60 ÁRA OG ELDRI
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.

NÝBYGGING

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

Þrastanes 4 - 210 Garðabær
Opið hús í dag, mánudaginn 3. nóvember milli kl. 17:00 og 18:00.
Sérlega glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum með
miklu útsýni á fallegum stað á Arnarnesinu. Húsið er 292,4 fm og bílskúr 79fm, 
samtals 371,4 fm. Á neðri hæð bílskúrs er 40 fm íbúð með sérinngangi. 5 
svefnherbergi, stofur með útsýni, eldhús með útgengi í garð, heitur pottur í 
garði framan við hús. Frábær staðsetning, glæsilegt útsýni. Fallegur, gróinn og 
vel hirtur garður bæði framan og aftan við hús, framan við hús er heitur pottur 
og hellulagt í kring. Húsið hefur nær allt verið endurnýjað á síðastliðnum árum,
þ.m.t. öll gólfefni, bæði baðherbergi, eldhús, svalir hússins, frárennslislagnir, 
garður og lóð.

Gefjunarbrunnur 
- 113 Reykjavík
Glæsilegt 221,3 fm einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt
bílskúr við Gefjunarbrunn
í Reykjavík. Húsið skiptist
þannig: Neðri hæð - forstofa, 
þrjú svefnherbergi, baðher-rr
bergi sem er flísalagt í hólf og
gólf, þvottahús og bílskúr. Á
efri hæð eru stórar stofur, opið 
við eldhús með vönduðum
innréttingum, baðherbergi 
sem er flísalagt í hólf og gólf, sjónvarpsstofa, svefnherbergi og geymsla. Flísar og
parket á gólfum. Gólfhiti. Tvennar svalir. Afgirtur pallur með heitum potti. Húsið 
er klætt að utan með ljósum útiflísum og gagnvörðum harðvið. Verð 62,5 millj.

Viðjugerði 
- 108 Reykjavík
Afar vandað einbýlishús á 
tveimur hæðum á eftirsóttum 
stað í Háaleitishverfi. Húsið er 
samtals 290,8 fm, þar af bíl-
skúr 26,8 fm. Á neðri hæð er 
glæsilegt anddyri og hol, 3-4 
svefnherbergi, tvö baðherbergi
og þvottahús. Á efri hæð eru
stórar og opnar stofur með 
arni og mikilli lofthæð, eldhús
með búri innaf, tvö herbergi og baðherbergi með sturtu. Norsk steinskífa, parket
og korkur á gólfum. Stórar suðursvalir með viðarklæðningu á gólfi. Skjólgóður 
garður með stórri verönd. Glæsileg eign á frábærum stað. Húsið hefur verið í 
eigu sama aðila frá upphafi og hefur alla tíð fengið mjög gott viðhald. Húsið er 
laust til afhendingar strax. 

Grímshagi - 107 
Reykjavík
Sérlega glæsileg efri sérhæð
með bílskúr ásamt ein-
staklingíbúð í kjallara og stóru
geymslurými í þessu fallega 
tvíbýlishúsi, samtals að gólffleti 
339,6 fm. Hæðin skiptist í 
stórar stofur með arni, sólstofu, 
þrjú svefnherbergi, eldhús
með vönduðum innréttingum
og tækjum, þvottahús og tvö
baðherbergi. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum, eikarparket
og flísar á gólfum. Í kjallara er einstaklingsíbúð með baðherbergi sem tilheyrir. 
Stór geymsla íbúðar auk annarrar afar stórrar geymslu sem gæti nýst t.d. sem 
lageraðstaða. Fallegur og gróinn garður. Arkitekt hússins er Finnur Björgvinsson.
Eftirsótt staðsetning rétt við Háskólann.

Dunhagi - 107 Reykjavík
Stórglæsileg og mikið endurnýjuð
194,8 fm íbúð (þar af 49,2 fermetra
íbúð ásamt aukaherbergi í kjallara) á
frábærum stað í Vesturbænum. Aðal-
hæðin er 145,6 fm og skiptist í forstofu,
stórar stofur, gestasnyrtingu, eldhús, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og
þrennar svalir. Íbúðin hefur nær öll verið
endurnýjuð á sl. 5 árum. Eikarplankapar-rr
ket á gólfum nema baðherbergjum sem
eru flísalögð. Í kjallara hússins er 49,2 fm íbúð, inni í þeirri fermetratölu er auka-
herbergi framan við íbúðina. Virkilega falleg, vel skipulögð og frábærlega staðsett
eign, sem vert er að skoða.

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

Álfhólsvegur - 200 Kópavogur
Mjög gott 199,8 fm tvílyft parhús með 
tveimur íbúðum, þ.e. 2ja herbergja íbúð
á neðri hæð og 4ra herbergja íbúð á
efri hæð og að hluta á neðri hæð, auk 
geymslukjallara. Íbúðarrýmið er 165,1 fm 
og sérstæður bílskúr er 34,7 fm samtals 
199,8 fm. Auðvelt er að breyta húsinu
aftur í eina íbúð. Húsið stendur á stórri
lóð með víðáttumiklu útsýni.
Verð 44,9 millj.

Þrastarlundur - 210 Garðabær
Glæsilegt og mikið endurnýjað 234
fm tengihús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, þ.e. aðalhæðin er 130 fm,
kjallari er 73 fm og bílskúr 31 fm. Á
aðalhæð er forstofa, hol, gestasnyrting,
setu- og borðstofa aðskildar með arni,
eldhús með góðum innréttingum og 
tækjum, baðherbergi nýlega endurnýjað
á vandaðan hátt, þrjú svefnherbergi.
Steinskífa og parket á gólfum. Í kjallara er 
stórt alrými/stofa, svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Fallegur garður með 
timburverönd og miklum gróðri. Verð 66,5 millj.

Þraststanes 4

Glæsilegt einbýlishús í 
Las Filipinas á Spáni
Stórglæsilegt 444 fermetra 
einbýlishús í skandinavískum
stíl í Las Filipinas á Spáni.
Húsið er staðsett í einstaklega 
fallegu og mjög rólegu  og
barnvænu einbýlishúsa hverfi
í Las Filipinas. Stutt í nokkra 
frábæra golfvelli, skóla og
aðra þjónustu. Nálægt grænu
svæði með miklum útivistar 
möguleikum, jafnt sumar sem
vetur. Húsið var byggt árið 
2007 og er á 2 hæðum ásamt 
kjallara. Stór garður með 
sundlaug. 

OPIÐ HÚS



VIÐARÁS - PARHÚS Á EINNI HÆÐ
Vorum að fá í einkasölu gott 166 fm parhús á einni hæð. Þrjú 
rúmgóð herbergi. Stór og björt stofa og borðstofa. Stór timbur-rr
verönd til suðurs og fallegur garður. Innbyggður 28 fm bílskúr með 
góðri lofthæð. Verð 44,5 millj.

KÁRSNESBRAUT - EFRI SÉRHÆÐ
Falleg og björt efri sérhæð. Fjögur svefnherbergi. Rúmgóð stofa. 
Stórt eldhús með borðkrók. Baðherbergi með sturtuklefa. Eignin
getur verið laus með stuttum fyrirvara. Gróinn garður. Verð 27,9 
millj.

LEIFSGATA - 98 FM 3JA HERBERGJA
Góð 98 fm 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð á frábærum stað
við miðborgina. Rúmgóðar stofur og herbergi. Endurnýjað fallegt
eldhús. Hringdu núna og bókaðu skoðun. Stuttur afhendingartími.
Verð 32,9 millj. 

SELVAÐ - 3JA HERBERGJA
Falleg 3ja herb. íbúð á 4. Hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu  
lyftuhúsi á fallegum útsýnisstað í Norðlingaholtinu. Tvö góð 
svefnherbergi með skápum. Eldhús með fallegRI innréttingu. Björt
stofa með stórum svölum. Flísalagt baðherbergi. Falleg eign. LAUS
STRAX. Verð 30,9 millj.

GULLTEIGUR - 3-4 HERBERGJA
Góð 3-4ra herbergja risíbúð á frábærum stað í Teigahverfi. Eldhús 
með ágætri innréttingu.  Baðherbergi með sturtuklefa. Stofa og
þrjú svefnherbergi. Örstutt í skóla, sundlaug og á íþrótta- og
útivistarsvæðið í Laugardalnum. Verð 22,9 millj.

NJÁLSGATA -  2JA HERBERGJA
Rúmgóð 65,5 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi
vestarlega á Njálsgötunni. Stór  stofa og mjög rúmgott svefnher-rr
bergi. Eldhús með fallegri innréttingu og borðkrók. Baðherbergi
með baðkari. Eignin getur verið laus við kaupsamning. Fallegt hús
og gróinn garður. Verð 22 millj.

URÐARHOLT MOSFELLSBÆR -  KAUPTÆKIFÆRI
Þrjár mjög góðar 2ja herbergja íbúðir sem geta selst sér eða allar 
saman. Góðar leigueiningar á frábærum stað í Mosfellsbæ. Laust 
við kaupsamning. Verð 10,9 millj., 13,9 millj. og 14,9 millj.

RAUÐHELLA -  ÞRJÚ IÐNAÐARBIL
Erum með til sölu þrjú stór og góð iðnaðarbil með mikilli lofthæð.
301 fm sem skipt er í þrjú 100 fm bil með innkeyrsludyrum, verð 
33,5 millj. 319 fm stórt opið rými með innkeyrsludyr, verð 33,5 
millj. 268 fm bil sem er opið rými, innkeyrsluhurð og milliloft, verð
30,5 millj. LAUST STRAX.  

BALDURSGATA 13 -  2JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL.17.00-17.30 (Inngangur Óðinsgötu
megin).Góð 2ja herb. íbúð á 1. hæð, á frábærum stað í Þingholt-
unum. Eitt svefnherbergi, parketlögð stofa, eldhús og baðherbergi.
Sérgeymsla og sérþvottaaðstaða. Nýlegir gluggar og gler og.  Falleg
hellulögð aðkoma. Laus við kaupsamning Verð 20,9 millj. 

BALDURSGATA 30- 2-3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL.17.00-17.30, (gengið inn frá Válastíg)
SÖLUMAÐUR Á STAÐNUM, ELLERT S. 661-1121. Mjög góð 2-3ja 
herbergja íbúð á efstu hæð í fjölbýlishúsi. Góð stofa. Tvö herbergi 
(annað skráð sem geymsla á teikningum). Flísalagt baðherbergi.
Góð innrétting í eldhúsi. Verð 23,5 millj.

FÁFNISNES -  EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
Glæsilegt einbýlishús á einni hæð með bílskúr. Fjögur svefnher-rr
bergi, björt stofa, borðstofa og sjónvarpshol. Arinn í stofu. Parket
og flísar á gólfum. Innangengt er í bílskúrinn sem er mjög stór.
Fallegur garður með stórri suðurverönd. Verð 79 millj.

VALLHÓLMI - EINBÝLI Í KÓPAVOGI
Vel staðsett 236 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Fjögur svefnher-rr
bergi. Stórar stofur með mikilli lofthæð og hurð í bakgarð. Elhús 
með gluggum á tvo vegu og rúmgóðum borðkrók. Eignin er laus
við kaupsamning. Verð 53,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hér er um að ræða :
Laugaveg 1, framhús, 336,5 fm verslunar- 
húsnæði.
Laugaveg 1, bakhús, 350 fm en þar er gert ráð 
fyrir fjórum hótelíbúðum og skrifstofum.

Byggingarréttur: Skv. Skipulagi má byggja allt að 
730 fm til viðbótar við núverandi byggingar 

Heildarbygging má vera 1417 fm alls.

Eignin er á einstökum stað sem býður upp á 
gríðarleg viðskiptatækifæri

Allar nánari upplýsingar veita:  
Kjartan Hallgeirsson og  
Sverrir Kristinsson, löggiltir fasteignasalar

Laugavegur 1 er til sölu 
Laugavegur 1 er á mótum Laugavegar,  Bankastrætis og  
Skólavörðustígs og er einn fjölfarnasti staður á Íslandi



Lónsbraut 1 
Fiskvinnsluhúsnæði  
með öllum búnaði

••••••   FFFFFFFF kkkkkkvv ss hhúú ææðð  ss  eerr  1111 7722255 f  aðð sttærrrððð,, þþþarr aaf eer v n rrýýý  111.4441111888 f ogg skkrr ttof aaððstttaðððða 3330077777777 ffffff• FFisskvkvvinnsnsluhúsússnææði sseem er 1.7.7272525 fmfm aað ststætærrð,ð, þar aaf er vvinnsnslurýrýmými 1.4.41418 fmfm oog sskrkrrififsfststotoofufuaaaðsðststataaðða um 330707 fmfm
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••••  ú ææðð ðð eerrr  ýýýý eee tttt ooog ááá tta dd eeeeee g r ar er m ög gott• Húsússnææðið er nýnýýleegtgt oog ásáststatand eignarrinnar er mmjöög gootttt

Allar frekari upplýsingar veitir Jóhann Ólafsson í GSM 863-6323

Jóhann Ólafsson
Lögg. fasteignasali

 Hlíðasmári 6 - 201 KópavogurHlíðasmári 6 - 201 Kópavogur
- Sími 566-8866 - 
fasteignahusid@fasteignahusid.is          fasteignahusid.is        

Steinhella – Frístundar/iðanaðarhúsn.

