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Á rlegt átak Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna hófst í síðustu viku 
en þá heimsækja slökkviliðsmenn rúmlega 

4.400 grunnskólanemendur í 3. bekk um allt land. 
Að sögn Sverris Björns Björnssonar, formanns 
Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutninga-
manna, er markmið heimsóknanna fyrst og frem t
að kynna eldvarnir á hei illd

sókn kemur einnig fram að þeim heimilum fækkar 
sem ekki eiga eitt af þrennu; reykskynjara, slökkvi-
tæki eða eldvarnateppi.“ Þeir hópar sem þurfa 
helst að huga að betri eldvörnum að sögn Sverris 
eru þeir sem búa í leiguhúsnæði og yngsti ld
hópurinn

HÆTTULEGASTI TÍMI ÁRSINSLSS KYNNIR  Árlegt eldvarnarátak slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna er 

hafið. Markvisst forvarnarstarf fer nú fram í öllum grunnskólum landsins.

SÝNIÐ VARÚÐ„Við ítrekum fyrir fólki að skilja logandi kerti ekki eftir þar sem eng-inn hefur gaman af því,“ segir Sverri Björn Björnsson, formaður Landssambands slökkvi-liðs- og sjúkraflutninga-manna.
MYND/VILHELM

LÍFRÆNN DRÓNI Rannsóknarmenn 
hjá Ecovative Design hafa þróað prótótýpu af 
dróna sem búinn er til úr lífrænu efni. Tilgangurinn er sá að ef dróninn hrapar og 

týnist þá eyðist hann fljótt í náttúrunni.
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Rúmgóð 4ra herbergja, 150 fm jarðhæð 3 MJÖG rúmgóð svefnherbergi 
Sérinngangur. Þvo ahús innan íbúðar Stórkostlegt útsýni. 

Rúmgóð 4ra herbergja, 104,8 fm 
3 svefnherbergi 
Þvo ahús og búr/geymsla innan íbúðar 16 2 fm geym l í i

Opið hús mánud. 24. nóv. 
 kl. 17:00-17:30 

Ástu Sólliljugata 1 n.h. 

38,8 m 

Eyjabakki 13 íb. 201 
Opið hús miðv.d. 26. nóv. 

 kl. 17:00-17:30 

26,5 m 

2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Fólk  

Sími: 512 5000

24. nóvember 2014
276. tölublað 14. árgangur

SKOÐUN Guðmundur Andri 
skrifar um afsögn Hönnu 
Birnu. 13

MENNING Ljóðagjörningur 
úr ljóðum Steinunnar Sig-
urðardóttur í Iðnó.  20

SPORT Lionel Messi sló 
markametið í spænska 
boltanum um helgina. 26

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

Sími 512 4900  landmark.is

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is 

Gjafakort
Borgarleikhússins
Gjöf sem lifnar við

LÍFIÐ Gerði Norðurljósa-
kvikmynd úr 50 þúsund 
ljósmyndum. 30

FÓLK  „Þetta er mjög krassandi 
lesning og það kom mér á óvart 
hverju fólk er tilbúið til að deila,“ 
segir Katrín Helga Andrés-
dóttir, meðlimur 
Reykjavíkurdætra 
og Hljómsveittrar. 
Hún safnar ástar-
bréfum fyrir verk-
efni í Listahá-
skólanum. „Bæði 
ókunnugir og nánir 
hafa sent mér mjög persónulega 
pósta. Það er ótrúlega fallegt 
hvað fólk er að opna sig, þótt 
þetta sé nafnlaust.“ Í framhald-
inu kveðst Katrín Helga hafa 
áhuga á að gefa út bók með bréf-
unum.    - þij /sjá síðu 30

Nafnleysingjar opna sig:

Safnar saman 
ástarbréfum 

KATRÍN 
HELGA

Bolungarvík 3°  SV 6
Akureyri 6°  SV 5
Egilsstaðir 7°  SA 6
Kirkjubæjarkl. 5°  SV 4
Reykjavík 6°  SV 7

Vætusamt    Í dag ríkja SV-áttir að mestu 
leyti með rigningu eða skúrum víða um 
land, einkum fyrri part dags. Slydda á 
Vestfjörðum en úrkomulítið NA-til.  4

ATVINNUMÁL Skinney-Þinganesi 
hefur verið gert skylt að greiða 
ákveðið verð fyrir síld upp úr sjó 
og til bræðslu samkvæmt úrskurði 
Úrskurðarnefndar sjómanna og 
útvegsmanna. Útgerðin greiddi 
of lágt verð fyrir afla og hlunnfór 
þannig sjómenn sína að mati for-
manns Sjómannasambandsins. 

Samkvæmt úrskurði nefndarinn-
ar frá 27. október síðastliðnum skaut 
Verðlagsstofa skiptaverðs málinu, 
sem til er komið vegna verðlagn-
ingar Skinneyjar-Þinganess á síld 
hjá áhöfnum Jónu Eðvalds SF200 
og Ásgríms Halldórssonar SF250, 
til úrskurðar nefndar. Bæði skipin 
stunda uppsjávarveiðar á síld, loðnu 
og makríl.

Aðalsteinn Ingólfsson, fram-
kvæmdastjóri Skinneyjar-Þinga-
ness, telur úrskurðinn ósanngjarn-
an. „Mitt mat er að úrskurður 
nefndarinnar sé ekki réttur en við 
munum að sjálfsögðu hlíta honum. 
Meira hef ég ekki að segja um þenn-
an úrskurð,“ segir hann. 

Aðalsteinn gefur lítið fyrir að sjó-
menn hafi verið hlunnfarnir. „Við 
erum bara að borga eftir samning-
um sem eru í gildi og erum ekki að 
svína á einum né neinum.“

Hólmgeir Jónsson, framkvæmda-
stjóri Sjómannasambands Íslands, 
segir þessa málavöxtu þekkta. 
„Samkvæmt kjarasamningi eiga 
útgerðarmenn og sjómenn að gera 
samning sín á milli. Það sem gerist 
í þessari verðmyndun á afla er að 
útgerðirnar kaupa afla af sjálfum 
sér og laun til sjómanna ákvarðast 
af virði aflans,“  segir hann.

Verðið sem Skinney-Þinganes 
greiddi fyrir aflann var 39,4 krón-
ur á kílóið til vinnslu og 35,4 krón-
ur til bræðslu, samkvæmt gögnum 
frá verðlagsstofunni. Niðurstaða 
úrskurðarnefndarinnar var að 
hækka verðið til vinnslu upp í 50 
krónur á kíló og í 38 krónur til 
bræðslu. 

„Verðlagsstofa skiptaverðs á að 
fylgjast með samningum sem þess-
um. Þar segir í lögum að ef vikið 

verði verulega frá því sem eðli-
legt getur talist, geti verðlagsstof-
an skotið máli til úrskurðarnefnd-
ar. Verðlagsstofa var þannig sett á 
laggirnar eftir verkfall sjómanna 
1998 til að hafa eftirlit með að ekki 
sé svínað á sjómönnum. Það er ljóst 
að þarna hafa sjómenn verið hlunn-
farnir um einhverjar upphæðir,“ 
segir Hólmgeir.

Ákvörðun úrskurðarnefndar gild-
ir til aðfangadags jóla frá og með 24. 
október síðastliðnum.

 - sa

Útgerðin gerði rangt 
upp við sjómennina
Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna gerir Skinney-Þinganesi að greiða 
hærra verð fyrir síld frá eigin skipum. Við þetta hækka laun sjómanna en þau  
ákvarðast af virði aflans. Útgerðin segir að farið verði eftir úrskurðinum.

MIKIL ÁTÖK Í LAUGARDALNUM   Metþátttaka var á Íslandsmótinu í uppgjafarglímu eða brasilísku jiu jitsu í gær. 110 tóku þátt og þar af 22 konur.  Sunna Rann-
veig Davíðsdóttir úr Mjölni fagnar hér eftir að hafa unnið -64 kg flokk kvenna í glímu við Ólöfu Emblu Kristinsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÁSGRÍMUR HALLDÓRSSON  SF-250 
Sjómenn fyrirtækisins urðu af tekjum 
að mati framkvæmdastjóra Sjómanna-
sambandsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Furða sig á 
vinnubrögðunum
Lögreglustjórar víða um land kannast 
ekki við að ráðherrar eða aðstoðar-
menn hringi og biðji um gögn í saka-
málarannsóknum. Sumir furða sig á 
vinnubrögðum fyrrverandi lögreglu-
stjóra á Suðurnesjum. 6
Músagangur með mesta móti 
 Mildir vetur eru taldir hafa meira að 
segja um aukna ásókn músa í hús en 
að mýsnar flýi gasmengun í lofti. 2
Óvissa um samkomulag  Loka-
frestur í viðræðum Írans og fimm 
þjóða um kjarnorkumál rennur út í 
Vínarborg í dag. 4
Mikið tjón í jarðskjálfta  Manntjón 
varð og mikið eignatjón í jarðskjálft-
um sem riðu yfir í Asíu. 6 og 11
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Mannvirðing
Siðmennt styður opið, víðsýnt 
og fjölbreytt samfélag

Ómar, var þetta létt verk og 
löðurmannlegt?
„Gretti Ásmundssyni fannst létt verk 
og löðurmannlegt að skrúbba pabba 
sinn á bakinu. Þá hlýtur mér að hafa 
fundist létt verk og löðurmannlegt 
að láta bílaþvottastöð skrúbba mig, 
sem mér fannst reyndar ekki.“
Ómar Ragn ars son sigraði nýverið í mynd-
bandasamkeppni Löðurs með því að fara í 
gegnum bílaþvottastöð á opnum bíl.

DÝRALÍF Músagangur hefur verið 
meira vandamál en venjulega hér 
á landi undanfarnar vikur. Útköll-
um meindýraeyðis hefur fjölgað 
um 300 prósent á milli ára. Get-
gátur hafa verið á sveimi um að 
aukinn músagangur stafi af eld-
gosinu í Holuhrauni og að mýs leiti 
mikið inn í hús til að forðast gas-
mengun. 

„Ég veit ekki með tengslin en ég 
tel það mjög vafasamt að aukinn 
músagangur stafi af gasmengun. 
Stofninn getur verið stærri núna 
út af mildari vetrum og er það 
líkleg ástæða fyrir því að þetta 
er meira vandamál núna en áður,“ 
segir Jón Már Halldórsson, mein-
dýraeyðir á höfuðborgarsvæðinu 
og Suðurlandi. 

Hann segir að útköllum hafi 
fjölgað talsvert að undanförnu 
á milli ára. „Ég er nú að sinna á 
bilinu tíu til tuttugu útköllum á 
viku, sem er um það bil 300 pró-
senta aukning á milli ára ef ég 
reikna þetta gróflega,“ segir Jón 
Már.

Spurður út í hvort gasmengun-
in geti haft áhrif á stofninn segir 
Jón Már mengunina hafa sín áhrif. 
„Það hafa fundist dauð dýr á suð-
austurhluta landsins eins og á 
Höfn í Hornfirði, þar sem meng-
unin hefur verið hvað mest. Þessar 
eitruðu lofttegundir eru auðvitað 
skaðlegar fyrir dýrin en þær ættu 
ekki að hafa áhrif á höfuðborgar-
svæðinu,“ útskýrir Jón Már. 

Á höfuðborgarsvæðinu hefur að 
undanförnu mest verið um músa-
gang í Garðabæ, á Álftanesi og í 
Hafnarfirði. Jón Már segir skýr-
inguna á því líklega vera nándina 
við hraunið.

Guðmundur Ögmundsson, 
aðstoðar maður þjóðgarðsvarðar í 
Skaftafelli, segist ekki finna fyrir 
auknum músagangi í þjóðgarð-
inum. „Það er auðvitað einhver 
músagangur hérna á haustin en 
ekkert í okkar í húsum. Það hefur 
ekki verið nein gasmengun hjá 
okkur og tel ég mengunina ekki 
vera ástæðu fyrir auknum músa-
gangi,“ segir Guðmundur.

gunnarleo@frettabladid.is

Meiri músagangur 
en gengur og gerist
Músagangur hefur verið meira vandamál að undanförnu heldur en venjulega. 
Getgátur eru á lofti um hvort gasmengun frá eldgosinu í Holuhrauni valdi aukn-
um músagangi í íbúðarhúsum. Mildir vetur hafa þó valdið stærri stofni músa. 

NÓG AÐ GERA  Kettir landsins hafa líklega í nógu að snúast við að handsama mýs 
vegna mikils músagangs víða um land. NORDICPHOTOS/AFP

  Það hafa 
fundist dauð 

dýr á suð-
austurhluta 

landsins eins 
og á Höfn í 
Hornfirði.  

Jón Halldórsson, 
meindýraeyðir.

NAMIBÍA, AP Kosið verður til þings og forsetaembættis í Namibíu næsta 
föstudag. Forsætisráðherra landsins, Hage Geingob, er talinn líklegur 
sem næsti forseti en hann barðist fyrir sjálfstæði Namibíu fyrir nokkr-
um áratugum. Gangi það eftir tekur hann við af Hifikepunye Pohama 
sem stígur til hliðar eftir tíu ár í embætti.

Pólitískur stöðugleiki hefur verið mikill í Namibíu og þar hafa pen-
ingar úr námuvinnslu hjálpað til, auk þess sem tekjur af ferðamönnum 
hafa verið miklar. Geingob hefur engu að síður viðurkennt að fátækt sé 
vandamál í landinu og að heilbrigðisþjónusta þurfi að vera betri. - fb

Hifikepunye Phama lætur af embætti eftir tíu ára starf:

Styttist í kosningar í Namibíu

FORSETINN KVEÐUR  Hifikepunye Phamba ásamt eiginkonu sinni, Pnehupifo 
Phamba, á fjölmennum kosningafundi á Sam Nujoma-leikvanginum í Windohek í 
Nam ibíu. Forsetakosningar verða í landinu á föstudaginn.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NÁTTÚRA Það er ekki eingöngu gas-
mengun frá gosinu í Holuhrauni 
sem getur valdið usla. Starfshópur 
almannavarnadeildar ríkislögreglu-
stjóra og Viðlagatryggingar Íslands 
hefur sent frá sér greinargerð sem 
hafði það að meginmarkmiði að 
greina áhrif flóða í kjölfar eldgoss í 
Bárðarbungu.

Þessi ógn hefur haft í för með sér 
aukna eftirspurn eftir rafstöðvum 
hér á landi. „Við finnum fyrir aukinni eftirspurn og 
það eru ýmis fyrirtæki sem eru að versla, bæði birgj-
ar og hjálparstofnanir,“ segir Kristófer S. Snæbjörns-
son, sölustjóri véla- og tækjadeildar hjá Merkúr, sem 
er fyrirtæki sem selur meðal annars rafstöðvar. 
Hann segir rafstöðvarnar geta bjargað miklu ef upp 
kemur rafmagnsleysi. „Þær geta bjargað miklu, sér-
staklega tölvukerfum, og þess háttar. Þessir stóru 
lagerar hjá hinum ýmsu fyrirtækjum eru mest megn-
is keyrðir af tölvum. Það eru mörg fyrirtæki sem 
ekki geta komið frá sér afurðum nema að hafa raf-
magn,“ segir Kristófer. 

Hann segir algengast að verið sé að spyrja um 
minni og meðalstórar rafstöðvar sem eru í kringum 
30 kílóvött. „Þessar minni og meðalstóru rafstöðvar  
geta bjargað tölvukerfi í miðlungsstóru fyrirtæki. 
Menn hafa greinilega varann á enda er það mun skyn-
samlegra ef við lendum í einhverju veseni,“ bætir 
Kristófer við. Fyrirspurnirnar koma víðs vegar að og 
meðal annars frá fyrir tækjum á höfuðborgarsvæð-
inu. Að undanförnu hefur þó mikið borið á fyrirspurn-
um frá fyrirtækjum á Suðausturlandi.  - glp

Flóðahætta vegna eldgoss á hálendinu hefur ýtt undir sölu á rafstöðvum:  

„Menn hafa greinilega varann á“

FLÓÐAHÆTTA  Mikil hætta er á flóðum ef eldgos verður í Bárðar-
bungu og gætu þau raskað raforkuflutningi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KRISTÓFER S. 
SNÆBJÖRNSSON

AKUREYRI Tvö verktakafyrirtæki, 
GV gröfur ehf. og G Hjálmarsson 
ehf., hafa kært útboð Akureyrar-
bæjar á snjómokstri og hálkuvörn-
um sveitarfélagsins 2015-2016 til 
úrskurðarnefndar útboðsmála. 
Telja fyrirtækin ekki hafa verið 
rétt staðið að útboðinu. 

Málið var tekið fyrir á fundi 
framkvæmdaráðs Akureyrarbæjar 
í síðustu viku og ákveðið að fresta 
því að taka ákvörðun í útboðinu þar 
til niðurstaða kærunefndarinnar 
væri fengin. Á fundinum átti að 

tilkynna niðurstöður útboðsins en 
ekki þótti eðlilegt að klára málið 
meðan það væri í kæruferli. 

Dagur Fannar Dagsson, formað-
ur framkvæmdaráðs, telur málið 
á viðkvæmu stigi. „Nú er málið í 
kæruferli og á meðan get ég ekki 
tjáð mig um málið. Hins vegar vona 
ég að þetta fái skjóta afgreiðslu hjá 
kærunefnd útboðsmála.“

Hvorki forsvarsmenn GV grafa 
ehf. né G Hjálmarssonar ehf. vildu 
veita viðtal vegna þessa þegar 
Fréttablaðið náði tali af þeim.  - sa

Útboð Akureyrarbæjar á snjómokstri og hálkuvörnum sett í uppnám:

Kærðu útboð í mokstur gatna

AKUREYRI  Forsvarsmenn GV og G 
Hjálmarssonar vildu ekki veita viðtal. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FJALLABYGGÐ Sóknarpresturinn 
á Siglufirði, Sigurður Ægisson, 
hefur undanfarin ár fengið árleg-
an styrk frá Fjallabyggð vegna 
heimasíðu sem hann heldur úti. 

Bæjarráð Fjallabyggðar sam-
þykkti fyrir sitt leyti að styrkja 
Sigurð á árinu 2015 vegna 
heimasíðunnar Siglfirðingur.
net. Bæjar stjórn á eftir að sam-
þykkja styrkveitinguna. Að sögn 
Steinunnar Maríu Sveinsdóttur, 
formanns bæjarráðs, er styrk-
urinn veittur vegna mikilvægis 
síðunnar fyrir bæjarfélagið. Hún 
sé bæði upplýsingasíða og sagn-
fræðileg heimild um byggðarlag-
ið.  - sa

Fær styrk vegna vefsíðu:

Sóknarprestur á 
fjárhagsáætlun

VERÐLAUN Cornell-
háskóli í Bandaríkj-
unum veitti for-
seta Íslands, Ólafi 
Ragnari Grímssyni, 
og íslensku þjóð-
inni heiðursverð-
laun fyrir forystu 
á sviði endurnýjan-
legrar orku og sjálfbærni. Þetta er 
í fyrsta sinn sem verðlaunin eru 
veitt og fór athöfnin fram í Íþöku í 
New York-ríki á föstudag. 

Verðlaunin, sem bera heitið The 
Atkinson Center Award for Glob al 
Leadership in Sustainable Devel-
opment, eru tengd sérstakri stofn-
un við Cornell-háskóla.  - glp

Leiðandi í sjálfbærni:

Ísland hlýtur 
verðlaun ytra

SKÁK Magnus Carlsen, Norðmað-
urinn ungi, varði heimsmeistara-
titil sinn í skák í gær, þegar hann 
sigraði í 11. skák einvígisins við 
Indverjann Viswanathan Anand. 

Sigurinn í gær tryggði Carlsen 
sex og hálfan vinning, nóg til að 
vinna tólf skáka heimsmeistara-
einvígið. 

Einvígi þeirra er hið annað í 
röðinni. Fyrra einvígið fór fram í 
Chennai í Indlandi árið 2013. Það 
endaði líka með sigri Magnusar 
Carlsen.  - sa

Varði heimsmeistaratitilinn:

Magnus Carlsen 
heimsmeistari

ÓLAFUR 
RAGNAR 
GRÍMSSON

SPURNING DAGSINS



Kynntu þér nýju sveigjanlegu Snjallpakkana
Allir sem eiga snjallsíma vita að suma mánuði talar maður meira en aðra
mánuði er maður meira á netinu í símanum. Sveigjanlegu Snjallpakkarnir
okkar eru farsímaleið þar sem þú sveigir pakkann þinn, hvort sem er í áskrift 
eða Frelsi, með því að skipta mínútum út fyrir gagnamagn eða öfugt, allt 
eftir þörfum hverju sinni. Þú stjórnar og aukakostnaðurinn er enginn!

Þú getur meira með Símanum

Snjallpakkarnir okkar

eru sveigjanlegri

E
N

N
E

M
M

 /
 N

M
6

5
6

5
8

siminn.is

Sveigðu
pakkann

fleiri MB

90 mín. | 50MB 30 mín. | 500MB60 mín. | 200MB

fleiri mín. 990 kr.

fleiri MB/GB

120 mín. | 500MB 60 mín. | 1GB90 mín. | 750MB

fleiri mín. 1.990 kr.

fleiri mín. fleiri GB

350 mín. | 1GB 120 mín. | 10GB250 mín. | 3GB

3.990 kr.

Ef þú klárar gagnamagnið 
í farsímaleiðinni geturðu nú 

skipt mínútum út fyrir gagnamagn 
og haldið áfram að vafra.
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HEYRNARSTÖ‹IN

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

VÍN, AP  Óvíst er að samkomulag náist í dag 
þegar lokafrestur í viðræðum um kjarn-
orkumál í Íran rennur út. Fundarhöld hafa 
staðið yfir í Vínarborg í Austurríki að und-
anförnu. Svo gæti farið að Íran og stórveld-
in sex sem eiga í viðræðunum muni gera 
með sér samkomulag um nýjan lokafrest.

Mögulegt er að „almennt pólitískt sam-
komulag“ náist í Vín sem báðir samn-
ingsaðilar þurfa síðan að koma sér betur 
saman um. Viðræður um samkomulagið 
þyrftu að fara síðar fram með tilheyrandi 
undirskriftum, samkvæmt upplýsingum 
frá meðlim írönsku samninganefndarinn-
ar. Í framhaldinu þyrftu samningaviðræð-
ur svo að halda enn frekar áfram um þau 
mál sem voru ekki í „almenna samkomu-
laginu“.

Þeir fulltrúar sem hafa tekið þátt í samn-
ingaviðræðunum í Vín segja að töluvert 
beri á milli í viðræðum Bandaríkjanna 
og Írans um hversu mikið Íranar þurfi að 
draga úr kjarnorkustarfsemi sinni. Banda-
ríkjamenn óttast að Íranar hafi í hyggju að 
smíða kjarnorkuvopn en þeir segjast engan 
áhuga hafa á því. Þeir séu að nota kjarn-
orkuna í friðsamlegum tilgangi til að fram-
leiða raforku.

Íranar vilja engu að síður semja við 
Bandaríkin til að binda enda á alþjóðleg-
ar refsiaðgerðir gegn þeim sem tengjast 
kjarnorkustarfseminni.

„Markmið okkar hefur verið að loka fyrir 
þær mörgu leiðir sem Íranar geta farið til 
að eignast kjarnorkuvopn,“ sagði Barack 
Obama Bandaríkjaforseti. „Á sama tíma 
þurfum við að sjá til þess að dregið verði úr 
refsiaðgerðunum skref fyrir skref ef Íran-
ar eru að gera það sem þeir eiga að gera. 
Ég held að Íranar vilji að refsiaðgerðirnar 
verði stöðvaðar þegar í stað en samt hafa 
einhverjar leiðir verið opnar á sama tíma 
og við getum ekki leyft það,“ sagði forset-
inn í viðtali í þættinum This Week á sjón-
varpsstöðinni ABC.

Stífar viðræður hafa staðið yfir í Vín 

á milli utanríkisráðherra Írans og fimm 
þjóða, Bandaríkjanna, Rússlands, Frakk-
lands, Bretlands og Þýskalands. Utanríkis-
ráðherra Kína var svo væntanlegur til 
borgarinnar í dag. Til að mynda hefur John 
Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
margsinnis fundað með Mohammad Javad 
Zarif, utanríkisráðherra Írans, í von um að 
ná samkomulagi. 

„Við leggjum hart að okkur. Við vonum að 
við séum smám saman að ná saman en það 
eru enn stór mál sem þarf að útkljá,“ sagði 
Kerry.  freyr@frettabladid.is

Óvíst að samkomulagi verði náð í 
kjarnorkuviðræðunum í Vínarborg
Lokafrestur í viðræðum Írans og fimm þjóða um kjarnorkumál Írana rennur út í Vínarborg í dag. Óvíst er hvort samkomulag næst og 
líklegt þykir að viðræðum verði haldið áfram síðar. Bandaríkjamenn óttast sem fyrr að Íranar ætli að smíða kjarnorkuvopn. 

STYÐJA ÍRAN 
 Hópur íranskra 
stúdenta sýnir  
löndum sínum 
stuðning fyrir 
framan kjarnorku-
stofnun Írans í 
höfuðborginni 
Teheran. „Burt 
með refsiaðgerð-
irnar“ stendur á 
einu skiltanna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP 

  Markmið okkar 
hefur verið að loka 

fyrir þær mörgu leiðir 
sem Íranar geta farið 

til að eignast kjarn-
orkuvopn.
Barack Obama,

Bandaríkjaforseti.

  Við leggjum hart 
að okkur. Við vonum 

að við séum smám 
saman að ná saman 
en það eru enn stór 

mál sem þarf að 
útkljá. 

John Kerry,
utanríkisráðherra Bandaríkjanna.

UMHVERFISMÁL Jón Gunnarsson, 
formaður atvinnuveganefndar 
Alþingis, segir að þegar virkjanir 
fari í nýtingarflokk í rammaáætl-
un, þurfi að fara fram umhverfis-
mat. 

Ef um eldri virkjunarkosti sé að 
ræða, falli gamla umhverfismatið 
úr gildi eftir tíu ár. Það hafi gerst í 
Bjarnarflagi og eigi einnig við um 
alla virkjunarkosti í Neðri-Þjórsá. 

Jón segir að umhverfismat sé 
mjög tímafrekt og ef Skipulags-
stofnun komist að þeirri niðurstöðu 

að forsendur hafi 
breyst og það 
þurfi að fram-
kvæma nýtt og 
ítarlegt umhverf-
ismat, eins og 
raunin sé í Bjarn-
arflagi, geti það 
tekið einhver ár.

Atvinnuvega-
nefnd fjallar nú 
um rammaáætlun. Jón segir að 
meirihluti nefndarinnar vilji færa 
Urriðafossvirkjun í Neðri-Þjórsá 

úr biðflokk í nýtingarflokk. Þá sé 
verið að að skoða að færa fleiri 
kosti í nýtingarflokk. Fullur hugur 
er í meirihluta nefndarinnar að 
fjölga valkostum í nýtingarflokki 
umfram það sem verkefnastjórn 
um rammaáætlun lagði til.

Ekki sé tímabært að greina betur 
frá því að sinni en það megi nefna 
að ekki hafi verið rök fyrir því að 
tefja framkvæmdir í Neðri-Þjórsá, 
og eins megi nefna Hagavatnsvirkj-
un, virkjun í Hólmsá við Atley og 
mögulega fleiri kosti.  - þká

Ef eldri virkjunarkostir fara í nýtingarflokk fellur gamla umhverfismatið úr gildi eftir tíu ár:

Nýtt umhverfismat getur tekið nokkur ár

URRIÐAFOSS  Meirihluti atvinnuvega-
nefndar Alþingis vill færa Urriðafoss-
virkjun í Neðri-Þjórsá úr biðflokki í 
nýtingarflokk.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

JÓN 
GUNNARSSON

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

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

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

SVONA ERUM VIÐ

119,7 stig mældist vísi-
tala kaupmáttar 

launa hér á landi 
í síðasta mánuði. Hún mældist hins 
vegar 114,4 stig á sama tíma í fyrra. 

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

SUÐLÆGAR ÁTTIR  Í dag verður þungbúið og fremur vætusamt á landinu en 
úrkomulítið NA-til. Á morgun bætir heldur í vind en það lægir á ný á miðvikudag og þá 
kólnar í veðri og búast má við stöku éljum við S- og V-ströndina. 
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www.peugeot.is

PEUGEOT 208

KOSTAR FRÁ KR. 

2.290.000 

MEÐ ÍSLENSKU LEIÐSÖGUKERFI

KR. 2.550.000 

Bernhard ehf • Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 • Akranesi, Bílver, sími 431 1985 Akureyri, Höldur, sími 461 6020 • Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535
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Eldsneytiseyðsla í blönduðum akstri fráEldsneytiseyðsla í blö 3,3 til 4,5L/100km og COCO2 útblástur (g/km) frá 85 til 104.

Þú finnur okkur á

facebook.com/PeugeotIceland

NÚ FÁANLEGUR MEÐ 
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EKKI VILLAST
VIÐ KAUP Á NÝJUM BÍL
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RISTAÐU BRAUÐIÐ
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Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Síðumúli 16   •   108 Reykjavík   •    Sími 580 3900   •    www.fastus.is

Veit á vandaða lausn

Brauðrist
• 2 brauðsneiðar 
• Auðvelt að þrífa  

   Kr. 16.009,-

Dualit vörurnar eru margverðlaunaðar 
og hafa fengið m.a. stimpilinn 

frá Good Housekeeping Institute.

1. Hvaða þjóð fékk á sæti á HM í 
handbolta í Katar ásamt Íslandi?
2. Hver tók sæti Björgvins Skúla Sig-
urðssonar í stjórn Arion banka?
3. Hvaða þekkta skipi stelur Steindi í 
nýju þáttaröðinni Hreinum Skildi til 
að sigla til Ibiza?

SVÖR

1. Sádí-Arabía. 2. Brynjólfur Bjarnason, 
fyrrverandi framkvæmdarstjóri Framtaks-
sjóðs Íslands. 3. Herjólfi .

KÍNA, AP Fimm létu lífið og 54 slösuðust að því er stjórnvöld í 
Kína sögðu í gær um afleiðingar öflugs jarðskjálfta sem reið 
yfir strjálbýlt fjallahérað í vesturhluta Kína á laugardag. Meðal 
þeirra slösuðu eru grunnskólabörn sem meiddust í atgangi sem 
varð þegar ofsahræðsla greip um sig.

Bandaríska veðurstofan segir  að skjálftinn, sem sagður er 
5,9 að stærð, hafi orðið um 30 kílómetra frá Kangding-sýslu í 
Sichuan-héraði á laugardag. Kínverska jarðskjálftastofnunin 
segir stærð skjálftans hafa verið 6,3.

Síðdegis í gær var einnig einnar manneskju saknað eftir 
skjálftann, að sögn héraðsstjórnarinnar í Ganzi sem nær einnig 
yfir Kangding.

Þá kemur fram í upplýsingum stjórnvalda að um 30 heimili 
hafi hrunið og 2.630 önnur orðið fyrir miklum skemmdum.  - óká

SLÖSUÐUM 
SINNT  Læknir 
á sjúkrahúsi 
í Kangding-
sýslu hugar 
að sjúklingi 
sem meiddist 
í öflugum jarð-
skjálfta sem 
reið yfir um 
helgina.
  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Jarðskjálfti af stærðinni 5,9 til 6,3 olli manntjóni og umtalsverðum eignaspjöllum í vesturhluta Kína:

Fimm létu lífið og 54 meiddust í jarðskjálfta

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

ÍSRAEL, AP Ákvörðun ríkisstjórn-
ar Ísraels í gær um að samþykkja 
lagafrumvarp þar sem Ísraelsríki 
er skilgreint sem ríki gyðinga er 
sagt líkleg til að verða sem olía 
á eld í samskipum við arabíska 
íbúa landsins. Fjórtán ráðherrar 
greiddu frumvarpinu atkvæði, en 
sex ráðherrar úr tveimur flokkum 
voru á móti.