Höfum til sölu ný tæplega 50 fm frístundar 
og iðnaðarbil við Steinhellu í Hafnarfirði. .  
Bilin geta hentað bæði einstaklingum og 
litlum fyrirtækjum sem verkstæði, heild-
sala, vinnustofa, lager, frístundarbil eða 
geymsla fyrir húsbílinn eða aðra muni.  
Hægt er fá bilin afhent með millilofti. Hér 
getur verið um góðan fjárfestingarkost að 
ræða því mikil ásókn er í að fá svona bil 
til leigu.  Skoðið myndir á Facebooksíðu: 
Steinhella 14.   Verð 8,9 m  
Upplýsingar veitir Brynjar s: 698-6919

Steinhella 12 – Íbúð+iðanðarbil

Höfum til sölu við Steinhellu 12 í Hafnar-
firði 95,7 fm  húsnæði á tveimur hæðum.  
Neðri hæðin er 48,1 fm snyrtilegt iðnaðar-
bil með flísum á gólfi.  Lofthæð er 4,2 m og 
innkeyrsludyr eru 3,5 m háar.  Efri hæðin 
er 47,6 fm og er lögð gegnheilu parketi á 
gólfum nema baðherbergið þar sem lagt 
er fyrir sturtu og þvottavél.  Á hæðinni er 
eldhús með ísskáp og helluborði.  Hæðina 
má vel nota sem íbúð.  
Áhv. 4,2 m   V. 16,5 m.
Upplysingar veitir Brynjar S: 698-6919

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betriBrynjar Baldursson

sölufulltrúi
Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Holtsbúð – Einbýlishús Garðabæ

Fallegt og mikið endurnýjað 160 fm ein-
býlishús á einni hæð með góðum bílskúr 
á þessum vinsæla stað.  Húsið skiptist 
m.a. í sjónvarpshol, eldhús, baðherbergi, 
saunu, stofur og 3 rúmgóð svefnherb.  
Fallegur skjólsæll suðurgarður. Stækku-
narmöguleikar. Frábær staðsetning.   
SKIPTI ATH. Á MINNI EIGN Í GARÐABÆ. 
Verð 49,5 m.

Þrastarhöfði – Mosfellsbær

Sérlega falleg 121 fm 4-ra herbergja íbúð 
á 2.hæð auk þess er stæði í bílageymslu. 
Hér er gott að búa, stutt í sund, golf, 
leikskóla og alla Þjónustu.
Verð 35,9 millj.

Bæjarflöt  
í Reykjavík  

til leigu    
Til leigu 810 fm iðnaðar 
og skrifstofuhúsnæði. 

Laust strax. 

Gæti hentað heildsölu. 
Hagstætt leiguverð og 

laust strax. 

Allar nánari 
upplýsingar veitir 

Ásmundur Skeggjason 
S 895 3000

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

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

Brúnaland.
Mjög vel staðsett  216 fm. raðhús á flottum stað í Fossvogi. 
Eign á tvæmur hæðum með fjölskylduvænni skipulagningu. 
4 svefnherbergi, tvö baðherbergi, góður garður. Stórar svalir. 
Garður í suður.   V. 53  m.  8453

Meistaravellir.
Falleg 57 fm. íbúð á jarðhæð. Snyrtileg íbúð í góðu viðhaldi. 
Björt stofa og gott skipulag. Topp eign á vinsælum stað. 
 V. 19,9 m.  8721

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

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

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

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

Borgarholtsbraut.
Mjög góð 72 fm. íbúð á jarðhæð á Borgarholtsbrautí 
Kópavogi. Vönduð gólfefni. Útgengt á afagirtan sólpall úr 
stofu. Góður garður.  V. 22,8 m.  8730

Hraunbraut.
Vel staðsett 3ja. herb. 90 fm. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. 
Laus strax.  V. 22 m.  8729



   

 

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
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

 
Blikaás  - Hafnarfjörður – Glæsileg
Glæsileg 113 fm. 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð. Nýkomin sérlega falleg og vel  
innréttuð íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli með sérinngangi. 3  góð svefnherbergi.  
Góðar stofur, tvennar svalir. Útsýni. Allt sér. Verð 32,9 millj.

 
Blómvangur 6  - Hafnarfjörður -  Efri sérhæð.
Opið hús mánudaginn 3.nóvember milli 17:00 til 17:30
Hraunhamar kynnir sérlega fallega efri sérhæð á þessum friðsæla stað í norðurbæ Haf-
narfjarðar. Hæðin er 163 fm. með bílskúr sem er 24,5 fm. 4 svefnherberg. Björt og falleg 
stofa og borðstofa og fl, þetta er falleg eign sem vert er að skoða. Verð 38,9 millj. 
Hlynur Halldórsson sölumaður verður á staðnum. S. 698-2603

 
Lindarhvammur  - Hafnarfjörður - Einbýli 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á  
þessum frábæra útsýnisstað. Húsið er 220 fm. Glæsilegur garður, tvennar svalir (terras) 
ofl. Myndir og upplýsingar á netinu. Verðtilboð.

 
Álfaskeið 24  - Glæsilegt einbýli - Hfj.
Opið hús mánudaginn 3.nóvember milli kl. 17 og 17.30
Nýkomið í sölu glæsilegt mikið endurnýjað einbýli ásamt bílskúr samtals um 240 fmvel 
staðsett í hjarta Hafnarfjarðar við Álfaskeið 24. Eignin var öll endurnýjuð á mjög smekk- 
legan hátt og  byggt við húsið ásamt því að reistur var bílskúr árið 2003. Eignin skiptist í 
forstofu, hol, eldhús, borðstofu, stofu og snyrtingu. Verð 59.millj.

 
Hjálmakur - Einbýli - Garðabær 
Glæsilegt einbýli vel staðsett innarlega í litlum lokuðum botnlanga við Hjálmakur 6 í 
Akralandi í Garðabæ. Húsið er skráð 293 fermetrar þar af er bílskúr sem er 37 fermetrar. 
Húsið er vel skipulagt, smekklega innréttað með vönduðum innréttingum og gólfefnum. 
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, gang, fimm herb.,  
tvö baðh., þvottahús og bílskúr.Verð 118 millj.

 
Hraunás  - Garðabær - Einbýli 
Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Ásahverfi í Garðabæ.  
Húsið er skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á tveimur hæðum, þarf  af bílskúr 40,6 fermetrar. 
Einstaklega fallegt óhindrað útsýni er úr húsinu að Bessastöðum , Snæfellsjökli og víðar. 
Glæsilegur verðlaunagarður. Eign í sérflokki. Glæsilegar innréttingar og gólfefni.  
Verð 119,5 millj. Upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.

OPIÐ HÚS
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Rauðhella 5 – 221 Hfj. 

 
Við vorum að fá í sölu þrjú iðnaðarbil við 
Rauðhellu 5. Háar innkeyrsludyr  og stórt 
malbikað bílaplan.

Bil 107 sem er 301,2 m2 V. 33,5 m.

Bil 109 sem er 319,3 m2 V. 33,5 m.

Bil 110 sem er 268 m2 V. 30,5 m.

Fagrabrekka 25 - 200 Kóp.

 
Björt og vel skipulögð 118,9 m2, 4-5 herberg-
ja íbúð á 2. hæð(efstu) í litlu fjölbýlishúsi. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnh., baðherbergi, 
eldhús, stofu og borðstofu. Íbúðarherbergi/
geymsla er í kjallara. V. 28,9 m.

Hádegismóar 5 -110 Rvk.

 
17.031 m2 byggingarlóð fyrir atvinnuhúsnæði 
við Hádegismóa 5 í Reykjavík. Gatna- 
gerðargjöld eru greidd. V. 310 m.

Nýtt á skrá

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

Falleg 83,9 m2, 3ja herbergja íbúð á 
efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi 
við Lindasmára 5 í Kópavogi. Gott 
skipulag. Fallegt útsýni suður svalir. 
Frábær staðsetning. Stutt í skóla, 
leikskóla, íþróttasvæði, alla þjónustu 
og verslun. V. 27,9 m.

Einbýlishús með tveimur samþykkum 
íbúðum við Karfavog 15 í Reykjavík. 
Eignin er tvær íbúðir og er á tveimur 
fastanúmerum. Íbúð á 1. hæð er 3ja 
herbergja íbúð skráð 106,9 m2, þar 
af íbúð 82,9 m2 og bílskúr 24 m2. 
Bílskúrinn er lélegu ástandi með 
malargólfi. Íbúð í kjallara er 3ja 
herbergja íbúð skráð 54,6 m2. Frábær 
staðsetning. Stutt í skóla og alla 
þjónustu og verslun. V. 44,9 m.

Lindasmári 5 - 201 Kópavogur 

Karfavogur 15 - 104 Reykjavík 

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:30 til 18:00

Mjög glæsilegt 252,3 m2 einbýlishús 
á tveimur hæðum við Þrastarhöfða 29 
í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er rúm-
góð forstofa, stór stofa/borðstofa, 
eldhús með borðkrók, þvottahús, 
þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
geymsla og tvöfaldur bílskúr. Á efri 
hæðinni er stór setustofa með gasarni 
og sjónvarpsholi(auðvelt að breyta í 

svefnherbergi). Mikið útsýni er frá efri hæðinni. Lóðin er mjög falleg, steypt bílaplan og stórar 
verandir með skjóveggjum. V. 81,9 m.

Þrastarhöfði 29 - 270 Mosfellsbær 

Glæsilegt 204,6 m2 einbýlishús með 
glæsilegu útsýni innst í botnlanga við 
Svöluhöfða 17 í Mosfellsbæ. Eignin 
skiptist í hjónaherbergi með fataherber-
gi, tvö barnaherbergi, tvö baðherbergi, 
forstofu, þvottahús, bílskúr, eldhús, 
stofu og borðstofu. Glæsilegar innrét-
tingar og gólfefni. V. 69,0 m.

Svöluhöfði 17 - 270 Mosfellsbær 

181,3 m2 endaraðhús á tveimur hæðum 
með bílskúr við Stórateig 18 í Mos-
fellsbæ. Eignin skiptist í: forstofu, gesta-
salerni, eldhús, stofu og borðstofu. 
Efri hæð: fjögur svefnherbergi, hol, 
baðherbergi og þvottahús. V. 38,9 m.

Bjart og fallegt 211,2 m2 einbýlishús á 
einni hæð við Rituhöfða 13 í Mos-
fellsbæ. Húsið stendur á mjög fallegum 
stað, innst í botnlanga, með góðu útsýni 
á þessum vinsæla stað. Eignin skiptist 
í fjögur svefnherbergi, eldhús, stofu, 
borðstofu, sjónvarpshol, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, forstofu, geymslu og 
bílskúr. V. 62,9 m.

Stóriteigur 18 - 270 Mosfellsbær 

Rituhöfði 13 - 270 Mosfellsbær 

Nýjar  4ra herbergja íbúðir með 
sérinngangi  í nýju fjórbýlishúsi sem 
nú er í byggingu í Helgafellslandinu 
í Mosfellsbæ. Mjög fallegur staður, 
stutt í skóla og íþróttasvæðið að 
Varmá. Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
með innréttingum. Gólfefni eru 
eikarharðparket og flísar.  
Afhending í febrúar 2015. 

Verð frá 38,9 m2

Verð með bílskúr frá 42,7 m.

Uglugata - 270 Mosfellsbær  

Nýtt á skrá Laus strax

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Nýtt á skrá

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

Davíð Davíðsson  
Lögg. leigumiðlari.  
Sölufulltrúi

Ólafur B. Blöndal  
Lögg. fasteignasali

Hákon Guðmundsson. 
Sölufulltrúi. 

Ólafía Ólafsdóttir.  
Sölufulltrúi.  
Innanhússarkitekt MSc.

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

HAFNARGATA 90 - REYKJANESBÆ

Grensásvegur 50, 108 Reykjavík  • Sími 588-2030  
• Fax 588-2033      Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

BORGIR fasteignasala kynna: Verslunar eða þjónustu húsnæði á jarðhæð -  ásamt 
lager/geymslu húsnæði með innkeyrsludyrum á bakhlið.  Húsnæðið var síðast notað 
fyrir heilsutengda starfsemi. Framhúsið er ca 287 fm en lagerinn ca 142 fm. Hentar 
vel fyrir ýmiskonar verslunar, veitinga eða þjónustu starfsemi. Einnig heilsutengt eða 
líkamsrækt eða álíka.  Staðsett miðsvæðis í Reykjanesbæ.
Framhlið húsnæðisins snýr út að Hafnarbraut og þar góðir verslunargluggar. 
Bílastæði fyrir framan. Lager húsnæðið snýr út í malbikað port og þar mjög góð 
aðkoma og gott pláss fyrir t.d. gáma. Góð lofthæð er í öllu húsnæðinu.  Nú er verslu-
narhúsnæðið hlutað niður í nokkrar skrifstofur og sali með léttum veggjum. Þar einnig 
eldhús og snyrtingar.
Húsnæðið er laust. Nánari upplýsingar veitir Ægir í s. 896-8030

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. NÓV. KLUKKAN 17:00  
AÐ SKIPALÓNI 27, BJALLA 203

FALLEG 3. HERB. ÍBÚÐ Í MEÐ BÍLSKÝLI

Falleg og björt 3 herbergja 100,1 fm íbúð á 2. hæð 
að Skipalóni 27 í Hafnarfirði.  Íbúðin er rúmgóð, 
með útsýni, góðum innréttingum, fallegum 
gólfefnum og bílskýli. Eftirsótt staðsetning, falleg 
íbúð í viðhalds litlu húsi. 
Sigurður Ólafsson, GSM: 822-8440 eða sigurdur@fasteignahusid.is

OPIÐ HÚS

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



Viðar Marinósson
löggildur fasteignasali

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

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

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

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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Ferjuvað 11  
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð sem er um 
92 fm að stærð. Íbúðin er 
á annarri hæð í 3ja hæða 
fjölbýlishúsi með lyftu. 
Ásett verð er kr. 4.9 millj. 
og mánaðargjöldin eru um 
149.000.-. 

Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Grænlandsleið 45  
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð um 95 fm að 
stærð.  Íbúðin er á efri hæð 
í tvíbýlishúsi. Sér inngangur 
er inn á hvora hæð fyrir 
sig.   Bílskúr fylgir íbúðinni. 
Ásett verð er 14 millj. og 
mánaðargjöldin eru um kr. 
149.000.-
Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Prestastígur 6  
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 4ra 
herbergja íbúð sem er um 
108 fm að stærð ásamt stæði 
í bílakjallara. Íbúðin er á an-
narri hæð í fjögurra hæða fjöl-
býlishúsi með lyftu. Aðgangur 
að samkomuhúsi fylgir. Ásett 
verð búseturéttar er  kr. 7.5 

millj. og eru mánaðargjöldin um 171.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið 
nema rafmagn samkvæmt mæli.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa 
að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 7. nóvember n.k.
Tilboðsfrestur er til 13. nóvember  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð  
í búseturéttinn.

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

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 

Réttarheiði 35 í Hveragerði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð í parhúsi sem er um 
90 fm að stærð. Að auki fylgir íbúðinni um 15 fm garðskáli. Verð búseturét-
tarins er um kr. 4.8 millj. og eru mánaðargjöldin um kr. 126.000.-.  
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Umsóknarfrestur er til  10. nóvember  n.k.

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

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 1A – HEIL HÚSEIGN

Frábært fjárfestingartækifæri í 
hjarta miðborgarinnar.

Eignin er samtals 471,0 fermetrar að brúttóflatarmáli, 
kjallari og fimm hæðir og skiptist þannig:  

Í kjallara eru geymslur og lagerhúsnæði.
Á jarðhæð er verslun.
Á 2. - 5. hæð hússins eru íbúðir.
Þrennar svalir eru útaf efstu hæð hússins. Glæsilegt 
útsýni til allra átta.
Á 2., 3. og 4. hæð eru svalir til norðurs.
Mögulegt er að setja lyftu í stigahús. 

Eignin er öll til afhendingar fljótlega þar sem skam-
mtímaleigusamningar eru í gildi um allt hið selda. 

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU

Allar nánari upplýsingar veitir:

Skútuvogur 10f, 104 Reykjavík
Lager- og skrifstofuhúsnæði
Stærð 140 fm.

Laust strax

Til leigu um 100 fm. lager með góðum innkeyrsludyrum. Möguleiki á að leigja allt að 150-200 fm. af lager-
rými ef óskað er. Með lager fylgja tvö skrifstofuherbergi á 2. hæð og aðgangur að fundarherbergi, eldhúsi
og tæknirými, samtals um 40 fm. Salerni á báðum hæðum. Dúkur á gólfi og lagnastokkar með veggjum.
Möguleiki að fá brettarekka með lager.

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU
Bíldshöfði 10, 110 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði
Stærð ca. 500 fm.
Laust strax!

Allar nánari upplýsingar veitir:

Um 500 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. Húsnæðið er í dag eitt stórt opið rými, gólf flotuð og veggir 
nýmálaðir.  Leigusali getur lagt fram fjármagn til þess að breyta og/eða innrétta húsnæðið frekar að 
ósk leigjanda.  Laust strax! HAGSTÆTT LEIGUVERÐ. 

HAGSTÆTT LEIGUVERÐ

Save the Children á Íslandi



Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Höfum fengið í sölu 1850 fm atvinnuhúsnæði á besta stað í Hafnarfirði.  
Eignin skiptist í nokkur bil með góðum innkeyrsludyrum, stór hluti  
húsnæðisins er í leigu, Malbikuð sérlóð með góðum bílastæðum.  
Mikið auglýsingargildi. Góð fjárfesting.  Eignin hýsti  áður fyrr sælgætis- 
gerðina Mónu hf. Hagstætt verð  175 millj.  
Nánari uppl á skrifst. eða Helgi Jón sölustj 893-2233

Höfum fengið í sölu  atvinnuhúsnæði á einstökum í Hafnarfirði. Eignin 
skiptist í atvinnuhúsnæði/Verslun/skrifst húsnæði samtals 2650 fm. 
Nokkrar innk.dyr, Húsnæði hýsti áður sælgætisgerðina Góu/Lindu  
og Vörmerkingu hf. Hagstætt verð 265 millj. 
Nánari uppl. á skrifst eð Helgi Jón sölustj. 893-2233

Mjög gott skrifstofu og atvinnuhúsnæði, skráð 856,7 fm en þar af er 
mjög góð skrifstofu og starfsmannaaðstaða á tveimur hæðum samtals 
280 fm. 576 fm salur með tveimur mjög góðum og háum innkeyrslu- 
dyrum. Lakkað gólf með niðurföllum, miklir nýtingar möguleikar.  
Frábært auglýsingargildi. Laust strax. 
Nánari uppl. veitir Helgi Jón sölustjóri í s. 893-2233. verð 82 millj.

Til sölu heil húseign á tveimur hæðum við Lyngháls 7 í Reykjavík ásamt 
byggingarétti norðan við húsið að ca. 2400 fermetrum á þremur hæðum. 
Eignin er í góðu ástandi og er í fullum reksti. Malbikað plan og nóg af 
bílastæðum sunan og vestan við húsið. Frábær staðsetning.  
Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður s: 896-0058  
thorbjorn@hraunhamar.is

Stakkahraun Hafnarfjörður   
Atvinnuhúsnæði - Hagstætt verð

Bæjarhraun - Hafnarfjörður  
Atvinnuhúsnæði - Hagstætt verð

Dalshraun 10 - Hafnarfjörður  
Atvinnuhúsnæði 

Lyngháls – Reykjavík 
Atvinnuhúsnæði – Heil húseign 

Gvendargeisli – 113 Rvk
Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is  Löggiltur fasteignasali Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Mjög skemmtileg 129,4 fm 4ra herb íbúð á þriðju hæð (efstu) með sér inngangi og 
stæði í lokaðri bílageymslu. Einungis ein íbúð á hverri hæð. Eignin skiptist í for-
stofu, þrjú herbergi, hol, stofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og geymslu, einnig 
er sér geymsla í bílakjallara og sameiginleg hjólageymsla 
Eignin er mjög vel staðsett, stutt í barna- og leikskóla og ósnerta náttúruna  
Verð: 34.9 millj.
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Tjarnargata 4

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

55,0 millj.Verð:

137,6 m²  að stærð á annarri hæð
Bílskúr 23,1 m²  að stærð.
Yfirbyggðar svalir til suðurs, 
einnig svalir til austurs.
Húsvörður, hárgreiðslustofa 
og snyrtistofa.
Veislusalur til sameiginlega nota.
Baðstofa með heitum 
potti og gufubaði.

Glæsileg endaíbúð með bílskúr

Sléttuvegur 17

sími: 511 1144

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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31. okt. til og með 4. nóv.  á skíðabúnaði

Faxafeni 8 · 108 Reykjavík
sími 534 2727 • e-mail: alparnir@alparnir.is • www.alparnir.is

VETRAR-
SPRENGJA
VETRAR-

SPRENGJA

20% afsláttur af
öðrum vörum
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af þessu5050%

Allt að 

Twin Tip skíði

Fjallaskíði

Salomon 
snjóbrettapakkar

Einnig
hjálmar og

bakhlífar

Gönguskíða-
pakkar
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40
40

50%

%

%
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BÍLAR &
FARARTÆKI

MERCEDES-BENZ Ml 250 BlueTEC 
4MATIC. Árgerð 2012, ekinn 20 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.290.000. 
Rnr.990950

MERCEDES-BENZ GLK 250 bluetec 
4matic . Árgerð 2014, ekinn 11 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.890.000. 
Rnr.161250.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2013, 
ekinn 30 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.890.000. Rnr.240158.

PEUGEOT Partner dísel. Árgerð 2007, 
ekinn 95 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.290.000. Rnr.240444

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

2014 NÝIR JEEP GRAND 
CHEROKEE OVERLAND 4X4

Sá flottasti, V6 290hö, eyðsla í 
blönduðum akstri 10.4L, 8 gíra 
sjálfskiptur, Hlaðinn lúxus búnaði, 
Þennan verður þú að skoða, ATH 1 
eftir, Tilboðsverð aðeins 10.990þkr, 
Eru í salnum.

Íslensk-Bandaríska ehf Þverholt 
6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433 Opið virka daga 
10-18.00 og lau 11-15
http://www.isband.is

Toyota Yaris Hybrid Active - Nýir bílar 
Árgerðir 2014. Sjálfsk. Bakkmyndavél 
o.m.fl.. Verð frá 2.990.000kr. 
Raðnúmer 134415. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

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

11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Isuzu dmax árg. ‚07 ek. 111 þ. ný 
dekk mjög snyrtilega bíll uppl. í síma 
8923207.

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

0-600 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fjórhjól

Kymco 700 700EXI hjólin fást hjá 
VDO. Öflug götuskráð fjórhjól hlaðin 
aukabúnaði. Frábær í leik eða starf. 
VDO. Borgartún 36. S: 588 9747 www.
vdo.is

 Vinnuvélar

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

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

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 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

 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.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

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

 Hreingerningar

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

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

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Önnur þjónusta

SJÁLFBOÐARLIÐAR ÓSKAST
Fjölskylduhjálp Íslands óskar eftir 
sjálfboðaliðum á Strandgötu 24 hfj og 
að Hamraborg 9 kóp opnunartími frá 
13-18 uppl í síma 8929603

 Spádómar

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

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

Spákona. Miðla með aðstoð kaffibolla. 
Miðla til þín því sem þú þarft að heyra. 
S. 866 6597 Ásdís Spámiðill.

 

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Við erum með mikið úrval af gæða 
úti og inni skiltum. Verð frá 19.900 kr 
S:580-7820. Sendu okkur fyrirspurn á 
netfangið sala@samskipti.is

FRÁBÆRT VERÐ Á 
LOPAGARNI

Álafosslopi 429 kr. Léttlopi 259 kr. 
Plötulopi 399 kr. Gefjun.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

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

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

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

Falleg 70FM 2ja herb., íbúð í 
Reykásnum til leigu. Leiguverð 150 
þús. Uppl. í s. 694 2838

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

SJÓMENN
Útgerðaryrirtæki óskar eftir að 
ráða vana sjómenn, stýrimenn, 

VMK menn, vélstjóra og 
vinnslustjóra. Útgerðin rekur 
frystitogara og uppsjávarskip.

Umsóknir sendist á 
tjonusta@365.is

merkt „sjómenn”

GARÐAÞJÓNUSTA ÍSLANDS
Leitar að hörkuduglegum vönum 
manni í hellulagnir og garðvinnu. 
Mikið af verkefnum í vetur. Góð 

laun fyrir réttan aðila.
Upplýsingar í s. 844 6547

JÁRNABINDINGAR
Járngrímur óskar eftir vönum 
mönnum. Sendið uppl. á netf. 
olafurjarn@gmail.com

TILKYNNINGAR

 Einkamál

 Fundir

LÍFSSÝN
Heldur félagsfund þriðjudagskvöldið 
4. nóvember 2014 kl. 19:30, í 
Rósinni, Bolholti 4, 4. hæð. Haraldur 
Erlendsson yfirlæknir ætlar að tala um 
hina fornu egypsku guði. Aðgangseyrir 
kr. 1000. Allir velkomnir. Facebook og 
www.lifssyn.is Stjórnin

SÆLIR FERÐA- OG 
JEPPAÁHUGAMENN.

Þriðji félagsfundur vetrarins 
verður haldinn á Hótel Natura 
(Loftleiðum) kl 20:00 í kvöld. 

Á fundinum verður kynning á 
3d eða þrívíddar landakortum 
af hálendinun og einnig nýjir 

Landcruiser 70 bílar. 

Litlanefnd verður með erindi 
um ferðir og síðan framvindan á 

húsnæðismálum. 

Félagsmenn og aðrir áhugamenn 
eru hvattir til að mæta.

Allir velkomnir. 

Kveðja Stjórnin

til sölu

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín

Save the Children á Íslandi
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SKÁK

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS
„Ég hef þurft að berjast allt mitt líf og þurfti að læra 
að halda áfram að brosa. Ef þú brosir þá munu hlutirnir 
ganga vel.“ 
 Serena Williams.

En í alvör-
unni … er ekki 

möguleiki 
að þið viljið 

hjálpa góðum 
félaga að 

flytja?

Þú hefur 
aldrei 
verið 
góður 
félagi.

Þú hefur 
alltaf 
verið 
góður 

fábjáni.

Um 
hvað 
eruð 

þið að 
tala?

Þú stalst 
nestispen-

ingunum 
mínum.

Þú settir 
hundakúk í 
bakpokann 

minn.

Þú stalst 
fótboltunum 

mínum. 17 
stykkjum.

Þú sprengdir 
fótboltana 

mína. 17 stykki.

Það var þá. Hvers vegna 
eruð þið svona leiðinlegir 

við mig núna? Af hverju 
á ég að þurfa að borga 
einhverjum flutninga-

mönnum fyrir að bera úr 
dótið mitt? 

Nú þegar 
þú hefur 
okkur?

Ha?

Bíðið … Við getum 
slegið tvær flugur 

í einu höggi og 
málað íbúðina líka, 
fyrst við verðum 
komnir af stað.

Já … hvað með 
rautt. Sama 

lit og var allt í 
einu kominn á 

skellinöðruna mína í 
þriðja bekk.

… ég gæti hafa fengið 

bestu hugmynd í sögu 

alheimsins.

VÁ … Hefurðu séð nýja háls-

menið mitt?
Hvaða hugmynd

 er þetta?

Hvaða 

hugmynd?

Væl

Væl

Væl

Væl, væl, væl … Væl, væl, væl … Ahhhhhh …

LÁRÉTT
2. frásögn, 6. hljóm, 8. ari, 9. hluti kyn-
færa, 11. þys, 12. frétt, 14. vandræði, 
16. drykkur, 17. sjáðu, 18. arða, 20. 
frá, 21. skaut.
LÓÐRÉTT
1. XII, 3. tveir eins, 4. minnka, 5. 
þangað til, 7. aftursegl, 10. kann, 13. 
loft, 15. tilfinningaleysi, 16. höld, 19. 
skst.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sögu, 6. óm, 8. örn, 9. leg, 
11. ys, 12. fregn, 14. stand, 16. te, 17. 
sko, 18. ögn, 20. af, 21. klof. 

LÓÐRÉTT: 1. tólf, 3. öö, 4. grynnka, 
5. uns, 7. mersegl, 10. get, 13. gas, 15. 
dofi, 16. tök, 19. no.

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

Gunnar Björnsson

Þröstur Þórhallsson (2.433), Skák-
félaginu Hugin, hafði hvítt gegn 
Arnari Gunnarssyni (2.416), Tafl-
félagi Reykjavíkur, á Íslandsmóti 
skákfélaga. 
Hvítur á leik:

48. Be5+! Rxe5 (48. … Kh7 49. Rf6+! 
Kh6 50. Bf4+) 49. Dxe5+! Kf8 50. 
Dh8+ Ke7 51. De8#. Helgi Ólafsson 
sigraði á Afmælismóti Einars Ben.
www.skak.is Atskákmót Reykjavíkur 
í kvöld.



Lækkaðu hann um allt að 30%

Er prentkostnaðurinn 
í ruglinu?