Ákvörðunin, sem þegar hefur 
vakið heitar umræður sem gætu 
jafnvel ógnað fjölflokkasamstarfi 
ríkisstjórnar Benjamins Netan-
jahu, forsætisráðherra Ísrael, 
kemur í kjölfar vikulangra átaka 
sem upp hafa komið í samskiptum 
gyðinga og araba í landinu. Hún 
er af gagnrýnendum sögð skaða 

ímynd landsins 
sem lýðræðisrík-
is og illa tímasett 
þegar aðstæð-
ur séu jafnvið-
kvæmar og raun 
beri vitni. Frum-
varpið fer nú frá 
ríkisstjórninni 
aftur til þings-
ins þar sem kosið 

verður um það.
Ísrael hefur allt frá sjálfstæð-

isyfirlýsingu landsins 1948 skil-
greint sig sem „gyðingaríki“, en 
nýju lögin gera skilgreininguna 
hluta af „grunnlögum“ eða því 
sem svarar til stjórnarskrár Ísra-
els.  - óká

BENJAMIN 
NETANJAHU

SKEMMDARVERK  Palestínskur maður 
bendir á veggjakrot landtökumanna 
úr hópi Ísraela sem reyndu að kveikja 
í heimili hans á Vesturbakkanum. Á 
veggnum stendur „Dauða yfir araba!“.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Þrátt fyrir mótatkvæði hefur ríkisstjórn Ísraels samþykkt umdeilda löggjöf:

Lög um Ísrael sem ríki gyðinga

STJÓRNSÝSLA Enginn yfirmaður 
lögreglu í lögreglustjóraumdæm-
um landsins sem Fréttablaðið 
ræddi við í gær kannast við það 
að starfsmaður ráðneytis, aðstoð-
armaður ráðherra dómsmála eða 
ráðherra sjálfur hringi og biðji 
um gögn í sakamálarannsókn á 
vegum lögregluembættisins. Sumir 
lögreglustjórar, sem Fréttablaðið 
náði tali af í gær, furða sig á vinnu-
brögðum lögreglustjórans á Suður-
nesjum.  

Í yfirlýsingu sem Sigríður Björk 
Guðjónsdóttir, fyrrverandi lög-
reglustjóri á Suðurnesjum, sendi 
frá sér 18. nóvember síðastliðinn 
segir hún að á þessum tíma hafi 
verið töluverð samskipti á milli 
ráðuneytisins og embættis lög-
reglustjórans á Suðurnesjum um 
ýmis mál. Einnig segir hún að emb-
ættinu beri að veita ráðuneyti, sem 
æðra stjórnvaldi, þær upplýsingar 
sem það óskar. 

Hins vegar 
var aldrei um 
formlega beiðni 
frá ráðuneytinu 
að ræða heldur 
aðeins óform-
legt símtal Gísla 
Freys Valdórs-
sonar við Sigríði 
Björk þar sem 
Gísli Freyr biður 
hana um trúnaðargögn úr saka-
málarannsókn. Ennfremur segir 
Sigríður Björk í viðtali við RÚV að 
hún hafi aldrei, meðan málið var til 
rannsóknar, tilkynnt um samskipti 
sín við Gísla Frey.

Þeir lögreglustjórar sem Frétta-
blaðið náði tali af í gær, auk fyrr-
verandi lögreglustjóra, eru allir 
á einu máli um að framkvæmd 
þá sem lögreglustjórinn á Suður-
nesjum viðhafði í umræddu máli 
þekki þeir ekki úr störfum sínum. 
Enginn kannaðist við að hafa feng-

ið viðlíka símtal. Einn lögreglu-
stjóri kallar þessi vinnubrögð 
„undarleg“ og segir að þetta mál 
gæti orðið lögreglustjóranum í 
Reykjavík afar erfitt. Annar lög-
reglustjóri telur að öll svona mál 
og allar fyrirspurnir eigi að vera 
skriflegar og þannig eigi einnig að 
svara.

Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðu-
neytisstjóri í innanríkisráðuneyt-
inu, telur aðstoðarmenn ekki hafa 
heimild til að óska eftir gögnum 
um einstök mál sem heyra undir 
ráðherra þeirra. Aðstoðarmenn 
geti einungis óskað eftir gögnum 
sem varða pólitísk störf ráðherra 
sem þeir vinna fyrir eða stefnu-
mótun. Ragnhildur bendir jafn-
framt á að rannsókn lögreglu á 
sakamálum og meðferð ákæru-
valds lýtur ekki eftirliti dóms-
málaráðherra heldur ríkissak-
sóknara sem er æðsti handhafi 
ákæruvalds.  sveinn@frettabladid.is

Lögreglustjórar furða 
sig á verklagi Sigríðar 
Lögreglustjórar víða um land sem Fréttablaðið ræddi við í gær kannast ekki við 
það verklag sem Sigríður Björk Guðjónsdóttir, fyrrverandi lögreglustjóri á Suður-
nesjum, viðhafði í samskiptum sínum við Gísla Frey Valdórsson í lekamálinu. 

GÍSLI FREYR 
VALDÓRSSON

SIGRÍÐUR BJÖRK Á FUNDI STJÓRNSKIPUNARNEFNDAR  Lögreglustjórar kannast ekki við það verklag sem lögreglustjórinn á 
Suðurnesjum viðhafði í lekamálinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEISTU SVARIÐ?
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Philips HX6711
Sonicare tannbursti með hleðslu. Stillingar
fyrir 2ja mín. hreinsun með 30 sek. hvítun.

HealthyWhite

með Android

FYRIR HVÍTARI TENNUR

Philips AE2800
Vandað útvarp með
stöðvaminnum og
klukku.

Princess 173000
Flottur fondú pottur
tilvalinn fyrir súkkulaði eða
ostafondú. 6 pinnar fylgja.

Princess 221203
600w töfrasproti með hraðastillingum 
og túrbó. Ryðfríir stálhnífar og þægilegt 
handgrip. Auðvelt að þrífa. Þeytari, 
hakkari, skál og geymslustandur fylgir.

SJÁLFVIRK
GÓLFMOPPA

iRobot Braavia 380 
Sjálfvirk hljóðlát 
skúringarmoppa, bæði fyrir 
blautt og þurrt – algjör snilld

Elna ELNA220EX
Saumavél með 15 sporgerðir. 
Sporatafla að framan. Stilliskífa 
fyrir spor. Nál stillanleg frá miðju. 
Spóluvinda og tvinnahnífur. 4 
gerðir saumfóta. Overlock. Ábreiða 
og íslenskur leiðarvísir fylgir.
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Kenwood CH550
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2 hraðastillingum. 500ml ílát.
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ÞRÁÐLAUS BLUETOOTH 
HEYRNARTÓL Í ÚRVALI

VERÐ
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14.995

Philips BT2500W
Flottur þráðlaus bluetooth 
ferðahátalari. Innbyggður 
hljóðnemi og því hægt að 
svara símtölum í gegnum 
hátalarann.
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Kenwood KMC570

TATASKA, 1616GB 
KORT OOGG WIFI 
ADAPTETER 
FYLGJAGJA!
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Erfðir brjóstakrabbameins

NÁTTÚRA Veðurblíða hefur ríkt á 
landinu í haust og er nóvember-
mánuður einn sá hlýjasti í manna 
minnum. Til að mynda hefur hita-
stig í nóvember verið fjórum gráð-
um hærra en í meðalári. 

Til marks um blíðuna er að á 
Akureyri hefur verið nær snjó-
laust allan nóvembermánuð og 
frostdagar sárafáir.  

Ekki er vitað með vissu hvað 
veldur þessum hlýindum. Margir 
hafa viljað bendla eldsumbrotin í 
Holuhrauni við þá veðurblíðu sem 
nú ríkir. Þótt ekki sé hægt að stað-
festa slíkt með nútímavísindum 
eru til gamlar sagnir sem tengja 
eldgos og veðursæld. Þetta segir 
Símon Jón Jóhannsson, þjóðhátta-
fræðingur. 

„Það eru til gamlar sagnir sem 

segja frá því að líklegra sé að gjósi 
á Íslandi í góðri tíð. Því hefur verið 
haldið fram að þegar tíðin er góð 
þá sé líklegra að fari að gjósa. 
Hins vegar er ekkert hægt að 
segja til um hvað komi á undan, 
góða veðrið eða eldgosið,“ segir 
Símon Jón.  - sa

Einn hlýjasti nóvember í manna minnum:

Sagt er að frekar 
gjósi í hlýju veðri

Í HOLUHRAUNI  Mengun er enn mikil frá Holuhrauni þar sem hraunið streymir 
fram með sama hætti og verið hefur síðustu vikur.  MYND/MAGNÚS TUMI GUÐMUNDSSON

  Því hefur verið 
haldið fram að þegar tíðin 

er góð þá sé líklegra að 
fari að gjósa. Hins vegar er 

ekkert hægt að segja til 
um hvað komi á undan, 

góða veðrið eða eldgosið.
Símon Jón Jóhannsson,

þjóðháttafræðingur.

Fátækt er gífurlegt vandamál í Pakistan

MATARTÍMINN UNDIRBÚINN  Pakistönsk fjölskylda undirbýr matmálstíma fyrir utan heimili sitt í útjaðri borgarinnar 
Lahore í gær. Opinberar tölur í Pakistan áætla að einungis 58 prósent þjóðarinnar séu læs og að 22 prósent, rúmur fimmt-
ungur landsmanna, búi við fátæk. Hagfræðingar ótengdir stjórn Pakistans eru hins vegar sagðir telja að raunin sé nær því að 
30 prósent íbúa búi við fátækt.  NORDICPHOTOS/AFP

Ver breyttar áherslur

1BANDARÍKIN, AP Barack Obama Bandaríkjaforseti gefur lítið fyrir gagn-
rýni repúblikana á ákvörðun hans um að aflétta þeirri ógn, sem hvílt hefur 

yfir milljónum ólöglegra innflytjenda í Bandaríkjunum, að þeim verði vísað úr 
landi. Í viðtali í þættinum This Week á sjónvarpsstöðinni ABC í gær sagði hann 
mikilvægt að forgangsraða þannig að áhersla verði lögð á að vísa glæpamönn-
um úr landi og fólki sem nýkomið sé til landsins, en hlífa þeim sem verið hafi 
í Bandaríkjunum í að minnsta kosti fimm ár og náð að festa þar rætur.

45 fórust á blakmóti

2AFGANISTAN, AP Að minnsta kosti 45 fórust og tugir særðust þegar 
sjálfsmorðsárásarmaður sprengdi sig í loft upp á blakmóti í austurhluta 

Afganistans í gær. Þetta er mannskæðasta hryðjuverkaárásin í landinu á þessu 
ári. Árásin var gerð nokkrum klukkustundum eftir að þing landsins samþykkti 
að leyfa hermönnum frá Bandaríkjunum og Nató að dvelja í landinu lengur en 
út þetta ár. Árásarmaðurinn hafði laumað sér inn í hóp áhorfenda þegar hann 
setti sprengibúnaðinn af stað. Enginn hafði í gær lýst ábyrgð á verknaðinum.

Verður ekki forseti til æviloka

3 MOSKVA, AP Vladimír Pútín segist ekki ætla 
að verða forseti Rússlands alla sína ævi. 

Samkvæmt viðtali við rússnesku fréttastofuna 
Tass mun hann í síðasta lagi láta af embætti árið 
2024 eins og stjórnarskráin kveður á um. „Að 
vera lengur en það í embætti yrði „skaðlegt fyrir 
þjóðina og það má ekki gerast“, sagði Pútín, sem 
er 62 ára. Hann bætti við að það færi eftir stöðu 
landsins og „eigin skapi“ hvort hann byði sig fram 
til fjórða kjörtímabilsins árið 2018 en hann komst 
fyrst til valda árið 2000.

HEIMURINN

1
2

3



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
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Sveigjanleg starfslok  
     og atvinnumál 60 ára og eldri

RÁÐSTEFNA  ›  Hótel Natura ›  þriðjudagur 25. nóv 2014  ›  kl 13:30-15:40

 DAGSKRÁ

13:30 Setning: Þórey S. Þórðardóttir  
 framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða   

13:40 Ávarp: Eygló Harðardóttir,  
 félags- og húsnæðismálaráðherra

13:55 Má ég – Get ég – Vil ég?  
 Jóna Valgerður Kristjánsdóttir,  
 formaður Landssambands eldri borgara

14:10 Kiknar vinnandi fólk undan ellibyrðinni?   
 Miðað við áætlaða hlutfallslega breytingu  
 úr 6:1 í 2:1 á 40 árum. Hannes G. Sigurðsson,  
 aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins

14:25 Er hægt að gera nýja kynslóðasátt?  
 Gylfi Arnbjörnsson, forseti Alþýðusambands Íslands

14:40 ,,Ég vona bara að ég verði ekki settur einhvers  
 staðar í að skrúfa númeraplötur á bíla“.   
 Rannsókn á því hvað hvetur miðaldra og eldra fólk  
 í starfi og stuðlar að starfsánægju þess. Jóna Valborg  
 Árnadóttir, MS í mannauðsstjórnun.

14:55 Hvernig gerum við eldra fólk samkeppnishæfara  
 á vinnumarkaði?  Jón H. Magnússon, lögfræðingur 

15:10 Pallborðsumræður frummælenda

15:40 Ráðstefnuslit
 
 Fundarstjóri: Pétur Magnússon,  
 formaður Öldrunarráðs Íslands

ALLIR VELKOMNIR  - AÐGANGUR ÓKEYPIS

Jólaundirbúningur í París

SÖLUBÁSAR SETTIR UPP  Fólk á gangi fram hjá jólasölubásum sem verið er að 
setja upp á Champs-Elysées í París, höfuðborg Frakklands. Langt er liðið á nóvem-
ber og hefðbundinn jólaundirbúningur hafinn víða um heim. NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Óður maður, vopn-
aður sleggju og hamri, gekk ber-
serksgang á Miklubraut á laugar-
dagskvöld. Tvisvar var ekið á 
manninn þar sem hann hljóp á 
móti umferð og reyndi að komast 
inn í bíla. Vitni segjast aldrei hafa 
séð annað eins.

Í skýrslu lögreglu segir einungis 
að maður í mjög annarlegu ástandi 
hafi verið handtekinn á Miklubraut 
klukkan hálf sjö, grunaður um 
eignaspjöll. Áverkar hans virðast 
hafa verið minniháttar. - khn

Handtekinn fyrir eignaspjöll:

Berserkur æddi 
á móti umferð

ALÞINGI Oddný Harðardóttir, fulltrúi Samfylk-
ingarinnar í fjárlaganefnd, segir að fjárlaganefnd 
hafi rætt vanda Landspítalans, áhrif matar skatts 
og fjöldatakmarkanir í framhaldsskóla að undan-
förnu.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætis-
ráðherra sagði í ræðu á haustfundi framsóknar-
manna á Höfn í Hornafirði að í byrjun nýrrar 
viku yrði traustari stoðum rennt undir fjölmörg 
mikilvæg verkefni og stofnanir ríkisins.

Þannig munu heilbrigðis- og menntastofnan-
ir fá aukin framlög en einnig aðrar grunnstoðir 
eins og Landhelgisgæslan og mikilvæg verkefni á 
borð við lýðheilsuátak og byggðamál.

Á næsta ári verði framlög til Landspítalans þau 
mestu sem þau hafa verið frá 2008, ekki aðeins í 
krónutölu heldur að raunvirði. Flestar vörur muni 
lækka í verði og nauðsynleg lyf alveg sérstak-
lega. Heildaráhrif breytinganna þýði að neyslu-
skattar lækki verulega og, það sem sé mikilvæg-
ast, áhrifin yrðu mest hjá þeim tekjulægstu.

Vigdís Hauksdóttir, formaður fjárlaganefnd-
ar, baðst undan viðtali í morgun og sagði tíðinda 
að vænta eftir fund fjárlaganefndar á morgun. 
Oddný Harðardóttir, fulltrúi Samfylkingar í fjár-
laganefnd, segir þetta hljóma vel en hún trúi því 
ekki fyrr en hún sjái það. Hún sagði að miðað við 
þetta hlyti læknadeilan að leysast fljótlega. - þká

Í RÆÐUSTÓL  Oddný Harðardóttir, fulltrúi Samfylk-
ingar í fjárlaganefnd, segist passlega trúuð á að aukin 
fjárframlög til heilbrigðismála gangi eftir.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Segist trúa því að fjárframlög verði aukin til heilbrigðismála þegar hún sjái það gert:

Fjárlaganefnd ræðir vanda Landspítalans
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Framtíðarsýn Landsvirkjunar er að vera framsækið raforkufyrirtæki á 
sviði endurnýjanlegra orkugjafa. Við störfum í alþjóðlegu umhverfi og 
viljum vera meðal þeirra bestu sem vinna og selja orku. Á haustfundinum 
munum við fjalla um þær spennandi áskoranir og tækifæri sem 
Íslendingar standa frammi fyrir í orkuvinnslu og raforkusölu.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra
Ávarp

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar
Nýtt markaðsumhverfi – fjölbreytt eftirspurn 

Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar
Mikilvægi rammaáætlunar – áskoranir og tækifæri 

Endurnýjanlegir orkugjafar og nýir virkjanakostir  

Óli Grétar Blöndal Sveinsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs
Vatnsaflskostir  

Margrét Arnardóttir, verkefnastjóri vindorku
Vindorkukostir  

Gunnar Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs
Jarðvarmakostir

Umræður  

Fundarstjóri: Brynja Þorgeirsdóttir, dagskrárgerðarmaður

JAPAN, AP Jarðskjálfti upp á 6,7 í 
fjalllendi miðsvæðis í Japan seint á 
laugardagskvöld olli meira tjóni en 
talið var í fyrstu. Skjálftinn varð á 
svæði þar sem vetrarólympíuleikar 
voru haldnir árið 1998

Þegar aðstæður voru kannaðar 
í birtingu í gær kom í ljós að 50 
heimili hið minnsta höfðu eyðilagst 
í tveimur þorpum og 41 hafði slas-
ast á svæðinu, þar af sjö alvarlega. 
Samkvæmt upplýsingum yfirvalda 
voru beinbrot algengustu meiðslin.

Skjálftinn, sem var 6,7 að stærð, 
reið yfir klukkan að ganga ellefu 
á laugardagskvöld vestur af Nag-
ano-borg og voru upptökin á fimm 
kílómetra dýpi, að sögn Veðurstofu 
Japans, eftir að búið var að greina 
gögn og endurmeta bæði stærð og 
dýpt skjálftans. Bandaríska veður-

stofan skráir skjálftann sem 6,2 
að stærð. Vegna þess að skjálftinn 
varð inni í landi var engin hætta á 
flóðbylgjum vegna hans.

Rio Nishino, veitingahúsaeig-
andi í Hakuba, skíðabæ vestur 
af Nagano, sagði japönsku sjón-
varpsstöðinni NHK, að hann hefði 
„aldrei upplifað jafn harðan jarð-
skjálfta“. Hliðrunarhreyfing-
ar jarðar hafi verið „ógurlegar“. 
Nishino segist hafa verið stadd-
ur í vínkjallara veitingastaðarins 
þegar skjálftinn varð, en þar hafi 
ekkert brotnað.

Kjarnorkueftirlitsstofnun Jap-
ans segir enga truflun skráða 
vegna skjálftans í kjarnorkuver-
unum þremur sem er að finna á 
svæðinu sem skjálftinn náði til. 
Enn er slökkt á öllum kjarnorku-

verum í Japan eftir jarðskjálfta 
upp á 9,0 og flóðbylgju sem kom 
í kjölfarið árið 2011. Þær jarð-
hræringar ollu bráðnun í þremur 
kjarnakljúfum í Fukushima Dai-
ichi-orkuverinu.

Fukushima er um 250 kílómetra 
norðaustur af svæðinu þar sem 
jarðskjálftinn varð um helgina.

Svæðið sem verst varð úti virð-
ist vera Habuka, þar sem vetraról-
ympíuleikarnir voru haldnir árið 
1998. Þar eyðilögðust að minnsta 
kosti 47 heimili og sautján manns 
slösuðust, að sögn almannavarna 
í Japan. Sjö heimili til viðbótar 
eyðilögðust í Otari, nærliggjandi 
þorpi norður af svæðinu. Þá segja 
talmenn yfirvalda að iðnaðar- og 
skrifstofuhúsnæði hafi einnig 
orðið fyrir skemmdum.  - óká

LOFTMYND  Svona er ástandið í skíðabænum Hakuba í Nagano-héraði í Japan eftir 
jarðskjálftann um helgina.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Jarðskjálfti sem á laugardagskvöld reið yfir í fjalllendi vestur af borginni Nagano í Japan er sagður hafa verið 6,7 að stærð:

Tjón vegna skjálftans er meira en talið var í fyrstu

TÚNIS Forsetakosningar fóru 
fram í Túnis í gær, þær fyrstu 
í landinu síðan 2011 þegar bylt-
ing sem kennd 
er við arabíska 
vorið hófst í 
landinu.

Meira en 25 
manns voru í 
framboði en 
fyrirfram var 
talið líklegast að 
Moncef Marz-
ouki, núverandi 
forseti, og Beiji Caid Essebsi, 
fyrrverandi forsætisráðherra, 
myndu berjast um völdin.

Kosningarnar eru liður í þeim 
breytingum á stjórnarfarinu sem 
ráðist var í í Túnis í kjölfar arab-
íska vorsins. Þingkosningar voru 
í landinu í október.

Arabíska vorið byrjaði í Túnis 
og þykir vel hafa tekist til í ferl-
inu í kjölfar byltingarinnar, þar 
sem meðal annars hefur verið 
lítið um ofbeldi í landinu.  - skh

MONCEF 
MARZOUKI

Sögulegur dagur í Túnis:

25 voru í fram-
boði til forseta

ÞÝSKALAND Málverk sem talið er 
vera eftir Adolf Hitler var selt 
á 130 þúsund evrur eða rúmar 
20 milljónir króna á uppboði í 
Þýskalandi um helgina.

Málverkið sem er frá árinu 
1914 er af gamla ráðhúsinu í 
München en Hitler bjó einmitt í 
þeirri borg á árunum fyrir fyrri 
heimsstyrjöld. Seljandinn fékk 
málverkið í arf en það var upp-
haflega keypt árið 1916. Myndin 
er merkt A. Hitler.

Talið er að Adolf Hitler hafi 
málað um tvö þúsund myndir á 
árunum 1905 til 1920. Tólf buðu 
í málverkið á uppboðinu í gær en 
kaupandinn er frá Miðausturlönd-
um.  - hks

Mynd eftir Hitler boðin upp:

Seld á rúmar 20 
milljónir króna

MÁLVERKIÐ UMDEILDA  Ljósmynd 
sem tekin var í gær af vatnslitamynd-
inni „Altes Rathaus“ frá 1914 af „gamla 
ráðhúsinu“ í München.  NORDICPHOTOS/AFP
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Félagsfundur
Fundur verður haldinn þriðjudaginn 25. nóvember 2014. 

kl 17:30 í Skútunni, Hólshrauni 3, Hafnarfirði

Dagskrá:
1. Kjaramál / kynning á Gallupkönnun Flóabandalagsins.
2. Áhrif vaktavinnu á líðan fólks og heilsufar.
 Frummælandi: Lára Sigurðardóttir læknir.
3. Kosning  samningarnefndar.
4. Kynning  á breytingum á reglugerð sjúkrasjóðs
5. Önnur mál

Léttar veitingar

Stjórn Vlf. Hlífar

Þ
að liggja mörg handtök að baki, mikið hugvit, áræðni, 
þolinmæði og margt sem prýðir margt gott fólk, í þeirri 
vegferð Íslendinga að fá meira fyrir hvert kíló af fiski 
en allar aðrar þjóðir. Vegna þessa árangurs hefur tekist 
að gera svo margt. Hér á landi hafa verið unnin ótrúleg-

ustu afrek í þróun í verkun, vinnslu og veiðum. Árangurinn talar 
sínu máli.

Með þá vissu að á hrunárinu, 2008, var eigið fé íslenskra 
sjávarútvegsfyrirtækja neikvætt um áttatíu milljarða króna, 
en er nú jákvætt um 107 milljarða, er ástæða til að bera sig vel. 
Þessi árangur einnar atvinnugreinar hlýtur að vera einstakur, hið 
minnsta fátíður. Svo merkilegur er þessi mikli viðsnúningur. Og 
honum ber að fagna.

Íslenski sjávarklasinn, sem er 
eitt það merkilegasta í nýsköpun 
á Íslandi, hefur tekið saman 
skýrslu um stöðu sjávarútvegs-
ins í lok árs 2013. Þar má lesa 
að á síðasta ári var hlutdeild 
sjávarklasans í vergri þjóðar-
framleiðslu 25 til 30 prósent, að 
25.000 starfsmenn eru í sjávar-

klasanum, að á árinu 2013 veiddum við Íslendingar 1.363.000 
tonn af fiski, að útflutningsverðmætið var 272 milljarðar, að 
uppsjávaraflinn dróst saman um 120 þúsund tonn, að veitt var 86 
þúsund tonnum meira af bolfiski en árið á undan, að tólf prósent 
vöxtur var hjá tæknifyrirtækjum í sjávarklasanum, að frá 
árinu 2008 hefur nemendum í sjávarútvegstengdu námi fjölgað 
um 73 prósent, að frá því að makrílveiðar hófust hér, árið 2007, 
hefur útflutningsverðmæti makríls numið rétt um eitt hundrað 
milljörðum króna, að nú eru í smíðum að minnsta kosti tíu stór 
og afkastamikil veiðiskip fyrir íslenskar útgerðir, þjónustufyrir-
tækin mörg hver tvöfalda verkefni sín á milli ára, að arðgreiðslur 
stærstu fyrirtækjanna eru stundum tvöfalt meiri en það sem þau 
borga í veiðigjald. 

Hér eru staðreyndir sem ber að huga að. Hafa verður samt 
hugfast að þetta jákvæða á ekki við um allar útgerðir. Því miður. 
Síðasta ríkisstjórn tók ákvörðun, þegar hún setti á sérstaka veiði-
gjaldið og hvernig það lagðist á fyrirtækin, að fækka smærri 
útgerðum, hún sá til þess að sumar þeirra smærri gáfust upp og 
þær stærri keyptu þær minni upp. Núverandi ríkisstjórn sagðist 
ætla að breyta þessu, en sama þróun er í gangi. Nýjasta dæmið 
er sennilega sala á Gullbergi á Seyðisfirði til Síldarvinnslunnar í 
Neskaupstað.

Framundan eru mikil átök um framtíðarskipan sjávarútvegs á 
Íslandi. Ekki er hægt að skilja sjávarútvegsráðherrann á annan 
veg en þann að hann muni leggja til það sem hann kallar hóflegt 
veiðigjald, lesist lágt veiðigjald.

Sjávarútvegurinn er glæsileg atvinnugrein. Í stað þess að gera 
þjóðinni sem mesta og besta grein fyrir hvernig hefur tiltekist, er 
nú gripið til þess að segja þá sem óttast áform ríkisvaldsins ekki 
þekkja til, ekki skilja og ekki vita. 

Það er kallað eftir opinni og upplýstri umræðu um framtíðar-
planið. Umræðu byggðri á rökum, ekki ágiskun eða áróðri.

Framundan eru hörð átök um sjávarauðlindina:

Höldum okkur 
við staðreyndir

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is

Nú er svo komið að nokkur sátt ríkir um 
það innan ferðaþjónustunnar á Íslandi að 
skapa þurfi sérstakan tekjustofn til þess 
að fjármagna viðhald og uppbyggingu á 
og við ferðamannastaði á landinu. Skiptar 
skoðanir eru á því hvernig best sé að haga 
gjaldheimtu. Nokkrar leiðir hafa verið 
nefndar til að búa til tekjustofna, þ.  á  m. 
innleiðing s.k. náttúrupassa, komu- eða 
brottfarargjald, hækkun virðisaukaskatts 
á einhverjar tegundir ferðaþjónustu,  gisti-
náttagjald og sérstakur  skattur á gistingu 
sem hefði beina tengingu við sveitarfélög  
og myndi um leið tryggja þeim sneið af 
kökunni.  Sú leið sem ráðherra ferðamála, 
Ragnheiður Elín Árnadóttir,  hefur valið að 
setja í frekari útfærslu er hin svokallaða 
náttúrupassaleið og er frumvarp um upp-
töku hans í undirbúningi. 

En hvað mælir gegn náttúrupassanum?
1  Ef náttúrupassi  á að skila tilætluðum 
tekjum myndi hann útheimta mjög kostn-
aðarsamt kerfi  með mikilli skriffinnsku,  
umfangsmiklu eftirlitskerfi og háum 
markaðs, sölu- og dreifingarkostnaði
2  Gjald fyrir náttúrupassa þyrfti að vera 
hlutfallslega hátt til þess að standa undir 
eigin kostnaði og rekstri. Það er því mikil 
hætta á að  gagnvart erlendum ferðamönn-
um myndi það hafa áhrif á eftirspurn eftir 
Íslandsferðum og skerða samkeppnishæfni 

Íslands á alþjóðlegum ferðamörkuðum.
3  Að innleiða náttúrupassann er mjög flók-
ið í allri framkvæmd, hvar sem niður er 
borið – sem dæmi má nefna að bara það að 
selja hann (hver, hvar, hvenær, hvernig) er 
mjög erfitt að finna viðunandi lausn á.
4  Náttúrupassi myndi hafa slæm áhrif 
á  ásýnd landsins  og skerða náttúruupp-
lifun ferðamanna – girðingar, tollahlið, 
gjaldheimtumenn, verðir, eftirlitsmenn og 
annað þess háttar myndu verða mikið lýti á 
landslaginu og upplifun þess, sem er helsta 
aðdráttaraflið í íslenskri ferðaþjónustu.
5  Náttúrupassinn er  í andstöðu við vilja og 
sannfæringu stórs hluta þeirra sem reka 
og starfa við ferðaþjónustu í landinu, en 
án góðrar samvinnu við þá verður erfitt að 
hrinda verkinu í framkvæmd.

Allar hinar hugmyndirnar eru  einfald-
ari, skilvirkari og hafa miklu minni kostn-
að í för með sér. Allar tryggja þær örugg-
ari tekjur. Því er það með öllu óskiljanlegt 
að ráðherra ferðamála ætli að halda áfram 
með þessa vondu hugmynd.  Náttúrupass-
anum verður þar að auki þrengt upp á 
atvinnugreinina, sem vill ekkert með hann 
hafa. Enn er ekki orðið of seint að skipta 
um skoðun og hvetjum við ráðherra ferða-
mála til að hugsa sinn gang mjög vandlega 
áður en hún leggur fram frumvarp til upp-
töku náttúrupassa. 

5 góð rök gegn náttúrupassa!
FERÐAMENN

Bjarnheiður 
Halldórsdóttir
framkvæmdastjóri 
ferðaskrifstofunnar 
Katla DMI ehf.

Pétur Óskarsson
framkvæmdastjóri 
sumarhúsamiðlun-
arinnar VIATOR ehf.

Kalda stríðið upprisið
Það getur verið gaman, og forvitnilegt 
að fylgjast með skrifum ritstjóranna 
fyrrverandi, Styrmis Gunnarssonar af 
Morgunblaðinu og Svavars Gestssonar 
af Þjóðviljanum. Tilefnið er eðlilega 
njósnajátningar Styrmis. Þeir skiptast 
á skrifum og sækja í tilvitnanir hvor 
frá öðrum og meira að segja hefur 
verið vitnað í minningargrein. Styrmir 
skrifar nú: „Fyrir tveimur árum lýsti 
Svavar Gestsson áhrifum þessara 
frétta á þann veg að ég hefði 
verið „meiri gerandi í innri 
málum Alþýðubandalags-
ins“ en ég hafi sjálfur gert 
mér grein fyrir. Nú segir 
hann um þessa sömu frétta-
öflun að hún sé „bull“. 
Hvernig á að skilja 
Svavar Gestsson?!“

Styrmir og Sigmundur Davíð
Ögn meira af Styrmi Gunnarssyni, 
en hann hreifst af ræðu Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar sem hann 
flutti á miðstjórnarfundi Framsóknar-
flokksins. „Öflugur málflutningur 
forsætisráðherra er athyglisverður 
ekki sízt vegna þess að hann hefur 
legið undir ámæli stjórnarandstöðu 
fyrir að víkjast undan umræðum um 
meginmál ríkisstjórnarinnar á Alþingi. 
Og vissulega var erfitt að skilja fyrir 
skömmu að mikilvægara hefði verið 
fyrir ráðherrann að sitja fund með 
ASÍ en sinna umræðum á sjálfu 
Alþingi um grundvallarmál. Mátti ekki 
fresta fundinum með ASÍ um nokkrar 
klukkustundir fram á kvöld?“ Það 

er ekki ónýtt fyrir for-
sætisráðherra að hafa 
þennan stuðning.