Betri yfirsýn
yfir prentun

Lægri kostnaður –
fast verð á mánuði 

Umhverfisvænni
prentun

Við sjáum um
rekstur og viðhald

advania.is/prentlausnir   |  Sími 440 9010  

Rannsóknir sýna að útvistun á prentrekstri getur lækkað 
prentkostnað um allt að 30%. Með útvistun fá fyrirtæki líka 
aukinn tíma og svigrúm til að sinna kjarnarekstri sínum.
 
Advania býður fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum 
sérsniðna prentþjónustu. Náðu tökum á prentkostnaðinum. 
Hafðu samband við  okkur og við sérsníðum lausn handa þér 
og þínu fyrirtæki.
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LEIKLIST ★★★★ ★

Beint í æð
Borgarleikhúsið
Höfundur: Ray Cooney 
Leikstjóri: Halldóra Geirharðsdóttir
Íslensk staðfærsla: Gísli Rúnar Jónsson
Leikmynd og búningar: Helga I. Stefáns-
dóttir
Tónlist: Ólafur Björn Ólafsson
Lýsing: Björn Bergsteinn Guðmundsson
Hljóð: Ólafur Örn Thoroddsen
Leikarar: Hilmir Snær Guðnason,
Guðjón Davíð Karlsson, Halldór Gylfason, 
Jóhanna Vigdís Arnardóttir, Sigrún Edda, 
Björnsdóttir, Valur Freyr Einarsson, Þór-
unn Arna Kristjánsdóttir, Hjörtur Jóhann 
Jónsson, Maríanna Clara Lúthersdóttir, 
Sigurður Þór Óskarsson og Örn Árnason

Farsar eru einstaklega erfitt list-
form. Það er ekkert grín að svið-
setja grín. Fara verður eftir öllum 
reglum, tímasetningar verða að 
ganga upp og leikararnir verða að 
vinna af einlægni annars er voð-
inn vís. Beint í æð eftir Ray Coon-
ey, frumsýnt síðastliðinn föstudag 
í Borgarleikhúsinu, uppfyllir ekki 
einungis ofanverðar kröfur heldur 
neglir þær.

Hilmir Snær Guðnason leikur 
hinn taugaveiklaða Jón Borgar, 
yfirlækni á Landakoti sem er í þann 
mund að halda mikilvægustu ræðu 
starfsferils síns. Hann verður fyrir 
stöðugum truflunum frá starfs-
fólki sem er á kafi að undirbúa litlu 
jólin, eiginkonunni sem er komin 
til að styðja hann og drykkfellda 
yfirmanninum sem krefst þess að 
ræðan verði óaðfinnanleg. En allt 

fer á annan endann þegar Díana 
Thors, leikin af Maríönnu Clöru 
Lúthersdóttur, mætir á svæðið og 
tilkynnir Jóni Borgari að ástarævin-
týri þeirra fyrir sautján árum hafi 
leitt til fæðingar sonar sem hann 
vissi aldrei af. 

Hilmir Snær ber sýninguna á 
herðum sér og er á sviði nær allan 
tímann. Þetta er kannski ekki hlut-
verk sem áhorfendur eru vanir að 
sjá hann í en þetta er vonandi ekki 
hans síðasta á grínsviðinu. Hann 
er algjörlega frábær og gefur sig 
allan í hlutverkið frá fyrsta augna-
bliki. Svitinn hreinlega bogar af 
honum á meðan hann reynir að fela 
sannleikann um soninn og ekki er 
hægt annað en að vorkenna hinum 
seinheppna Jóni. Það er stórgaman 
að sjá leikara skína í hlutverkum 
sínum og er Guðjón Davíð Karls-
son alveg á heimavelli í hlutverki 
sínu sem Grettir Sig, taugaskurð-
læknirinn sem býr ennþá heima hjá 
mömmu sinni. Hann er bráðfyndinn 
og finnur frábært jafnvægi á milli 
grínsins og einlægninnar. Slíkt er 
bara á færi fárra.

Verkið er þýtt og staðfært af 
Gísla Rúnari Jónssyni sem sýnir 
ávallt nær óaðfinnanleg vinnubrögð. 
Staðfærslan er fyndin án þess að 
vera yfirþyrmandi og orðagrínið er 
oft á tíðum algjörlega frábært.

Örn Árnason gerir sér lítið fyrir 
og hreinlega stelur senunni sem 
Mannfreð, elliæri sjúklingurinn 
sem dreymir um einkaherbergi á 
sjúkrahúsinu, helst með míníbar. 
Barátta hans við pottablóm og end-
urteknar tilraunir til að stela áfeng-
inu fyrir litlu jólin eru óborganlegar. 

Leikgervin, sem Árdís Bjarnþórs-
dóttir hannar, eru virkilega vel gerð. 
Sigrún Edda Björnsdóttir er nánast 
óþekkjanleg sem Gróa, móðir Grett-
is, og á stórskemmtilega innkomu í 
seinniparti verksins. Hönnun sýn-
ingarinnar, sem er í höndum Helgu 
I. Stefánsdóttur, er að sama skapi 
virkilega vel gerð.

Allur leikhópurinn stendur sig 
með prýði og er hópurinn firna-
sterkur þrátt fyrir að það halli 
aðeins á leikkonurnar í sýningunni 
en Þórunn Arna Kristjánsdóttir á 
virkilega góða spretti sem stress-
aði yfirdeildarhjúkrunarfræðing-
urinn Jórunn.

Sýningin dalar aðeins strax eftir 
hlé og tók nokkra stund fyrir leik-
arana að ná upp sama tempóinu. 
Annars stjórnar Halldóra Geir-
harðsdóttir sýningunni af mikilli 
nákvæmni og keyrir hana á ofsa-
hraða með tilheyrandi hurðaskell-
um og hlaupum. Hvert augnablik er 
nýtt til að kitla hláturtaugar áhorf-
enda og stundum heyrðust varla 
orðaskil í leikurunum fyrir hlát-
ursrokunum úti í sal. Þessi sýning 
á bara eftir að verða betri.

 Sigríður Jónsdóttir 

NIÐURSTAÐA: Sprenghlægilegur farsi 
sem á eftir að slá í gegn.

Samgöngustofa  -  Ármúla 2  -  108 Reykjavík  -  Sími 480 6000  -  samgongustofa.is   
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Standast hjólbarðarnir 
þínir breyttar reglur?

Frá og með 1. nóvember þurfa vetrarhjólbarðar bifeiða að 
hafa minnst 3 mm mynstursdýpt yfir vetrartímann. Þannig 
aukum við öryggi í umferðinni og greiðum okkur öllum leið 
við erfiðar aðstæður.

Aukin mynstursdýpt 
– okkar allra vegna

1. nóv. til 14. apríl - mynsturdýpt a.m.k. 3 mm
15. apríl til 31. okt. - mynsturdýpt a.m.k. 1,6 mm 

BÆKUR  ★★★ ★★

Englaryk
Guðrún Eva Mínervudóttir
JPV-ÚTGÁFA

Hvað verður um ofurvenjulega 
íslenska fjölskyldu í smábæ þegar 
þrettán ára unglingsdóttir ekki ein-
ungis frelsast til trúar á Jesú Krist 
heldur segir blákalt frá því að hún 
hafi séð hann í eigin persónu og 
gengið með honum um erlenda 
borg dagspart á meðan fjölskyldan 
taldi hana týnda og leitaði hennar 
í ofboði? Þetta er spurningin sem 
blasir við í upphafi Englaryks, nýrr-
ar skáldsögu Guðrúnar Evu Mín-
ervudóttur. Þeirri spurningu verð-
ur ekki svarað á einfaldan hátt eða 
í einni svipan og málið vandast enn 
þegar barnið fer að útdeila gæsku 
sinni í þorpinu, meðal annars til 
fyllibyttu bæjarins og álappalegs 
unglingspilts sem henni virðist kyn-
sveltur og útundan.

Englaryk er fjölskyldusaga þar 
sem lesandinn fær að deila sjón-
arhorni með öllum aðalpersónum 
sögunnar, Ölmu, foreldrum henn-
ar, Jórunni og Pétri og eldri bróður. 
Þau sækja ráðgjöf, hvert í sínu lagi, 
hjá fjölskylduráðgjafanum Snæfríði 
sem reynist tengjast fjölskyldunni 
meira en þau grunar. Hún er gamall 
nemandi föður Péturs, fransks geð-
læknis sem aðhylltist sálgreiningu 
og stranga vísindahyggju, afneit-
aði allri yfirnáttúru en leitaði jafn-
an skýringa á sálarmeinum fólks í 
bældri kynhvöt. Í fortíð fjölskyld-
unnar og í samtímanum liggja marg-
vísleg vandamál sem koma smám 
saman upp á yfirborðið, bæði í sam-
tölum við ráðgjafann og í samskipt-
um milli persónanna.

Óvenjuleg unglingsuppreisn Ölmu 
verður til þess að draga fram ýmis-
legt sem oftast liggur í þagnargildi, 
prestur þorpsins þarf að slökkva á 
fjarstýringunni í fermingarfræðslu 

og takast á við eigin efasemdir og 
hvorki hjónaband foreldranna né 
þroski unglingsbróðurins fara var-
hluta af áhrifum Ölmu. Aðalpersón-
an sjálf tekur líka út einhvers konar 
þroska og lýsing hennar er merki-
leg og ótrúlega sannfærandi mynd 
af unglingi. Hún er óútreiknanleg, 
stundum óskiljanleg og skilur jafn-
vel ekki sjálfa sig og hún fullorðn-
ast ekki að ráði í sögunni. Þetta er 
hvorki hefðbundin þroskasaga þar 
sem unglingurinn uppgötvar sjálfan 
sig og er tilbúinn til að takast á við 
lífið né hefðbundið fjölskyldudrama 
þar sem allir endar eru hnýttir og 
vandamál leyst.

Sagan öll ber þannig keim af aðal-
persónunni. Hún veitir fá svör, er 
lesanda að einhverju leyti ráðgáta að 
lestri loknum og það er engin leið að 
vita hvað hún mun gera næst eða á 
hvaða leið hún er. Hún vekur spurn-
ingar, um trú og trúarbrögð í sam-
tímanum, um fjölskyldur, ábyrgð 
á náunganum og tengsl fortíðar og 
nútíðar, svörin við spurningunum – 
og hvort yfirhöfuð er hægt að leita 
þeirra – velta á lesandanum sjálfum.

 Jón Yngvi Jóhannsson

NIÐURSTAÐA:  Óvenjuleg fjölskyldu-
saga skrifuð af miklu innsæi sem er 
– líkt og unglingurinn sem hún segir 
frá–  óútreiknanleg og óviss um hvert 
hún stefnir.

Opinberun 
unglingsstúlku

GUÐRÚN EVA MÍNERVUDÓTTIR 
 „Svörin við spurningunum–  og hvort 
yfirhöfuð er hægt að leita þeirra–  velta 
á lesandanum sjálfum,“ segir Jón Yngvi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Dúkkuheimili eftir Henrik Ibsen 
verður leiklesið í forsal Borg-
arleikhússins mánudaginn 3. 
nóvember klukkan 10. Dúkku-
heimili er jólasýning Borgarleik-
hússins og fer Unnur Ösp Stef-
ánsdóttir með aðalhlutverkið.  

Opnir samlestrar eru liður í að 
opna leikhúsið fyrir almenningi 
og bjóða leikhúsáhugafólki að 
fylgjast með frá byrjun æfinga. 
Fyrsta skrefið í æfingum leik-
rita er svokallaður samlestur. Þá 
kemur starfsfólk saman, ásamt 
listrænum stjórnendum og leik-
urum og lesa leikritið upphátt. 
Auk þess kynna leikstjóri, leik-
mynda- og búningahöfundar hug-
myndir sínar og fyrir vikið er 
fyrsti samlestur oft eins konar 
hátíðarsamkoma. 

Allir velkomnir og kaffi á 
könnunni.

Dúkkuheimili 
leiklesið

SKÍNA Í HLUTVERKUM SÍNUM  Hilmir Snær og Guðjón Davíð fá góða dóma fyrir 
leik sinn. 

LEIKUR NÓRU  Unnur Ösp Stefáns dóttir 
leikur Nóru í Dúkkuheimili Ibsens í 
jólasýningu Borgarleikhússins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Kostulegur klassískur farsi
MENNING
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Tilboðin gilda frá 03. til 10. nóvember.

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

AFSLÁTTUR
VINSTRI HÆGRI

50"

199.989
FULLT VERÐ 269.995

TILBOÐ
50” 3D plasma

600Hz
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LEN-L3867

Plötuspilari með USB

öt

19.989
FULLT VERÐ 24.989

TILBOÐ

Matvinnsluvél

M

6.689
FULLT VERÐ 9.989

TILBOÐ

SEV-KM3908

ARI-2894

Tegerðarvél

14.989
FULLT VERÐ 19.989

TILBOÐ

ASU-ME302C1A027A

TTTe4,5” Quad core farsími

26.989
FULLT VERÐ 34.989

TILBOÐ

EasyCare hárblásari

s

1.989
FULLT VERÐ 2.789

TILBOÐ

PHS-HP8103

KAZ-THUNDERQ45

Memopad spjaldtölva

49.989
FULLT VERÐ 89.989

TILBOÐ

10"
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

-V.J.V, SVARTHOFDI.IS -G.D.Ó, MBL

GRAFIR OG BEIN KL. 8 - 10.15
FURY KL. 9
HEMMA KL. 5.45
BORGRÍKI  KL. 8 - 10.10
GONE GIRL KL. 5.45 - 9 
BOYHOOD KL. 5.30 
PARÍS NORÐURSINS  KL. 5.45

GRAFIR OG BEIN KL. 5.30 - 8 - 10.15
GRAFIR OG BEIN LÚXUS KL. 5.30 - 8 - 10.15
FURY KL 5 - 8 - 10.45
BORGRÍKI KL 8 - 10.10 
GONE GIRL KL. 8  
THE MAZE RUNNER KL. 5.30  
KASSATRÖLLIN ÍSL TAL 2D  KL. 3.30 - 5.45
SMÁHEIMAR 2D KL. 1.15 - 3.30

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

„BESTA SVEPPAMYNDIN TIL ÞESSA“
H.J. FRÉTTATÍMINN

T.V. - BÍÓVEFURINN.IS

8, 10:10(P)

6, 8

10:30

5:50, 10:10

5:50

ÉG HEF áhyggjur af hjónabandi mínu. 
Reyndar giftist ég eiginkonu minni ekki 
sjálfviljugur en ég var tilbúinn til þess að 
gera gott úr hlutunum. Undanfarið hefur 
hins vegar hallað undan fæti, hún lýgur að 
mér í sífellu og ég er hreinlega farinn að 
efast um að hún gangi heil til skógar.