Egill og Sigmundur Davíð
Egill Helgason gleymir fáu, og ekki 
áramótaávarpi Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar, og rifjar upp hluta 
þess. En forsætisráðherrann sagði þá 
meðal annars: „Á nýja árinu og árunum 
sem á eftir fylgja þurfum við að auka 
kaupmátt Íslendinga jafnt og þétt. Það 
ætlum við að gera í sameiningu. Sér-
staklega þarf að bæta áþreifanlega kjör 
þeirra lægstlaunuðu en þau eru miklu 
lakari en við getum talið ásættanlegt. 
En það þarf líka að rétta hlut milli-

tekjuhópanna sem hafa 
tekið á sig miklar byrðar 
á undanförnum árum“. Í 
þættinum Sprengisandi 
í gær kallaði Egill eftir 
þjóðarsátt um vilja for-

sætisráðherrans.
 sme@frettabladid.is
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Hagvöxtur og lífskjör

Miðvikudagur 26. nóvember kl. 8.30–10.00 í Silfurbergi Hörpu.  
Boðið verður upp á léttan morgunverð frá kl. 8.00. 

Hagspá Landsbankans kynnt á morgunfundi í Hörpu

Dr. Daníel Svavarsson 
forstöðumaður Hagfræðideildar 
Landsbankans, kynnir greiningu 
á þróun og horfum í efnahags-
málum.

Gunnar Alexander Ólafsson
heilsuhagfræðingur ræðir  
stöðu og horfur í heilbrigðis-
þjónustu á Íslandi.

Björgvin Skúli Sigurðsson 
markaðs- og viðskiptaþróunar-
sviði Landsvirkjunar, �allar um  
orkuiðnaðinn og möguleika  
Íslands til framtíðar.

Fundarstjóri er Þórdís Ingadóttir, dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
Skráning á landsbankinn.is.

#hagspa
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Heimild: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, tölur fyrir árið 2013

Ég held að rétt hafi verið hjá 
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur að 
segja af sér en þar með er ekki 
sagt að ég sé hýena. Það er sú 
kveðja sem þingmaður Sjálfstæð-
isflokksins kýs að senda fólki 
sem hafði eitthvað að athuga við 
stjórnsýslu Hönnu Birnu. Málið 
snýst ekki um þá, ekki um Tony 
Omos, ekki um blaðamenn DV, 
saksóknara, umboðsmann eða 
áhorfendur málsins. Það snýst 
um ráðherrann: henni varð á og 
því þarf hún að hætta, þótt hún 
vilji sjálf láta líta svo út sem hún 
hafi verið hrakin burt að ósekju. 
Af hýenum.

Við vitum að þetta hlýtur 
að vera henni áfall og vonum 
örugglega flest að henni auðnist 
að finna sínum ótvíræðu hæfi-
leikum frjóan og heilbrigðan 
farveg – en þetta, að vera ráð-
herra, er nú samt bara starf; það 
er ekki eins og hún hafi misst 
eitthvað sem skiptir raunveru-
lega máli í lífinu og enn situr 
hún meira að segja á þingi; ráð-
herrastarf er vissulega veg-
tylla en við þurfum að fara að 
venja okkur við að líta á það sem 
tímabundna almannaþjónustu 
fremur en einhvers konar alls-
herjarhátign.

„Guð vill að ég sé honum 
sólskinsbarn …“
Gangi henni vel. Ég verð að játa á 
mig það kaldlyndi að ég hef meiri 
áhyggjur af læknaverkfallinu en 
því að Hanna Birna hafi farið illa 
að ráði sínu og súpi seyðið af því. 
Þar með er ekki sagt að ég hati 
hana eða aðra – eða láti stjórn-
ast af „hatrinu í samfélaginu“ 
svo að vísað sé til orðbragðs for-
sætisráðherrans í tengslum við 
þetta mál um leið og hann vísaði 
til greina Tímans árið 1938 sem 
hann telur hafa verið sérstakt 
sólskinsblað í málflutningi. Því 
miður er okkur flestum um megn 
að hljóma eins og Tíminn gerði 
árið 1938. Satt að segja getur 

það enginn – nema kannski hann 
sjálfur þegar svo ber undir.

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son á enga heimtingu á því að 
fólk fallist umyrðalaust á orð 
hans. Maður þarf að vera sann-
færandi sjálfur til að sannfæra 
aðra – maður getur ekki kraf-
ist þess að aðrir láti sannfærast. 
Það jafngildir ekki óeðli að draga 
rök hans í efa. Nú er ekki lengur 
árið 1938 og Tíminn er hættur að 
koma út. Eftir Hrun og á tímum 
hins villta internets hefur furðu 
margt fólk þá hugmynd að því sé 
heimilt að hugsa frjálst. Frjálsri 
hugsun fylgir alls konar vesen, 
frjáls skoðanaskipti geta verið 
alveg hundleiðinleg. En þetta er 
nú það sem ráðherrarnir fá kaup 
fyrir meðal annars: að vera sann-
færandi.

Þeir Bjarni Ben. og hann voru 
kannski fremur kosnir til að vera 
duglegir skaffarar en réttlátir 
stjórnvitringar – og milljarða-
hundruð að sögn á leiðinni frá 
Vogunarsjóðunum – en þeir verða 
samt að búa við það að almenn-
ingur hefur ekki þar með afsalað 
sér réttinum til frjálsra skoðana-
skipta. Ekk enn.  

Aftur á móti var annað stríð …
Ef einhver skyldi hafa gleymt 
því sem nú er stóra málið: Það er 
læknaverkfall í landinu vegna 
þess hvernig búið er að læknum 
þessa lands, hvað varðar kjör, 
starfsálag, umhverfi, viðmót 
ráðamanna og framtíðarhorfur. 
Læknaverkfall: þetta er í raun og 
veru bæði óhugsandi og óþolandi, 
og hvað þá að það dragist svona á 
langinn. Ef ekki semst við lækna 
nú missum við úr landi þetta 
unga fólk og verðum útkjálki 
þar sem læknar koma af og til, 
samvisku sinnar og þegnskapar 
vegna, og þjóna „héraðinu“.  

Þetta er eins og nokkurs konar 
„útkjálkun“ á Íslandi: hér verður 
réttlítið verkafólk á lélegu kaupi 
og yfirstétt sem sogar til sín 
fjármagn og verðmæti, fær sína 
heilbrigðisþjónustu í dýrum sér-
spítala meðan almenningur fær 
vonda læknisþjónustu hjá lækn-
um sem sætta sig við léleg kjör.

Aðgerðarleysi ráðherranna í 
þessu verkfalli er hneykslanlegt 
og beinlínis skelfilegt. Þeir yppa 
bara öxlum ráðherrarnir. Þetta er 
nánast eins og markvisst niður-

brot á opinberri þjónustu. Land-
spítalinn er látinn grotna niður: 
alls staðar er undirmannað, á 
öllum deildum ómennskt álag, 
unglæknum þrælað út á smánar-
kaupi: þakið lekur, það eru pödd-
ur, það er ekki almennilega þrifið 
vegna þess að skúringafólki var 
sagt upp en verkið fengið þess 
háttar þrælahaldara sem fyrr 
á öldum fengu til sín niðursetn-
inga vegna þess að þeir gátu 
boðið lægst – treystu sér til að 
hafa á framfæri sínu fólkið fyrir 
minnstan tilkostnað.

Þeir yppa bara öxlum ráðherr-

arnir og spyrja: eiga læknar að fá 
meira en aðrir? Sjálfir telja þeir 
að einungis útgerðarmenn eigi 
að fá meira en aðrir. En svarið 
við spurningunni um læknana 
er: Að sjálfsögðu! Þetta er fólk 
sem hefur lagt á sig langt og erf-
itt nám til þess að lækna okkur, 
líkna okkur, hjálpa okkur á erfið-
ustu stundum lífsins. 

Er það planið að brjóta niður 
opinbera heilbrigðisþjónustu? 
Ég veit það ekki. En á meðan það 
lítur þannig út er beinlínis skylda 
okkar allra að gagnrýna störf 
ríkisstjórnarinnar.

Útkjálkun
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Ef ekki semst við 
lækna nú missum 

við úr landi þetta unga fólk 
og verðum útkjálki þar sem 
læknar koma af og til, sam-
visku sinnar og þegnskapar 
vegna, og þjóna „héraðinu“.

Jón er níræður að aldri. 
Hann er hávaxinn og 
beinn í baki, en þó orðinn 
hrumur af löngu líkam-
legu striti. Hann er með 
blá augu, þétt augna-
hár og aðlaðandi bros. Á 
höfði hans er skalli þar 
sem einu sinn var þykkt 
ljóst hár. Jón hefur mörg 
áhugamál, en flugið er 
í miklu uppáhaldi hjá 
honum. Þótt líkaminn sé 
slitinn er Jón sterkur og 
lífsglaður í anda.

Þrátt fyrir að Jón sé sestur í 
helgan stein, þá eru mörg við-
fangsefnin sem hann þarf að tak-
ast á við. Hann getur lítið leyft 
sér vegna lágs lífeyris, heilsu-
tengd vandamál fara vaxandi og 
hann þarf að halda sér félagslega 
virkum, sem er ýmsum vand-
kvæðum bundið þegar fólk er 
horfið af vinnumarkaði og heils-
an gerir mönnum erfiðara um vik 
að sinna eigin áhugamálum. Að 
ekki sé minnst á það að Jón getur 
ekki lengur ekið eigin bifreið.

Þótt Jón sé heilbrigðari en 
margir á hans aldri hefur hann 
ekki þá orku sem hann hafði í 
æsku. Hann er of gamall til að 
mega vinna, hann þarf að treysta 
á fjölskyldu sína og hefur mikið 
fyrir því að halda í þá hluti sem 
yngra fólk telur sjálfsagt. 

Jón situr í gamla leðurstólnum 
sínum og les rólega yfir skýrslu 

um málefni eldri borgara. 
Þar les hann að Íslending-
um 67 ára og eldri muni 
fjölga úr 36 þúsund í 54 
þúsund frá árinu 2013 til 

ársins 2025. Með þessum útreikn-
ingi sem er frá Hagstofu Íslands, 
þyrfti að öllu óbreyttu að byggja 
um 4.000 hjúkrunarrými á næstu 
25 árum. Á undanförnum fimm 
árum hefur hjúkrunarrýmum 
fækkað um 150. 

Eftir smá stund leggur Jón 
skýrsluna frá sér. Hann íhugar 
málið um stund og segir síðan: 
„Fólk á okkar aldri er við mis-
munandi góða heilsu. Það vant-
ar skilning á ástandi þessa fólks. 
Það eru ekki allir eins heppnir 
og við að hafa sæmilega heilsu 
og börn sem hjálpa okkur.“

Þegar Jón er spurður hvað 
honum finnist um stöðu eldri 
borgara í Reykjavík brosir hann 
sínu blíðasta brosi og segir: „Það 
er mikilvægt að leyfa eldri borg-
urum að lifa góðu lífi og yngra 
fólkið má ekki gleyma því að 
allir verða einhvern tímann 
gamlir.“

Níræður Íslendingur
SAMFÉLAG

Sigurjón 
Arnórsson
starfar í fj árfest-
ingabanka

➜ Fólk á okkar aldri 
er við mismunandi 
góða heilsu. Það 
vantar skilning á 
ástandi þessa fólks.
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Sól 
sumar 
& skíði

Alicante
Frá kr. 14.990    
 
Barcelona
Frá kr. 14.900
 
Bodrum
Frá kr. 29.990
 
Bologna
Frá kr. 19.990
 
Krít
Frá kr. 29.990
 
Las Palmas
Frá kr. 24.900
 
Malaga
Frá kr. 19.900
 
Mallorca
Frá kr. 24.990
 
Salzburg
Frá kr. 14.990
 
Tenerife
Frá kr. 19.990

Flugsæti
Aðra leið m/sköttum
á primeraair.com

Landvernd, Kvenfélagasamband Íslands, Vakandi og Norræna húsið bjóða 
til málþings um matarsóun í tengslum við Nýtniviku Reykjavíkurborgar

 9:00 Ávarp frá skipuleggjendum 
 9:10 Yasmine Larsen, Unilever Food Solutions í Danmörku
 9:50 Jesper Ingemann, Fødevarebanken í Kaupmannahöfn
 10:30 Kaffihlé
 10:50 Jónína Stefánsdóttir, Matvælastofnun
 11:20 Per Hallvard Eliassen, Norska landbúnaðar- og matvælaráðuneytið
 12:00 Hádegishlé-Diskósúpa*
 13:00 Knútur Rafn Ármann, Friðheimar
 13:30 Helga Sigurðardóttir og Herborg Svana Hjelm, Reykjavíkurborg
 14:00 Pallborðsumræður. Fyrirlesarar og gestir

  Gestir í pallborði: 
  Heiða Björg Hilmisdóttir, yfirmaður mötuneytis Landspítalans 
  Dominique Plédel, Neytendasamtökunum
  Erna Dröfn Haraldsdóttir, markaðsstjóri Samkaupa
  Ingveldur Sæmundsdóttir, aðstoðarmaður umhverfis- og auðlindaráðherra

 15:30 Slit og þakkarorð 

  Fundarstjóri: Bergþóra Njála Guðmundsdóttir

Markmið málstofunnar er að ræða lausnir í baráttunni gegn matarsóun. Norrænir gestir segja frá 
hvernig tekið hefur verið á matarsóun á Norðurlöndunum og rætt verður um leiðir sem færar eru 
hér heima

Aðgangur á málstofuna er ókeypis og öllum opinn

Málstofan fer fram á ensku

Vinsamlegast skráið ykkur á www.matarsoun.is 

*Dóra Svavarsdóttir, matreiðslumeistari frá Slow Food, eldar úr öllu og býður upp á Diskósúpu og notar í  
 það roskið grænmeti sem var á leið í gáminn

Ekkert til spillis
Málþing í Norræna húsinu 25. nóvember 2014

Mikið var um að vera 
nýlega vegna funda þjóða-
leiðtoga um efnahagssam-
vinnu í Asíu. Fyrst var það 
vegna Kyrrahafsefnahags-
samvinnunnar (APEC) í 
Kína, því næst sams konar 
toppfunda Suðaustur-Asíu-
bandalagsins (ASEAN) og 
Austur-Asíubandalagsins 
(EAS) í Burma og síðast 
en ekki síst leiðtogafund-
ar helstu iðnríkja heims 
(G-20) í Ástralíu. Að sjálf-
sögðu hafa slíkir fundir 
pólitíska þýðingu um stað-
festu ákvarðana um frjáls við-
skipti og reyndar ekki síður vegna 
samráðs utan dagskrár. Þess var 
vissulega þörf á þessum síðustu 
og verstu tímum átaka, sundrung-
ar og óvissu. 

Á G-20-fundinum í Brisbane 
þótti það því mjög til tíðinda að 
Angela Merkel og Vladimír Pútín 
áttu tveggja manna tal í einar fjór-
ar klukkustundir. Engir aðstoðar-
menn, fundarritarar eða túlkar 
voru þar viðstaddir enda kann 
Þýskalandskanslari rússnesku 
og Rússlandsforseti þýsku. Ekk-
ert var tilkynnt um árangur eða 
vöntun slíks í Úkraínudeilunni eða 
öðrum samskiptaárekstrum við 
Rússa og þá fyrst og fremst vegna 
ógnar af aukinni hervæðingu með 
kjarnavopnum. Um þau mál kallar 
heimsbyggðin á viðræður þeirra 
sem málum ráða. Þannig opin sam-
skipti voru í vaxandi mæli á milli 

NATO og Sovétríkjanna á dögum 
kalda stríðsins og beint símsam-
band mátti virkja milli leiðtoga í 
Washington og Moskvu, m.a. til að 
koma í veg fyrir kjarnorkustríð af 
slysni. 

Vegna fundar APEC í Beijing 
áttu Xi Jinping og Barack Obama 
viðræður sem vonandi léttir póli-
tísku spennu vegna yfirgangs Kín-
verja við strandríkin Filippseyjar, 
Víetnam og Japan. Þetta snert-
ir olíulindir í Suður-Kínahafi en 
risaolíufyrirtæki þeirra, CNOOC, 
hefur þar verið að verki boðflennu. 
Sagnfræðingar segja þetta venju-
lega árekstra nýs valdaríkis við 
heimsveldi sem fyrir voru, eink-
um á 20. öld. En er ekki staðan nú, 
að kínverskir leiðtogar boða nýtt 
fyrirkomulag heimsmála stór-
veldasambúðar (e. major-country 
relationship) þar sem þeir ráða 
væntanlega einir og afskiptalaust 
öllu sem þá skiptir máli. Og þá 
væntanlega  að þeir hafi frjálsar 
hendur til umsvifa vegna nýtingar 
hráefna og orku víða um heim. Til 
landtöku þeirra í Afríku hafa flust 
milljón Kínverjar á einum áratug 
og þeir virðast ætla sér svipað 
hlutverk á Grænlandi og hafsvæði 
þess og okkar, með Ísland að bæki-
stöð. Var það ekki misráðið mjög að 
gera fyrstir Evrópuþjóða fríversl-
unarsamning við Kína, að hleypa 
CNOOC sem ráðandi hluthafa í 
olíuleit á okkar eigin Drekasvæði 
og láta sem ekkert sé yfir duld-
um áformum um risahöfn í Finna-
firði? Með forsetann í fararbroddi 
var farið offari í opinberum heim-
sóknum júbelerandi nýfenginni 
vináttu við 1,3 milljarða ágætis-
fólks þar eystra, eins og helst ætti 
við um fíl og mýflugu.  Í Kínasam-
skiptunum er búið að gera hættu-
lega mörg sjálfsmörk og því verður 
að hefja nýja sókn að réttu marki. 

Góð tíðindi frá Brisbane voru af 
leiðtogafundi Bandaríkjanna og 
ESB um um hinn víðtæka fyrirhug-
aða samning þeirra aðila um við-
skipti og fjárfestingar – Transatl-
antic Trade and Investment Pact. 
Herða skal á að ljúka samningum 
á næsta ári. Aðild Íslands að þess-
um svokallaða TTIP-samningi er 
stórhagsmunamál. Í þessum lönd-
um er nær allur markaður okkar á 
vörum og þjónustu. Tollfrelsi í við-
skiptum við Bandaríkin er þýðing-
armikið en nú er það meginatriðið 
að reglugerðir og staðlar séu svo 
samræmd að hamli ekki viðskipt-
um. Greitt verður fyrir fjármála- 
og bankaþjónustu og fyrirhuguð er 
vernd fyrir fjárfesta. Markvert við 
þennan samning eru þau nýmæli 
að honum er sérstaklega ætlað að 
mæta hagsmunum lítilla og meðal-
stórra fyrirtækja. Og þá er komið 
að einu lykilatriði íslenskrar hags-
munagæslu. Sem umsækjandi um 
aðild að ESB, gætum við strax 
farið að undirbúa þátttöku í TTIP. 
Af þeirri og fleiri ástæðum er slit 
aðildarviðræðnanna við ESB alvar-
legasta sjálfsmarkið. Þeim málum 
verður ekki sinnt frá hliðarlínunni 
EFTA. 

 Annað lykilatriði er að efla 
varnar- og öryggissamvinnuna við 
Bandaríkin og Norðurlöndin sem 
sinna hér loftrýmisgæslu Frá Nor-
egi berast þau tíðindi að vegna auk-
innar ógnar af hryðjuverkum hafi 
dómsmálaráðherrann ákveðið, að 
lögreglan skuli bera skotvopn dag-
lega. Hvert er annars hættumatið á 
Íslandi, ef eitthvað er?

Milliríkjasamvinna 
og sjálfsmörk

ALÞJÓÐAMÁL

Einar 
Benediktsson
fyrrverandi sendi-
herra

Er Gunnar Bragi utan-
ríkisráðherra búinn að 
finna hann? Ekkert geng-
ur að gera Pútín að óvini 
okkar Íslendinga, þó að 
Gunnar Bragi sé a.m.k. 
tvisvar búinn að heim-
sækja fasistastjórnina í 
Kænugarði til að styrkja 
hana með þeim árangri 
að búið er að drepa ein-
hverjar þúsundir manna 
þar um slóðir. Ennfrem-
ur lætur Gunnar Bragi okkur 
Íslendinga styðja allar refsiað-
gerðir NATO gegn Pútín. En Pútín 
fæst ekki með nokkru móti til að 
vera óvinur okkar og þess vegna 
beitir hann refsiaðgerðum gegn 
öllum NTO-þjóðum nema okkur. 
Af þeim sökum er Gunnar Bragi 
í vandræðum. Það er ekki  auðvelt 
verk að verða sér úti um óvin fyrir 
okkur Íslendinga.

Miðað við fjárframlög til her-
mála á fjárlögum áranna 2014 og 
2015 hlýtur hann þó að vera fund-
inn. Varla samþykkir Alþingi 
að verja til þessa  málaflokks 
af skattfé almennings í landinu 
rúmum hálfum  milljarði króna á 
ári til NATO, auk kostnaðar af her-
æfingum og loftrýmisgæslu með 
loforði um meira, nema Íslending-
ar eigi einhvern óvin.

Á kaldastríðsárunum vissu 
allir að Rússagrýlan var óvinur 
Íslendinga, en hún reyndist frekar 
meinlaus og gaf upp öndina fyrir 
rúmum 20 árum.

Flókið mál
En það hljóta allir að sjá að það er 
ekki hægt til lengdar fyrir okkur 

Íslendinga að vera í hern-
aðarbandalagi eins og 
NATO og eiga engan óvin. 
Það verður nokkuð flókið 
mál ef NATO á að verja 
okkur fyrir vinum okkar.

 Fyrir 100 árum voru 
Grýla og Leppalúði helstu 
óvinir íslenskra barna en 
bæði eru þau löngu dauð 
og koma ekki til greina 
sem óvinir nema Gunnar 
Bragi sé genginn í barn-

dóm. 
Ósama Bin Laden er dauður 

og getur þess vegna varla verið 
hættulegur óvinur. Og ekki getum 
við lagt í milljarða kostnað gegn 
óvini sem er dauður. 

Eitthvað er lifandi ennþá af 
talibönum í Afganistan þó að við 
höfum reynt að stuðla að fækk-
un þeirra. Þeim fjölgar þó allt-
af, hvernig sem á því stendur, en 
samt eru þeir ekki trúverðugir 
óvinir til að splæsa milljörðum af 
almannafé til að verjast, enda búa 
þeir upp í fjöllum í fjarlægu landi. 

Hund-Tyrkjann flæmdu forfeð-
ur okkar burtu með göldrum og 
sálmasöng, svo ekki er það hann. 

Jón Þumall lét brenna Kirkju-
bólsfeðga í Skutulsfirði vegna 
veikinda sem hann kenndi þeim 
um, en var jafnveikur eftir sem 
áður svo að ekki voru þeir rétt-
ir óvinir. Það er sem sé vandi að 
velja sér óvin.

En er það ósanngjörn krafa 
þeirra óbreyttu skattborgara á 
Íslandi sem greiða sinn hlut í her-
málakostnaði fjárlaganna að þeir 
fái að vita hver sé óvinur okkar 
Íslendinga?               

Hver er óvinurinn?
UTANRÍKISMÁL

Sigurður 
Flosason
bílstjóri

➜ En er ekki staðan 
nú, að kínverskir leið-
togar boða nýtt fyrir-
komulag heimsmála 
stórveldasambúðar 
(e. major-country 
relationship) þar sem 
þeir ráða væntanlega 
einir og afskiptalaust 
öllu sem þá skiptir 
máli.
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Eldsneytisnotkun frá 5,3 l/100km*

Á sama tíma og landsmenn 
fengu að sjá fallegar teikn-
ingar af nýjum spítala var 
farið í að undirbúa heil-
brigðiskerfið fyrir nýja 
byggingu. Nýjar nefndir 
voru skipaðar til að aðlaga 
heilbrigðisþjónustuna að 
starfsemi nýs Landspít-
ala, þær skrifuðu skýrslur 
um að þjónustan úti á landi 
væri svona og hinsegin – 
ógnaði öryggi og að þessi 
þjónusta gæti líka verið 
veitt á Landspítalanum, „skýrslum“ 
reiknaðist til að þjónustan á Land-
spítalanum yrði ódýrari vegna 
samlegðaráhrifa, samþjöppunar 
þekkingar, betri nýtingaraðstöðu 
og nálægðar við Háskólann. Álits-
gjafar í hvítum sloppum birtust 
í fjölmiðlum við öll tækifæri og 
komu þessum boðskap á framfæri.

Markvisst og hljóðlega „aðlög-
uðu“ ráðamenn heilbrigðiskerfið, 
sannfærðir um að lengi taki Land-
spítalinn við: heilbrigðislöggjöf var 
breytt, smærri stofnanir samein-
aðar þeim stærri og þjónusta bætt 
með því að leggja hana af. Þann-
ig hvarf svo lítið bæri á ódýrasta 
heilbrigðisþjónustan, úti á landi 
var skurðstofum lokað, landlæknir 
fækkaði fæðingarstöðum og farand-
sérfræðingar hættu ferðum sínum.

Á landsbyggðinni mótmæltu 
íbúar skertu öryggi og ráðherrar 
tóku við undirskriftum án þess að 
taka þær til greina – því umræðan 
þarf að vera á faglegum nótum en 
ekki á villigötum.

Þingmenn tóku síðasta skrefið í 
aðlögun heilbrigðiskerfisins, þegar 
þeir samþykktu fjárlög fyrir þetta 
ár. Þegar fjárlög voru lögð fram 

varð hávær umfjöllun um 
1.200 kr. legudagagjöld á 
LSH. Í annarri umræðu 
var fundin lausn með því 
að strika legudeildir úti á 
landi út af fjárlögum, LSH 
fengi upphæðina sem vant-
aði.

Í fjárlögunum sem voru sam-
þykkt fyrir þetta ár var ákveðið að 
„forgangsraða fjármunum í rekstur 
Landspítalans“, það var gert með 
því að strika líka heilsugæsluna 
úti á landi af fjárlögum.

Sjúklingar á teikniborðinu?
Með þessari „forgangsröðun fjár-
muna“ var heilbrigðisþjónust-
an einfölduð til muna. Á landinu 
öllu eru nú tvö sjúkrahús: Annað 
í Reykjavík og hitt á Akureyri. Í 
hverjum landsfjórðungi eru sam-
tals fimm heilbrigðisstofnanir. Í 
sumar voru landsbyggðarsjúkra-
húsin ásamt heilsugæslunni (sem 
voru strikuð út af fjárlögum og þar 
með ekki til) sameinuð með reglu-
gerð og um mánaðamótin hófu ný-
ráðnir forstjórar störf.

Sjúkrahúsið, sem samkvæmt 
skýrslum á að taka við þjónustunni 
sem búið er að leggja af, er aðeins 
til á teikniborðinu. Á Landspítal-
anum eru allar deildir yfirfullar af 
sjúklingum, sem stjórnendur spít-
alans líta á sem fráflæðisvanda. 
Sjúkrahúsin um land allt standa 
tóm og sjúkraflutningar eru meiri 
en nokkru sinni fyrr.

Heilbrigðiskerfi ð var 
aðlagað að nýjum spítala

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Auðbjörg 
Reynisdóttir
hjúkrunarfræðingur

➜ Á landinu öllu 
eru nú tvö sjúkrahús: 
Annað í Reykjavík og 
hitt á Akureyri. 
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

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

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

MERKISATBURÐIR
1848 Sérstök stjórnardeild um málefni Íslands er stofnuð í 
fyrsta sinn innan Kansellísins í Danmörku.
1951 Þátturinn Óskalög sjúklinga hefur göngu sína í Ríkisút-
varpinu í umsjá Björns R. Einarssonar tónlistarmanns.
1963 Meintur morðingi Kennedys, Lee Harvey Oswald, er skot-
inn af Jack Ruby í Dallas, Texas.
1965 Rjúpnaveiðimaður finnst 
eftir 70 klukkustunda útivist og 
langa leit í vonskuveðri. 
1972 Suðurlandsvegur frá 
Reykjavík til Selfoss er formlega 
tekinn í notkun eftir endurgerð 
sem tók sex ár.
1993 Tveir ellefu ára dreng-
ir eru dæmdir fyrir morð á hinum 
tveggja ára gamla James Bulger 
í Liverpool í Bretlandi.
2000 Íslenska kvikmynd-
in Óskabörn þjóðarinn-
ar er frumsýnd í leikstjórn 
Jóhanns Sigmarssonar.

Guðný Arnþórsdóttir tók 
sig til og stofnaði dægur-
lagahópinn Ser ious-singers 
í haust. Hópurinn hittist 
fyrst heima hjá henni en 
núna fara æfingarnar fram 
að Árskógum 4 á sunnu-
dagskvöldum klukkan 20 
undir stjórn Kára Friðriks-
sonar.

Fólk á öllum aldri er hluti 
af Serious-singers og Guðný 

segir fleira fólk velkom-
ið. „Það þarf ekki að lesa 
nótur heldur bara mæta 
með röddina sína og smá 
jákvæðni,“ segir hún. 

Fyrstu tónleikar hópsins 
voru á Lionskvöldi í Vík-
ingsheimilinu við góðar 
undirtektir. 

Framundan eru jólatón-
leikar og eru æfingar fyrir 
þá í fullum gangi.  - fb

Stofnaði dægur-
lagahóp heima

SERIOUS-SINGERS  Fólk á öllum aldri er hluti af dægurlagahópnum 
Serious Singers.

Á þessum degi árið 1991 lést Freddie 
Mercury, söngvari rokkhljómsveitarinnar 
goðsagnakenndu, Queen. Mercury var 
aðeins 45 ára gamall og lést á heimili 
sínu en daginn áður hafði hann tilkynnt 
að hann þjáðist af alnæmi.

Talið er að hann hafi vitað af 
sjúkdómnum í tvö ár en hann hélt áfram 
að semja tónlist eins og ekkert hefði í 
skorist og urðu fáir varir við veikindin.

Mercury var skírður Farookh Bulsara 
og var fæddur í Zanzibar árið 1946. 
Hann ólst upp á Indlandi þar til fjöl-
skylda hans fluttist til Englands árið 
1964. Mercury hóf listnám skömmu 
síðar. 

Sex árum seinni stofnaði Mercury 

hljómsveitina Queen ásamt þeim Roger 
Taylor, Brian May og John Deacon. 
Hljómsveitin varð fljótt geysilega vinsæl. 
Ekki síst vegna þess hversu öflugur 
skemmtikraftir Mercury reyndist vera. 
Hann var ekki aðeins frábær söngvari 
heldur var sviðsframkoma hans með 
þeim hætti að seint gleymist.

Minningartónleikar um Mercury voru 
haldnir fimm mánuðum eftir andlát 
hans á Wembley-leikvanginum í London. 
72 þúsund manns komu þá saman og 
sáu margar af þekktustu hljómsveitum 
heims flytja öll þekktustu lög Queen. 

Um tuttugu milljónir punda söfnust á 
tónleikunum og fór féð allt í rannsóknir 
á alnæmi.
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Rokkgoðið úr Drottningunni andast

„Nú sjáum við loks fyrir endann á þessu 
verkefni sem hófst árið 2011,“ segir 
Gísli Sverrir Árnason, formaður áhuga-
mannafélags um eyðibýli, en hann 
hefur ásamt 8-10 manna hópi rannsakað 
og skráð eyðibýli á Ísland víðs vegar um 
landið.  Verkefnið er hugmynd Gísla og 
félaga hans. Þeir hafa allir ólíkan bak-
grunn sem nýtist þó hver á sinn hátt við 
verkefnið. Einn er arkitekt, annar jarð-
fræðingur, enn annar sagnfræðingar og 
svo framvegis. Þeir félagar fengu svo 
styrk frá nýsköpunarsjóði sem gerði 
þeim kleift að fá háskólanema til liðs 
við sig og síðan þá hefur mikið afrek 
verið unnið við skrásetningu ýmissa 
eyðibýla á landinu.

Afraksturinn er svo ritröð um efnið 
og með útgáfu 6. og 7. bindis er lokið 
hringferð um landið

 Gísli segir að viðtökurnar hafi verið 
ótrúlega góðar. Bækurnar hafi selst 
mjög vel. Fólk hafi bæði áhuga á að 
kaupa þær bækur sem fjalla um þess 
landshluta en einnig eru aðrir sem 
safna ritröðinni allri. Þannig er eitt 
bindi helgað Vestfjörðum, annað Aust-
urlandi og svo framvegis.