EF ÉG leyfi mér að gagnrýna hana með 
einhverjum hætti snýr hún því yfir á 
mig. Það er alltaf allt mér að kenna. 
Eins og rasistavinkona hennar um dag-
inn. Ég hafði orð á því að hún hefði 
gengið allt of langt en þá var það bara ég 

sem var viðkvæmur.

ELDHÚSIÐ er á hvolfi og ég 
tuða um það í sífellu. Reyni 

eftir bestu getu að halda 
því hreinu en henni dett-
ur aldrei í hug að hjálpa 
til. Skilur rusl eftir út 
um allt og núna er allt 
þakið maurum. Það 
kostar víst heilan hell-
ing að eitra fyrir þessu 
en hreinlæti og heilsa 
heimilisfólksins er í húfi 

þannig að auðvitað hringdi ég í meindýra-
eyði.

ÉG ÞURFTI hins vegar að afboða hann 
þegar ég kom heim úr vinnunni og sá að 
sparibaukurinn var tómur. Frúin hafði eytt 
mauraaurunum og keypt hríðskotabyssur í 
staðinn. Alveg fullt af þeim.

HÚN reyndi að ljúga því að hún hefði feng-
ið þær gefins en ég sá í gegnum hana. Hún 
hefur alltaf verið lélegur lygari. Svo held 
ég að hún ætti ekkert að eiga hríðskota-
byssur. Hún á það nefnilega til að stökkva 
upp á nef sér, eins og í fyrra þegar hún 
reiddist móður minni og skellti hausnum á 
henni utan í óheppilegan bekk niðri í bæ.

ÉG VEIT það samt ekki, kannski þarf hún 
byssurnar, en það er fyrst og fremst óheið-
arleikinn sem truflar mig. Það að vera ekki 
hafður með í ráðum. Rétt rúmlega mánaða-
mót og ráðstöfunarfé heimilisins nánast 
búið. Hún skilur auðvitað ekki áhyggjur 
mínar. Segir að 248 krónur dugi fyrir mat 
á manninn per máltíð. Þvílík veruleikafirr-
ing. Ætli við endum ekki á því að þurfa að 
éta maurana?

Brestir

Fjör á farsanum Beint í æð 
Mikil stemning var á frumsýningu í Borgarleikhúsinu síðastliðið föstudagskvöld þegar verkið Beint í æð var 
frumsýnt með Hilmi Snæ Guðnason í aðalhlutverki og í leikstjórn Halldóru Geirharðsdóttur. 

GLÆSILEG  Stórleikarinn Gunnar Eyjólfsson og eiginkona 
hans, Guðríður Katrín Arason, voru á staðnum.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

GLAÐBEITTAR  Brynja Þorgeirsdóttir fjölmiðlakona  
og Freyja Ómarsdóttir voru hressar og skemmtu sér 
vel á frumsýningunni.  

LEIKHÚS MÆTAST  Ari Matthíasson, framkvæmda-
stjóri Þjóðleikhússins, og Kristín Eysteinsdóttir, 
leikhússtjóri Borgarleikhússins, nutu kvöldsins.

Hafþór Júlíus Björnsson er orð-
inn vel þekktur um heim allan 
eftir að hann lék Fjallið svo-
kallaða í síðustu seríu af Game 
of Thrones. Hann segir í við-

tali við New 
York Times 
að honum hafi 
fundist skrýtið 
að leika karakt-
erinn en meðal 
þess sem hann 
þurfti að gera 
var að leika í 
afar blóðugri 
bardagasenu.

„Kannski 
hugsar fólk þetta ekki en ég 
fékk illt í hjartað,“ segir Hafþór 
þegar blaðamaður spyr hann út 
í atriðið þar sem hann kramdi 
höfuð Oberyn prins, sem leik-
inn er af Pedro Pascal. Hafþór 
segir þó að tökur hafi gengið 
vel miðað við að hann hefur 
enga reynslu í leiklist og því var 
þetta allt framandi fyrir honum. 

Fékk illt í hjart-
að í tökum
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Það þekkja flestir landsmenn óláta-
belginn hann Bjössa bollu. Það nýj-
asta sem hann tók sér fyrir hend-
ur var að skrifa bók, en hún heitir 
Bjössi bolla, órabelgur og prakkari. 
Bjössi var, eins og þeir sem eru eldri 
vita, í Stundinni okkar á sínum tíma 
og sló í gegn þar. 

„Besti vinur minn, hann Magnús 
Ólafsson leikari, kom mér í það sko, 
hann er umboðsmaðurinn minn.“  

Bókin fjallar um uppátæki hans og 
þegar hann var í sveitinni í sumar 
hjá ömmu sinni og afa, þar sem hann 
hjálpaði til við bústörfin. Hann er 
hins vegar mikill prakkari og lætur 

illa svo hann lendir í ýmsum óhöpp-
um og ævintýrum.

Áður fyrr var hann þekktur fyrir 
að vera mikill sælkeri sem heimtaði 
sælgæti á hverjum degi og borðaði 
bara óhollustu, en í dag hefur hann 
snúið við blaðinu „Já, mamma sagði 
bara stopp, hingað og ekki lengra 
kallinn minn. Ég var búinn að missa 
allar tennurnar og var orðinn svo 
stór. 

Nú borða ég bara hafragraut og 
tek lýsi og fæ bara nammidag einu 
sinni í viku. Ég er líka miklu hraust-
ari,“ segir Bjössi.

  - asi

Prakkarinn Bjössi bolla með bók 
Órabelgurinn Bjössi bolla hefur skrifað nýja bók um uppátæki sín í sveitinni. 

HEFUR 
ENGU 
GLEYMT 
 Bjössi bolla 
er alltaf jafn 
hress og 
finnst gaman 
að sprella.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Veldu þér persónuleg viðskipti

hvar sem þú ert.

– Veldu þér Sparisjóð.

Gísli Gunnar Geirsson
Sparisjóðurinn, Vestmannaeyjum

www.spar is jodur inn . is

Gísli Gunnar Geirsson
Sparisjóð rinn Vestmannae j m

„Fjármálin ganga betur fyrir sig og 
fólk er ánægðara þegar það fær 
persónulega þjónustu.“

Suðureyri

Bolungarvík

Hólmavík

Sauðárkrókur

Siglufjörður Kópasker
Raufarhöfn

Þórshöfn

Akureyri

Grenivík

Dalvík Húsavík

Laugar

Mývatnssveit

Neskaupsstaður

Breiðdalsvík

Djúpivogur
Höfn

Selfoss

Vestmannaeyjar

-fyrir þig og þína

D
Y

N
A

M
O

 R
E

Y
K

JA
V

ÍK

Hnefaleikakappinn Mike Tyson 
greindi frá því í útvarpsviðtali á 
miðvikudag að hann hefði verið 
misnotaður kynferðislega sem 
barn. Hann segir að hann hafi 
aðeins verið sjö ára þegar hann 
var á gangi í hverfinu sínu í Brook-
lyn þegar eldri maður kom akandi 
að honum og kippti honum upp í 
bílinn. Tyson lýsti því að maður-
inn, sem var að hans sögn mjög 
gamall, hefði misnotað hann kyn-
ferðislega en honum hefði tekist 
að flýja frá honum. „Þetta gerðist 
bara einu sinni. Ég er ekki viss um 
hvort þetta breytti mér á einhvern 
hátt, ég lét bara eins og ekkert 
hefði ískorist.“ Hann sagðist aldrei 
hafa nefnt þetta við neinn, hvorki 
við fjölskyldu né lögreglu.

Misnotaður 
sem barn

VAR RÆNT  Mike Tyson var aðeins sjö 
ára þegar hann var misnotaður.

Bob Geldof, söngvari Boomtown 
Rats, reynir að fá tónlistarfólk til 
að endurgera lagið Do They Know 
It’s Christmas. Það yrði þá fjórða 
útgáfan af laginu en upprunalega 
kom það út árið 1984 og á því þrjá-
tíu ára afmæli í ár. 

Samkvæmt The Sun er ebólufar-
aldurinn í Afríku helsta ástæð-
an fyrir að Geldof vill endurgera 
lagið en samkvæmt miðlinum 
byrjaði hann að hafa samband 
við ýmsa vegna verkefnisins í 
síðasta mánuði. Tónlistarmenn-
irnir Bono, George Michael, David 
Bowie, meðlimir Duran Duran 
og Boy George eru meðal þeirra 
sem sungu í fyrstu útgáfunni en 
lagið var endurútgefið árið 1989 
og 2004.  

Jólalag vegna 
ebólufaraldurs

HEYRIR Í LISTAMÖNNUM  Bob Geldof 
vill endurgera lagið Do They Know It’s 
Christmas á þrjátíu ára afmæli þess. 

Söngkonan Rihanna er mætt aftur 
á Instagram eftir fimm mánaða 
bann á miðlinum vegna nektar-

mynda sem hún 
birti af sér. 

Þessi 26 ára 
gamla söng-
kona birti tvær 
myndir á laug-
ardagskvöldið 
eftir hléið, eina 
teikningu af sér 

og Instagram-merkinu haldast 
í hendur og sjálfsmynd. Svo lét 
hún fylgja myndunum setningin 
„óþekka stelpan er mætt aftur“. 

Ástæðan fyrir banninu er 
nektar myndir sem hún birti af sér 
í apríl síðastliðnum en nektar-
myndir og kynferðislegt efni er 
bannað á Instagram og því var 
lokað fyrir aðgang Rihönnu þar til 
hún fjarlægði myndirnar.  

Mætt aft ur
á Instagram
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FÓTBOLTI Manchesterborg á Eng-
landi er svo sannarlega blá þessa 
dagana. City-liðið fagnaði öðrum 
Englandsmeistaratitlinum á þrem-
ur árum í vor og í gær tryggði 
liðið sér fjórða deildarsigurinn í 
röð gegn Manchester United, 1-0. 
Sergio Agüero skoraði eina mark 
leiksins í seinni hálfleik en þá voru 
liðsmenn United að spila einum 
færri.

Þó Manchester United hafi nú 
aðeins innbyrt tvö stig í síðustu 
þremur leikjum má samt segja að 
liðið líti betur út en áður. Kraftur-
inn í því er mun meiri og það legg-
ur ekki árar í bát þó á móti blási. 
Það hafði í fullu tré við City-lið-
ið í fyrri hálfleik þó heimamenn 
fengju betri færi. David De Gea 
varði allt hvað af tók í markinu og 
hélt leiknum á „núllinu“.

En á 39. mínútu gerði Chris 
Smalling sig sekan um heimsku-
pör. Miðvörðurinn hafði áður feng-
ið klaufalegt gult spjald fyrir að 
hindra útspark Joe Hart og undir 
lok fyrri hálfleiks lét hann reka sig 
út af eftir að strauja niður James 
Milner. Svo sannarlega ákvörðun 
hjá Smalling sem tapar fótbolta-
leikjum.

„Í nágrannaleikjum þarftu að 
vera varkár. Seinna gula spjaldið 
var afar heimskulegt,“ sagði Louis 
van Gaal, knattspyrnustjóri Man-
chester United, í leikslok. „Ég sá 
ekki fyrra gula spjaldið, en dóm-
arinn gaf það. Þegar þú ert á gulu 
spjaldi verðurðu að passa þig og 
stundum ræðurðu ekki við tilfinn-
ingar þínar. Þetta var samt ekki 
mjög gáfulegt.“

Markið lá í loftinu hjá City í 

seinni hálfleik og datt inn eftir 
rúman klukkutíma. Sergio Agüero 
batt þá endi á fimmtán sendinga 
sókn heimamanna með skoti úr 
teignum eftir sendingu frá Gaël 
Clichy. Virkilega vel útfært mark 
hjá bláliðum.

United gafst ekki upp og hefði 
getað jafnað metin þegar Rooney 
hélt að árið væri 2005 og hljóp af 
krafti nánast í gegnum tvo menn 
eins og hann gerði forðum daga. 
Hann aftur á móti hætti við skotið 
og sóknin rann út í sandinn. Hvað 
sem gestirnir úr rauða hluta borg-
arinnar reyndu undir lokin komu 
þeir boltanum ekki í netið og þar 
við sat, 1-0.

Manchester City heldur áfram 
baráttu sinni við Chelsea og spútn-
iklið Southampton, en liðið er með 
20 stig í þriðja sæti, sex stigum á 

eftir Chelsea. Manchester United 
er nú í níunda sæti með þrettán 

stig og þó spilamennska liðsins líti 
betur út gefur það lítið.  - tom

Chris Smalling skúrkurinn í Manchester-slagnum
Sergio Agüero hetja Manchester City sem vann tíu leikmenn United 1-0 eft ir að Chris Smalling var rekinn út af í fyrri hálfl eik.

SJÁUMST  Michael Oliver vísar Chris Smalling af velli í fyrri hálfleik. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

HANDBOLTI Dagur Sigurðsson hafði betur gegn Patreki Jó-
hannessyni, sínum gamla herbergisfélaga í íslenska landslið-
inum þegar þeir mættust með lið sín Þýskaland og Austur-
ríki í undankeppni EM 2016 í handbolta í gær. Leikið var í 
Austurríki. Lokatölur urðu 28-24 eftir að staðan í hálfleik 
hafði verið 12-11 Þjóðverjum í vil. 

Uwe Gensheimer, hornamaður Rhein-Neckar Löwen, 
var frábær í liði Þýskalands, en hann skoraði alls tíu 
mörk. Patrick Wieneck gerði einnig vel, en hann skoraði 
sjö mörk.

Robert Weber skoraði sex fyrir lærisveina Patreks, en 
fjórir leikmenn komu næstir; allir með þrjú mörk. Austur-
ríki hefur tapað fyrstu tveimur leikjunum í riðlinum gegn 
ógnarsterkum Spánverjum og Þjóðverjum. Þýskaland er 
með með fullt hús stiga, en liðið vann Finnland í fyrsta 
leiknum.  - ail

Dagur hafði betur gegn Patreki

SPORT 3. nóvember 2014  MÁNUDAGUR

ÚRSLIT
ENSKA ÚRVALSDEILDIN

NEWCASTLE - LIVERPOOL 1-0
1-0 Ayoze Pérez (74.)