Gísli segir að húsin sem fjallað er 
um í bókunum séu eins misjöfn og þau 
eru mörg. Sumra þeirra bíður ekkert 
annað eyðilegging en mörg eru enn í 
þannig ástandi að vel er hægt að gera 
þau upp og halda þeim við. Gísli segir 

því mikil vermæti liggja í eyðibýlum, 
bæði menningarleg og efnisleg verð-
mæti.

„Hvert hús á sína sögu. Og oft eru 
miklar tilfinningar sem tengjast þess-
um sögum. Við reyndum að sýna því 
virðingu við vinnu okkar og vonum að 
það hafi tekist,“ segir Gísli en hann og 
aðrir sem að verkefninu komu nutu 
oft liðsinnis og aðstoðar eigenda og 
afkomenda þeirra sem síðast bjuggu 
á þeim eyðibýlum sem um er fjallað.

Aðspurður um uppáhaldshúsið sitt í 
bókunum nefnir Gísli húsið í Þórisdal 
í Lóni. Þar sé umhverfið afar fallegtt 
og húsið sjálft sómi sér vel þar. 
 andri@frettabladid.is

Viðkvæm verðmæti 
fi nnast á eyðibýlum
Skrásetningu 748 eyðibýla á Íslandi er lokið. Afraksturinn kemur út í sjö binda ritröð. 
Síðustu bindin nýútkomin. Mikil menningarleg verðmæti segir útgefandi. 

ÁHUGAMAÐUR 
UM EYÐIBÝLI  Gísli 
Sverrir Árnason og 
félagar hans hafa 
lokið við skráningu á 
eyðibýlum á Íslandi.

Þróunarkenning 
Darwins var fyrst 
sett fram í bókinni 
Uppruni tegundanna 
sem kom út þennan 
mánaðardag árið 
1859. 

Samkvæmt kenn-
ingu Darwins koma 
allar lífverur af 
sama stofni en hafa 
þróast í mismunandi 
tegundir og lífverur vegna 
náttúruvals. Darwin benti á 
að maðurinn væri náskyldur 
dýrum og þess vegna væri 
hægt að skýra hátterni hans 
á sama veg og hægt er að 
útskýra hátterni dýra. 

Charles Darwin fæddist í 
Shrewsbury á Englandi árið 
1809 og var af efnuðu fólki 

kominn. Fjölskyldan 
naut mikillar virð-
ingar innan vísinda-
samfélagsins, faðir 
hans, Robert Darw-
in, var mikilsvirtur 
læknir og afi hans, 
Erasmus Darw-
in, þótti byltingar-
kenndur vísinda-
maður sem hafði 
rannsakað þróunar-

kenningar.
Darwin stundaði læknis-

fræði við Cambridge en gafst 
upp og einbeitti sér að nátt-
úrufræði. Hann fékk ólaun-
aða stöðu um borð í skipi, 
sigldi um í fimm ár og á þeim 
tíma rannsakaði hann lífríki 
á framandi slóðum og gerði 
ýmsar uppgötvanir.

Bókin Uppruni tegundanna 

CHARLES 
DARWIN



Árlegt átak Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna hófst í síðustu viku 
en þá heimsækja slökkviliðsmenn rúmlega 

4.400 grunnskólanemendur í 3. bekk um allt land. 
Að sögn Sverris Björns Björnssonar, formanns 
Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutninga-
manna, er markmið heimsóknanna fyrst og fremst 
að kynna eldvarnir á heimilum, reykskynjara, 
eldvarnateppi, slökkvitæki og flóttaleiðir fyrir fjöl-
skyldumeðlimi. „Hluti átaksins gengur líka út á að 
sýna krökkunum slökkviliðsmann í búningi og með 
reykköfunarbúnað til að þeir hræðist hann ekki 
ef til eldsvoða kæmi. Allir nemendur fá auk þess 
bókina Brennu-Vargur og spreyta sig á eldvarna-
getraun úr henni auk þess sem þeir taka með heim 
fræðsluefni fyrir foreldra.“

Landssambandið hefur staðið fyrir átakinu 
síðan árið 1992. Sverrir segir að þótt eldvörnum 
margra heimila sé ábótavant sýni nýleg rannsókn 
Capacent Gallup að eldvarnir heimila séu almennt 
að eflast hægt og rólega. „Nefna má að slökkvitæki 
og eldvarnateppi eru nú til á fleiri heimilum en 
áður auk þess sem þeim heimilum sem hafa tvo 
reykskynjara eða fleiri hefur fjölgað. Í sömu rann-

sókn kemur einnig fram að þeim heimilum fækkar 
sem ekki eiga eitt af þrennu; reykskynjara, slökkvi-
tæki eða eldvarnateppi.“ Þeir hópar sem þurfa 
helst að huga að betri eldvörnum að sögn Sverris 
eru þeir sem búa í leiguhúsnæði og yngsti aldurs-
hópurinn. 

Aðventan nálgast óðfluga og þá fjölgar smá-
brunum á heimilum landsmanna. „Það fylgir 
aðventunni að skreyta heimilið með kertum, 
kertaskreytingum og jólaljósum og fyrir vikið eykst 
tíðni smábruna. Þar ber helst að minna á kertin 
sem stundum eru skilin eftir logandi án eftirlits. 
Við ítrekum fyrir fólki að skilja logandi kerti ekki 
eftir þar sem enginn hefur gaman af því, til dæmis 
í tómu herbergi. Þó sjáum við að undanfarin ár 
hefur smábrunum fækkað sem er ánægjuleg þróun 
og sýnir að fólk er almennt meira meðvitað um eld-
varnir inni á heimilum.“

Átakið er samstarfsverkefni Landssambands 
slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, slökkviliða 
og grunnskóla landsins. Stærstu styrktaraðilar 
þess eru TM, Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Ís-
lands, Neyðarlínan, Slökkvilið höfuðborgarsvæðis-
ins og Mannvirkjastofnun.

HÆTTULEGASTI 
TÍMI ÁRSINS
LSS KYNNIR  Árlegt eldvarnarátak slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna er 
hafið. Markvisst forvarnarstarf fer nú fram í öllum grunnskólum landsins.

SÝNIÐ VARÚÐ
„Við ítrekum fyrir fólki 
að skilja logandi kerti 
ekki eftir þar sem eng-
inn hefur gaman af 
því,“ segir Sverri Björn 
Björnsson, formaður 
Landssambands slökkvi-
liðs- og sjúkraflutninga-
manna.
MYND/VILHELM

LÍFRÆNN DRÓNI Rannsóknarmenn 
hjá Ecovative Design hafa þróað prótótýpu af 
dróna sem búinn er til úr lífrænu efni. 
Tilgangurinn er sá að ef dróninn hrapar og 
týnist þá eyðist hann fljótt í náttúrunni.
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FJÖLL OG FISKISKIP Myndskreytingarnar vísa í Ísland.
MYNDASAGATeikningarnar breytast þegar nær dregur jólum, 
það dimmir meira og fleiri jólaljós kvikna í húsunum.

 TEIKNAR „Það 
skemmtilegasta sem 
ég geri er að teikna,“ 
segir Gerður Stein-
ars, iðnhönnuður 
og myndskreytir, en 
hún hefur hannað 
jóladagatal.
MYND/ERNIR

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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Virkar lausnir frá OptiBac
Bifidobacteria & Fibre

IÐA-bókakaffi Vesturgata 2a 101 Rvk. 
opið til 22 alla daga.

8.490 kr.
gaman!

Fyrir þá sem vilja hafa

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín

Mér datt í hug fyrir ári síðan að hanna jóla-
dagatal. Þá var ég sjálf að gera klemmu-
dagatöl eins og hefur verið vinsælt en 

langaði til að setja eitthvað smálegt með eins og 
límmiða handa krökkunum, uppáhaldssúkkulaðið 
eða myndir og þá væri hentugra að hafa öskju. Það 
er líka miklu skemmtilegra að opna gjafaöskjur. 
Ég ákvað því bara að búa þannig til sjálf og hófst 
handa í haust,“ útskýrir Gerður Steinars, iðnhönn-
uður og teiknari, en Gerður hefur sett á markaðinn 
skemmtilegt jóladagatal úr pappír sem hún mynd-
skreytir sjálf. Dagatalið er íslensk framleiðsla.

„Dagatalið kemur í flötum pakkningum og fólk 
setur það saman sjálft. Það er margnota og hægt 
að nota ár eftir ár með ólíku innihaldi. Hugmyndin 
er að hver geti sett það sem hann vill í dagatölin, 
en mörg dagatöl á markaðnum eru með einhverju 
ákveðnu innihaldi,“ segir Gerður.

Myndskreytingin á öskjunum er myndasaga á 
aðventunni. Fyrstu dagana er bjartara yfir en smám 
saman dimmir og fleiri jólaljós kvikna í gluggum og 
í umhverfinu sem hefur íslenska skírskotun.

„Það er tilvísun í Ísland í teikningunum, það sést 
í íslensk fjöll og fiskiskip,“ útskýrir Gerður.

Hún vill ekki kannast við að vera forfallið jóla-
barn þótt jólunum fylgi alltaf notaleg tilfinning.

„Ég er ekki ein af þeim sem fara að skreyta 
snemma og byrja yfirleitt ekki að hugsa um jólin 
fyrr en í desember. En jólunum fylgir alltaf sama 
notalega tilfinningin sem maður man frá því maður 
var barn. Ég hef haldið jól í Noregi, í Frakklandi og 
á Ítalíu og það fylgir önnur tilfinning jólunum hér 
heima, einhver stemming og sérstök upplifun. Ég er 
ekki föst í neinum hefðum og í jólamatinn er ekkert 
endilega alltaf það saman, bara eitthvað gott.“

Dagatalið er meðal annars komið í hillurnar í 
Epal, Aurum, Mýrinni og í Sirku á Akureyri og í vef-
verslunina snuran.is.

Er von á fleiri vörum?
„Það skemmtilegasta sem ég geri er að teikna og 

myndskreyta og ég er með fullt af hugmyndum í 
maganum.“

MYNDASAGA SEM 
TELUR DAGANA
HEIMILI  Gerður Steinars, iðnhönnuður og myndskreytir, hannaði litlar gjafa-
öskjur sem telja dagana fram að jólum. Í öskjurnar er tilvalið að setja uppá-
haldssúkkulaðið, myndir eða skemmtilegar orðsendingar.

NÝTT DAGATAL Gerður Steinars, iðnhönnuður og mynd-
skreytir, hannaði jóladagatal sem komið er í búðir, meðal annars í 
vefverslunina snúran.is  MYND/GERÐUR STEINARS

GJAFAÖSKJUR „Það er líka miklu skemmtilegra að opna gjafa-
öskjur.“
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Fasteignaland, sími: 577-
5500 kynnir: Glæsilega eign 
við Laufbrekku í Kópavogi, 
228,5 fm tveggja hæða hús 
innst í botnlanga auk þriggja 
atvinnuhúsaeininga sem eru 
155,8 fm, 84,2 fm og 59,4 fm 
eða samtals 299,4 fm.

Íbúðarhúsnæði: Komið er inn í 
flísalagða forstofu með góðum 
skápum. Þaðan er gengið inn í 
miðjuhol og inn í önnur rými 

hússins. Á jarðhæð er rúmgóð 
stofa með fallegum arni, hátt til 
lofts og útgengt út á stóra 
timburverönd sem snýr í suður. 
Gott eldhús með borðkrók og búri 
inn af. Á jarðhæð er rúmgott 
þvottahús með glugga og geymslu 
inn af, baðherbergi með sturtu og 
baðkari, svefnherbergi með 
góðum skápum og dagstofa sem 
má breyta í herbergi. Á efri 
hæðinni er í dag eitt stórt rými, 
herbergi, súðargeymsla og 
baðherbergi. Tvö herbergi. Svalir 
eru á vesturhlið hússins.  

Atvinnuhúsnæðið er í dag í 
leigu, annars vegar tvö stærri 
rýmin saman, sem hýsa verslun 
og lager og hins vegar litla rýmið 
sem er leigt út sem íbúðareining. 
Aðkoma er frá Auðbrekku en 
húseignin stendur við gatnamótin 
Auðbrekka/Dalbrekka. Góð 
aðkoma. Verð á íbúðarhluta er 
54,9 milljónir og heildarhúsi er 97 
milljónir.
Nánari upplýsingar veitir 
Halldór Ingi Andrésson, löggiltur 
fasteignasali, sími 897-4210 eða 
halldoringi@fasteignaland.is

Stór eign í Kópavogi

Íbúðar- og 
atvinnu-
húsnæði við 
Laufbrekku í 
Kópavogi.

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali Finndu okkur  

á Facebook

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

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Rúmgóð 4ra herbergja, 150 fm jarðhæð 
3 MJÖG rúmgóð svefnherbergi 
Sérinngangur. Þvo ahús innan íbúðar 
Stórkostlegt útsýni. 
Sveitaróman k í borginni 
SKIPTI MÖGULEG Á HÖFUÐBORGAR-
SVÆÐINU  

Rúmgóð 4ra herbergja, 104,8 fm 
3 svefnherbergi 
Þvo ahús og búr/geymsla innan íbúðar 
16,2 fm geymsla í sameign með gluggum 
Suðursvalir 
Góður vel umgenginn s gagangur 
Húsi vel viðhaldið 

Opið hús mánud. 24. nóv. 
 kl. 17:00-17:30 

Ástu Sólliljugata 1 n.h. 

38,8 m 

Eyjabakki 13 íb. 201 
Opið hús miðv.d. 26. nóv. 

 kl. 17:00-17:30 

26,5 m 

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

Trönuhólar 14 - 111 Reykjavík 

 
288,8 m2 einbýlishús á tveimur hæðum 
með auka íbúð og bílskúr við Trönuhóla 14 í 
Reykjavík. V. 56,3 m.

Langholtsvegur 33 - 104 Rvk.

 
131,2 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 
kjallara og 42,8 m2 bílskúr sem er búið að 
innrétta sem íbúð við Langholtsveg 33 í 
Reykjavík. V. 39,9 m.

Skuggabakki 2 - 270 Mos. 

 
Mjög gott 53,2 m2 8 hesta hesthús við 
hesthúsahverfinu í Mosfellsbæ.  Húsið 
er endurgert nánast frá grunni árið 2012. 
Fjórar rúmgóðar 2ja hesta stíur. Kaffistofa 
með innréttingu og borðkrók. Salerni. 
Hnakkageymsla og hlaða. Gott sérgerði er 
fyrir framan húsið. Lækkað verð. V. 7,9 m.

Flugumýri - 270 Mosfellsbær 

 
129,9 m2 iðnaðarhúsnæði við Flugumýri 
24-26 Mosfellsbæ. Góð innkeyrsluhurð og 
malbikað bílaplan. V. 16,5 m.

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Laus strax

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

Til leigu: Gott 275 m2 atvinnuhús-
næði. Um er að ræða vinnslusal 
með 2 stórum innkeyrsluhurðum og 
mikilli lofthæð. Milliloft sem skiptist í 
opið rými sem hægt er að nota sem 
skrifstofurými eða geymslurými, 
baðherbergi og kaffistofu. Gólfflötur 
er ca. 195 m2 og milliloft ca. 80,0 m2. 
Leiguverð: 450.000 kr á mánuði.

Falleg 94,2 fm 4ra herbergja íbúð 
á jarðhæð með sérinngangi í fjór-
býlishúsi. Stór afgirt timburverönd í 
suður. Vinsæll staður rétt við skóla, 
leikskóla, sundlaug og líkamsrækt. 
V. 29,7 m.

Flugumýri 28 - 270 Mosfellsbær  

Skeljatangi 17 - 270 Mosfellsbær  

282,5 m2 einbýlishús á 2. hæðum við Kvíslartungu 118 
í Mosfellsbæ. Hús sem gefur mikla möguleika m.a á 
aukaíbúð. Eignin er skráð 282,5 m2, þar af íbúð 246 m2 og 
bílskúr 36,5 m2. V. 36,5 m.

Kvíslartunga 118 - 270 Mosfellsbær 

101,8 m2 íbúðarhúsnæði sem er tvær íbúðir, við Laugar-
nesveg 52 í Reykjavík. Eignin er laus til afhendingar strax. 
Eignin er skráð 101,8 m2, þar af íbúð 73,6 m2 og vinnuher-
bergi 28,2 m2. V. 28,9 m.

Laugarnesvegur 52 - 105 Reykjavík  

493,1 m2 einbýlishús á tveimur hæðum í byggingu við 
Laxatungu 9 í Mosfellsbæ. Eignin er skráð 493,1 m2, 
þar af  kjallari 240,5 m2. Efri hæð er klædd að utan með 
flísum, steyptur kjallari og timbur efri hæð. Útveggir eru 
einangraðir og loft. Húsið er klætt að utan með flísum. Lóð 
er grófjöfnuð.  V. 39,7.

Vorum að fá í sölu 257,2 m2 húsæði í þessu sögufræga 
húsi í Álafosskvosinni.  Eignin er laus til afhendingar strax. 
Eignin skiptist í dag í stóran sal sem er búið að stúka niður 
með léttum milliveggjum og flísalagt baðherbergi með 
sturtu. Húsnæðið er að mestu leiti óeinangrað.  V. 27,0 m.

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 íþrót-
tasvæðið að Varmá. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með 
gólfefnum og  innréttingum.  Afhending í febrúar 2015.

Uglugata 52 136,2 m2 íbúð á jarðhæð V. 38,9 m.

Uglugata 54 150,8 m2 íbúð á 2. hæð V. 41,8  m.

Laxatunga – nýbygging 

Álafossvegur 23 -270 Mosfellsbær  

Uglugata 52-54 - 270 Mosfellsbær  Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:00 til 17:30
86,2 m2, 3-4ra herbergja íbúð á neðri 
hæð með sérinngangi í fjórbýlishúsi 
neðst í botnlanga við Álmholt 15 í 
Mosfellsbæ. V. 24,4 m

Álmholt 15 - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

TIL LEIGU

OPIÐ HÚS

Nýtt á skrá

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá



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

2JA HERBERGJA

2ja herbergja 79,5 fm. íbúð með sér inngangi á
neðri hæð í fallegu litlu fjölbýlishúsi. Nýlegt parket
er á íbúðinni. Björt stofa með útgengi á hellulagða
skjólgóða verönd til suðurs. Rúmgott svefnher-
bergi. Geymsla innan íbúðar og þvottaaðstaða á
baðherbergi. 
Íbúðin er laus til afhendingar strax.

Verð 24,9 millj.

Álakvísl. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi. 

277,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með sér-
íbúð á neðri hæð og bílskúr á frábærum útsýnis-
stað. 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. 

Haukshólar. Frábær útsýnisstaður

2JJAA HHEERRBBEERRGGJJAA

Lóðin er 746,0 fermetrar að stærð og stendur
við Sunnakur nr. 3, neðst í Akralandinu, alveg
við „lækinn“ og steinsnar frá Hofsstaðaskóla og
íþróttahúsi Stjörnunnar.
Byggja má einbýlishús á tveimur hæðum allt að
600 fermetrar. Búið er að jarðvegsskipta út allri
lóðinni.

Lóðin er eins sú best staðsetta í Akralandinu í 
lokuðum botnlanga og með góðri aðkomu.

Akraland – Garðabæ - Byggingarlóð á frábærum stað við „lækinn“

BORGARTÚN

Borgartún 6 – Til leigu eða sölu.
Glæsilegt og einstaklega vel staðsett 258,8 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í lyftuhúsi við Borgartún (gamla rúgbrauðsgerðin).
Eignin var endurnýjuð að mestu árið 2007 og síðar með vönduðum innréttingum, gólfefnum og hurðum. Hluti skrifstofa eru
lokaðar af með gleri. Lofthæð er um 4 metrar. Eignin er laus til afhendingar frá 1. janúar 2015.

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

GRÆNLANDSLEIÐ

Vel skipulögð 46,7 fm.  íbúð á 1.hæð auk 5,0 fm.
sér geymslu í kjallara á þessum eftirsótta stað í 
Smáíbúðahverfinu. Íbúðinni fylgir 35,6 fm. rými í 
kjallara þar sem innréttuð er ósamþykkt íbúð sem
hægt er að leigja út. Flísalagðar svalir til suðurs út
af stofu. Íbúðin er vel staðsett í húsinu og snýr inn í 
garð. Laus til afhendingar fljótlega.

Verð 27,9 millj.

Búðagerði. 2ja herb. íbúð auk útleigurýmis í kjallara.

LAUS

FLJÓTLEGA

SELVOGSGRUNN. 3JA HA ERBERGJA
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, baðherbergi og gólfefni. Góðar svalir
til vesturs. Húsið var allt sprunguviðgert og málað að utan
árið 2010.

SNORRABRAUT. TT
Góð 65,9 fm. íbúð á 3. hæð að meðtaldri 6,1 fm. geymslu.
Íbúðin er á efstu hæð og skiptist í forstofu/hol, eldhús með
eldri innréttingu, herbergi með útgangi á svalir til austurs,
rúmgóða stofu og baðherbergi. Íbúðin er laus til afhend-
ingar fljótlega.

EIÐISTORG– SELTJARNARNESI. Falleg og
vel skipulögð 78,1 fm. útsýnisíbúð á efstu hæð með stórum
svölum til suðurs og austurs í góðu fjölbýlishúsi á Seltjarnar-
nesi. Mikil lofthæð er í íbúðinni og kamína er í stofu. Rúmgóð
og björt stofa með kamínu. Þvottaherbergi og geymsla innan
íbúðar auk sér geymslu í kjallara.

FÍFUMÝRI – GARÐABÆ. 2JA HA ERB. 
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.

23,9 millj. 32,4 millj.27,9 millj.Leiguverð 160 þús. pr. mán.  

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA2JA HERBERGJA

LAUS STRAX

LAUS TIL 

AFHENDINGAR STRAX

LAUS TIL 

AFHENDINGAR STRAX

MURURIMI

Mururimi.  
Parhús á tveimur hæðum.
Fallegt og vel skipulagt 178,3 fm. parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum 18,3 fm. bílskúr við Mururima. Fjögur svefn-
herbergi. Stofa með útgengi á svalir til norðurs og vesturs.
Rúmgott eldhús með hvítum innréttingum, eldunareyju og
góðri borðaðstöðu. Tvö vel innréttuð baðherbergi. Lóð 
með hellulagðri innkeyrslu og stéttum og hellulagðri verönd
og tyrfðri flöt til vesturs og suðurs aftan við hús.

Verð 49,5 millj.

TIL LEIGU



Móaflöt 12 . Glæsilegt einbýlishús á Flötunum í Garðabæ 
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
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.  Verið velkomin

Vatnsstígur. Glæsileg útsýnisíbúð á 12. hæð.  
Glæsileg 136,6 fm. útsýnisíbúð með suðursvölum á 12. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi á sjávarkambinum við Vatnsstíg
auk sér bílastæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu í kjallara hússins. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekk-
legan máta og útsýni frá eigninni er óviðjafnanlegt, bæði til suðurs að Reykjanesi, út á sundin og að Snæfellsjökli. Björt stofa 
með arni. Sjónvarpshol. Opið eldhús með eldunareyju. Húsið er allt mjög vandað og sameign er öll 1. flokks.  Tvær lyftur eru í 
húsinu.

VATNSSTÍGUR
OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG MÓAFLÖT

Eignin verður til sýnis  
frá kl. 17.15 – 17.45
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. Sérsmíðaðar
innréttingar. Staðsetning er afar góð í miðbæ
Garðabæjar. 

Verð 33,4 millj. 
Verið velkomin.

Kirkjulundur 12 – Garðabæ. 2ja herbergja íbúð

OPIÐ HÚS

Á M
ORGUN

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

Verð 42,9 millj.

Arnarás – Garðabæ. Efri sérhæð.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

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

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

SJÁVARGRUNDÁÁ - GARÐABÆ.  5-6 HERBERGJA ÍBÚÐ.
Mjög góð 5-6 herbergja íbúð með sérinngangi. Íbúðin er á tveimur hæðum með 
sér andyri á 1.hæð auk herbergis án glugga og geymslu í kjallara samtals að
birtu flatarmáli 170,9 fm. Auk þess fylgir bílastæði í bílakjallara 20,5 fm. Birt stærð 
heildareignarinnar er 191,4 fm. Opið eldhús með nýlegri innréttingu. Rúmgóð stofa 
með góðri lofthæð og útgangi á svalir til suðurs.

EYVINDARYY HOLT.  ETT INSTÖK STAÐSETNING
Glæsilegt og algjörlega endurbyggt frá grunni 240,2 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum sem er búið að skipta í þrjár íbúðir sem eru allar með sérinngangi. Húsið
stendur á 2.532 fm. eignarlóð og er einstakt útsýni af báðum hæðunum. Eldra
hús sem stóð á lóðinni var rifið árið 2002 og byggt nýtt hús á grunninum og síðan 
byggð 84 fermetra vinnustofa við húsið árið 2004 sem er nýtt sem íbúð í dag.

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

KELDULAND. 4RA HA ERBERGJA ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Falleg 85,8 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð (efstu) í Fossvoginum.  Mjög stórar svalir til
suðurs með nýklæddu viðargólfi og frábært útsýni yfir Fossvoginn, að Bláfjöllum, 
Reykjanesi og víðar.  Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl árum m.a. eldhúsinn-
rétting og tæki, innihurðir, gólfefni o.fl.   Nýjar hurðir eru úr íbúðum og í stigahús. 
Hús að utan nýlega málað og viðgert. Frábær staðsetning. 54,0 millj. 32,3 millj.

46,0 millj.

74,9 millj.

54,9 milllj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA - 6 HERBERGJA

VESTURBRÚN

Vesturbrún. 
Frábær staðsetning.

Stórglæsilegt 273,2 fm. (skráð 259,2 fm) einstakt einbýlishús á
tveimur hæðum á frábærum stað við opna svæðið í Vesturbrún.
Húsið er teiknað af Halldóri Gíslasyni að innan sem utan og er
einstakt að allri gerð, frábærlega skipulagt og með miklum og
vönduðum sérsmíðuðum innréttingum. Setustofa með arni og
útbyggðum glugga til suðurs. Koníaksstofa með mikilli lofthæð.
Borðstofa með gólfsíðum gluggum. Fataherbergi innaf hjónaher-
bergi. Lyfta er í húsinu. Glæsileg skjólgóð afgirt og mjög prívat
baklóð.

Verð 90,0 millj.
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Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

GEITLAND 4 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-02. 

Einstaklega vel staðsett og mikið endurnýjuð fimm til sex herbergja 129,8 fm 
íbúð á þriðju og efstu hæð með miklu útsýni. Óvenju stór og góð íbúð á þes-
sum vinsæla stað í Fossvoginum. Eignin verður sýnd mánudaginn 
24. nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 40,9 m. 8261

FERJUVAÐ 1 110 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-02. 

Góð og vel skipulögð 79 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang og 
stóra hellulagða verönd til suðurs. Íbúðin skiptist í anddyri, þvottaherbergi, 
hol, baðherbergi, tvö svefnherbergi, eldhús og stofu/borðstofu með útgengi út 
á verönd. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar. Eignin verður sýnd mánudaginn 
24.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 28,5 m. 8405

KLETTAKÓR 1B - 203 KÓP.  
ÍBÚÐ MERKT 02-03. 

Einkar falleg 175,5 fm 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum. Smekklegar in-
nréttingar, rúmgóð herbergi, tvö baðherbergi, sólpallur og stæði í bílageymslu. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 24.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 42 m. 8400

LEIFSGATA 24 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Falleg og mikið uppgerð 97 fm 4ra herbergja enda íbúð á 2.hæð. Eignin er 
frábærlega staðsett miðsvæðis með nýlegu eldhúsi, ofnum og ofnalögnum og 
nýju gólfefni. Suður svalir. Eignin verður sýnd mánudaginn 24.nóvember milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,9 m. 8402

BYGGAKUR 8 210 

Frábærlega staðsett og vel skipulagt 229,2 fm raðhús á tveimur hæðum við 
Byggakur í Garðabæ. Eignin skilast í núverandi ástandi, þ.e. tilbúið til innrét-
tinga að innan og fullbúið að utan með frágenginni lóð, hellulagðri aðkomu og 
verönd með skjólveggjum út frá stofu. Húsið er bjart með fallegum gólfsíðum 
gluggum, hjónasvítu og vestur svölum með sjávarsýn. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 24.nóvember milli kl. 17:30 og kl. 18:30. V. 62,5 m. 8349

REYNIMELUR 28 - 107 REYKJAVÍK

Stórglæsileg 198 fm eign í mikið endurnýjuðu þríbýlishúsi á góðum stað við 
Reynimel í vesturbæ Reykjavíkur. Um er að ræða efri sérhæð auk stæði í 
bílskúr. Að utan er búið að endursteina húsið og er lóðin falleg og snyrtileg. 
Geymsluloft er yfir íbúðinni. Sameign er sérstaklega snyrtileg. . V. 68 m.  
Í kjallara er 65 fm 2ja herbergja íbúð sem er einnig til sölu. 8412

FROSTASKJÓL 97 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Mjög vel staðsett 265 fm raðhús með innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta 
stað. Nýlegt eldhús, arinn í stofu, suðurgarður með verönd út frá stofu og 
svalir. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.nóvember milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 73,9 m. 8414

AUÐBREKKA 34 200  
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Góð 62,6 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu þríbýlishúsi við Auðbrekku. 
Snyrtileg íbúð miðsvæðis í Kópavogi þar sem stutt er í helstu þjónustu eins 
og verslanir, barna- og framhaldsskóla. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
25.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 21,9 m. 8366

MÁNATÚN 3 - 105 RVK.  
ÍBÚÐ MERKT 06-01. 

Glæsileg 204,1 fm endaíbúð á 6. hæð (efstu hæð) í Mánatúni 3, með tveimur 
stæðum í bílageymslu á besta stað. Íbúðin er með vönduðum sérsmíðuðum 
innréttingum frá Brúnás. Hiti er í gólfum. Aukin lofthæð.  Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 25.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 88,8 m. 4600

FÍFUSEL 13 - 109 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Björt og rúmgóð 105 fm 4-5 herb. íbúð á 2. hæð (hálf hæð upp) með stæði í 
bílageymslu. Stórar suður svalir, þvottahús innan íbúðar og gott útsýni. Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 26.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 26,5 m. 
8403

HRAUNBÆR 46 110 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-03. 

Rúmgóð og vel skipulögð 112,5 fm fjögurra herbergja íbúð á 3. hæð við 
Hraunbæ í Reykjavík. Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa með vestur svölum. 
Sér þvottahús í kjallara. Stutt er í alla helstu þjónustu. Eignin verður sýnd 
miðvikudaginn 26.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  25,9 m. 8418

REYNIMELUR 42 - 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 00-01. 