ARSENAL - BURNLEY 3-0
Alexis Sánchez (70.), 2-0 Calum Chambers (72.), 
3-0 Alexis Sánchez (90.).

CHELSEA - QPR 2-1
1-0 Oscar (32.), 1-1 Charlie Austin (62.), 2-1 Eden 
Hazard (76. víti).

EVERTON - SWANSEA 0-0
HULL - SOUTHAMPTON 1-0
0-1 Victor Wanyama (3.).

LEICESTER - WBA 0-1
0-1 Esteban Cambiasso (90. sjálfsmark).

STOKE- WEST HAM 2-2
1-0 Victor Moses (33.), 2-0 Mame Biram 
Diouf (56.), 2-1 Enner Valencia (60.), 2-2 Stewart 
Downing (73.).

MAN. CITY - MAN. UTD 1-0
1-0 Sergio Agüero (63.).

ASTON VILLA - TOTTENHAM 1-2
1-0 Andreas Weimann (16.), 1-1 Nacer Chadli 
(84.), 1-2 Harry Kane (90.).

STAÐAN:
Chelsea 10 8 2 0 26-10 26
Southampton 10 7 1 2 21-5 22
Man.City 10 6 2 2 20-10 20
Arsenal 10 4 5 1 18-11 17
West Ham 10 5 2 3 19-14 17
Swansea 10 4 3 3 13-10 15
Liverpool 10 4 2 4 13-13 14
Tottenham 10 4 2 4 13-14 14
Everton 10 3 4 3 19-17 13
Man.Utd. 10 3 4 3 16-14 13
W.B.A. 10 3 4 3 13-13 13
Newcastle 10 3 4 3 11-15 13
Stoke 10 3 3 4 10-12 12
Hull 10 2 5 3 13-14 11
Aston Villa 10 3 1 6 5-16 10
C.Palace 9 2 3 4 13-16 9
Leicester 10 2 3 5 11-16 9
Sunderland 9 1 5 3 8-17 8
Q.P.R. 10 2 1 7 9-20 7
Burnley 10 0 4 6 5-19  4

UNDANKEPPNI EM 2016

SVARTFJALLAL. - ÍSLAND 25-24 (14-12)
Svartfjallaland - Mörk (skot): Vuko Borozan 10 
(15), Nemanja Grbovic 5 (7), Bogdan Petricevic 3 
(3), Milos Vujovic 3 (5), Mirko Radovic 1 (1), Bozo 
Andjelic 1 (1), Stefan Cavor 1 (3), Fahrudin Melic 
1 (3/1).

Varin skot: Rade Mijatovic 11 (33/2, 33%), Vuko 
Borilovic 3 (5, 60%).

Ísland - Mörk (skot): Alexander Petersson 8 (9), 
Snorri Steinn Guðjónsson 4/1 (7/1), Þórir Ólafsson 
3 (4), Guðjón Valur Sigurðsson 3/1 (8/1), Arnór 
Atlason 2 (5), Björgvin Hólmgeirsson 2 (5), Ásgeir 
Örn Hallgrímsson 1 (1), Kári Kristján Kristjánsson 
1 (2).

Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 8/1 (27/1, 30%), 
Björgvin Páll Gústavsson 3 (9, 33%).

HANDBOLTI Fram þurfti ekki að hafa 
mikið fyrir sjöunda sigrinum í röð 

í Olís-deild kvenna í handbolta 
um helgina, en Fram-liðið vann 

öruggan sigur á nýliðum ÍR, 34-24. 
Sigurbjörg Jóhannsdóttir var marka-
hæst Framara með ellefu mörk.

Fram-liðið hefur farið frábærlega 
af stað, en það lagði Gróttu í 
topp slagnum um síðustu helgi og 
myndaði með því tveggja stiga bil á 
milli sín og Seltirninga.

Fram mætir Val í næstu umferð, 
en Valskonur unnu Fylki, 26-21, um 
helgina eftir að vera undir í hálfleik, 
13-11. Kristín Guðmundsdóttir fór á 

kostum fyrir Val og skoraði tíu mörk.
ÍBV og Stjarnan taka áfram fullan 

þátt í toppbaráttunni; Eyjakonur með 
tólf stig rétt eins og Grótta, tveimur 
stigum á eftir Fram og Stjarnan með 
tveimur stigum minna.

Eyjakonur komust í hann krappan 
gegn KA/Þór á Akureyri þar sem þær 
sluppu með eins marks sigur, 26-25. 
Norðankonur voru marki yfir í hálf-
leik, 15-13. Martha Hermannsdóttir 
skoraði þrettán mörk fyrir heimaliðið 
en Telma Amado og Vera Lopes átta 
mörk fyrir ÍBV. 

Fram er efst í deildinni með 
fjórtán stig eftir sjö leiki. - tom

Fram áfram með fullt hús stiga

11 MÖRK  Sigurbjörg Jóhannsdóttir var 
frábær í liði Fram.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Strákarnir okkar í 
karlalandsliðinu í handbolta nýttu 
ekki meðbyrinn eftir sautján 
marka sigurinn á Ísrael í miðri 
viku þegar liðið tapaði fyrir Svart-
fjallalandi, 25-24, í öðrum leik liðs-
ins í undankeppni EM 2016 í Bar 
þar ytra í gær. Strákarnir slegn-
ir niður á jörðina með óþarfa tapi 
gegn liði sem Ísland á að vinna 
á góðum degi. En það er einmitt 
málið; í gær var ekki í heildina 
góður dagur hjá íslenska liðinu.

Alexander Petersson, sem var 
veikur fyrir leikinn, reið á vaðið og 
skoraði fyrstu fjögur mörk Íslands 
sem komst í 4-1. Útlitið gott og í 
heildina skoraði Alexander átta 
mörk í níu skotum. Smá veikindi 
stöðva ekki mann sem hefur spilað 
rúman hálfleik á stórmóti kjálka-
brotinn.

Þessa góðu byrjun náði íslenska 
liðið ekki að nýta heldur jöfn-
uðu Svartfellingar fljótlega, 6-6, 
og voru yfir í hálfleik, 14-12. Í 
seinni hálfleik komst Svartfjalla-
land mest í 18-13 en okkar strákar 
svöruðu og minnkuðu muninn í eitt 
mark, 24-23, þegar fimm mínútur 
voru eftir.

Guðjón Valur Sigurðsson gat 
jafnað metin í 24-24 úr hraðaupp-
hlaupi en lét verja frá sér. Guð-
jón var afar ólíkur sjálfum sér í 
þessum leik og fór illa með mörg 
dauðafæri. Heimamenn komust í 
25-24 en Ísland fékk eitt hraðaupp-
hlaup til viðbótar til að jafna metin 
þegar tíu sekúndur voru eftir. 
Arnór Atlason bar upp boltann en 
þegar hann sá engan mann laus-
an ákvað hann að skjóta úr erfiðri 
stöðu. Skotið beint í varnarmann 
og tap staðreynd.

„Þeir komast of auðveldlega 
í fjögurra til fimm marka for-
ystu, en við náum að spyrna við 
sem var gríðarlega mikilvægt. 
Ef maður þarf að tapa svona leik 
er mikilvægt að tapa bara með 
einu því þessi innbyrðis viðureign 
gæti reynst dýrmæt,“ sagði Aron 
Kristjánsson landsliðsþjálfari við 
Fréttablaðið í gærkvöldi, en með 

tveggja marka sigri á Svartfelling-
um í Laugardalshöll myndu okkar 
strákar verða fyrir ofan þá í riðl-
inum endi liðin með jafnmörg stig.

„Það voru tæknifeilarnir og 
færa nýtingin sem fór með þetta 
hjá okkur í leiknum. Miðað við 
hvernig spilið var í leiknum þá 
áttum við að skora 30 mörk og það 
hefði dugað til að vinna þennan 
leik,“ sagði Aron.

Landsliðsþjálfarinn var ánægð-
ur með varnarleikinn til að byrja 
með en fannst þó ýmislegt vanta 
upp á og þá var hann of kaflaskipt-
ur þegar litið er til alls leiksins.

„Þeir voru ráðalausir í sóknar-
leiknum og við eigum að geta refs-
að betur fyrir það. En það er erfitt 
þegar menn þurfa að standa vörn-
ina svona lengi því þeir fengu allt-
af tvöfaldan séns á öllu,“ sagði  
landsliðsþjálfarinn.
„Mér fannst við standa vörnina 

vel og markvarslan var fín til að 
byrja með en svo datt Aron Rafn 
niður. Bjöggi kom inn undir lokin 
og varði vel þannig að í heildina 

er ekkert yfir markvörslunni að 
kvarta. Varnarleikurinn var of 
mikið næstum því. Við vorum oft 
hálfu skrefi á eftir.“  tomas@365.is

Slegnir niður á jörðina í Bar
Karlalandsliðið í handbolta náði ekki að fylgja eft ir stórsigrinum gegn Ísrael í miðri viku þegar liðið mætti 
Svartfj allalandi ytra í gær. Heimamenn unnu, 25-24, í leik þar sem tæknifeilarnir fóru með okkar menn.

VEIKUR  Alexander Petersson var veikur fyrir leikinn en skoraði samt átta mörk í níu skotum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Svartfellingar voru ekki beint gestirisnir í aðdraganda leiksins, en íslenska 
liðið var látið æfa í handónýtum og úr sér gengnum sal þar sem ummerki 
um leka mátti sjá á veggjunum og þá voru körfur fyrir framan mörkin sem 
ekki var hægt að færa.

„Ég man ekki eftir því að hafa lent í svona. Við ákváðum 
samt ekkert að láta þetta trufla okkur og héldum allri 
einbeitingunni á leiknum. Höllin sem við spiluðum í var góð 
en hitt húsið var ekki boðlegt,“ sagði Aron Kristjánsson við 
Fréttablaðið í gær. 

„Svartfellingarnir hringdu í okkur þegar við vorum að 
leiðinni og sögðu að við gætum ekki æft í höllinni sem 

keppt var í því það var körfuboltaleikur í gangi um kvöldið. 
Okkur var þá boðið að æfa í þessum skólasal sem okkur 
var sagt að væri notaður í deildinni þarna. Ég get ekki 

ímyndað mér að þarna séu spilaðir deildarleikir í 
nokkru,“ sagði Aron.

Æfingaaðstaða Íslands til skammar
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SÉRTILBOÐ
Universo 1 1/2 hólf + borð 100x50 cm.
Verð áður: 28.500 kr. Tilboðsverð 17.500 kr. 

Hágæða stálvaskar frá Intra - á 20% afslætti aðeins þessa viku.
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FRJÁLSAR Það er ekki bara Hand-
knattleikssamband Íslands sem er 
óánægt með Laugardalshöllina. 
Eins og kom fram í Fréttablaðinu á 
föstudaginn er Höllin barn síns tíma 
og stenst ekki lengur gæðastaðla 
alþjóðlegra kappleikja.

Frjálsíþróttafólk er einnig mjög 
óánægt með hina nýju og glæsilegu 
frjálsíþróttahöll. Þó ekki aðstöðuna 
sjálfa, langt því frá. Frjálsíþrótta-
höllin er í heims klassa að sögn Þrá-
ins Hafsteinssonar, yfirþjálfara 
frjálsíþróttadeildar ÍR, en gallinn er 
afar takmarkaður aðgangur reyk-
vísku íþróttafélaganna að höllinni.

Meiri tími kostar pening
„Hún er ekki opin nema fjóra tíma 
á dag frá klukkan 16-20 á virkum 
dögum og 09-14 um helgar. Tvo 
morgna er svo opið tvær klukku-
stundir í senn, en höllin þyrfti að 
vera opin allan daginn,“ segir Þrá-
inn í samtali við Fréttablaðið.

Aðgangur að höllinni yfir sum-
artímann er einnig miklu minni 
en þörf er á, að sögn Þráins.  Opið 
er þrjá daga í viku tvo tíma senn í 
júní og lokað er í júlí og ágúst. Þá 
þurfa frjálsíþróttamenn að víkja 
fyrir öllum viðburðum sem hægt 
er að leigja húsið undir allan ársins 
hring nema seinni part janúar og í 
febrúar.

„Vandamálið er, að þetta var 
byggt sem einkaframkvæmd 
og svo gerir borgin leigusamn-
ing við rekstraraðila Hallar-
innar. Fyrir einhverjum tíu 
árum var gerður samningur 
til 25 ára og innifalið í 
honum var þetta magn 
af tímum. Í hvert skipti 
sem við þurfum að fá 
rýmri opnun kostar 
það borgina meiri 
pening. Við erum 
að sækja á frek-
ari opnun núna og 
höfum fengið 
ágætis viðbrögð 
frá þeim sem 
ráða í borginni,“ 
segir Þráinn sem 
finnst verst að horfa upp 
á aðstöðuna ónotaða svo 

klukkutímum skiptir á hverjum 
degi.

„Staðan er þannig að það er 
lítil leiga á þessu húsi fyrir utan 
árshátíðir og þannig lagað 

þannig að við horfum upp á 
aðstöðuna lokaða stærst-

an hluta dagsins en samt 
eru vaktmenn í húsinu 
að sinna öðrum störfum. 
Engu að síður er lokað,“ 

segir Þráinn.

Viljum nota Höllina 
í friði
Yfir sex vikna inn-

anhússkeppnistímabil 
er Höllin ekki leigð út fyrir 
árshátíðir og sýningar og 
fleira, en á öllum öðrum 
tímum þarf frjálsíþrótta-
fólkið að víkja. Þá var hún 
t.a.m. lokuð fyrir frjálsar í 

þrjár vikur á dögunum þegar Evr-
ópumótið í hópfimleikum fór fram.

„Á meðan á lokun stóð voru 23 
æfingaflokkar bara hjá ÍR send-
ir út á gaddinn eða í aðstöðu sem 
engan veginn er boðleg. Æft var 
undir stúkunni á Laugardalsvelli, í 
fundarsalnum í Þróttarheimilinu, í 
danssalnum í ÍR-heimlinu eða þá að 
fólk fór á skauta eða í sund,“ segir 
Þráinn, en eðli málsins samkvæmt 
þurfa afreksmenn í frjálsum að æfa 
miklu meira við bestu aðstæður en 
í boði er.