Vel skipulögð 34,2 fm einstaklingsíbúð í kj. á þessum eftirsótta stað. Eignin 
skiptist í anddyri/hol, eldhús, baðherbergi og herbergi. Eignin er í göngufæri 
frá Háskóla Íslands. Eignin verður sýnd fimmtudaginn 27.nóvember milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  16,5 m. 8404
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Glæsilegt sjö hæða íbúðahús með þremur lyftum . Þriggja til fimm herbergja íbúðir með bílastæði í kjallara.  
Bjartar og fallegar íbúðir, vandaður frágangur . Sérinngangur í allar íbúðir . Örstutt í alla þjónustu og iðandi mannlíf 
miðborgarinnar . Frábært útsýni á besta stað við Reykjavíkurhöfn . Fullbúnar íbúðir án gólfefna (baðherbergi og  
þvottahús flísalögð). Bókið tíma í skoðun.  Kynningarvefur á www.m26.is. V. 50,3 m. 4364

 Mýrargata 26 -  Nýjar íbúðir í hjarta Reykjavíkur
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 EINBÝLI

Kvíslartunga 118 270 
Einbýlishús í smíðum samtals 282,5 fm m. innb. 36,5 fm 
bílskúr. Húsið er því sem næst tilbúið til innréttinga. Mjög 
góður útsýnisstaður. Hús sem gefur mikla möguleika m.a 
á aukaíbúð.  V. 36,9 m. 8377

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

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

 PARHÚS

Þrastarás 35 - 220 Hfj. Glæsilegt parhús
Mjög gott einstaklega skemmtilega skipulagt parhús 
hæð og ris samtals 216 fm m innb. 31,4 fm bílskúr (sem 
er innréttaður) 5 svefnherbergi, tvær stofur. Góðar 
innréttingar, parket og flísar á gólfum að mestu. Stór 
timburverönd og skel(pottur) Glæsilegt útsýni til fjalla og 
borgarinnar.    V. 54,0 m. 4443

 RAÐHÚS

Rjúpufell 32 111 Rvk.
endaraðhús á einni hæð talsvert endurnýjað hús ásamt 
bílskúr. Fjögur herbergi, endurnýjað baðherb og endurný-
jað eldhús, parket og flísar. Suðurgarður. Laust strax, 
sölumenn sýna. . V. 36,9 m. 8339

 HÆÐIR 

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

 4RA-6 HERBERGJA

Hæðargarður 20 108 Rvk. íbúð merkt 02-01. 
Hæðargarður - efri sérhæð. Húsið er fjórbýlis parhús 
með tveimur íbúðum hvoru megin. Sérinngangur. 2 svefn-
herb. Rúmgóð stofa. Stórt eldhús, möguleiki að bæta við 
herb. Geymsluris yfir. Sameiginlegt þvottahús. Íbúðin er 
laus strax  V.  m. 8376

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

Hlaðbrekka 1  Kóp - hæð og bílskúr.
Falleg mjög vel skipulögð 130 fm efri sérhæð í góðu 
þríbýli sem byggt var 1994. Innb. 28,2 fm bílskúr. Glæsi-
legt útsýni. 3. svefnherb. Suður svalir. Parket. Frábær 
staðsetning. Stutt í skóla og aðra góða þjónustu.   V. 35,9 
m. 4305

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

Vesturgata -  AFH. STRAX.
Góð 4ra herbergja ca 102 fm íbúð á þriðju hæð fyrir eldri 
borgara við Vesturgötu í Reykjavík. Mjög falleg aðkoma 
er að íbúðinni, en gengið er inn úr n.k. garðskála.  Öll 
sameign er mjög snyrtileg.  Heitur matur fæst keyptur í 
hádeginu í miðri viku.  Heilsugæsla er í húsinu, hársnyr-
tistofa, fótsnyrting og samkomusalur V. 29,3 m. 2295

 3JA HERBERGJA

Iðnbúð 4 - 210 Garðabær 
Efri hæð í blönduðu íbúðar og atvinnuhúsnæði. 125,4 
fm að stærð , 3ja herbergja, sérþvotthús, sérinngangur. 
Íbúðin er laus strax og sölumenn sýna.  V. 28,0 m. 8347

Daggarvellir 4a - 221 Hafnarfjörður 
Mjög snyrtileg 101,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 
lyftuhúsi. Sér inngangur af svalagangi og góðar svalir 
til suðvesturs. Stutt í leikskóla, skóla, íþróttasvæði og 
matvöruverslun. V. 26,9 m. 8396

Naustabryggja 15 - 110 Reykjavík
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.   V. 25,9 m. 8330

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

 ATVINNUHÚSNÆÐI

Kistumelur 14 116 Rvk. - mjög gott verð.
285,2 fm iðnaðarbil á góðum stað. Gólfflötur 196 fm og 
milliloft 89,2 fm. Húsið er stálgrindarhús og er kynnt með 
ofnum og blásurum. Góð lofthæð. Húsnæðið er til afhend-
ingar í núverandi standi við kaupsamning.  Stigi milli 
hæða fylgir óuppsettur.  V. 19,4 m. 8358

Hverfisgata - Lyftuhúsnæði
Frábærlega staðsett og bjart 171 fm skrifstofuhúsnæði 
við Hverfisgötu í Rvk. Lyfta í húsnæðinu, tvær snyrtingar 
og Þrjú sér bílastæði fylgja. Gluggar snúa aðalega til 
norður en einnig til suðurs að hluta. Nánari upplýsingar 
veitir Reynir Björnsson löggiltur fasteignasali s. 895-8321. 
V. 35 m. 8415

íbúðirnar eru 3ja herbergja frá 90-110 fm að stærð á 3 og 4 hæð í  álklæddu lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. 
Sérinngangur af svalagangi. Siemens tæki í eldhúsi og fylgir innbyggð uppþvottavél. Rúmgóð stofa og góðar svalir.  
Tvö rúmgóð svefnherb.  Parket og flísar á gólfum. Lausar strax, sölumenn sýna.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 24.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 18:00 V. 20,9  m. 8382

Tröllakór 9-11 íbúð 0401 er mjög góð 139,6 fm endaíbúð á 4.hæð í álklæddu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Sérinngangur af svölum.  Þrjú góð svefnherbergi, parket. Rúmgóð stofa og mjög gott útsýni. Góðar svalir.  
Laus strax sölumenn sýna.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  33,5 m. 8388

Marteinslaug 3 113 Rvk. 4. íbúðir m. bílskýli

Tröllakór 9-11 203  íbúð merkt 04-01.
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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.

Íbúð á jarðhæð með sérinngangi, lokaðri 
verönd og bílskúr. 87,6fm vel skipulögð 3ja 
herbergja íbúð. Þvottahús innan íbúðar. Góð 
aðkoma báðum megin að húsinu. Róleg gata 
og gróið umhverfi.

Opið hús þriðjud. 25. nóv. kl. 17:00-17:30
Falleg 4ra herbergja 131,2 fm íbúð á annarri 
hæð auk stæðis í bílgeymslu í lyftuhúsi við 
Álfkonuhvarf í Kópav.

Opið hús mánud. 24. nóv. kl. 17:30-18:00.
151.4 fm Vel skipulögð 6 herb.íbúð á efstu 
hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi. Útsýni út 
voginn. Þvottahús og geymsla innan íbúðar.

Opið hús mánud. 24. nóv. kl. 18:15-18:45. 
130 fm falleg, vel skipulögð 4ra herb.íbúð 
með BÍLSKÚR. Glæsilegt útsýni.Stigagangur 
nýmálaður og með nýju teppi. Einnig voru 
settar hljóðeinangrandi hurðar inn í íbúðirnar.

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.
. 

Opið hús mánud. 24. nóv. kl. 17:00-17:30.  
MIKIÐ ÁHVÍLANDI - AUÐVELD KAUP !
36,9fm íbúð á frábærum stað í 101. 
Sér inngangur. Baðherbergi með sturtu og 
eitt rými sem er eldhús, stofa og svefnherb. 

Fallegt og vel staðsett einbýlishús sem 
skiptist í kjallara með sér íbúð, hæð og efri 
hæð. Tvöfaldur bílskúr.  Húsið stendur innst í 
rólegum botnlanga í Ártúnsholti. Stutt í skóla 
og náttúruperlur Elliðaárdalsins.

43,5M

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

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

251,5 fm eign ásamt 37,3 fm bílskúr. Tveggja 
íbúða hús fyrir neðan götu með tvöföldum 
bílskúr. Falleg lóð, verönd fyrir framan og 
aftan hús.

Parhús á tveimur hæðum með bílskúr. 
Afhendist í núverandi ástandi, byggingarstig 
4. Bæði húsin (nr. 12 og 14) til sölu, saman 
eða í sitt hvoru lagi. Verðið er fyrir hvort hús 
um sig.

Tvö raðhús við Kvistavelli. Húsin eru tilbúin 
til afhendingar strax, fullbúin að utan og 
rúmlega fokheld að innan. Einangraðir veggir 
og loft að innan. Gott verð, aðeins 126þ pr.fm. 
Verðið er fyrir hvort hús.

Tækifæri í ferðaþjónustu. 
Fjögur sumarhús á 7ha. eignarlandi í landi 
Indriðastaða við Skorradalsvatn. Landið er 
skipulagt fyrir rekstur gistihúsa og leyfi til að 
byggja fleiri hús á landinu auk margvíslegra 
annarra tækifæri. 

Rúmgóð og björt 140 fm, 5 herbergja 
endaíbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli með 
sérinngangi. 4 svefnherb. Tvennar snyrtingar. 
Þvottahús í íbúð. Rúmgóður 24 fm bílskúr.

267,7 fm einbýlishús, þar af 31,8 fm bílskúr. 
Stór og gróin lóð, hellulögð aðkeyrsla og góð 
aðkoma. 

Gott steinsteypt einbýlishús á einni hæð 
með innbyggðum stórum bílskúr ca. 200 fm. 
Nýtt baðherbergi. Gott skipulag. Verönd út 
af stofu.

TURNINN HÖFÐATORGI

FALLEGT HÚSNÆÐI TIL LEIGU 
Á 12. HÆÐ. STÆRÐ 330FM. 

UPPLÝSINGAR GEFUR 
EINAR VALDIMARSSON 
Í SÍMA 840-0314.

29,8M 37,5M 36,9M 37,9 M

55,9M

17,9M

Tilboð

FANNAFOLD 60 - 112 RVK ÁLFKONUHVARF 33, 203 KÓP LINDASMÁRI 45 - 200 KÓP HRÍSMÓAR 11 - 210 GBR

GLITVELLIR 7 - 221 HFJ

GRETTISGATA 56A - 101 RVK

 URRIÐAKVÍSL 9 - 110 RVK

24,9M 56,3M Verð 69M23,5M VALLARÁS 1 -  110 RVK TRÖNUHÓLAR 14 - 111 RVK

27,9M 27,9M Gott verðSÖLKUGATA 12&14 - 270MOS KVISTAVELLIR 58 & 60. 221HFJ DYRHOLT - SKORRADAL

42,5M 53,9M 49,9MBAKKASTAÐIR 161 - 112R VALLHÓLMI 2 - 200 KÓP HÖRPULUNDUR 5 - 210 GBR

49,8M ARNARTANGI 77, 270 MOS 35,9M DRÁPUHLÍÐ 17, 105 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

FJÁRFESTAR ! NOTALEGT FJÖLSKYLDUHÚS Í MOSFELLSBÆ  

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

FUNATRÖÐ 8 - KEFLAVÍKURFLUGVELLI
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FALLEG HÆÐ Í HLÍÐUNUM 

Opið hús miðvikud. 26. nóv. kl. 17:00-17:30.  
Notaleg og falleg 114,9 fm. vel skipulögð 4ra herb. neðri sérhæð með sér 
inngangi á rólegum stað í Hlíðunum. Bjartar og góðar stofur, fallegt endurnýjað 
eldhús. Sannarlega eign með sál og sjarma á þessum vinsæla stað í borginni.

LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK

OPIÐ
 H

ÚS

ERUM MEÐ MJÖG GÓÐ 
ATVINNUHÚSNÆÐI TIL SÖLU. 
LANGTÍMALEIGUSAMNINGAR 
Á EIGNUNUM.  
AA+ LEIGUTAKAR. 
UPPL. GEFUR STEFÁN HRAFN Í 
SÍMA 895-2049.

OPIÐ
 H

ÚS



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 24. nóv. kl. 17.30-18.00

Grænatún 12   200 Kópavogur 44.900.000

Sjarmerandi og vel skipulagt einbýlishús ásamt bílskúr og stórum, grónum 
garði miðsvæðis í Kópavogi. Um er að ræða 130,8 fm einbýlishús ásamt 40fm 
sérstæðum bílskúr . Svefnherbergin eru  þrjú og tvær rúmgóðar stofur.  Húsið var 
málað að utan fyrir ca 3 árum, bílaplan er hellulagt með hita og nýlega var sett 
dren við húsið. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 5     Stærð: 170,8 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 895-6107 

Ársalir 3  201 Kópavogur 31.500.000

 Mjög björt, falleg og vel skipulögð íbúð á 6.hæð í vönduðu og góðu lyftuhúsi í 
Salahverfi Kópavogs. Um er að ræða 98.8 fm íbúð með glæsilegu útsýni til þriggja 
átta. Allar innréttingar og gólfefni eru samrýmd , parket og flísar á gólfum og 
maghony innréttingar. Þvottaherbergi er innan íbúðar. Stigangur og aðkoma er 
glæsileg. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 3     Stærð: 98.8 m2

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN Í S: 822-2225

Álfaland 5   108 Reykjavík 92.500.000

Mjög fallegt og velviðhaldið 229,1 fm einbýlishús þar af 31,3 fm bílskúr auk rúmgóðri 
4ra herb. 129,6 fm auka íbúðar (sér fastanr.) á rólegum og skjólsælum stað í Foss-
voginum, fallegur garður og stór afgirtur sólpallur. Góðir tekjumöguleikar eru af auka 
íbúðinni en einnig er möguleiki að kaupa eignina í tvennu lagi.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Herbergi: 9     Stærð: 358,7 m2     Auka íbúð

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. nóv. kl. 17:30-18:00

SALA EÐA LEIGA

ATVINNUHÚSNÆÐI

Frjóakur 8  210 Garðabær

Lækjarmelur 12  116 Reykjavík

94.800.000

21.000.000

Nýlegt einbýli á einni hæð með 4 svefnherbergjum í einu allra vinsælasta hverfi 
Garðabæjar - Akralandinu. Húsið er með stóru sameiginlegu rými sem í er eldhús, 
stofa, borðstofa og sjónvarpsrými. 3 baðherbergi.
Upplýsingar veitir Jóhanna fasteignasali í gsm: 698 7695

Gott 149,8 atvinnuhúsnæði sem hentar vel sem lagerhúsnæði.  Hillukerfi eru í 
húsnæðinu sem hugsanlega væri hægt að kaupa með húsnæðinu.  Hitablásarar 
til upphitunar.  Bæði eru há innkeyrsluhurð og vengjuleg gönguhurð inn í rýmið.  
Salerni er í húsnæðinum.  Malbikað bílaplan er fyrir utan og aðgengi gott.  Eignin 
er hin vandaðasta.Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 5     Stærð: 270,4 m2

Atvinnuhúsnæði     Stærð: 149,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. nóv. kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 24.nóv. kl. 17.30-18.00

SALA EÐA LEIGA

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25.nóv kl. 18:15-18:45

LÆKKAÐ VERÐ

Ásbúð 86  210 Garðabær

Sæbólsbraut 24  200 Kópavogur

Steinhella 5   222 Hafnarfjörður

Birkihæð 4  210 Garðabær

49.900.000

54.900.000

19.900.000

54.900.000

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

Fallegt  fjölskylduraðhús með grónum og skjólgóðum garði. Um er ræða enda-
raðhús innst í botnlanga. Húsið skiptist í 4 svefnherbergi, aðalbaðherbergi, góðar 
stofur, eldhús, gestabaðherbergi, forstofa, bílskúr og séríbúð á neðstu hæðinni. 
Stutt er í  leikskóla, sundlaug, ýmsa þjónustu og fallegar gönguleiðir.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

142,3 fm atvinnuhúsnæði sem hentar til ýmiskonar starfsemi eða sem geymsluhúsnæði.  
Stórt rými með innkeyrsludyr er á fyrstu hæð með epoxý húð á gólfi, mikil lofthæð.  Fyrsta 
hæðin er 108,6 fm.  Salerni er einnig á fyrstu hæð.  Á steyptu millilofti sem er 33,7 fm er lítil 
eldhúsinnrétting.  Gluggar eru á millilofti til að sjá niður í aðalsal.  Malbikað bílaplan er fyrir 
utan.  Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

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. Nýbúið að mála húsið að utan að 
mestu. Laust við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 6     Stærð: 245,8 m2

Herbergi: 8     Stærð: 310,8 m2

Atvinnuhúsnæði     Stærð: 142,3 m2

Herbergi: 4     Stærð: 184 m2

SALA EÐA LEIGA

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25.nóv kl. 17:30-18:00

Viðarhöfði 2   110 Reykjavík

Klettás 15  210 Garðabær

65.000.000

59.900.000

Gott atvinnuhúsnæði sem hentar til ýmiskonar starfsemi t.d. verkstæði eða heildsölu 
á góðum stað í Höfðahverfi í Reykjavík.  Stórt rými með innkeyrsludyr er á aðal sal 
húsnæðisins.  Hægt er að ganga í skrifsturýmin bæði um inngagn beint að utan, en einnig 
úr aðalsal.  Bæði eru 2 opin stærri skrifstofurými og 2 minni rými sem eru notuð sem 
skrifstofa og fundar herbergi. Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Afar glæsilegt raðhús á eftirsóttum stað í Garðabæ. Húsið er hannað að innan 
af Birni Skaftasyni á afar glæsilegan hátt. Húsið er fullbúið, með sérsmíðuðum 
innréttingum, granít á eldhúsinnréttingu, baðinnréttingum og gluggakistum á efri 
hæð. Svalirnar eru flísalagðar, heitur pottur á svölum og fjarstýrð, rafknúin 
markísa. Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 5     Stærð: 478,2 m2

Herbergi: 5     Stærð: 188 m2

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

Þorrasalir 13-15   201 Kópavogur Verð: 32- 48,2 m

NÝJAR ÚTSÝNISÍBÚÐIR 
Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja-4ra herbergja íbúðir á 
þessum vinsæla stað í Kópavogi. Húsið stendur á fallegum 
stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  Einstaklega fallegt 
útsýni.  

Stærðir frá 91 fm - 126 fm.  
Afhending hefst í júní 2015

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

Fjölbýlishús      Stærð: 91-126 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn  25.nóv. kl. 17.30-18.00

Hlaðhamrar 18  112 Reykjavík 44.500.000

Mjög fallegt og vel skipulagt raðhús með bílskúr á góðum stað í Grafarvogi. Um 
er að ræða 161,4 fm eign og þar af er bílskúr 25,9 fm að auki er er garðstofa ca. 
9 fm sem eru ekki skráðir inní fm. tölunni og er opið inní stofuna frá henni og hiti í 
gólfum. Þetta er gott fjölskylduhús með útsýni.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 6     Stærð: 161,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. nóv.  kl 17:30-18:00

Reyðarkvísl 12   110 Reykjavík 66.400.000

Frábært fjölskylduhús með mikla tekjumöguleika. Gott endaraðhús á þremur 
hæðum með auka íbúð í kjallara. Frábært útsýni er til vesturs yfir Reykjavík. Í aðal-
hluta eignarinnar eru 3-4 góð svefnherbergi en í aukaíbúðinni eru 1 svefnherbergi. 
Bílskúrinn er sérstæður og undir honum er geymsla með sérinngangi. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

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

LÆKKAÐ VERÐ

ATVINNUHÚSNÆÐI ATVINNUHÚSNÆÐI



Erum að skoða sumarhús. Hringdu núna í s. 570 4800 og við komum og skoðum húsið þitt.

ERLUHÓLAR 1
EINBÝLI MEÐ
AUKAÍBÚÐ

Glæsilegt og mikið endurnýjað 
336 fm einbýlishús með auka
3ja herb. íbúð og tvöföldum bíl-
skúr. Fimm svefnherb. og fjögur 
baðherbergi. Skipt hefur verið 
um eldhús og gólfefni. Allt húsið 
nýleg málað að innan sem utan. 
Fallegt hús á frábærum útsýnis-
stað. Verð 69 millj.

JÖTUNSALIR
LYFTUHÚS

Falleg 126 fm 4ra herbergja íbúð 
á 3. hæð í lyftuhúsi auk stæðis í 
bílageymslu. Þrjú rúmgóð her-rr
bergi með skápum. Björt stofa 
og borðstofa með stórum suður-rr
svölum. Fallegar innréttingar.
Þvottahús innan íbúðar. Parket 
og flísar á gólfum. 
Verð 38,5 millj.

BALDURSGATA 13
2JA HERBERGJA

Góð 2ja herb. íbúð á 1. hæð, á 
frábærum stað í Þingholtunum.
Eitt svefnherbergi, parketlögð 
stofa, eldhús og baðherbergi.
Sérgeymsla og sérþvottaaðstaða. 
Nýlegir gluggar og gler og.Falleg
hellulögð aðkoma. Laus við 
kaupsamning. Verð 19,9 millj.

LEIFSGATA 22
EFRI HÆÐ

Góð 98 fm endaíbúð á 2. hæð á 
frábærum stað við Miðborgina. 
Rúmgóðar stofur og herbergi. 
Fallegt endurnýjað eldhús. 
Eignin getur verið laus við kaup-
samning. 
Verð 29,9 millj.

BJARKARÁS
PARHÚS

Glæsilegt 185 fm parhús á
tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr á þessum eftir-rr
sótta stað í Garðabænum. Tvö 
rúmgóð herbergi. Stór og björt 
stofa/ borðstofa með suður-rr
verönd.Stórt fjölskylduherbergi 
með glæsilegu útsýni. Parket og 
flísar á gólfum. Verð 58,9 millj.

KVISTHAGI 25
MEÐ BÍLSKÚR

Falleg 157 fm neðri sérhæð 
með bílskúr í fjórbýli, á þessum 
eftirsótta stað í Vesturbænum. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi og 
tvær stórar og bjartar stofur. 
Góðar innréttingar. Hús og íbúð 
hafa fengið gott viðhald. Bílskúr 
er sérstæður 33 fm. Eignin getur 
losnað fljótlega. Verð 52 millj.

FUNALIND 3
3JA HERBERGJA

Falleg og rúmgóð 83 fm 3ja 
herb. íbúð á 2. hæð í góðu 
fjölbýlishúsi á frábærum stað í 
Kópavogi. Tvö stór og rúmgóð 
svefnherbergi. Björt stofa og 
borðstofa með stórum suð-
vestursvölum. Eldhús með 
fallegri innréttingu. Flísalagt 
baðherbergi. Þvottahús er innan 
íbúðar. Verð 28,3 millj.

VIÐARÁS 89
PARHÚS  Á  EINNI  HÆÐ

Vorum að fá í einkasölu gott 
166 fm parhús á einni hæð. 
Húsið sem er byggt árið 1994 
er múrsteinsklætt timburhús. 
Þrjú rúmgóð herbergi. Stór, 
björt stofa og borðstofa. Stór 
timburverönd til suðurs og fal-
legur garður. Innbyggður 28 fm 
bílskúr með góðri lofthæð. Verð 
42,5 millj.

KLEPPSVEGUR
FALLEGT  ÚTSÝNI

Góð 80 fm 3ja - 4ra herbergja 
íbúð á 4. hæð í fallegu fjölbýli. 
Tvö rúmgóð svefnherbergi, björt 
stofa og borðstofa. Suðursvalir 
frá stofu. Góðar innréttingar. 
Góð sameign. Húsið er nýlega 
viðgert og málað að utan. Eignin 
getur losnað fljótlega.

TRÖNUHÓLAR
EINBÝLISHÚS

Vorum að fá í sölu 252 fm 
tveggja íbúða einbýlishús, sem 
er hæð og kjallari auk 37 fm 
bílskúrs. Á efri hæð er rúmgóð 
stofa, tvö svefnherbergi, bað-
herbergi og eldhús. Á neðri hæð 
eru þrjú svefnherbergi, stofa, 
eldhús og baðherbergi. Eignin 
þarfnast viðhalds. Verð 56,3 
millj.

RAUÐHAMRAR 5
FALLEGT  ÚTSÝNI

Falleg 121. fm 4ra - 5 herbergja 
íbúð á 3. hæð í fjölbýli. Glæsilegt 
útsýni. Þrjú til fjögur svefn-
herbergi og stofa með stórum 
suðursvölum. Nýlega endur-rr
nýjað baðherbergi. Dúkur og 
flísar á gólfum. Falleg sameign. 
Hús nýlega málað og viðgert. 
Verð 31,9 millj. 

BALDURSGATA
2JA til 3JA HERBERGJA

Mjög góð 2ja - 3ja herbergja 
íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýlis-
húsi. Góð stofa. Tvö herbergi 
(annað skráð sem geymsla á 
teikningum). Flísalagt baðher-rr
bergi. Góð innrétting í eldhúsi. 
LAUS STRAX. Allar nánari upp-
lýsingar á skrifstofu.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 - 19:00. 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 17:30. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 25. NÓVEMBER FRÁ KL. 17:00 - 17:30. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 25. NÓVEMBER FRÁ KL. 17:00 - 17:30. 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 - 19:00. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 25. NÓVEMBER FRÁ KL. 17:00-17:30



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  frá: 54,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

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

með 47,5 fm suð/vestur svölum og einnig 

5,6 fm austur svalir. 

Glæsilegt eldhús og bað. Stæði í bílageymslu. 

Eignin er laus strax.

Vesturgata, Hfj

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

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.

Eskihlíð 20A

Verð  frá: 40,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

Glæsileg íbúð 105,5 fm efstu hæð (4) 

Fataherbergi innaf svefnherbergi 

Opið stæði í kjallara 

Útsýni/Lyftuhús

Marteinslaug

Verð  frá: 30,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Falleg upprunaleg íbúð að stærð 77,9 fm 

Upprunalegar innréttingar 

Mikil sameign, gufubaðstofa 

Frábær staðsetning

Skaftahlíð

Verð  frá: 31,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Nánast algjörlega endurnýjuð 71 fm 

3ja herbergja 

28 fm verönd í suður 

Nýtt bað, eldhús og gólfefni. 

Eign í algjörum sérflokki

Starhagi

Verð  frá: 31,9 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Einbýlishús 288,8 fm. 

Frábær staðsetning 

Tvöfaldur bílskúr 

Þarfnast standsetningar

Trönuhólar

Verð  frá: 56,3 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

2 íbúðir

Ágæt 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýli 

Íbúðin er 73,4 fm og skipulag sérlega gott 

Góð staðsetning í nálægt við alla þjónustu

Gnoðarvogur

Verð  frá: 23,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

Glæsileg 136 fm eign með sérinngangi

Óhindrað útsýni yfir Elliðavatn og fjöllinn í austri

Þvottahús og geymsla innan íbúðar

Vandaðar innréttingar og gott skápapláss

Fellahvarf

Verð: 42,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Falleg 4ra herbergja íbúð 131,8 fm að stærð 

Tvö stæði í bílakjallara 

Gott flæði í íbúð 

Frábær staðsetning

Hrísrimi

Verð: 29,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

220 m2 einbýlishús á besta stað í Kópavogi. 

Mikil lofthæð. Stofur samliggjandi, 

eldhús með eyju, bókaherbergi. 

4 svefnherbergi, 

Garðskáli. Bílskúr

Sunnubraut

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

Glæsileg ný og fullbúin 3ja-4ra herb. 
íbúð í lyftuhúsi

5. og efsta hæð, fallegt útsýni,
tvennar svalir

Flottur um 40 fm bílskúr og stæði 
í bílageymslu

Eignin er fullbúin með ljósum, gardínum
arni og parketi

Laus strax 

Vindakór 
Þaksvalir með 
heitum potti 

Verð: 46,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg 108,4fm 3ja herbergja íbúð á 

þriðju hæð í snyrtilegu fjölbýli auk stæðis 

í lokaðri bílageymslu. 

Parket og flísar á gólfum. 

Marteinslaug

Verð  frá: 29,9 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

- með þér alla leið -
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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. fasteignasalit
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



Fallegt raðhús 106,9 fm að stærð 

Mikið endurnýjað / lagnir 

Fjögur svefnherbergi 

Stór verönd / matjurtargarður 

Frábær staðsetning

Tunguvegur

Verð  frá: 35,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Húsið er 171,2 fm og bílskúr 42,0 fm 

Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta 

Arinn í stofu. Tvöfaldur bílskúr

Vinsæl staðsetning 

Góðir afgirtir pallar

Brautarás

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

4ra herb. á 3.hæð 

Falleg íbúð 123 fm að stærð 

Þvottahús innan íbúðar 

Stæði í bílakjallara 

Þórðarsveigur

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

Falleg 87,5 fm íbúð á 2. hæð 

Stórt baðherbergi með sturtu 

Yfirbyggðar suðursvalir 

Hjólastólaaðgengi í íbúð Lyftuhús. 

Hús fyrir eldri borgara

Hraunbær

Verð  frá: 29,4 millj.Nánar: Jason 775 1515

103,9 fm 3 herbergja íbúð með 28,1 fm verönd 

ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. 

Parket og flísar á gólfum. 

Eignin er laus strax.

Vesturgata, Hfj

Verð  frá: 37,5 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Fallegt einbýlishús á Álftanesi 175,9 fm 

5 herbergja 

Bílskúr

Stór pallur og stór vel hirtur garður 

Útsýni til sjávar

Sjávargata

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

Vel skipulögð 99 fm neðri sérhæð 

Sér inngangur 

Stutt í skóla og íþróttaaðstöðu 

Þrjú svefnherbergi 

Sér verönd

Álfhólsvegur

Verð  frá: 31,9 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Raðhús með bílskúr á góðum stað í Seljahverfi 

5 herbergi og 2 stofur ásamt öðru 

Stutt í skóla og leiksvæði

Grófarsel

Verð  frá: 43,8 millj.Nánar: Svan 697 9300

Glæsilegt 174 fm heilsárshús 

Hannað að innan af Rut Káradóttur 

34 fm gestahús Þrjú svefnherbergi 

Stórbrotið útsýni 30 mín frá Reykjavík

Skálabrekka-
Bláskógabyggð

TILBOÐNánar: Ólafur 822 2307

Heillandi 57,5 fm heilsárshús 

Stór og góð 6100 fm lóð 

Stutt á golfvöllin

Stangarbraut
Öndverðanesi 

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

Glæsileg 114,4 fm hæð (efsta) í virðulegu 

þríbýlishúsi. Húsið 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 5520

Góð 163 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi byggt 

af ÍAV. Gengið beint úr lyftu inn í íbúð Stæði 

í bílgeymslu Stór stofa og tvö svefnherbergi, 

annað þeirra með fata- og sér baðherbergi.

Borgartún

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

Vönduð og falleg 120,2 fm neðri sérhæð 

Stór stofa og 3 herbergi 

Nýlegt eldhús og baðherbergi 

Hús í góðu ástandi

Drápuhlíð

Verð  frá: 41,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

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.

Boðaþing

Verð  frá: 30,5 millj.Nánar: Svan 697 9300

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

Lindarbraut

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

Gullfallegt 2 herb. raðhús með innbyggðum bílskúr, 

samtals : 111,5fm. Mjög fallegar innréttingar og 

gólfefni. Mikil lofthæð í alrými. Stór hellulögð 

verönd út frá stofu. Eignin er laus við kaupsamning. 

Möguleiki á að tengjast þjónustu við Hrafnistu.

Jökulgrunn

Verð  frá: 42,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Mjög falleg og vel skipulögð 100,1 fm 

4ra herbergja enda íbúð á 1.hæð í mjög góðu 

húsi á þessum sívinsæla stað. 

Stórar suður svalir með glerlokunum. 

Endurnýjaðar innréttingar og gólfefni.

Meistaravellir

Verð  frá: 35,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Glæsilegar 4ra herbergja íbúðir í litlu fjölbýli við 
Úlfarsbraut 96 Húsið stendur neðst í dalnum við opið 
svæði. Álklætt hús með ál/tré gluggum. 
Sérsmíðaðar innréttingar með graníti á borðum.
Öllum íbúðum skilað fullbúnum með plankaparketi 
Stæði í bílageymslu með flestum íbúðum 
Stærðir frá 128,5-129,1 fm

Úlfarsbraut

Verð  frá: 44,4 millj.Nánar: Davíð 697 3080

Tvær íbúðir eftir

Vel skipulagðar 2ja til 5 herbergja íbúðir 

Lyfta og stæði í bílgeymslu 

Traustir verktakar 

Afhending í júní 2015

Álfhólsvegur

Verð  frá: 28,4 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307
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Um er að ræða 257,2 m2 húsæði á efstu hæð 

í 4ra hæða lyftuhúsi. Eignin er nánast fokheld. 

Einstakt tækifæri til að hanna og innrétta 

loftíbúð þar sem vörulyftan fer beint upp á 

hæðina. Eignin er laus.

Álafossvegur

Verð  frá: 27,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

3-4 herbergja 120 fm 

2 svefnherbergi, hægt að bæta 3ja við

Bílskúr með opnara

Hvassaleiti

Verð  frá: 28,5 millj.Nánar: Jason 775 1515

Falleg sérhæð að stærð 105,6 fm að stærð 

Áhvílandi lán ILS ca. 23 milljónir, getur fylgt 

eigninni. Þrjú góð svefnherbergi. 

Opið eldhús í borðstofu. Endurnýjað þak 

Vinsæl staðsetning

Mávahlíð

Verð  frá: 38,7 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Mjög falleg 184,4 fm raðhús við Klettás 17 

í Ásahverfi Garðabæ

Vel skipulagt 5-6 herbergja 

Heitur pottur á svölum með fallegu útsýni

Klettás

Verð  frá: 64,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Falleg 4ra herbergja íbúð á 6. hæð 

með tvennum svölum.

Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð 

- öflugt húsfélag

Engihjalli

Verð  frá: 24,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

Mjög fallegt og afar vel skipulagt 139,6 fm 

5-6 herb. einbýlishús á 1. hæð ásamt 

40,5 fm bílskúr. Stór suður verönd. 

Fallegt eldhús og böð. Herbergi með baði 

í skúr með sérinngangi.

Einiteigur

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

Nýlega standsett 60,4 fm 

2ja herbergí íbúð Íbúðin er tilvalin til útleigu 

Allur húsbúnaður getur fylgt með

Njálsgata

Verð  frá: 25,1 millj.Nánar: Svan 697 9300

Falleg 134 fm, 4-5 herbergja íbúð 

á 2. hæð, 3 svefnherbergi. Lyftuhús 

Svalir til austurs og vesturs 

Bílageymsla, snyrtileg sameign

Espigerði

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

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja risíbúð 

með svölum 

Íbúðin er um 65 fm að gólffleti 

Hús nýlega endurnýjað - nýjir gluggar

Rauðarárstígur

Verð  frá: 25,4 millj.Nánar: Svan 697 9300

2-3ja herbergja 76,1fm íbúð á annarri hæð 

í litlu fjórbýli á þessum sívinsæla stað. 

Eignin er laus strax. 

Hæðargarður

Verð : 25,9 millj.Nánar: Davíð 697 3080

Góð 48fm 2ja herb kjallaraíbúð. 

Fín eldhúsinnrétting. 

Góð staðsetning í Norðurmýri.

Vífilsgata

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

Afar fallegt 175,6 fm 8 herb. einbýlishús 

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

4-5 svefnherbergi. Garðskáli. Heitur pottur. 

Glæsilegt hús og einstakur garður.

Bröndukvísl

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

Drekavellir 18

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24. nóv. kl. 18:00-18:30

Falleg 3ja herbergja 

Stærð 101,1 fm 

8. hæð - Lyftuhús 

Glæsilegt útsýni 

Stæði í bílageymslu

Keilugrandi 2

Verð : 42,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24. nóv. kl. 18:00-18:30

Falleg 132,8 fm íbúð á tveimur hæðum við 

Keilugranda í 107 Rvk 

Sjávarútsýni 

5 herbergja 

Stæði í bílageymlsu 

Stutt í alla helstu þjónustu 

Tröllakór 9-11

Verð : 33,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24. nóv. kl. 17:15-18:00

Mjög falleg og vel skipulögð 139,6fm 
4ra herbergja endaíbúð á 4 efstu hæð í góðu 
lyftuhúsi með stæði í lokaðri bílageymslu. 

Eignin er laus strax.

Þingholtsstræti 23

Verð : 35,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24. nóv. kl. 17:00-17:30

Falleg íbúð á tveimur hæðum við 
Þingholtsstræti í 101 Rvk
Vel skipulögð 75,3 fm 
Mikið af fm sem nýtast vel sem eru ekki 
inn í fermetratölu 
Rúmgóðar svalir, staðsett í hjarta miðbæjarins
Stutt í alla helstu þjónustu

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIN HÚS MÁNUDAG 24.NÓVEMBER

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856
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Lækjasmári 86

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. nóv. kl. 17:00-17:30

Einstaklega falleg og rúmgóð 4ra herbergja 

íbúð á 2. hæð. 133 fm og með þremur 

svefnherbergjum og tveimur svölum. 

Björt stofa með góðri borðstofu, fallegt parket 

á gólfum. Þvottahús innan íbúðar.

Skipti skoðuð á 3ja herb. íbúð miðsvæðis 

í Rvík eða Kópavogi. 

Eskihlíð 6A

Verð : 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. nóv. kl. 17:00-17:45

Falleg og vel skipulögð 80 fm 3ja herb. íbúð

Tvö góð svefnherbergi

Frábært skipulag

Húsið er nýlega steinað og skólp fóðrað

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Ásbraut 17

Verð : 25,2 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. nóv. kl. 18:00-18:30

Falleg þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð, 

82,6 fm að stærð.

Sameiginlegt þvottahús á sömu hæð. 

Geymsla innan íbúðar ásamt 

sérgeymslu í sameign. 

Stórir fataskápar og rúmgóð svefnherbergi 

með Pergo parket

Melhagi 20

Verð : 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. nóv. kl. 17:30-18:00

Kvistavellir 30 

Verð : 49,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. nóv. kl. 17:30-18:00

Rauðavað 25

Verð : 31,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. nóv. kl. 17:30-18:00

Kórsalir 3

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. nóv. kl. 17:15-18:00

Falleg íbúð á 2 hæð við Melhaga 

94,1 fm 4ra herbergja 

2 stæði í bílageymslu sem eru 

ekki í fermetratölu

Góð staðsetning 107 Rvk

Stutt í alla helstu þjónustu

Glæsilegt og nýbyggt 6 herbergja raðhús 

Fallega eikar innréttingar 

Skilast fullbúið með gólfefnum 

Bílskúr og munstursteypt bílaplan 

Laus við kaupsamning 

Mjög falleg og vel skipulögð 104,9 fermetra 

3ja herbergja útsýnisíbúð á 3.hæð (efstu) 

Tvö rúmgóð svefnherbergi og björt stofa 

með útgengi á rúmgóðar svalir til suðurs 

Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar 

Sér stæði í lokaðri bílageymslu

Sér inngangur er af svalagangi

Mjög falleg 148,8fm 6 herbergja penthouse 

íbúð á tveimur hæðum með glæsilegu útsýni 

ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. 

4 herbergi. Suð/vestur svalir.

Hæðabyggð 27

Verð :  68,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. nóv. kl. 17:30-18:00

Fallegt einbýlishús 

Stærð 294,2 fm 

Frábær staðsetning 

Hornlóð 

Aukaíbúð

Kögursel 9

Verð : 56,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. nóv. kl. 18:30-19:00

Frábært fjölskylduhús Stærð 216,9 fm 

Tvær hæðir plús bílskúr 

Stór sólpallur með skjólgirðingum 

Innarlega í rólegri götu 

Stutt í skóla

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG 25.NÓVEMBER

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Laugarásvegur 26

Verð : 82,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. nóv. kl. 17:30-18:00

Sérlega glæsilegt 233,5 parhús við Laugardalinn 

Eignin er mikið endurnýjuð á vandaðan og 

glæsilegan hátt 

Útsýni og góður garður 

Möguleiki á aukaíbúðNánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

2-3ja herbergja íbúð fyrir 
eldri borgara í Hæðargarði, 
Hvassaleiti, Sléttuvegi eða 
Árskógum.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jason Ólafsson í síma 775 1515 

jassi@miklaborg.is

Íbúð fyrir 60 ára eða eldri 
í Hraunbæ, Árskógum, 
Kleppsvegi eða Hæðargarði.
Nánari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma: 780 2700

helgi@miklaborg.is

2-3ja herbergja íbúð þar 
sem þjónusta fyrir aldraða er 
í boði.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jórunn Skúladóttir í síma: 845 8958

jorunn@miklaborg.is 

100 fm 3ja herbergja íbúð 
í húsi fyrir 55 ára og eldri.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Gunnar Jónsson í síma: 899 5856

gunnar@miklaborg.is

2ja herbergja 

2-3ja herb. íbúð í Hlíðunum, 
rúmur afhendingartími í 
boði.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Atli S. Sigvarðsson í síma: 899 1179

atli@miklaborg.is

1-2ja herb. íbúð í Hlíðunum. 
Má vera ósamþykkt.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Svan G. Guðlaugsson í síma 697 9300 

svan@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð í nágrenni 
við Háskóla Íslands.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Atli S. Sigvarðsson í síma: 899 1179

atli@miklaborg.is

Vantar 2ja og 3ja herbergja 
íbúðir í Heimunum.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jón Rafn Valdimarsson lgf. í síma: 695 5520 

jon@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúð í 
Linda, Sala eða Smárahverfi.
Gott aðgengi eða lyfta 
skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir 

Atli S. Sigvarðsson í síma: 899 1179

atli@miklaborg.is

2 Herbergja íbúð í 101 / 107 
fyrir ákveðin aðila.
Nánari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma: 780 2700

helgi@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja

3ja herbergja íbúð í 
póstnúmeri 104, 105 eða 108 
– verðbil 32-38 millj.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jason Ólafsson í síma 775 1515 

jassi@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð 
í Grafarvogi eða Grafarholti
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jórunn Skúladóttir í síma: 845 8958

jorunn@miklaborg.is

Ákveðinn kaupandi leitar að 
sjarmerandi 3ja herbergja 
íbúð í eldri hverfum Rvík.  
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jón Rafn Valdimarsson lgf. í síma: 695 5520 

jon@miklaborg.is

Góða 3ja herbergja eign 
miðsvæðis í Kópavogi, 
ekki ofar en 2. hæð og án 
bílskúrs eða bílgeymslu.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jón Rafn Valdimarsson lgf. í síma: 695 5520 

jon@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í 
Hraunbæ sem þarfnast 
viðhalds. Verð 17-21 millj. 
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jón Rafn Valdimarsson lgf. í síma: 695 5520 

jon@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í 
Túnum eða Teigum sem má 
þarfnast endurnýjunar
Allar frekari upplýsingar veitir 

Svan G. Guðlaugsson í síma 697 9300 

3ja-4ra herb. íbúð á jarðhæð 
með sérgarði og 
bílskúr/bílskýli. 
Verð um 35 miljónir.
Nánari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma: 780 2700

helgi@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í nýlegu 
lyftuhúsi með stæði 
í bílageymslu.
Nánari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma: 780 2700

helgi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð með 
stæði í bílageymslu í 
Ártúnsholti. 
Nánari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma: 780 2700

helgi@miklaborg.is

Nýlega uppgerðri 3ja-4ra 
herb. íbúð í 101-107 Rvk sem 
má kosta allt að 50 miljónir.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Gunnar Jónsson í síma: 899 5856

gunnar@miklaborg.is

4 herbergja íbúð í 107 Rvk 
fyrir ákveðinn aðila.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Gunnar Jónsson í síma: 899 5856

gunnar@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð gegn 
100% yfirtöku á lánum.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jórunn Skúladóttir í síma: 845 8958

jorunn@miklaborg.is 

3ja herbergja íbúð 
á Teigunum.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jórunn Skúladóttir í síma: 845 8958

jorunn@miklaborg.is 

3ja-4ra herbergja íbúð við 
Álftamýri í Reykjavík.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jórunn Skúladóttir í síma: 845 8958

jorunn@miklaborg.is

4ra – 5 herbergja

4ra herbergja íbúð 
í Lindum Kópavogi.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jórunn Skúladóttir í síma: 845 8958

jorunn@miklaborg.is

 

Vantar 4-5 herb. íbúð eða 
hæð í Vogahverfi. Verð 35-40 
millj.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jón Rafn Valdimarsson lgf. í síma: 695 5520 

jon@miklaborg.is

Vantar 4-5 herbergja íbúð 
eða hæð í Vogahverfi.  
Verð 35-40 millj.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jón Rafn Valdimarsson lgf. í síma: 695 5520 

jon@miklaborg.is

4ra-5 herbergja íbúð í 
Linda, Sala eða Smárahverfi,
rúmur afhendingartími.  
Upplýsingar veitir 

Atli S. Sigvarðsson í síma: 899 1179

atli@miklaborg.is

4ra-5 herbergja íbúð 
með bílskúr í Grafarvogi, 
Grafarholti eða Mosfellsbæ.
Nánari upplýsingar veitir 

Atli S. Sigvarðsson í síma: 899 1179

atli@miklaborg.is

Hæð

100-140 fm hæð í Hlíðunum.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jórunn Skúladóttir í síma: 845 8958

jorunn@miklaborg.is

Vantar hæð í Vesturbæ 
Kópavogs fyrir ákveðin aðila. 
Nánari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma : 780-2700

helgi@miklaborg.is

Hæð í Vesturbænum.  
Mikill kostur ef eignin væri 
staðsett nálægt Háskóla 
Íslands.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jórunn Skúladóttir í síma: 845 8958

jorunn@miklaborg.is

Nýlegri hæð um 160-190 fm 
í póstnúmerum 101 (miðbær) 
og 105 (Túnin) 
Möguleg skipti á góðu 
raðhúsi í Reykjavík auk 
milligjafar í peningum 
verð allt að 80 milljónir.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Svan G. Guðlaugsson í síma 697 9300 

svan@miklaborg.is

Sérbýli 

Rað- eða parhúsi í Lindum 
eða Kórum 180-220 fm 
verð allt að 55 millj. 
Möguleg  skipti á 3ja 
herbergja íbúð í Baugakór 
eða bein kaup.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Svan G. Guðlaugsson í síma 697 9300 

svan@miklaborg.is

Raðhúsi í Rimahverfi 
eða Staðarhverfi.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jórunn Skúladóttir í síma: 845 8958

jorunn@miklaborg.is 

Gott einbýli- eða raðhús 
í Foldahverfi 50-60 millj.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jón Rafn Valdimarsson lgf. í síma: 695 5520 

jon@miklaborg.is

Vönduðu einbýlishúsi í 
Garðabæ, verðhugmynd 
allt að 90 milljónir.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Atli S. Sigvarðsson í síma: 899 1179

atli@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Garðabæ, 
350 – 500 fermetra.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jason Ólafsson í síma 775 1515 

jassi@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Fossvogi fyrir 
allt að kr. 200 milljónir 
fyrir rétt hús.
Allar frekari upplýsingar veitir  

Óskar R. Harðarson hdl. og lögg. fasteignasali

í síma 661 2100 / oskar@miklaborg.is

170-200 fm íbúð með 
útsýni í Skugganum.
Verð allt að 140 millj. 
Allar frekari upplýsingar veitir 

Jason Ólafsson í síma 775 1515 

jassi@miklaborg.is

Einbýlishúsi á  
höfðuborgarsvæðinu með 
einni eða fleiri aukaíbúð. Má 
vera í upprunlaegu ástandi. 
Allar frekari upplýsingar veitir 

Svan G. Guðlaugsson í síma 697 9300 

svan@miklaborg.is

Raðhúsi, parhúsi eða einbýli
í Linda eða Salahverfi.  
Allar frekari upplýsingar veitir 

Atli S. Sigvarðsson í síma: 899 1179

atli@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði

Óskum eftir 
verslunarhúsnæði 
á Laugarvegi eða 
Skólavörðustíg 
til leigu.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma: 780 2700

helgi@miklaborg.is

Skrifstofurými í 101, 105 eða 
108 fyrir góðan fjársterkan 
aðila. Stærð 250-300 fm 
helst með 7-8 skrifstofum.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Svan G. Guðlaugsson í síma 697 9300 

svan@miklaborg.is

Óskum eftir 
avinnuhúsnæði til sölu 
með leigusamningum.  
Verðbil frá 100-3000 millj.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Þröstur Þórhallsson lgf. í síma 897 0634 

throstur@miklaborg.is 

leitar að ...

Lækjarsmári 56

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26. nóv. kl. 17:15-18:30

Mjög góð 116,4 fm 4 herbergja endaíbúð á 

tveimur hæðum ásamt 12 fm stæði 

í bílageymslu. 

Sérinngangur frá svalagangi. 

Suðursvalir.

 Sérinngangur. 

Kárastígur 12

Verð : 74,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26. nóv. kl. 18:00-18:30

Fallegt einbýli Stærð 178,1 fm 

Frábær staðsetning 

Mikið endurnýjað 

Verönd og þaksvalir bakatil 

Bílastæði með hitalögn 

Tröllakór 9-11

Verð : 30,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26. nóv. kl. 17:00-17:30

Sérstaklega snyrtileg 3ja herb íbúð

Húsið er viðhaldslétt og sameign snyrtileg

Gott skipulag, rúmgóð stofa

Tvö stór svefnherbergi, góðar svalir

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu 

Blikahólar 8

Verð : 32,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26. nóv. kl. 18:00-18:30

Rúmgóð og björt íbúð á 2. hæð 

Stór stofa, svalir með fallegu útsýni

3-4 svefnh, tengi fyrir þvottavél á baði 

38 fm fullbúinn bílskúr

Flott fjölskylduvæn eign
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIN HÚS MIÐVIKUDAG 26.NÓVEMBER

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -
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316 fm einbýli á sjávarlóð 

Stórbrotið útsýni 

Frábær staðsetning 

Vel viðhaldið hús 

Möguleiki á aukaíbúð

Hrólfsskálavör

TILBOÐ

333 fm einbýli 

Hús sem gefur mikla möguleika 

Mikil lofthæð í stofu og alrými 

Hús sem hefur fengið gott viðhald. 

Tvöfaldur bílskúr

Fornaströnd

Verð  frá: 88,5millj.

Glæsilegt og vel skipulagt 228,6 fermetrar 

einbýlishús. Stór timburverönd með 

skjólveggjum til suðurs. 

Fjögur góð svefnherbergi með fataskápum. 

Rúmgott eldhús með fallegum innréttingum

Bollagarðar

Verð  frá: 68,5millj.

Stórglæsilegt 302,3 fermetra einbýlishús á 
sunnanverðu Seltjarnarnesi, 6 svefnh. og tvö baðh. 
gestasnyrting og samliggjandi bjartar stofur.
Húsið var allt endurnýjað í kringum árið 2000,málað 
að utan árið 2012 og nýlegt þak með zinki er á húsinu.
Gegnheilt parket á gólfum og vandaðar innréttingar. 
Stór afgirt suðurlóð með stórri timburverönd  
og heitum potti. 

Selbraut

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

Lindarbraut

Verð  frá: 45,9millj.

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  frá: 39,9millj.

315 fm parhús á pöllum 4-6 svefnherbergi 

Stórar stofur og rúmgott eldhús 

Hús sem hefur fengið gott viðhald 

Frábært fjölskylduhús

Nesbali

Verð  frá: 77,5millj.

Vantar 2ja til 3ja herbergja 
íbúð fyrir 60 ára eða eldri á 
Skólabraut eða Eiðismýri fyrir 
ákveðinn kaupanda.
Allar nánari upplýsingar veitir 
Ólafur Finnbogason lgf. í síma 822 2307
olafur@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í 
Grænumýri  á Seltjarnarnesi 
fyrir ákveðinn kaupanda.
Allar frekari upplýsingar veitir 
Páll Þórólfsson í síma 893 9929
pall@miklaborg.is 

Vantar rúmgott rað/parhús í 
Mýrinni fyrir ákveðinn kaupanda.
Allar nánari upplýsingar veitir 
Páll Þórólfsson í síma 893 9929
pall@miklaborg.is

   

Vantar raðhús á Kirkjubraut 
fyrir ákveðinn kaupanda.
Allar nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason lgf. í síma 822 2307
olafur@miklaborg.is

Vantar sérbýli á einni hæð 
fyrir ákveðinn kaupanda.
Allar nánari upplýsingar veitir 
Páll Þórólfsson í síma 893 9929
pall@miklaborg.is

Vantar 2ja herbergja íbúð 
á Eiðistorgi, Tjarnarbóli 
eða Austurströnd 
fyrir ákveðinn kaupanda
Allar nánari upplýsingar veitir 
Ólafur Finnbogason lgf. í síma 822 2307
olafur@miklaborg.is

Einbýli Seltjarnarnesi

Erum með í sölumeðferð stórt einbýlishús á sunnanverðu 

Seltjarnarnesi. 

Um er að ræða  400 fermetra hús með sjávarútsýni 

Eignin er mikið endurnýjuð og vel staðsett.

Hrólfskálamelur 10 -18

EIGNIR TIL SÖLU Á 
SELTJARNARNESI

Vantar þig eign á Nesinu? 
Erum með öfluga bakskrá á eignum sem væntanlegar eru í sölu

Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Páll Þórólfsson 
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

224 fm einbýlishús á einni hæð 

Fallegar innréttingar og gott skipulag 

4 svefnherbergi 

Sólskáli og garður í suður

Byggt 1997

Valhúsabraut

Verð  frá: 93,0 millj.Nánar: Ólafur 822 2307
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Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Stofnað 
1983

Sími 520 7500
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Furuás 36 - Hafnarfjörður - Einbýli 
Sérlega fallegt einbýlishús á þessum eftirsótta útsýnisstað í Áslandshverfinu í Hafnarfirði. 
Húsið er 311 fm. með bílskúr sem er 51,8 fm. Á jarðhæð er búið að útbúa fallega tveggja 
herberb íbúð með sérinngangi. Nánari uppl. veitir Hlynur sölumaður í síma 698-2603

 
Skjólvangur  - Hafnarfjörður -  Einbýli með auka íbúð 
Fallegt einbýlishús í Hafnarfirði með tvöföldum innb. bílskúr og aukaíbúð samtals ca 408 
fm. 6 svefnherbergi, stór stofa og borðstofa, frábær staðsetning. Eignin er laus strax. 
Sölumenn sýna. Verð 69,5 millj. 

 
Sunnuflöt - Garðabær - Einbýli
Nýkomið í sölu einbýli á einni hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals um 220 
fm. vel staðsett við Sunnuflöt 25 í Garðabæ. Húsið er að mestu í upphaflegu ástandi 
þarfanast lagfæringa við en býður upp á mikla möguleika.Eignin skiptist í forstofu, 
gestasnyrtingu, geymslu, skála, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, búr, gang, 5 
herbergi, baðherbergi, bílskúr og geymslur. Verðtilboð.

 
Klukkuvellir - Hafnarfjörður - Sérhæð 
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega 140 fermetra 5 herbergja neðri hæð í 
tvíbýli með sér inngang við Klukkuvelli 4 í Hafnarfirði. Eignin afhendist fullbúin með 
sérsmíðuðum innréttingum og vönduðum gólfefnum í mars 2015. Sér afnotaflotur lóðar 
fylgir með neri hæð. Vandaður frágangur. Traustur verktaki. Verð 36,9 millj.

 
Norðurbakki 25 - Hafnarfjörður - Sjávarútsýni
Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 105 fm. 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í þessu vinsæla 
fjölbýli. Vandaðar innréttingar og tæki. Parket á gólfum. Einstakt óheft sjárvarútsýni. 
Yfirbyggðar svalir. Stæði í bílakjallara. Verð 36,9 millj. Laus strax.

 
Laufvangur - Hafnarfjörður - Neðri sérhæð
Nýkomin í sölu neðri sérhæð á þessum friðsæla stað í norðurbæ Hafnarfjarðar. 
Íbúðarýmið er 113,7 fm auk bílskúrs sem er 28 fm, auk þess er geymsla í kjallara.
3 Svefnherbergi. Verð 36,9 millj.

 
Þrastarás – Hafnarfjörður – Raðhús 
Einstaklega skemmtilega skipulagt parhús hæð og ris samtals 216 fm. með  innbyggðum 
bílskúr (sem er innréttaður ). 5 svefnherbergi, tvær stofur. Góðar innréttingar. Parket og 
flísar á gólfum. Stór timburverönd. Verðtilboð.

 
Miðvangur - Hafnarfjörður - Raðhús 
Nýkomið í sölu fallegt endaraðhús vel staðsett í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Húsið er skráð 
191,2 fm og þar af er bílskúrinn 39,2 fm. 3-4 svefnhergi. Parket og flísar á gólfum.  
Verð 44,9 millj.

 
Engjasel  - Reykjavík – Raðhús
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt endaraðhús 182,5 fm auk stæði
Í bílahúsi 24 fm samtals stærð 206,3 fm. 4 svefnherbergi. Stofa.
Borðstofa. Rúmgott eldhús. Ofl.  Góð eign Hagstæð lán. Verð 42,3 millj.

 
Eskivellir  - Hafnarfjörður  4ra 
Falleg fjögurra herbergja íbúð á fjórðu hæð (efstu hæð)  í fallegu lyftuhúsi vel staðsett 
hús í vallarhverfinu, íbúðin er 101,4 fm og með geymslu. auk þess fylgir bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. 3 fín svefnherb. björt og falleg stofa, yfirbyggðar svalir. Verð 28,5 millj.

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

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

 
Norðurbakki 17 - Hafnarfjörður - 3ja
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega íbúð í þessu eftirsótta húsi við Höfnina í 
Hafnarfirði. Íbúðin er 115,8 fm auk stæðis í lokaðri bílageymslu.  Eignin skiptist í Forstofu, 
hol, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi, tvennar svalir, þvottahús og 
geymsla. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Verð 36,9 millj.

 
Erluás - Hafnarfjörður - 2ja 
Nýkomin í sölu glæsileg 64 fm. 2-3ja  herbergja endaíbúð á 1.hæð. Fallegar innréttingar. 
Parket. Sérmerkt bílastæði. Verönd. Frábær staðsetning. Laus fljótlega. Verð 22,9 millj.

 
Dalsás – Hafnarfjörður – 3ja
Nýkomið í einkasölu nýleg glæsileg rúmgóð 104,1 fm 3ja herbergja íbúð á
2.hæð (efstu) í litlu nýlegu fjölbýli. Sérinngangur. 2 íbúðir á hæð.
Tvennar svalir. Útsýni. Góð staðsetning. Hagstæð lán. Verð 31,2 millj.

 
Hjálmakur - Garðabær- Einbýli 
Glæsilegt einbýli vel staðsett innarlega í litlum lokuðum botnlanga við Hjálmakur 6 í 
Akralandi í Garðabæ. Húsið er skráð 293 fm. þar af er bílskúr sem er 37 fm. Húsið er vel 
skipulagt, smekklega innréttað með vönduðum innréttingum og gólfefnum. 
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 sérfl. Glæsilegar innrétt. og gólfefni. Verð 119,5 millj. 

 
Álfaskeið - Glæsilegt einbýli - Hafnarfjörður 
Nýkomið í sölu glæsilegt mikið endurnýjað einbýli ásamt bílskúr samtals 
um 240 fmvel staðsett í hjarta Hafnarfjarðar. Eignin var öll endurnýjuð 
á mjög smekklegan hátt og  byggt við húsið ásamt því að reistur var bíl-
skúr árið 2003. . Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Verð 59.millj.

 
Fléttuvellir - Hafnarfjörður-  Einbýli 
Fallegt einbýlishús í lokuðum botnlanga vel staðsett í vallarhverfinu, húsið 208 fm og þar 
af er tvöfaldur bílskúr 57 fm. 4 svefnherbergi, stofa, borðstofa, 2 baðherberg. og fl. Laust 
strax. Sölumenn sýna. Verð 50 millj. 

 
Byggakur 3 - 5 - Garðabær - Raðhús
Raðhús á tveimur hæðum 229,3 fm með innbyggðum bílskúr. Húsin verða afhend fullbúin 
að utan og frágengin lóð. Að innan verður húsin tilbúin til innréttinga. Verð  56 millj. 

 
Svöluhraun
Nýkomið í einkasölu mjög fallegt einbýli með innbyggðum bílskúr samtals ca. 200 fm. 
Nýlegt fallegt eldhús ofl. 4-5 svefnherbergi. Stofa, borðstofa ofl. Suður garður með 
heitum potti. Björt og góð staðsetning. Verð 49,8 millj.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús 

Sérhæðir – 2ja – 3ja og 4ra herbergja



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.

Holtagerði 54  neðri sérh.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 25.11 FRÁ KL. 17:15-17:45 

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 talsvert 
endurnýjuð og vel skipulögð.
Verð 35,9 millj.
EIGNIN ER LAUS V. KAUPSAMNING. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 25.11  
FRÁ KL 17:15-17:45, VERIÐ VELKOMIN.

  

 Hringbraut 63, 1. hæð
OPIÐ HÚS MÁ

gg
NUD. 24.11 FRÁ 18-18:30

Hringbraut 63: Vel skipulögð 3ja herbergja 
íbúð á góðum stað v. Hringbraut. Innréttingar 
og gólfefni eru upprunalaeg og skiptist
íbúðin í 2 svefnherbergi , eldhús og bað. Gott 
sérgeymsluherbergi með sturtuklefa fylgir í 
kjallara. Verð 25,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 24.11  
KL. 18-18:30, VERIÐ VELKOMIN. 

Vallengi 9, 2h.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 26.11 FRÁ 17:15-17:45 

Vallengi 9, 2.hæð: Falleg ca. 106 fm. íbúð á
tveimur hæðum á góðum stað í Grafarvogi:
Sérinngangur. Á 1. hæð er gestasnyrting, stór 
stofa, fallegt eldhús og þvottahús, 2. hæðin
skiptist í 3 svefnherbergi og baðherbergi.
Geymsluloft er yfir íbúðinni. Frábært útsýni.
Gott verð 29,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 26.11.  
KL. 17:15-17:45, VERIÐ VELKOMIN. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Gnoðarvogur 52,jarðhæð 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 24.11 KL 17:15-17:45

SELTJARNARNES: EINBÝLI Á GÓÐU VERÐI 
M.MÖGULEIKA Á AUKAÍBÚÐ

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

Gnoðarvogur 52, jarðhæð:

Björt og falleg talsvert endurnýjuð
sérhæð á góðum stað við Gnoðarvog.
Verönd v. sérinngang eignarinnar auk 
suðursvala frá stofu. 2-3 svefnherbergi.
Nýleg eldhúsinnrétting.
Parket á gólfum. Fallegur garður.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 24.11  
FRÁ KL. 17:15-17:45, VERIÐ 
VELKOMIN.

Lindarbraut á Seltjarnarnesi:

Ca. 220 fm. fallegt vel viðhaldið einbýli.
Fjögur svefnherbergi, rúmgóðar stofur 
m. arni. hol,  verönd m. heitum potti.
Tvöfaldur bílskúr.

AUÐVELT AÐ ÚTBÚA
AUKAÍBÚÐ 

GOTT VERÐ

64,9 millj.

Eignir
Glæsilegt 
atvinnuhús-
næði við
Klettháls
514.4 fm. glæsilegt
húsnæði á
jarðhæð. Inngan-
gur með flísalögðu anddyri. Afgreiðsla með flísum á
gólfi. Fjórar skrifstofur stúkaðar af með glerveggjum. 
Í húsinu er gólfhiti og loftræsting. 

Burknavellir, 221 Hfj, laus
Góð 3 herb. íbúð á jarðhæð í Hafnarfirði. Verð
22,9 millj. Íbúðin er laus, lyklar á skrifstofu. GERIÐ
KAUPTILBOÐ!

Grýtubakki-jarðhæð- LAUS V. SAMNING
Ca. 82 fm. íbúð sem býður upp á mikla möguleika.
Sjón er sögu ríkari. EIGNIN ER LAUS, LYKLAR Á 
SKRIFSTOFU, BÓKIÐ SKOÐUN! VERÐ 17,9 MILLJ.

Sumarhús á Flúðum.
Glæsilegt sumarhús í Sandhólum á Flúðum. Þrjú
svefnherbergi á hæðinni, stofa, vel búið eldhús
og baðherbergi.Efri fæð getur nýst sem svefnloft,
tómstundaherbergi o.fl. Tvær góðar geymslur og 
rúmgóður pallur m. heitum potti. Frábært útsýni yfir 
sveitir og fjöll. Verð 24,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Fasteignasalan Bær  Ögurhvarfi 6  203 Kópavogur  Sími 512 3400  Fax 517 6345  www.fasteignasalan.is

Fagrihjalli 3 - 200 Kópavogur
Bókið skoðun í síma 893 1819
Vandað og fallegt 6 herb. 233,2 fm einbýli með aukaíbúð 
og útsýni. Bílskúr. Tvær íbúðir eru í húsinu. Hátt til lofts á 
efri hæð. Mjög stórar flísalagðar suðvestursvalir og sól-
pallur. Fallegur garður. Hiti í bílaplani.
Verð: 59,9 millj.
Upplýsingar veitir Eggert Ólafsson, lögg. fast.sali  
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Rauðás - 110 Reykjavík
Flott tveggja herbergja íbúð með palli og svölum og 
frábæru útsýni.
Nýlegt eldhús, stór stofa og rúmgott svefnherbergi.
Verð 21.9 millj.

Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi 
sími 661 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Rósarimi 6 - 112 Reykjavík
Falleg 3gja herbergja íbúð á annari hæð með frábæru 
útsýni. Rúmgott eldhús sem tengist stórri stofu með 
Merbau-parket á gólfi. Svefnherbergin eru tvö. Húsið er 
snyrtilegt og sameign góð, stutt í skóla og alla þjónustu.
Verð 24.7 millj.

Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi 
sími 661 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Kaktus veitingahús - 800 Selfoss
Við Austurveg, við þjóðveg 1. Veitinga- og kaffihús á 
besta stað. Góður leigusamningur. Í húsinu hefur verið 
veitingarekstur um langan tíma. Mjög vel tækjum búið 
eldhús. Ítarlegur tækjalisti hjá fasteignasala. Salur 
tekur 40 í sæti. Sl. sumar var útbúinn stór útipallur með 
húsgögnum fyrir 30 manns. Bráðabirða árshlutauppgjör 
fyrir 2014 liggur fyrir.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fast.s. 
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Eskihlíð 16a - 105 Reykjavík
Góð 82 fm 2ja herb. íbúð á 3ju hæð, ásamt, auka-
herb. á efstuhæð með aðgang að salerni. Rúmgott hol, 
stofa, svalir. Stórt svefnherbergi með fataskápum. Eld-
hús. Baðherb. Plankaparket (eikarlíki-harðparket). Sér-
geymsla, hjóla- og vagnageymsla og þv.hús í sameign.
Húsið hefur verið sprunguviðgert og ný málað.
Verð 24.9 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi 
sími 661 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Skógarás - 110 Reykjavík
Ný 215 fm efri sérhæð. Til afhendingar í janúar 2015. 
Um er að ræða nýja 175,8 fm efri sérhæð ásamt 39,1 
fm bílskúr alls 215 fm í grónu íbúðahverfi. Eignin verður 
afhent fullkláruð að utan en tilbúin til innréttinga að 
innan (byggingastig 5).

Uppýsingar gefur Páll Guðjónsson lögg. fast.sali  
símar 512 3400 og 699 4994  
eða pall@fasteignasalan.is

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

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

Jósep Grímsson

Sigrún B. Ólafsdóttir Helgi Njálsson

Kristnibraut 59 - 113 Reykjavík

Falleg 126.8 fm, 3ja herb íbúð í lyftuhúsi. Eldhús með fallegum eikarinnréttingum. Gengið út 
á lokaðar suðursvalir frá stofu. Eikarparket á gólfum og fataskápar í herb. Rúmgott þvottahús 
í íbúð. Flísalagt baðherb með hvítum innréttingum. Rúmgóð geymsla m/miklu hilluplássi, 
þaðan gengið inn í bílskúr 25.6fm m/flísum á gólfi. Öll sameign mjög snyrtileg. Þetta er falleg 
eign sem áhugsasamir eiga að skoða. Sölumaður sýnir eignina. Verð 33,9 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi, sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is



Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Vilborg 
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Davíðsson 
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Jóhannsson 
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Garðar 
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Róbertsson
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Þórunn 
Pálsdóttir
773 6000

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

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

588 4477 20
ára

1995 - 2015

Brúnastaðir - glæsileg staðsetning með sjávarútsýni

Höfum til sölu vandað og 
frábærlega staðsett  
218,3 fm einbýlishús á 
einni hæð, staðsett innst í 
botnlanga, jaðarlóð. Bílskúr. 
Fimm svefnherbergi. Parket. 
Allar innréttingar sérlega 
vandaðar og húsið vel um 
gengið. Hús sem vert er að 
skoða. Upplýsingar veitir 
Bárður í 896-5221 eða Andri 
662-2705, 

Háaleitisbraut - bílskúr

Mjög falleg og vel skipulögð 
113 fm, fjögurra herb. íbúð 
á 1 hæð við Háaleitisbraut 
17, ásamt 25 fm bílskúr. 
Húsið er allt nýtekið í gegn 
að utan og málað. Parket. 
Vandað eldhús. Endurnýjað 
baðherbergi með glugga. 
Gott útsýni. Eignin á hlut í 
húsnæði sem staðsett er 
undir bílskúrum og nægja 
leigutekjur til þess að greiða 
allt viðhald eignarinnar að 

utan. Getur losnað fljótlega. Verð 35.2 millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221

Fífulind - falleg íbúð
Virkilega vel skipulögð og 
falleg 92 fm íbúð á 2 hæð í 
vönduðu húsi á eftirsóttum 
stað. Sérþvottahús. Rúmgóð 
stofa. Vandaðar innréttingar. 
Suðursvalir. 
Verð 29.9 millj.  
Uppl. veitir  
Bárður H Tryggvason 
í 896-5221.

Austurkór 135 - 141 - fullbúin raðhús á einni hæð.

Opið hús þriðjudaginn  
25 nóvember  
frá kl. 18:00-18.30. 
Falleg og mjög vel skipulögð 
150 fm raðhús á einni hæð 
við Austurkór 133-141 í Kóp. 
Tvö til þrjú svefnherbergi og 
innbyggður bílskúr. Húsin 
skilast tilbúin til innrét-
tinga eða fullbúin skv. 
skilalýsingu.Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar og 
tæki. Innkeyrsla er malar-
borin að framan og baklóð 

er þökulögð með timburverönd. Verð frá 44,5 m. Nánari upplýsingar veitir Eiríkur í s: 
846-8487 eða á eirikur@valholl.is

Öldugrandi  7,  laus strax.

Opið hús Mánudaginn 
24.11 á milli 17:00 og 
17:30  að Öldugranda 7.

Um er að ræða góða 56,2 
fm. íbúð með sér inngangi 
ásamt 28,8 fm. stæði í 
bílskýli. Íbúð er talsvert 
endurnýjuð og öll nýlega 
máluð.V. 25 miljónir. Áhv. 
ca. 20,7m. við Íbúðarlá-
nasjóð. Nánari upplýsingar 
veitir Ellert sölumaður 893-
4477 eða ellert@valholl.is

Glæsileg 4ra herb. við Helluvað í Reykjavík.

Opið hús að Helluvaði 
1-5 í Reykjavík, í dag 
mánudaginn 24. nóv. frá 
kl. 18:00 til 18:30. Íbúð 
merkt 03-02.  
Glæsileg 4ra herb. íbúð í 
nýlegu húsi.  Þrjú herb., fall-
egt eldhús og baðherbergi, 
þvottarhús innan íbúðar. 
Góð sameign og glæsilegt 
útsýni. Verð 33,8 milj.  Al-
lar frekari upplýsingar veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á 
heidar@valholl.is

Álfaskeið 117 - Hafnarfjörður

Opið hús þriðjudaginn 25 
nóv. kl. 17:00 - 17:30  
242 fm einbýli með auka- 
íbúð í kjallara og stórum 
bílskúr, 43 fm að stærð. 
Aðalíbúð er með fjórum 
svefnherb.  Stofa með arinn.  
Eldhús með nýlegri innrét-
tingu.  Útgengt í bakgarð frá 
holi. Aukaíbúð í kjallara m. 
sérinngang.  Um er að ræða 
stúdíóíbúð með nýlegri 
eldhúsinnréttingu ásamt 
tækjum.  V. 56,5 millj.  
Uppl. veitir Andri s: 662-
2705 eða á andri@valholl.is

Rúmgóð hæð við Strandgötu 32 í miðbæ Hfj.

Opið hús að Strand-
götu 32. Þriðjudaginn 25. 
nóvember frá kl: 17:45 
til 18:15. 
Vel staðsett, 4-5 herbergja 
íbúð, samtals 202 fm., á 
annarri hæð við Strandgötu 
32 í Hafnarfirði. Stofa og 
eldhús í stóru opnu rými, 
góð innrétting, parket á 
stofu og flísar í eldhúsi. 
Þrjú rúmgóð herbergi innan 
íbúðar og aukaherbergi. 
Verð 43,9 millj. Uppl. veitir 
Andri í síma 662-2705 eða á 
andri@valholl.is 

Naustabryggja, 4ra herb. jarðhæð með bílageymslu

Opið hús þriðjudaginn 25. 
nóvember frá kl. 17:15-
17:45 að Naustabryggju 4, 
íbúð 104. 
Góð 4ra herb. 128,3 fm íbúð 
á jarðhæð með sérinngangi 
og stæði í bílageymslu. Þrjú 
svefnherbergi, stór stofa, 
eikarparket á flestum gólfum. 
Verð 35,7 m. Nánari upplýsin-
gar veitir Eiríkur í s: 846-8487 
eða á eirikur@valholl.is

Grænakinn, 194,9 fm á tveimur hæðum í tvíbýlishúsi
Í einkasölu 194,9 fm hú-
seign á tveimur hæðum, þar 
af 42 fm bílskúr í góðu húsi 
við Grænukinn í Hafnarfirði.  
Jarðhæð skiptist í fjögur 
herb., baðherb, þvottarhús 
og geymslu.  Efri hæð 
skiptist í tvær stofur, eldhús, 
baðherbergi og tvö herb. 
Útgengi úr stofu í garðinn 
sem er fallegur með hel-
lulagðri verönd.  Verð 43,9 
milj. Uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

Lindasmári 45, - 5 svefnherbergi, frábær staðsetning

Opið hús mánudaginn  
24. nóvember frá kl 17:15-
17:45 að Lindasmára 45, 
íbúð 303. 
Stór og vel skipulögð 151,4 
fm íbúð á tveimur hæðum 
með 5 svefnherbergjum. 
Frábær staðsetning í Kópa-
vogsdalnum, örstutt í skóla 
og alla þjónustu. Íbúðin er 
upprunarleg að innan og 
þarfnast standsetningar. 
Verð 36,9 m. Nánari upp-
lýsingar veitir Eiríkur í s: 
846-8487 eða á eirikur@
valholl.is

Vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð í Hraunbæ.

Opið hús í Hraunbæ 
174 3.h.t.v. þriðjudaginn 
25.nóvember kl 17:30-
18:00.

Mjög vel skipulögð og björt 
4ra herbergja endaíbúð 
á besta stað í Hraunbæ 
nálægt Elliðaárdal og Árbæ-
jarlaug.  Fallegt baðherbergi 
frá ca 2004. Endurnýjuð 
sameign.V.24,3 M. 
Upp Þórunn Pálsd. s:773-
6000 og thorunn@valholl.is

Holtasel - sérlega fallegt og vandað hús.

Nýkomið í einkasölu 230 fm 
einbýlishús á frábærum stað 
í grónu hverfi. Innb. 31 fm 
bílskúr. Vandaðar og góðar 
innréttingar. 5 svefnherb. 
Arinn. Mjög góð verönd í 
suðvestur. Parket og húsið 
hefur fengið sérlega gott 
viðhald, en eigendur byggðu 
húsið. Frábær barnvæn 
staðsetning. Fallegur og 
vel hirtur garður. Verð 58.5 
millj. Uppl. veitir Bárður í 
s-896-5221.

Háaleitisbraut - góð 4ra + bílskúr.

Góð ca 112 fm 4ra 
herbergja íbúð á 2.hæð 
ásamt 21 fm bílskúr á 
góðum stað neðst á 
Háaleitisbraut.  Gott 
eldhús og bað, gott 
skipulag, vestur svalir. 
þvottaaðstaða á baði.  
Ásett verð 32,8 millj./
tilboð. Áhvílandi ÍLS ca 
25 m.  Uppl. veitir Ingólfur 
Giss. lg.fs. S:896-5222  
ingolfur@valholl.is

Akralind - Kópav. Frábær fjárfesting - 10 ára leigusamn. 
Glæsileg innréttað ca 
400 fm skrifstofuhúsnæði 
2.hæð+ris í álklæddu 
lyftuhúsi á besta stað. 
Næg bílastæði, fallegt 
útsýni og góð aðkoma.  
Eignin er í leigu með 10 
ára leigusamningi. Áhv. 
41 millj.  Ásett verð 68 
millj. Uppl.veitir Ingólfur 
Giss. lg.fs. S:896-5222  
ingolfur@valholl.is

Falleg 2ja herb. 80,1 fm í lyftuhúsi með stæði í bílag.

Opið hús að Friggjar-
brunni 5 í dag mánudag 
24. nóv. frá kl. 18:00 til 
19:00. Íbúð merkt 01-01.  
Glæsileg 80,1 fm, 2ja herb. 
íbúð í nýlegu lyftuhúsi með 
stæði í bílageymslu. Þvotta- 
hús með glugga, rúmgott 
baðherb. með sturtu.  
Fallegt eldhús með eyju.  
Stæði í lokaðri bílageymslu 
með geymslu við hliðina.  
Verð 26,9 milj, Uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á 
heidar@valholl.is

3ja herb. 83 fm íbúð á 2- hæð við Stigahlíð 22.
Opið hús í dag mánudag 
24. nóv frá kl 17:00 til 
17:30 íbúð 02-01

Í einkasölu mikið endurnýjuð 
og falleg 3ja herb. 83 fm, 
íbúð á 2- hæð.  Endurnýjað 
eldhús og bað og falleg 
gólfefni á allri íbúðinni.  Tvö 
rúmgóð herbergi og bjartar 
stofur.  Sameign í góðu 
ástandi, með sérgeymslu og 
sameiginlegu þvottarhúsi í 
kjallara.  Verð 29,8 milj.

Rúmgóð þriggja herbergja íbúð með fallegu útsýni

Opið hús að Vesturgötu 
71. í dag mánudag  
24. nóvember  
frá kl: 17:30 til 18:00. 

Í einkasölu 115,8 fm. 
þriggja herbergja íbúð á 
annarri hæð með tvennum 
svölum og miklu útsýni 
yfir Faxaflóa. Stór stofa og 
borðstofa, nýlega uppgert 
baðherbergi og tvö rúmgóð 
svefnherbergi. Verð 39,3 
millj. Upplýsingar veitir 
Andri í síma 662-2705 eða 
andir@valholl.is.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Heiðaþing 3
203 Kópavogur
Glæsilegt parhús á einni hæð

Stærð: 194,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 50.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 63.500.000
Um er að ræða 194,2 fm hús og þar af er bílskúr 30,5 fm. Í húsinu eru þrjú góð svefnherbergi og mjög
vel útbúið fataherbergi. Lofthæð er mikil og stórir gólfsíðir gluggar. Allir milliveggir eru steyptir.
Innréttingar eru sérsmíðaðar af Sérverk, hvítar og eik, og gegnheilt eikarparket er á gólfi. Forhitakerfi er
á öllu neysluvatni og hitaveitu. Gólfhiti er í öllum rýmum. Öll lýsing í húsinu er hönnuð af Lumex.
Sérsmíðaðar gardínur eru í öllum gluggum frá Nútí

Lind

Hannes Steindórs
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

ÞRIÐJUDAG 25.NÓV FRÁ 17:30 - 18:00

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

699 5008

699-3702

Kleppsvegur 44.  

OPIÐ HÚS

Sími: 546-0600

Opið hús í dag, mánud. 24. nóv. frá kl 17:00 til 17:30.
Vel skipulögð 63 fm. björt, 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð fyrir miðju við 
Kleppsvegi 44. Góð fyrstu kaup. Þak hefur verið endurnýjað og fyrir- 
hugaðar eru miklar framkvæmdir á húsinu sem seljandi greiðir  
(nema að samið sé um annað). Strætisvagn  stoppar beint fyrir utan  
dyrnar. Stutt í alla þjónustu. Verð: 21.5 millj. 
 Nánari upplýsingar veitir Einar G. Harðarson lögg.fast. í síma 662-5599.   

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

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

Blöndubakki  4-5 herb. Háaleitisbraut 5 herb. Grensásvegur – skrifstofuhúsnæði Ásendi – einbýli

Sérlega glæsileg 5 herbergja íbúð á 2. hæð. 
Íbúðin sjálf er 104,9 fm. auk þess er 16,9 fm her-
bergi í kjallara með aðgangi að snyrtingu og 7,8 
fm geymsla. Samtals 129,6 fm.  Hús og sameign 
eru snyrtileg. Íbúðin er laus strax.   
Verð kr. 37,9 millj.  Uppl. Ásmundur lögg.fst. á 
Höfða s. 8953000

Til sölu eða leigu: Fallegt 501,5 fm skrifstofuhúsnæði 
á 2. hæð við Grensásveg. Húsnæðið skiptist m.a. í 
7 skrifstofuherbergi, eldhús, matsal, snyrtingar og 
móttöku, auk opins rýmis sem hægt er að hólfa niður 
í skrifstofur. Fallegar innréttingar og  ágætt útsýni til 
austurs. Ath. vsk.kvöð er á húsnæðinu. Uppl. veitir 
Runólfur á Höfða s. 8927798, runolfur@hofdi.is  

Laust strax!  213 fm. Einbýli á einni hæð í 108 Rvk. Eignin býður 
upp á mikla möguleika t.d. fimm svefnherbergi. Sjón er sögu 
ríkari.  Tilboð óskast!  Uppl. Jóhann Friðgeri á Höfða s. 8963038.  
johann@hofdi.is

Falleg 4-5 herbergja 120 fm.  íbúð á 3. hæð á 
þessum mikla útsýnisstað. Hér er gott að búa 
og stutt í alla þjónustu. Aukaherbergi í kjallara. 
Verð kr. 25,9 millj.  Uppl. Ásmundur lögg.fst. á 
Höfða s. 8953000

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

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals
202 fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. 
Rúmgott eldhús. Sólpallur í suður. Stór bakgarður.Góð eign 
við vinsæla götu.   V. 54,9 m.  8504

Stórikriki.
Mjög vandað 250 fm einbýli auk 53 fm. bílskúrs, samt. 
303 fm. við Stórakrika í Mosfelsbæ. Góðar innréttingar.  
Vel skipulagt hús. Sér íbúð í bílskúr.  V. 62 m.  8509 

Þingás 2 OPIÐ HÚS kl. 17.30-18
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

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

Hyrjarhöfði.
Vel staðsett  atvinnuhúsnæði við Hyrjarhöfða. 919 fm. 
Skiptist í þrjá eignarhluta.  Rekin er trésmiðja í hluta 
húsnæðisins. Góðir útleigumöguleikar og búið er að stúka 
af minni einingar til útleigu. Goður fjárfestingarkostur.   8699

Unnarbraut á Seltjarnarnesi. 
Skemmtileg 54 fm. íbúð í kjallari á Unnarbraut á Nesinu. 
Lítið fjölbýli. Góðar innréttingar.Falleg gata og rólegt 
umhverfi.  V. 17,9 m.  8722 

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

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

OPIÐ HÚS



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

LINDASMÁRI 39
• 200  Kóp. 
• 3ja herb.  
• 99,3 fm. 2. hæð. 
• Fallegar innréttingar. 
• Góð gólfefni.  
Opið hús þriðjudag á milli 
kl. 16:30 og 17:00. 

ENGIHLÍÐ 7
• 105 Rvk.
• 117 fm.
• 4ra herbergja.  
• Falleg íbúð.  
• Góð staðsetning.   
• Verð 38,5 millj.
Opið hús í dag mánudag á 
milli kl. 16:30 og 17:00. 

LANGALÍNA
• 210 Gbæ.  
• Efsta hæð. 
• 113 fm.  
• Glæsileg 3ja herb. íbúð. 
• Vandaðar innréttingar 
  og gólfefni.  
• Hátt til lofts.  
• Sjávarútsýni.
• Verð 49,8 millj.

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

DIGRANESVEGUR 36
200  Kóp.  Mjög góð 3ja herb. íbúð.  Laus 

fljótlega. Opið hús í dag mánudag á milli kl. 
17:30 og 18:00. 

GRÆNLANDSLEIÐ 20
113 Rvk.  Glæsileg. 83 fm. 2ja. herb. 
Neðri sérhæð.  Flottar innréttingar. 

Glæsilegt baðherbergi. Hátt til lofts.  Verönd. 

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

Stæði í bílageymslu.  Fallegt útsýni. 
Mikið áhvílandi 

SEIÐAKVÍSL 7
110 Rvk. Einbýli. 303 fm.  6 svefnherbergi. 

 Vel viðhaldið.  Gott hús.

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

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

SKIPHOLT 43
• 105 Rvk. 
• 113 fm.
• 4ra herb. 
• 2. hæð.  
• Góð íbúð.  
• Verð 32.5 millj.
Opið hús í dag mánudag á 
milli kl. 16:30 og 17:00.

NÝBYGGING
SJÁVARÚTSÝNI

MIKIÐ ÁHVÍLANDI

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

NORÐURBAKKI 1 OG 3  
Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR

SKIPALÓN 5 - HAFNARFJÖRÐUR  
- FRÁBÆR STAÐSETNING

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

• Fallegar 3ja og 4ra herbergja 
íbúðir lyftuhúsi.

• Fullbúnar án gólfefna
• Baðherbergi og þvottahús 

flísalagt og fullbúið

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

• Vandaðar innréttingar frá 
Trésmiðjunni GKS og tæki
frá Gornje.

• Verönd á 1.hæð.
• Bílgeymsla.
• Stærðir frá 102 fm. -122 fm.
• Verð frá 30,4 millj.

• Nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja 
íbúðir

• Stærðir frá 90,6 fm. til 153,8 fm.

• Bílageymsla
• Lyfta
• Innréttingar og hurðir frá Parka

• Eldhústæki eru frá Gorenja
• Húsið klætt með álklæðningu 

að utan
• Verð frá 31,2 millj.

Traust og góð þjónusta í 12 ár  

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Sigurður
Gunnlaugsson 
Löggiltur 
fasteignasali

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ 
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

Langalína 14 - 210 Garðabæ
OPIÐ HÚS MÁNUD. 24. NÓV KL.18:30-19:00

Krosseyrarvegur  5 – 220 Hfj
OPIÐ HÚS MÁNUD. 24. NÓV. KL 17:30-18:00

Stórglæsileg íbúð með mikilli lofthæð á efstu hæð  í lyftuhúsi við 
Löngulínu 14. Eignin nýtur einstaks útsýnis. Húsið stendur við haf-
flötinn til vesturs og er því í nánum tengslum við sjóinn, fuglalíf og 
náttúru. Sjálandshverfið er sérstaklega vel staðsett og öll þjónusta í 
næsta nágrenni. Nýr grunnskóli og leikskóli og sérgerð ylströnd eru 
í hverfinu og allar innréttingar og gólfefni eru samrýmd í íbúðinni.  
Allar nánari upplýsingar veitir Hafdís Rafnsdóttir sölustjóri 
gsm 895-6107 eða hafdis@fasttorg.is

Glæsilegt og vandað einbýlishús á flottum útsýnisstað í Hafnarfirði 
með sérstæðum bílskúr. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar, húsinu 
er vel viðhaldið. Fallegt útsýni yfir sjóinn og að Snæfellsjökul. Hægt 
að gera séríbúð á jarðhæðinni. Möguleiki að taka minni eign upp í 
kaupverðið. 
Uppl. veitir Þorgeir sölufulltrúi  gsm 696-6580

Verð 49.9m
Stærð: 131,2 fm +stæði í bílageymslu
Herbergi:3

Verð:  63.700.000 m
Herbergi: 7 – Stærð: 256 fm 

Hafdís 
Rafnsdóttir

sölustjóri
gsm: 895 6107

Þorgeir
sölufulltrúi

gsm: 696 6580

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

 
 



BÍLAR &
FARARTÆKI

SJÁLFSKIPTUR!!!
MAZDA 3 h/b t plus. Árg. 2008, 
ek.94þ.km. sjálfskiptur. Einn eigandi, 
lítur súper vel út! Tilboðsverð 1.590þ. 
Rnr.125946. Er á staðnum - Bílalíf.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

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

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

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

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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Kia Picanto LX 1.0 beinsk.. Árgerð 
2013, ekinn 12 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.790.000. Rnr.991043. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ ML 500 4matic. 
Árgerð 2006, ekinn 98 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.890.000. Rnr.240338.

SUZUKI Swift gl 4wd (16”álf. a/c, 
þokuljós). Árgerð 2013, ekinn 46 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 2.590.000. 
Rnr.240479.

TOYOTA Land cruiser 150. Árgerð 
2011, ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 7.890.000. Rnr.991042.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

LEXUS Is250 luxury . Árgerð 2006, 
ekinn 59 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.790.! eigandi og topp þjónusta 
frá upphafi Rnr.114045.

KIA Sportage lux. Árgerð 2013, ekinn 
58 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.150.Gull fallegur og vel með farinn 
Rnr.210033.

LAND ROVER Discovery 3 se g4 . 
Árgerð 2007, ekinn 90 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 5.470.Fallegur og vel 
með farinn umboðsbíll . Rnr.114084.

MMC Pajero did. Árgerð 2006, ekinn 
150 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Tilboð 
2.390.Ásett verð 2.890 Rnr.210201.

CHEVROLET Captiva. Árgerð 2012, 
ekinn 86 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.980.1 eigandi Rnr.210165.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

M.BENZ CLS 500 AMG Árg. 2006, 
ekinn 69 Þ.km, 304 hö, sjálfsk. Verð 
6.250.000. Raðnr.252978 á www.BILO.
is. Skoðar ýmis skipti! Er til sýnis í 
salnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

KAUPUM BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

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

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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 | 

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

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

 Viðgerðir

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Ræstingar

Þrif í heimahúsum, fyrirtækjum og 
fyrir húsfélög. Fljót og góð þjónusta. 
S. 7883784

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

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

E. SIGURÐSSON EHF / 
 BYGGINGAVERKTAKAR

Getum bætt við okkur stórum sem 
smáum verkefnum. S. 691 8842 & 
771 9713

FLÍSALAGNIR OG MÚRVERK
Vönduð vinna. Hörður Hafsteinsson 
múrari. S. 898 0565.

 Nudd

Nudd tilboð. Nuddstofan, opið frá 
10-20. S. 5616254.

 Spádómar

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

Spáðu í beinni sunnudagsmorgun hjá 
Sirrý fyrir 2 árum kem líka í heimahús 
s: 6908160

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. 
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 
34 (brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 
897 4996 & 699 2502. Opið virka 
daga 8-18

FRÁBÆRT VERÐ Á 
LOPAGARNI

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

Samskipti annast uppsetningu 
vinnustaðaskirteina og prentun. 
Hannaðu þitt eigið skirteini á samskipti.
is, S:580-7820 eða sendu fyrirspurn á 
netfangið sala@samskipti.is

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 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

Nuddstofan Jera Síðumúla. Verð með 
opið til klukkan 22:00 út nóvember. 
Klassískt vöðvanudd. S. 659 9277.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Tveggja herb. íbúð, 71fm. Suðurbær 
í hfj. Langtíma leiga, æskilegur aldur 
45+. Sendist inná hahvammur@gmail.
com

Herbergi til leigu í 101 rvk Upplýsingar 
í síma 6611912 Rooms for rent 101 
rvk Information in 6611912

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU DALVEGUR 16A
270fm . Efri hæð fullbúnar skrifstofur- 
Jarðhæð versl./lager. Laust strax. Uppl. 
í síma 892-5767

Til leigu bílaverkstæði með 2 lyftum 
og loftkerfi er a mjög góðum stað. 
Hugmynd 200-250þ á mán. Uppl. i s. 
616 6636.

 Geymsluhúsnæði

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

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.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

SMIÐIR
Vantar smiði vana uppslætti og 
verkamenn. Næg vinna í boði. 
Áhugasamir hafi samband í s. 898 
9293 & 662 0400

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

til sölu

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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*Jafngildir 20% verðlækkun. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25% vörugjöld af þessum tækjum. Verðlækkunin er alfarið á kostnað Sjónvarpsmiðstöðvarinnar. Í einhverjum tilfellum er verðlækkun enn meiri.

FULLT VERÐ 

14.990

11.992

DUTY
FREE
VERÐ JBL Charge

Flottur þráðlaus hátalari með innbyggðum
bassa sem skilar gæða hljómi. Bluetooth
tenging fyrir þráðlaus samskipti. Innbyggð
6.000mAh hleðsluraflaða og hægt að hlaða
spjaldtölvur eða síma gegnum USB.

JBL E40B
Bluetooth heyrnartól með
innbyggðum hljóðnema og Echo
Cancellation. Music sharing –
nota má tvö E40BT frá sömu
Bluetooth sendingunni. 16 klst
USB hleðsla. Samanbrjótanleg.

YAMAHA RESTIO
Restio frá Yamaha hefur farið sigurför um heiminn enda er hér á ferð stílhrein og glæsileg
hljóðlausn inn í hvaða rými sem er. Hægt er að fá Yamaha Restio í fjórum litum og er með
innbyggðum geislaspilara, USB afspilun, FM útvarpi og iPod/iPhone vöggu.

FULLT VERÐ 

34.990

27.992

DUTY
FREE
VERÐ

FULLT VERÐ 

239.990

191.992

DUTY
FREE
VERÐDantax USB5

DJ plötuspilari með innbyggðum
formagnara og USB. Belt drifinn.
USB Plug & Play. 10% Pitch
stýring. Styður bæði 33 og 45
snúninga. RCA Phono/Line út.

COMPACT HI-FI SYSTEM
JBL Authentics

2014-2015

JBL L16WALNUT
Margverðlaunaðir Bluetooth/
Airplay og DLNA hátalarar
með viðarklæðningu.Two-way
stereo. Clari-Fi sem lagar og
bætir digital merki.

FULLT VERÐ 

169.990

135.992

DUTY
FREE
VERÐ

Yamaha YSP2500BL
162w 7.1 heimabíó soundbar með Digital Sound Projector. Dolby
TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx.
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, Þráðlaus bassi.
App control. Bluetooth. Getur lært á fjarstýringu.

DUTY FREE AF ÖLLUM HÁTÖLURUM OG MÖGNURUM* 
YAMAHA – JBL – HARMAN KARDON

FULLT VERÐ 

59.990

47.992

DUTY
FREE
VERÐ

UNITED LED32X162
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FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN 
AÐGANG AÐ TÓNLISTINNI
Í ÖLLUM HERBERGJUM

Sonos er kerfi þráðlausra hátalara og hljómtækja.
Það sameinar stafræna tónlistarsafnið þitt og
útvarpsstöðvar í einu appi sem þú getur stjórnað
frá hvaða síma eða spjaldtölvu sem er.

TDK A26
Veðurvarinn þráðlaus Bluetooth hátalari. 2
öflugir hátalarar og tweeterar. Innbyggður
hljóðnemi. 3.5mm jack tengi AUX. Li-ion
hleðslurafhlaða með allt að 6 klst endingu.

FULLT VERÐ 

21.990

15.992

DUTY
FREE
VERÐ

FULLT VERÐ 

149.990

119.992

DUTY
FREE
VERÐ

FULLT VERÐ 

29.990

23.992

DUTY
FREE
VERÐ
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LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. skrá, 6. kúgun, 8. móðurlíf, 9. nugga, 
11. ónefndur, 12. yndi, 14. gróðabrall, 
16. skóli, 17. hár, 18. umfram, 20. Í 
röð, 21. snudda.

LÓÐRÉTT
1. mælieining, 3. fæddi, 4. leiðbeining, 
5. beita, 7. baunategund, 10. drulla, 
13. þvottur, 15. gróft orð, 16. skraf, 
19. mun.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. bóka, 6. ok, 8. leg, 9. núa, 
11. nn, 12. nautn, 14. brask, 16. ma, 
17. ull, 18. auk, 20. aá, 21. snuð. 
LÓÐRÉTT: 1. tonn, 3. ól, 4. kennsla, 5. 
agn, 7. kúabaun, 10. aur, 13. tau, 15. 
klám, 16. mas, 19. ku.

Núna er 
hún orðin 
tóm, Ívar.

Það er alltaf hægt að 
kreista aðeins meira 
úr tannkremstúbum.

Ranghvolfi 
augum.

Bla bla stefnuljós
Blabla blinda hliðin 
Blabla tölfræðin sýnir
bla bla bla bla bla bla
Þegar þú átt síst von á.

Festa bílbeltin. Laga spegilinn, 

    taka úr handbremsu, 

                 starta bílnum.

Hvar eru 
börnin?

Úti í 
garði.

Þannig að í augnablikinu erum 
við alg jörlega 

og fullkomlega …

… ein. Augnablik endast 
ekki eins lengi og 

þau gerðu.

Megum 
við fá ís?

Hvaða ógeðs-

lega lykt er 

þetta?

Mamma, hann sló mig.

Gerði það ekki.

Magnus Carlsen (2.863) tryggði sér 
heimsmeistaratitilinn í gær með 
sigri á Vishy Anand (2.792) í elleftu 
skák heimsmeistaraeinvígisins.
Hvítur á leik:

36. Hxc7+! Hxc7 37. Rxc7 Kc6 
(37. … Kxc7 38. Hc1 og maður fellur) 
38. Rb5! Bxb5 39. axb5+ Kxb5 40. 
e6 b3 41. Kd3 Be7 42. h4! a4 43. g5! 
hxg5 44. hxg5 a3 45. Kc3 og Anand 
gafst upp. Lokatölur urðu 6½-4½ 
Carlsen í vil. 
www.skak.is: Úrslit Íslandsmóts 
eldri skákmanna.

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS
„Eftir því sem ég eldist meira langar mig mest af öllu 
til að prjóna.“ 

Tracey Ullman.



Opið virka daga frá kl. 8-18 og laugardaga kl. 10-15 
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NÝ LÍNA AF 
BAÐINNRÉTTINGUM FRÁ IFÖ 

Allt í baðherbergið frá A til IFÖ.