„Þeir þurfa að æfa tvisvar á dag, 
en við fáum bara tvo morgna sem 
er engan veginn nógu mikið. Þessir 
íþróttamenn þurfa bara að bjarga 
sér annars staðar úti í bæ og lyfta í 
World Class eða öðrum líkamsrækt-
arstöðvum. Allt þetta á meðan við 
horfum upp á heims klassaaðstöðu 
ónýtta. Við erum rosalega ánægð 

með aðstöðuna eins og ég segi, en 
við viljum fá að nota hana miklu 
meira og það í friði frá árshátíðum 
og sýningarhaldi og slíku,“ segir 
Þráinn. 

Vont í mikilli samkeppni
Á meðan liðin í Reykjavík þurfa að 
glíma við framangreind vandamál 
er félag eins og FH í frábærri stöðu 
með sitt eigið frjálsíþróttahús sem 
það hefur eðlilega mun meiri og 
betri aðgang að.

„Það er komin mikil samkeppni í 
Hafnarfirði þar sem FH fær rýmri 
opnun fyrir sig. Við í ÍR deilum 
Höllinni ásamt Ármanni, Fjölni 
og KR.  FH-ingar hafa mun betra 
aðgengi að sinni aðstöðu og þar ligg-
ur munurinn. Við höfum haft þetta 
forskot á þau en nú getum við dreg-
ist aftur úr í baráttunni,“ segir Þrá-
inn Hafsteinsson.  tomas@365.is

Frjálsíþróttafólk lokað úti
Frjálsíþróttafólk í Reykjavík fær takmarkaðan aðgang að Laugardalshöllinni. Heimsklassaaðstaða ónotuð 
svo klukkutímum skiptir á hverjum degi. Borgin þarf að borga fyrir fl eiri æfi ngastundir liðanna.

LOKAÐ  Þráinn Hafsteinsson, yfirþjálfari frjálsíþróttadeildar ÍR, segir það agalegt fyrir afreksfólk að geta ekki notað þá heims-
klassaaðstöðu, sem frjálsíþróttahöllin býður upp á, tvisvar á dag. Hún er allt of mikið lokuð.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FÓTBOLTI Kristinn Steindórsson, 
leikmaður Halmstad í sænsku 
úrvalsdeildinni, gæti hafa spilað 
sinn síðasta leik fyrir liðið þegar 
það tapaði 5-1 í lokaumferðinni 
gegn IFK Gautaborg á útivelli um 
helgina. Kristinn spilaði fanta-
vel með Halmstad í sumar sem 
bætti árangur sinn mikið frá síð-
asta tímabili, en hjá Halmstad eru 
menn þokkalega sáttir við upp-
skeruna í ár.

„Við áttum í miklum vandræð-
um í fyrra og fórum í umspilið. 
Markmiðið í ár var að halda sér 
uppi og fá fleiri stig sem tókst,“ 
segir Kristinn í samtali við Frétta-
blaðið, en sjálfur skoraði hann átta 
mörk og lagði upp tvö til viðbótar í 
sænsku úrvalsdeildinni í ár.

„Í heildina er ég ánægður með 
mína frammistöðu þó maður vilji 
alltaf gera betur; skora meira og 
leggja upp fleiri mörk. En eftir 
þetta leiðindatímabil í fyrra var 
þetta mun skemmtilegra þannig 
að ég er sáttur,“ segir Kristinn.

Óvíst er hvort Blikinn öflugi 
verður áfram hjá Halmstad, en 
hann er nú samningslaus. „Í raun-
inni veit ég ekki hvað gerist. Það 
er samt 100 prósent að ég held að 
ég komi ekki heim. Ekki núna. 
Ég kem bara til með að skoða þá 
möguleika sem verða í boði,“ segir 
Kristinn.

Hann hefur ekki rætt við 
Halmstad ennþá, en mun spjalla 
við forráðamenn liðsins um fram-
tíð sína í vikunni. Annars hefur 

hann heyrt af áhuga annarra liða.
„Halmstad-menn vildu bíða með 

viðræður þar til eftir síðasta leik. 
Það er klárlega áhugi frá öðrum 
liðum en ekkert sem er komið 
langt á leið. Ég er til í að skoða allt 
í rauninni,“ segir Kristinn sem 
hefur mikinn áhuga á að komast 
til betra liðs.

„Ég hef fulla trú á því að ég geti 
spilað með betri liðum og maður 
spilar eflaust bara betur hjá betra 
liði með betri menn í kringum sig. 
Ég vil bara helst fá hlutina á hreint 
sem fyrst,“ segir hann.

Næst á dagskránni er smá frí 
áður en haldið verður heim til 
Íslands í desember, segir Kristinn. 

„Maður fer í smá ferðalag og 
sér svo hvað gerist. Kannski þarf 
maður að fara aftur til Halmstad 
og pakka ef eitthvað gerist.“  - tom

Gæti þurft  að pakka
Kristinn Steindórsson heyrt af áhuga annarra liða.

GOTT ÁR  Kristinn skoraði átta mörk á 
tímabilinu í Svíþjóð.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Guðbjörg Gunnarsdótt-
ir, landsliðsmarkvörður í knatt-
spyrnu, varð um helgina norskur 
meistari með liði sínu Lilleström.

Stöllur hennar lögðu Stabæk, 
3-0, í hreinum úrslitaleik um Nor-
egsmeistaratitilinn, en Stabæk 
var tveimur stigum á eftir Lille-
ström fyrir leikinn. 

Guðbjörg, sem gekk í raðir 
norska liðsins frá Bayern Münch-
en, sat á bekknum allan úrslita-
leikinn en fagnaði með liði sínu 
vel og innilega þegar sigurinn 
var í húsi.  - tom

Guðbjörg með
titil í Noregi

MEISTARI  Guðbjörg kom til Lilleström 
frá Bayern München.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

GOLF Ólafía Þórunn Kristinsdótt-
ir, kylfingur úr GR og Íslands-
meistari í höggleik, tryggði sér 
keppnisrétt á lokaúrtökumótinu 
fyrir LET-Evrópumótaröð 
kvenna í gær.

Ólafía spilaði á öðru úrtökumóti 
fyrir LET-mótaröðina í Marokkó 
og lék lokahringinn á 75 höggum. 
Það var hennar næstbesti hringur 
en best spilaði hún á fyrsta degi, á 
74 höggum. Í heildina var hún 19 
höggum yfir pari.

Ólafía þurfti að vera á meðal 29 
efstu kylfinganna og það tókst. 

 - tom

Ólafía Þórunn 
komst áfram

VEL GERT  Ólafa Þórunn spilar á 
lokaúrtökumótinu.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66

Sími 414 1750

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333

Ótrúlegt afmælisverð fyrir 
essa glæsileg  g g  

fartölvu frá ASUS með intel i5 
örgjörva og vönduðum skjá.

-20.000
RAUÐ 
INTEL i5

99.990
FULLT VERÐ 119.990

169.990
FULLT VERÐ 199.990

Hin eina sanna heimilistölva 
með kristaltærum IPS skjá, 
Geforce GT740m skjákorti, 6GB 
vinnsluminni og Intel i3 örgjörva.  

23” IPS SKJÁTÖLVA

-110.000

179.990
FULLT VERÐ 289.990

30-300” SKJÁVARPI R9 LEIKJASKJÁKORT

FULL HD IPS

INTEL i3 SMÁTÖLVA

EPS-EB1880

Bjartur hágæða Epson skjávarpi sem 
hentar sérstaklega vel til að ferðast með. 

20.000 króna afsláttur 
af þessu geggjaða Radeon 
leikjaskjákorti frá MSI. 

Smátölva sem er aðeins 19x19 cm og skilar sömu 
afköstum og góð borðvél.  Intel i3 örgjörvi og 
miklir tengimöguleikar

Nettur og traustur háskerpu akkari sem 
getur einnig spilað þrívíddarmyndbönd. 

23” hágæða Philips sjónvarpsskjár með IPS 
skjátækni og kristaltærri mynd.  Tvö HDMI 
tengi. 

15.990
FULLT VERÐ 19.990

RAZ-ANANSI

Eitt vinsælasta 
Razer leikjalyklaborðið 
hannað fyrir MMO leiki. 

-20 % 

64.990
FULLT VERÐ 84.990

MSI-R9290GAMING4G Vivo PC VM60-G086R i3

RAZER ANANSI

PHS-239C4QHSB

29.990
FULLT VERÐ 36.990

74.990
FULLT VERÐ 89.990

-7.000

ACR-PV73901

17.990
FULLT VERÐ 29.990

3D SJÓNVARPSFLAKKARI

-40 % 

-20.000 -15.000

Ótrúleg

-30.000

Skannaðu kóðann til að 
sjá öll afmælistilboðin

ASU-ET2321INTHB060K
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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

Á tónleikunum flytja Pálmi, Ragnheiður og góðir gestir fjölmargar 
þekktar jólaperlur og koma tónleikagestum í sannkallað hátíðarskap. 

Nafn tónleikanna vísar í lagið góðkunna af plötu Pálma, Friðarjól, 
sem er í hugum margra órjúfanlegur þáttur í jólaundirbúningnum. 

Ekki missa af þessu tækifæri til að eiga ógleymanlega stund 
í Eldborg með þessum ástsælu flytjendum.

Blandaður kór.
12 manna strengjasveit ásamt hljómsveit 

undir stjórn Þóris Úlfarssonar. 
Sigurður Helgi, Ragnheiður og Ninna Rún, börn Pálma.

 

Aðrir flytjendur:

Miðasalan hefst fimmtudaginn 
16. október kl. 12:00 á harpa.is, midi.is 

eða í síma 528 5050 B
ra
nd

en
b
ur
g

Í ELDBORG HÖRPU 
20. desember kl. 21:00

11.30 Stand By Me
13.00 Just Go With It
14.55 Pitch Perfect  
16.45 Stand By Me  
20.10 Pitch Perfect
22.00 21 and Over  
23.35 Malavita  
01.25 Black Forest
02.50 21 and Over

08.00 PGA Tour 2014 
12.00 Golfing World 2014
12.50 LPGA Tour 2014
15.20 European Tour 2014
20.20 Golfing World 2014
21.10 Champions Tour 2014 - High-
lights
22.05 PGA Tour 2014 - Highlights
23.00 Golfing World 2014

17.55 Strákarnir
18.25 Friends
18.50 Arrested Development 3  
19.15 Modern Family
19.35 Two and a Half Men
19.55 Sjálfstætt fólk
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel  
21.00 The Mentalist
21.45 Sisters
22.30 Hunted
23.30 Zero Hour  
00.10 Red Widow  
00.55 Sjálfstætt fólk
01.25 Eldsnöggt með Jóa Fel  
01.55 The Mentalist  
02.35 Sisters  
03.25 Hunted  
04.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Brunabílarnir 07.22 Lína Langsokkur 
07.43 Ævintýraferðin  07.56 Tommi og Jenni 
08.00 Ævintýri Tinna  08.25 Latibær  08.47 
Hvellur keppnisbíll  09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  09.45 
Doddi litli og Eyrnastór  09.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  10.00 Áfram Diego, áfram!  10.24 
Svampur Sveinsson 10.45 Elías 10.55 UKI 
 11.00 Brunabílarnir 11.22 Lína Langsokkur 
 11.43 Ævintýraferðin 11.56 Tommi og Jenni 
12.00 Ævintýri Tinna  12.25 Latibær 12.47 
Hvellur keppnisbíll  13.00 Könnuðurinn Dóra 
 13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  13.45 
Doddi litli og Eyrnastór 13.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  14.00 Áfram Diego, áfram!  14.24 
Svampur Sveinsson 14.45 Elías  14.55 UKI 
 15.00 Brunabílarnir  15.22 Lína Langsokkur 
 15.43 Ævintýraferðin 15.56 Tommi og Jenni 
16.00 Ævintýri Tinna  16.25 Latibær 16.47 
Hvellur keppnisbíll  17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  17.45 
Doddi litli og Eyrnastór 17.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  18.00 Áfram Diego, áfram! 18.24 
Svampur Sveinsson  18.45 Elías 18.55 UKI 
 19.00 Epic 20.40 Sögur fyrir svefninn

17.10 Wipeout
17.50 Welcome to the Family  
18.10 One Born Every Minute US
19.00 World Strictest Parents  
20.00 Friends With Benefits
20.20 Mind Games
21.05 Graceland
21.55 The Vampire Diaries
22.35 Veep  
23.05 Drop Dead Diva  
23.50 Witches of East End  
00.30 Treme  
01.30 World Strictest Parents  
02.30 Friends With Benefits  
02.50 Mind Games  
03.35 Graceland  
04.20 The Vampire Diaries
05.00 Veep
05.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

16.35 Skólaklíkur
17.20 Tré-Fú Tom
17.42 Spurt og sprellað
17.47 Grettir
17.59 Skúli skelfir 
18.10 Um hvað snýst þetta allt?
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Orðbragð
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Óskalögin 1964 - 1973
20.05 Tolkien: Skapari undraheima
21.00 1864
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (Margot Wallström)
22.45 Kjarnakonur í Bandaríkjunum–  
Ný stefna
23.40 Kastljós
00.05 Fréttir
00.20 Dagskrárlok 

SKJÁREINN
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 
17.45 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 Rules of Engagement
20.10 Kitchen Nightmares 
21.00 Reckless 
21.45 CSI - NÝTT 
22.30 The Tonight Show
23.15 Law & Order. SVU
00.00 CSI 
00.45 The Tonight Show
01.35 Pepsi MAX tónlis

07.00 Barnaefni Stöðvar 2 
07.01 Waybuloo 
07.20 Animaniacs 
07.40 Legion of Super Heroes 
08.05 Wonder Years 
08.30 2 Broke Girls 
08.50 Mom
09.15 Bold and the Beautiful 
09.40 Doctors 
10.20 Kingdom of Plants 
11.20 Kjarnakonur 
11.45 Falcon Crest 
12.35 Neighbours 2014
13.00 Mistresses 2 
13.45 So You Think You Can Dance 
15.10 ET Weekend
15.50 Legion of Super Heroes  
16.20 Animaniacs  
16.45 New Girl 2  
17.11 Bold and the Beautiful 
17.34 Neighbours
17.58 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 Selfie   
20.05 Gulli byggir
20.30 Outlander 1 
21.25 Brestir 
21.55 Legends 1 
22.40 Louis Theroux 
23.45 Modern Family 
00.05 Big Bang Theory 
00.30 Gotham 
01.15 Stalker 
01.55 Strain
02.40 Undefeated 
04.30 Gulli byggir 
04.55 Brestir
05.25 Fréttir og Ísland í dag

11.50 Keflavík - Stjarnan  
13.40 Real Sociedad - Malaga  
15.20 Meistaradeild Evrópu 
15.50 Formúla 1 - Bandaríkin
18.20 Granada - Real Madrid
20.00 Spænsku mörkin 14/15
20.30 Barcelona - Celta  
22.10 League Cup Highlights
22.40 Liverpool - Real Madrid

07.00 Man. City - Man. Utd.
08.40 Aston Villa - Tottenham  
13.10 Stoke - West Ham  
14.50 Norwich - Bolton  
16.30 Aston Villa - Tottenham
18.10 Man. City - Man. Utd. 
19.50 Crystal Palace - Sunderland
22.00 Messan  
23.15 Football League Show 2014/15  
23.45 Crystal Palace - Sunderland
01.25 Messan

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama 21.00 
Fyrirtækjaheimsókir 21.30 Stormað

Bylgjan kl. 10.00
Ívar
Guðmundsson
Ívar mætir ferskur 
eft ir helgina og 
byrjar vikuna með 
góðri tónlist.

Stöð 2 kl. 20.05
Gulli byggir
Gulli byggir eru þætt-
ir þar sem breyt-
ingar og lagfæringar 
á húsnæði eru í 
brennidepli.
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Í KVÖLD

Brestir
STÖÐ 2 KL. 21.25  Öðru vísi fréttaskýr-
ingaþáttur sem rýnir í bresti samfélags-
ins. Forvitnir þáttarstjórnendur gægjast 
undir yfi rborðið og fylgjast með því sem 
fram fer fyrir luktum dyrum.

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

Pitch Perfect
BÍÓ KL. 20.10 Skemmtileg mynd þar 
sem tónlistin er í aðalhlutverki. Myndin 
fj allar um háskólastelpur sem taka þátt í 
söngkeppni þar sem ekkert er gefi ð eft ir.
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Hnotu- 
brjóturinn 
St. Petersburg Festival 
Ballet ásamt Sinfóníu-  
hljómsveit Íslands   
Hrífandi jólaævintýri við  
tónlist eftir Tchaikovsky

Heillandi sýning fyrir alla fjölskylduna

Sýnt í Eldborg

www.harpa.is/hbr

Nánari upplýsingar í s: 528 5050, á midi.is og harpa.is

Helmingsafsláttur fyrir 12 ára og yngri

21. nóvember
kl. 19:30 Frumsýning

22. nóvember  
kl. 13:00 2. sýning
kl. 17:00 3. sýning

23. nóvember  
kl. 13:00 4. sýning
kl. 17:00 5. sýning

„Já, það kom að því að þetta gerð-
ist á gamalsaldri,“ segir kokkurinn 
Jóhann Helgi Jóhannsson. 

Hann ákvað að láta draum sinn 
rætast og opna veitingastaðinn 
Restó á Rauðarárstíg fyrir skömmu. 
Jóhann hefur síðustu tólf ár unnið 
í Ostabúðinni á Skólavörðustíg og 
fyrir þann tíma var hann meira og 
minna í tíu ár hjá Rúnari Marvins-
syni á staðnum Við Tjörnina og í 
einhvern tíma hjá Leifi Kolbeins-
syni á La Primavera.

„Þeir tveir, Rúnar og Leifur, eru 
mestu áhrifavaldarnir. Það sem ég 

hef verið að gera er það sem ég hef 
samsoðið úr visku þessara tveggja 
snillinga,“ segir Jóhann. Um 25 ár 
eru síðan hann útskrifaðist sem 
kokkur og er Restó fyrsti veit-
ingastaðurinn sem hann rekur. En 
af hverju ákvað hann að láta slag 
standa núna? „Eigum við ekki að 
segja að þetta sé grái fiðringur-
inn,“ segir kokkurinn og hlær. „Ég 
hef hugsað um þetta annað slagið en 
er í eðli mínu varfærinn og vil ekki 
hætta of miklu. Svo kom þetta upp 
í hendurnar á mér. Þetta var spurn-
ing um að gera eina tilraun áður en 

ég yrði of gamall og sjá hvort ég 
gæti enn þá eldað á svona à la carte-
veitingahúsi. Það er alveg rosalega 
skemmtilegt. Ég yngist upp um 
mörg ár við þetta,“ segir Jóhann.

Hann rekur staðinn ásamt eigin-
konu sinni, Ragnheiði Helenu Eð-
varsdóttur. Þau tóku staðinn í and-
litslyftingu en í húsinu var áður 
veitingastaðurinn Madonna. 

„Við tókum staðinn í gegn með 
berum höndum með aðstoð föður 
hennar. Þetta var ekki gert af mikl-
um efnum en við erum mjög stolt af 
útkomunni.“ - lkg

Kennir gráa fi ðringnum um opnunina
Jóhann Helgi Jóhannsson opnar sinn fyrsta veitinga stað en hann útskrifaðist sem kokkur fyrir 25 árum.

STOLTUR AF ÚTKOMUNNI  Jóhann 
tók staðinn í gegn með konu sinni og 
tengdaföður. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Máni Orrason er sautján ára 
íslenskur tónlistarmaður búsettur 
á Spáni. Hann gaf nýlega út smá-
skífuna „Fed All My Days“ sem 
verður á plötunni hans „Repeating 
Patterns“ sem kemur út næsta vor. 
    Lagið var tekið upp að hluta til 
hér heima í Stúdíói Sýrlandi og 
að hluta til á Spáni. Máni flutti 
tveggja ára gamall til Spánar 
fyrst, en níu ára kom hann aftur 
heim. 
   „Ég bjó þá á sveitabæ nálægt Vík 
í Mýrdal og þó ég hafi aðeins búið 
þar í fjögur ár þá hafði þessi tími 
mikil áhrif á mig tónlistarlega 
séð. Ég var líka mikið í hestum á 
þessum tíma og mikið úti í nátt-
úrunni svo það gaf mér innblástur 

líka,“ segir hann. Fjölskylda Mána 
er mikið í tónlist og hann segist 
hafa verið kominn með hljóðfæri í 
hendurnar aðeins eins árs gamall. 
    Í dag er Máni á lokaári í 
menntaskóla ásamt því að vinna 
á fullu í tónlistinni. „Ég er að fara 
að taka upp myndband við smá-
skífulagið og spila meira, meðal 
annars á tónleikum á Íslandi í des-
ember. Markmiðið er auðvitað að 
standa sig á öllum sviðum og þetta 
er að ganga vel upp svona,“ segir 
hann.  - asi

Semur íslenska tónlist á Spáni
Máni Orrason gefur út sína fyrstu plötu næsta vor, Repeating Patterns.

NÓG AÐ GERA  Ásamt því að vera á 
fullu í tónlist, er Máni að ljúka námi í 
menntaskóla. MYND/PEPA VALERO

Íslenska barnafatamerkið Ígló&Indí 
hefur vakið mikla athygli undanfar-
ið hjá erlendum tískubloggurum. 
Guðrún Tinna Ólafsdóttir fram-
kvæmdastjóri segir að fyrir um 
ári hafi þær hjá fyrirtækinu tekið 
ákvörðun um að leggja aukna 
áherslu á markaðssetningu á merk-
inu í gegnum samfélagsmiðla, þar 
sem sú markaðssetning sé gríð-
arlega öflug, þá sérstaklega úti í 
heimi.  

„Samfélagsmiðlar eru gríðarlega 
sterkir erlendis, hjá verslunum og 
viðskiptavinum, sérstaklega eins 
og Pinterest, Instagram og Twitt-
er og svo auðvitað bloggararnir. 
Það skiptir okkur gríðarlega miklu 
máli að vinna vel með þeim,“ segir 
Tinna, en þær hafa verið í samstarfi 
við marga af stærstu bloggurum í 
heiminum í dag. „Þetta eru allt 
bloggarar sem leggja mikla vinnu í 
síðurnar sínar, en þær eru flestar 
búsettar í Svíþjóð og Frakklandi,“ 
segir hún.  

Fyrirtækið er mjög virkt á 
Instagram og segir hún að kassa-
merkingin #igloindi hafi stóraukist, 
aðallega frá erlendum aðilum, bæði 
viðskiptavinum og verslunum úti 
sem selja fötin frá Ígló&Indí.   

„Það er svo gaman að sjá bloggar-
ana og verslanirnar merkja mynd-
irnar með okkar merki. Bæði eru 
þau að setja inn myndir frá okkar 
eigin markaðsefni og en líka mynd-
ir sem þær taka sjálfar af börnum í 
Ígló&Indí-fötum. Þannig vekja þær 
athygli á okkur og á móti þá birtum 
við umfjöllunina á síðunni okkar og 
bendum á hvar sé hægt að nálgast 
fötin í þeirri borg.“

Hún segir að á síðustu árum hafi 
netverslun með barnaföt aukist upp 
í 30 til 40 prósent erlendis almennt 
og þetta sé stór þáttur í því. „Við 
erum að sjá mikið verslað frá Sví-
þjóð, Noregi og Frakklandi, en síðan 
er Ástralía að koma sterk inn. Það 
er að stórum hluta samfélagsmiðl-

um að þakka samhliða sterku vöru-
merki.“ 

Fyrirtækið hefur alltaf lagt gríð-
arlega mikið uppúr öllum myndum 
sem eru í markaðsefninu þeirra. 
„Hugmyndafræðin okkar er að fötin 
séu þægileg fyrir börnin, en á sama 
tíma töff. Það viljum við að sjáist í 
gegnum myndirnar og að börnunum 
líði vel,“ segir Tinna.

  adda@frettabladid.is

Vinsælar hjá tísku-
bloggurum erlendis
Guðrún Tinna Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Ígló&Indý, segir mikla möguleika á 
samfélagsmiðlum fyrir fyrirtæki og sá markaður fari sífellt stækkandi.

MARKAÐSSETNING Í GEGNUM SAMFÉLAGSMIÐLA  Guðrún Tinna Ólafsdóttir 
segir samfélagsmiðlana hafa leikið stórt hlutverk í markaðssetningu Ígló&Indý 
síðasta árið.

 Ég var líka mikið í 
hestum á þessum tíma 

og mikið úti í náttúrunni.

 Það er svo 
gaman að sjá 

bloggarana og 
verslanirnar merkja 

myndirnar 
með okkar merki. 

Guðrún Tinna Ólafsdóttir.

Ég tek kaffi latté fram yfir alla aðra 
drykki og mun sötra einn á Austur-
velli klukkan fimm í dag.  
Guðríður Haraldsdóttir, blaðamaður

MÁNUDAGSDRYKKURINN



Bæjarhrauni  •  Glæsibæ  •  N1 Ártúnsbrekku  •  Bíldshöfða  •  Dalvegi



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Vilja seinka klukkunni um eina 
klukkustund

2 Agüero hetjan í borgarslagnum | 
Sjáðu allt það helsta

3 Vikan á Vísi: Skapahárasnyrting, 
nektarjóga og ælupest án kóladrykkja

4 Hafþór Júlíus fékk illt í hjartað af að 
leika í Game of Thrones

5 „Jón Gnarr yrði viðurkenning 
heimskr ar þjóðar á, að hún hafði 
rangt fyrir sér um Ólaf Ragnar“

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

50%
AFSLÁTTUR!

RÝMUM FYRIR
NÝJUM VÖRUM

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

Fullt verð 43.700 kr.

Verð nú 32.775 kr.

25%AFSLÁTTUR!

35%
AFSLÁTTUR!

35%
AFSLÁTTUR!

50%
AFSLÁTTUR!

50%
AFSLÁTTUR!

H E I L S U R Ú M

• Fimm-svæða skipt poka-gormakerfi

• þrístijöfnunarsvampur í toppi sem veitir góða aðlögun

• Botn klæddur með Pu-leðurlíki

• Stálfætur

• Þriggja-svæða skipt Bonnel-gormakerfi

• Botn klæddur með Pu-leðurlíki

• Stálfætur

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

FÆST Í SVÖRTU,
HVÍTU OG BRÚNU

iMATTRESS XS1
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 327.102 kr.

RÝMINGARVERÐ
163.551 kr.

iMATTRESS XS1
King Size (193x203 cm)

Fullt verð 471.138 kr.

RÝMINGARVERÐ
235.569 kr.

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.

ht.isht.is

Næsta bylgja 
sjónvarpa 
er komineerr kkoomin

með Android

Skiptust á hlutverkum
Þegar eingöngu þrjár vikur voru í 
frumsýningu á farsanum Beint í 
æð var ákveðið að víxla hlutverkum 
Þórunnar Örnu Kristjánsdóttur 
og Jóhönnu Vigdísar Arnardóttur. 
Þórunn Arna hafði æft fyrir hlutverk 
eiginkonunnar og Jóhanna Vigdís 
fyrir hlutverk hjúkrunarkonu en svo 
fannst leikstjóra og leikhópnum 
passa betur að víxla þeim. Leikkon-
urnar æfðu því nýtt hlutverk 
á þremur 
vikum og 
frumsýndu 
með bravúr 
síðastliðið 
föstu-
dags-
kvöld.   
 - ebg 

Búðin vinsæl 
Norræna kaffihúsið Búðin sem er 
til húsa í Greenpont í New York var 
tilnefnt meðal tíu bestu kaffihúsa 
á svæðinu á vefsíðunni Time Out. 
Að sögn Rutar Hermannsdóttur, 
eins eiganda kaffihússins, hefur það 
vakið mikla athygli en kaffihúsið 
er með norræna áherslu og býður 
meðal annars upp á íslenskan bjór 
og kaffi frá Norðurlöndunum. Rut 
segir gaman að eftir þeim sé tekið 

og greinilega sé mikill 
Íslandsáhugi 
meðal New 
York-búa. „Fólk 
vill vita hvar 
það kemst í 

lýsi, hve oft á 
ári séu eldgos og 

hvenær sé best 
að ferðast til 
landsins og við 

reynum að 
hjálpa fólki 
með það,“ 
segir Rut. 
 - vh

Mest lesið
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