Baðinnréttingarnar eru fáanlegar: hvítar háglans – hvítar mattar – ljósbrúnar – dökkgráar – svört eik



Þetta er ljóðagjörningur sem 
þýðir það að við ætlum ekki bara 
að lesa ljóðin og flytja þau heldur 
aðeins leika þau líka,“ segir Hlín 
Agnarsdóttir, leikstjóri ljóða-
gjörningsins Sál mín var dverg-
ur á dansstað í gær, sem unninn 
er upp úr ljóðheimi Steinunnar 
Sigurðardóttur og verður sýndur 
í Iðnó í kvöld. „Það er svo mikið 
leikhús og samtal í ljóðum Stein-
unnar sem við nýtum okkur í sýn-
ingunni,“ bætir Hlín við. 

Þátttakendur í gjörningnum 
eru listakonur úr hópnum Leik-
húslistakonur 50 plús sem starf-
að hefur í Iðnó síðan í september. 
„Þetta eru listakonur, leikkonur 
og tónlistarkonur og við göngum 
dálítið langt í því að nýta okkur 
leikhúsið til þess að koma þess-

um texta á framfæri,“ útskýr-
ir Hlín. „Ljóð og leikhús standa 
svo nálægt hvort öðru þannig að 
það er mjög gaman að vinna með 
það.“

Það er sannkallað stórskota-
lið listakvenna sem að sýning-
unni stendur, en alls koma fram 
ellefu konur í sýningunni. Söng-
konan Jóhanna V. Þórhallsdóttir 
hefur samið tónlist við nokkur 
ljóðanna sem hún mun syngja, 
Helga Björnsson hannar útlit og 
umgjörð og Hlín lofar glæsilegu 
sjóvi. „Þetta eru tíu flottar konur 
á síðkjólum,“ segir hún. „Þær eru 
eins og konurnar hennar Stein-
unnar sem eru flottar konur með 
skrautlegt sálarlíf, sem kemur 
ekki síst fram í ljóðunum.“

Steinunn hlaut á dögunum 

Verðlaun Jónasar Hallgrímsson-
ar en það vissu listakonurnar að 
sjálfsögðu ekki þegar skipulagn-
ing gjörningsins hófst. „Ég ákvað 
þetta strax í haust þegar við 
komum saman, hópurinn,“ segir 
Hlín. „Ég hef lengi haft áhuga á 
að búa til svona gjörning úr ljóð-
um Steinunnar og raunar langar 
mig að fara lengra með konseptið 
og hreinlega búa til alvöru leik-
hús úr þessum ljóðum. Ég stefni 
að því ef þetta tekst vel hjá okkur 
á mánudagskvöldið.“

Dagkráin hefst í Iðnó klukkan 
20 í kvöld og stendur í um það bil 
klukkutíma. „Við byrjum bara 
með þetta eina skipti en ef það 
gengur vel þá kannski endurtök-
um við leikinn síðar,“ segir Hlín. 
 fridrikab@frettabladid.is

Flottar konur með
skrautlegt sálarlíf
Sál mín var dvergur á dansstað í gær nefnist ljóðagjörningur sem Leikhúslista-
konur 50 plús sýna í Iðnó í kvöld. Gjörningurinn er unninn upp úr ljóðum skáld-
konunnar Steinunnar Sigurðardóttur og leikstjóri er Hlín Agnarsdóttir.

LEIKSTJÓRINN 
Í AKSJÓN  Hlín 
Agnarsdóttir 
leiðbeinir hluta 
leikkvennanna á 
æfingu í Iðnó. 
 MYND: SALVÖR ARADÓTTIR

BÆKUR ★★★★ ★

Gula spjaldið í Gautaborg
Gunnar Helgason
MÁL OG MENNING

Gunnar Helgason hefur nú 
sent frá sér síðustu bók-
ina í seríunni um Þrótt-
arann og fótboltakemp-
una Jón Jónsson. Þessi 
ber titilinn Gula spjald-
ið í Gautaborg og gefur 
fyrri bókunum ekkert 
eftir. Bækurnar segja 
frá vinahóp ungra 
drengja úr Voga-
skóla sem æfa fót-
bolta með Þrótti. 
Boltinn er þeirra 
helsta áhugamál 
þótt stelpur (og 
strákar, hjá þeim 
sem hallast í þá 
átt) skipi sífellt 
stærri sess. 

Í þessari 
bók heldur 
liðið til Gautaborg-
ar að keppa á Gothia Cup. 
Nonni er fyrirliðinn og eiginlega 
að sligast undan ábyrgðinni, en 
hann er líka dálítið kvíðinn fyrir 
ferðinni því hann dreymdi svolítið 
og reynslan segir honum að taka 
mark á draumum sínum. Í Gauta-
borg bíða spennandi ævintýri.

Bókin er, eins og fyrri bækurn-

ar, brjálæðislega hress. Sögumað-
ur talar í fyrstu persónu og lesand-
inn fær á tilfinninguna að hann sé 
að segja ferðasöguna eftir á, því 
stundum segir hann hluti eins 
og „en það átti nú aldeilis eftir 

að breytast“, sem býr til 
spennu og er yfir-

leitt mjög 
fyndið. 
Hann 
er 

temmi-
lega 
sein-

heppinn í 
stelpumál-
um, hann 

Nonni, og 
höfundi 

tekst vel að 
draga fram 
þær senur á 

húmorískan 
hátt. Og bókin er 
mjög fyndin. Ég 

hló oft upphátt og 
það er ein sena í 
bókinni sem ég las 

upphátt fyrir alla 
sem vildu heyra. Og 

hló meðan ég las. 
Gunnar Helgason 

fjallar í bókunum um alvarleg mál-
efni í bland við hversdagsleikann. 
Stór vandamál spinnast saman við 
smávægileg, bara eins og í lífinu, 
og það er vel gert. Og saman við 
þetta allt blandast svo nákvæmar 

leiklýsingar af fótboltaleikjunum, 
ég viðurkenni að ég skautaði hratt 
í gegnum þær, einfaldlega sökum 
skorts á fótboltaáhuga. Aftur á 
móti ímynda ég mér að bróður-
synir mínir (sem bíða æsispennt-
ir eftir að fá að lesa bókina) muni 
lesa þær með áfergju. 

Rán Flygenring á heiðurinn af 
frábærum myndlýsingum, líkt 
og í fyrri bókunum. Ég fletti til 
dæmis ítrekað fram til að skoða 
andlitsmyndirnar af söguhetjun-
um. Alveg frábærar og í takt við 
húmorinn í bókinni. 

Halla Þórlaug Óskarsdóttir

NIÐURSTAÐA: Stórskemmtileg og 
spennandi bók, sem tekur á stórum, 
mikilvægum málefnum í bland við 
smærri. Bók fyrir stráka og stelpur. 
Og gamlar frænkur. 

Fótboltadrengir á leið út í lífið

GUNNAR HELGASON

MENNING
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Neutral þvottaduft er orðið enn umhverfisvænna en áður. Við erum 
búin að þjappa því saman svo að nú þarftu minna magn fyrir sömu 

virkni. Áherslur okkar eru á umhverfið og þig og því leitumst við 
stöðugt við að búa til betri vöru sem þú getur notað áhyggjulaus.

• minni skammtur í hvern þvott
• minni orkunotkun við framleiðslu

• minni umhverfismengun
• nýr og léttari pakki

GOTT FYRIR UMHVERFIÐ OG ÞIG

Hulda Jónsdóttir fiðluleikari kemur 
beint frá Juilliard-skólanum í New 
York til að spila í Kaldalóni í Hörpu á 
miðvikudagskvöldið klukkan 20. Með 
henni leikur Kristinn Örn Kristinsson 
píanóleikari. Á efniskránni eru verk 
eftir Brahms, Debussy, Bartok og Saint 
Saëns.

Hulda Jónsdóttir, fædd árið 1991, hóf 
fiðlunám fjögurra ára gömul hjá Sigríði 
Helgu Þorsteinsdóttur við Tónskóla 
Sigursveins D. Kristinssonar. Síðar 
nam hún við Tónlistarskólann í Reykja-
vík hjá Lilju Hjaltadóttur og Guðnýju 

Guðmundsdóttur. Vorið 2009 lauk hún 
dipl ómaprófi frá Listaháskóla Íslands 
og hefur frá hausti þess árs stundað 
nám við The Juilliard School í New 
York þar sem kennari hennar er David 
Chan. Fyrrverandi kennarar hennar við 
Juilliard eru Robert og Nicholas Mann.

Hulda hefur komið fram sem einleik-
ari og með öðrum við ýmis tækifæri á 
Íslandi sem og í Noregi, Sviss, Banda-
ríkjunum og Mexíkó. Hún hefur einnig 
leikið einleik með ýmsum hljómsveit-
um, meðal annars tvívegis með Sinfón-
íuhljómsveit Íslands.   - fsb

Kemur beint úr Juilliard í Kaldalón 
Hulda Jónsdóttir fi ðluleikari spilar í Kaldalónssal Hörpu ásamt Kristni Erni Kristinssyni á miðvikudagskvöld.

FIÐLULEIK-
ARINN  Hulda 
hefur komið 
fram sem ein-
leikari og með 
öðrum við 
ýmis tækifæri 
á Íslandi 
og verður í 
Kaldalóni á 
miðviku dags-
kvöldið.

Sena sýnir í samstarfi við The 
Royal Opera House óperuna 
L’elisir d’amore, eða Ástar-
drykkinn, eftir Donizetti í beinni 
útsendingu í Háskólabíói á mið-
vikudaginn, 26. nóvember, klukk-
an 19.15. 

Ástardrykkurinn er gaman-
ópera sem fjallar um tilraun-
ir ungs manns til að vinna hug 
ungrar konu. Þegar allt annað 
bregst leitar hann á náðir kuklara 
nokkurs sem útvegar honum svo-
kallaðan ástardrykk. Að lokum 
fer þó allt vel, eins og svo oft í 
óperum, og hin sanna ást sigrar 
að lokum.

Ástardrykkurinn er ein af allra 
vinsælustu óperum Donizettis 
og hefur verið sett upp hérlendis 
oftar en einu sinni.    

Ástardrykkur-
inn sýndur í 
Háskólabíói

TÓNSKÁLDIÐ  Ástardrykkurinn er ein 
vinsælasta ópera Donizettis.   
 MYND: WIKIPEDIA

Á djasskvöldi KEX Host-
els annað kvöld kemur fram 
saxófónleikarinn Anna Webb-
er ásamt tríói píanóleikarans 
Sunnu Gunnlaugsdóttur. Anna 
Webber er kanadísk en býr og 
starfar í New York. Aðrir hljóð-
færaleikarar eru þeir Richard 
Andersson á kontrabassa og 
Scott McLemore á trommur. Þau 
munu flytja standarda og bebop. 
Aðgangur er ókeypis. KEX 
Host el er á Skúlagötu 28. 

Djasskvöld 
með Önnu 
Webber

SAXÓFÓNLEIKARINN  Anna Webber er 
kanadísk en býr og starfar í New York.

Ýlir – tónlistarsjóður Hörpu 
fyrir ungt fólk hefur hafið 
umsóknarferli sitt fyrir tónleika 
og verkefni sem fyrirhuguð eru 
á árinu 2015. Umsóknarfrestur 
er til 15. janúar.

Umsóknarferlið er opið fyrir 
tónlistarmenn, hljómsveitir, 
hópa og félagasamtök. Stjórn 
sjóðsins vill hvetja tónlistar-
menn og aðra sem hyggja á tón-
leikahald og skipulagningu tón-
listarverkefna í Hörpu, úr öllum 
geirum tónlistar, til að kynna 
sér umsóknarferlið og þá mögu-
leika sem stuðningur sjóðsins 
getur boðið upp á. 

Ýlir opnar 
fyrir umsóknir
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BAKÞANKAR 
Berglindar
Pétursdóttur

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

EMPIRE NEW YORK POST

T.V. SÉÐ & HEYRT TIME OUT LONDON

Á

7, 10:20

5:40, 8, 10:30

8

5:50

MOCKINGJAY PART1 KL. 6 - 8 - 9
DUMB AND DUMBER KL 5.15 - 8 - 10.45
ST. VINCENT KL. 5.30 - 10.30
NIGHTCRAWLER KL. 5.15 - 8
GRAFIR OG BEIN KL. 10.30

MOCKINGJAY KL. 5.15 - 5.45 - 7 - 8 - 8.30 - 10.40 - 23.10 
MOCKINGJAY LÚXUS KL. 5.15 - 8 - 10.40 
DUMB AND DUMBER KL.4.30 - 5.30 - 8 - 10.20
GONE GIRL KL.10
KASSATRÖLLIN ÍSL TAL2D KL. 3.30

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Efnt verður til stórtónleika í Þjóð-
leikhúsinu annað kvöld til styrktar 
Halldóri Snæ Bjarnasyni og fjöl-
skyldu hans. Halldór Snær er 38 
ára gamall fjölskyldumaður og 
hljóðmeistari Þjóðleikhússins, en 
þar hefur hann starfað á annan 
áratug. Fyrir nokkrum árum 
greindist hann með krabbamein í 
eitlum og blóðmerg en eftir erfiða 
krabbameinsmeðferð lagðist mein-
ið í dvala. Í haust greindist Halldór 
Snær aftur og nú með fjórða stigs 
ólæknandi krabbamein. 

Samstarfsfólk Halldórs Snæs 
ákvað að taka höndum saman og 
leggja honum og fjölskyldu hans 
lið. „Okkur langaði til þess að 
styðja við hann og fjölskyldu hans 
og ákváðum að efna til þessara 
tónleika,“ segir Sigurlaug Þor-
steinsdóttir, markaðs- og kynn-
ingarstjóri Þjóðleikhússins. 

Margir landsþekktir tónlistar- 
og listamenn koma fram á tónleik-
unum og fjölmargir hafa lýst yfir 
áhuga sínum á því að koma fram. 
„Það bætist stöðugt í listann af 
þeim sem ætla að taka þátt.“ 

Á meðal þeirra sem koma fram 
eru Todmobile, Moses High tower, 
Hellvar, Skúli Mennski, Ari Eld-
járn, dj. flugvél og geimskip, 
Ólafía Hrönn Jónsdóttir, Sigríð-
ur Thorlacius, Heimilistónar, Frí-
mann Gunnarsson og Þryðjy Koss-
ynn. Kynnir kvöldsins verður 
Þorsteinn Guðmundsson.

Þryðjy Kossynn er húsband 
Þjóðleikhússins og er skipað 
tæknimönnum þess. Halldór hefur 
spilað með bandinu á gítar og 
stefnir á að taka lagið með þeim.

„Það er svo fallegt að allt starfs-
fólkið í húsinu ætlar að gefa vinn-
una sína þetta kvöld, það leggj-

ast allir á eitt,“ segir Sigurlaug 
en Halldór fer á næstunni í erfiða 
stofnfrumumeðferð. „Við vitum 
að þetta er mjög kostnaðarsamt 
og erfitt fyrir fjölskylduna. Þetta 
er það minnsta sem við getum gert 
fyrir góðan félaga.“

Tónleikarnir verða haldnir á 
stóra sviði Þjóðleikhússins og er 
miðaverð 2.900 krónur en allur 
ágóði af miðasölu og barsölu þetta 
kvöld rennur óskiptur til Halldórs 
og fjölskyldu hans. Miða er hægt 
að nálgast á Midi.is. 
 gydaloa@frettabladid.is

Halda tónleika til 
styrktar hljóðmeistara
Meðal þeirra sem koma fram á stóra sviðinu eru Todmobile og Ari Eldjárn.

SAMHUGUR  Starfsfólk Þjóðleikhússins efnir til stórtónleika til styrktar Halldóri og fjölskyldu hans. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Breski söngvarinn Sam Smith 
missti næstum því af boði um að 
taka þátt í þrjátíu ára afmælisút-
gáfu jólalagsins Do They Know It’s 
Christmas? 

Lagið var fyrst gefið út árið 1984 
til styrktar fórnarlömbum hung-
ursneyðar í Eþíópíu. Smith svarar 
ekki hringingum úr númerum sem 
hann þekkir ekki og hafði því ekki 
hugmynd um að Bob Geldolf væri 
hinum megin á línunni. Símtal-
inu svaraði einn af hljómsveitar-
félögum Smiths sem var undrandi 
þegar hann komst að því hver var 
að reyna að ná í hann.

Geldolf og Smith náðu saman á 
endanum og sá síðarnefndi sagði 
það mikinn heiður að fá að taka 
þátt í verkefninu.

Sam svarar 
ekki í símann

HEPPINN  Smith hefði líklega verið 
svekktur að missa af símtalinu.

 Allt starfsfólkið í 
húsinu ætlar að gefa 

vinnuna sína þetta 
kvöld, það leggjast allir á 

eitt.

Tónlistarhjónin Beyoncé Knowles 
og Jay Z höguðu sér eins og ham-
ingjusöm nýgift hjón í brúðkaups-

veislu Solange 
Knowles, systur 
Beyoncé, á dög-
unum. 

Fyrr á árinu 
var orðróm-
ur uppi um 
að hjónaband 
þeirra stæði á 
brauðfótum en 
það leit ekki 

út fyrir það í veislunni, að sögn 
sjónarvotta.

Solange Knowles og Alan 
Ferguson gengu í hjónaband 
sunndaginn 16. nóvember og í 
partíi sem var haldið að lokinni 
athöfninni dönsuðu Beyoncé og 
Jay Z eins og vindurinn. „Þau 
voru í miklu stuði á dansgólf-
inu. Það leit út eins og þau væru 
nýgift,“ sagði heimildarmaður 
tímaritsins Us Weekly. 

Höguðu sér 
eins og nýgift 

BEYONCÉ

Lagið Always Look on the Bright 
Side of Life með grínhópnum 
Monty Python er vinsælasta 

jarðarfaralag-
ið í Bretlandi, 
samkvæmt 
niðurstöðum 
nýrrar könn-
unar. Lagið, 
sem hljómaði 
í kvikmynd-
inni The Life 
of Brian sem 
kom út 1979, 

var vinsælast í þeim 30 þúsund 
jarðarförum sem voru kannaðar 
af fyrirtækinu Funeralcare.
Á meðal annarra laga sem kom-
ust á topp tuttugu voru Angels 
með Robbie Williams, My Way 
með Frank Sinatra og You’ll 
Never Walk Alone með Gerry & 
The Pace makers. 

Vinsælastir í 
jarðarförum

JOHN CLEESE

Líf mitt fer að mestu leyti fram á inter-
netinu. Ég er á internetinu allan daginn 

að vinna og fræðast, grínast, skoða, njósna, 
hlæja og ranghvolfa augunum. Þegar það 
er hægt að gera eitthvað á netinu sem er 
líka hægt að gera í raunheimum, þá gerir 
maður það á netinu. Panta pítsu, bóka tíma, 

kaupa hluti, tala við þjónustufulltrúa 
og svo framvegis. Helst á netinu í sím-
anum svo maður geti verið að horfa á 
þátt í tölvunni á meðan og haft leikinn 
í gangi í sjónvarpinu. Og krakkarnir 
slaka á í iPadinum. Kínversku net-
fíklarnir sem RÚV sýndi heimildar-

mynd um í liðinni viku eiga ekki 
séns í mig. 

ÉG hef þó átt einn griðastað 
þangað sem angar internetsins 
teygja sig bara ekki og ég get 
notið hins ævaforna og gamal-
dags símafrelsis. Þar sem ég 
get verið frjáls og næstum 
allsber. Sund. Heimsmynd mín 
hrundi því um daginn þegar 

bera fór á self ies af sundlaugar-
bökkum hér í borg á internetinu 
mínu. 

ÉG skil einfaldlega ekki hvernig fólk 
getur tekið símann með sér í sund eða 
blá lón. Eruð þið með aðra höndina uppúr 
allan tímann? Leggiði símann frá ykkur? 
Á bakkann? Það er líka blautt þar nefni-
lega. Hvar er síminn á meðan þið eruð í 
sturtu? Hvernig farið þið að þessu? OG 
TIL HVERS?

ÉG vann yfirvinnu öll kvöld í heilan 
mánuð til að geta keypt mér símann 
minn og ég tek einfaldlega ekki sénsinn 
á að hann endi líf sitt í húðflögugröf í 
heitapotti. Ég þurrka heldur ekki á mér 
hárið með hárblásara meðan einhver er 
í baði við hliðina á mér. Þetta eru bara 
prinsipp.

OG fólk sem tekur símann með sér á 
klósettið? Óttist þið ekki hið augljósa? Ég 
heimsótti skemmtistaðasalerni nýlega 
og eini lausi básinn var með drukknaðan 
Samsung Galaxy ofan í klósettvatninu. 
Eigandinn var horfinn að dansa vonleys-
ið af sér.

ÉG hafði ekki taugar í að pissa á hann. 
Það gæti verið kveikt á myndavélinni.

Sími sími
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wwwwwww.kkia.com

Vetrarpakki að verðmæti 390.000 kr. fylgir öllum Kia Sportage fram að áramótum, 
vetrardekk, dráttarbeisli og skottmotta — fyrir utan allt hitt. Hiti í stýri, hiti í fram- 
og aftursætum, leðurinnrétting, bakkmyndavél, 7” snertiskjár, íslenskt leiðsögukerfi, 
7 ára ábyrgð og margt fleira. Komdu og kíktu í pakkann.

Veglegur vetrarpakki fylgir

Fylgdu okkur á facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

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

*M.v. 2.950.000 kr. útborgun og bílalán í 84 mánuði. 8,5 % óverð-
tryggðir vextir. Árleg hlutfallstala kostnaðar 10,10 %

Verð 6.590.777 kr.
Eða 59.777 kr. á mánuði í 84 mánuði*

Kominn í 
vetrarbúning

Fæst einnig sem 1,7 dísil, framhjóladrifinn 
á verði frá 4.890.777 kr.

Kia Sportage World Cup Edition 2,0 dísil, 
fjórhjóladrifinn og sjálfskiptur

Kia Sportage bíður þín í Öskju, Krókhálsi 11. Komdu og prófaðu, við tökum vel á móti þér.
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FORMÚLAN 2014
LOKASTAÐAN
Lewis Hamilton, Mercedes   384 stig
Nico Rosberg, Mercedes   317
Daniel Ricciardo, Red Bull  238
Valtteri Bottas, Williams   186
Sebastian Vettel, Red Bull   167
Fernando Alonso, Ferrari   161
Felipe Massa, Williams   134
Jenson Button, McLaren   126

KEPPNI BÍLASMIÐA
Mercedes   701 stig
Red Bull  405
Williams   320
Ferrari   216
McLaren   181
Force India  155
Toro Rosso  30

2.190.000 kr.

Kia Rio LX 1.4
Árgerð 5/2013, ekinn 72 þús. km, 
dísel, 1396 cc, 90 hö, beinskiptur, 
eyðsla 4,1/100 km.

4.990.000 kr.

Kia Sportage EX
Árgerð 5/2013, ekinn 35 þús. km, 
dísel, 1995 cc, 136 hö, beinskiptur, 
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,9/100 km.

4.990.000 kr.5.450.000 kr.

Kia Carens EXKia Sorento EX Luxury
Árgerð 3/2014, ekinn 8 þús. km, 
dísel, 1685 cc, 136 hö, sjálfskiptur, 
eyðsla 6,0/100 km.

Árgerð 5/2012, ekinn 76 þús. km, 
dísel, 1853 cc, 198 hö, sjálfskiptur, 
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,7/100 km.

*Á
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Ábyrgð fylgir! Allt að 7 ára ábyrgð 
fylgir notuðum Kia*

NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartímar:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16

FORMÚLA 1 „Ég náði frábærri ræs-
ingu. Líklega besta byrjun hjá mér 
á ferlinum,“ sagði Lewis Hamilton 
eftir að hafa tryggt sér sigur í Abú 
Dabí og um leið heimsmeistaratit-
ilinn í Formúlu 1.

Hann stakk keppinaut sinn, 
Nico Rosberg, af á ráslínunni og 
leit nánast aldrei til baka. Ros-
berg lenti svo í vandræðum með 
sinn bíl, dróst aftur úr og náði 
aldrei að  ógna Bretanum af neinu 
viti. Hamilton keyrði skynsam-
lega allan tímann og gat leyft sér 
að fagna gríðarlega er hann kom 
í mark.

„Nico veitti mér rosalega 
keppni allt tímabilið. Við hittumst 
fyrst árið 1997 og ég vissi þá að 
við myndum keppa í framtíðinni. 
Hann er heiðursmaður og óskaði 
mér til hamingju,“ sagði Hamilton 
en það hefur andað köldu á milli 
þeirra og skotin gengið í báðar 
áttir.

„Þetta er besti dagur lífs míns. 
2008 var vissulega líka frábært en 
tilfinningin núna er engu lík. Mér 
hefur aldrei liðið svona vel áður.“

Hamilton er nú búinn að vinna 
33 keppnir á ferlinum sem setur 
hann í fimmta sæti yfir þá öku-
menn sem hafa unnið flestar 
keppnir í gegnum tíðina. Hann 
vann ellefu keppnir á þessu tíma-
bili. Aðeins Michael Schumach-
er og Sebastian Vettel hafa gert 
betur. Þetta er annar heims-
meistaratitill Hamiltons og hann 
er fjórði Bretinn sem nær þeim 
árangri. 

Þó svo það sé ekki beint sterkt 
vinasamband á milli Hamiltons 
og Rosbergs þá elti Rosberg félaga 
sinn uppi eftir keppnina, sýndi 
af sér íþróttamennsku og óskaði 
Hamilton til hamingju.

„Ég er auðvitað gríðarlega von-
svikinn en á endanum þá átti 
Lewis þetta skilið. Það sem gerð-

ist hjá mér skipti engu máli. Hann 
stóð sig bara örlítið betur en ég. Ég 
er stoltur af mínu tímabili,“ sagði 
Rosberg. 

 henry@frettabladid.is

Besti dagur lífs míns
Æsispennandi lokadagur í Formúlu 1 endaði sem draumadagur fyrir Bretann 
Lewis Hamilton. Hann vann keppnina og tryggði sér heimsmeistaratitilinn.

SIGURREIFUR  Hamilton fagnaði að vonum vel og innilega eftir keppnina í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

KÖRFUBOLTI Það er boðið upp á stórleik í 
Dominos-deild karla í kvöld. Þá tekur topplið 
KR á móti Haukum.

KR er búið að vinna alla sex leiki sína í 
deildinni og situr því eðlilega á toppnum. 
Haukarnir byrjuðu leiktíðina með látum en 
eru núna komnir í sjötta sætið með átta 
stig, búnir að vinna fjóra leiki af sex.

Haukarnir eru aftur á móti til alls líklegir 
og á góðum degi geta þeir velgt hvaða 
liði sem er undir uggum. KR-ingarnir hafa 
staðist öll þau próf sem þeir hafa tekið í 
vetur.

Leikurinn verður í beinni útsendingu á Stöð 2 
Sport og einnig í beinni textalýsingu á Vísi.  - hbg

Haukar mæta í Vesturbæinn
KÖRFUBOLTI Þjálfaraskipti urðu hjá 
karlaliði Keflavíkur í körfubolta um 
helgina þegar Helgi Jónas Guðfinns-
son sagði starfi sínu lausu.

Helgi Jónas er að glíma við hjart-
sláttartruflanir og þurfti að hverfa 
frá leik Grindavíkur og ÍR á dögunum 

er hann fann fyrir hjartsláttartrufl-
unum.

Í kjölfarið missti hann mikinn 
mátt og gat ekki stýrt Keflavík 

gegn Tindastóli. Hann hefur nú 
tekið þá ákvörðun að hætta. Hann 

treysti sér ekki til að halda áfram af 
heilsufarsástæðum.

Þjálfari kvennaliðs félagsins, 

Sigurður Ingimundarson, hefur tekið 
við liðinu af Helga Jónasi og mun 
stýra báðum Keflavíkurliðunum út 
leiktíðina.

Sigurður er öllum hnútum kunn-
ugur hjá Keflavík og verður líklega 
ekki í vandræðum með að sinna 
báðum störfum.

„Þetta eru sérstakar aðstæður og 
Helgi var ekki undir neinni pressu 
að taka sína ákvörðun. Hann tók þá 
ákvörðun sem hann taldi vera skyn-
samlegasta,“ segir Falur Harðarson, 
formaður körfuknattleiksdeildar 
Keflavíkur. „Þegar þessi staða kom 
upp var aldrei annað í stöðunni en 

að ræða við Sigurð. Hann segist ekki 
enn vera orðinn eins góður þjálfari 
og hann telur sig geta orðið þannig 
að hann ætlar að koma inn af krafti 
þó svo það verði nóg að gera hjá 
honum.“   - hbg

Hættir af heilsu farsástæðum

HELGI JÓNAS GUÐFINNSSON.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Skoðaðu úrvalið á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

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

Notaðir bílar
- Brimborg 

400.000 KR. 
 

   FERÐAFJÖR 

FINNDU BÍLINN ÞINN Á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

*Allir sem kaupa notaðan bíl af Brimborg á tímabilinu 1. nóvember 2014 til og með 22. desember 2014 fara í pott. Einn heppinn vinningshafi  
  verður svo dreginn út 23. desember 2014 og fær hann 400.000 kr. gjafabréf frá WOW air.  Athugið á ekki við um umboðssölubíla.

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

* GJAFABRÉF FRÁ WOWair

NOTAÐIR BÍLAR
Vertu með!

Hvert myndir 
þú fara?

Í ábyrgð

Í MIKLU ÚRVALI

     Tilboð: 2.950.000 kr.
Trend Edition IIL11

Skráður maí 2014, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 23.000 km. 
Ásett verð: 3.090.000 kr.

     Tilboð: 3.290.000 kr.
Mercedes Benz E-Class 200 MAE68
Skráður okt. 2008, 1,8i bensín/metan, sjálfskiptur
Ekinn 138.000 km.
Ásett verð: 3.890.000 kr.

     Verð: 1.090.000 kr.
Ford Fusion Trend KDF45
Skráður júní 2008, 1,6i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 101.000 km. 

ENSKI BOLTINN 
CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL 3-1
0-1 Rickie Lambert (2.), 1-1 Dwight Gayle (17.), 
2-1 Joe Ledley (78.), 3-1 Mile Jedinak (81.).

HULL - TOTTENHAM 1-2
1-0 Jake Livermore (8.), 1-1 Harry Kane (61.), 1-2 
Christian Eriksen (90.).

Rautt spjald: Gaston Ramires, Hull City (50.).

STOKE - BURNLEY  1-2
0-1 Danny Ings (12.), 0-2 Danny Ings (13.), 1-2 
Jonathan Walters (32.).

NEWCASTLE - QPR 1-0
1-0 Moussa Sissoko (78.).

MAN. CITY - SWANSEA 2-1
0-1 Wilfried Bony (9.), 1-1 Stevan Jovetic (19.), 
2-1 Yaya Toure (62.).

CHELSEA - WBA 2-0
1-0 Diego Costa (11.), 2-0 Eden Hazard (25.).

EVERTON - WEST HAM 2-1
1-0 Romelu Lukaku (26.), 1-1 Mauro Zarate (56.), 
2-1 Leon Osman (73.).

LEICESTER - SUNDERLAND 0-0
ARSENAL - MAN. UTD 1-2
0-1 Kieran Gibbs, sjm (56.), 0-2 Wayne Rooney 
(85.), 1-2 Olivier Giroud (90.+5).

STAÐAN:
Chelsea 12 10 2 0 30-11 32
Southampton 11 8 1 2 23-5 25
Man. City 12 7 3 2 24-13 24
Man. Utd 12 5 4 3 19-15 19
Newcastle 12 5 4 3 14-15 19
West Ham 12 5 3 4 20-16 18
Swansea 12 5 3 4 16-13 18
Arsenal 12 4 5 3 20-15 17
Everton 12 4 5 3 22-19 17
Tottenham 12 5 2 5 16-17 17
Stoke 12 4 3 5 13-15 15
Liverpool 12 4 2 6 15-18 14
WBA 12 3 4 5 13-17 13
Sunderland 12 2 7 3 12-19 13
C. Palace 12 3 3 6 17-21 12
Hull City 12 2 5 5 14-17 11
Aston Villa 11 3 2 6 5-16 11
Leicester 12 2 4 6 11-18 10
Burnley 12 2 4 6 8-20 10
QPR 12 2 2 8 11-23 8

Í KVÖLD:
ASTON VILLA - SOUTHAMPTON
Klukkan 20.00 í beinni á Stöð 2 Sport 2. © GRAPHIC NEWS

251
249
234
228
227
223

365
331
311
299
274
260

Lionel Messi,        Arg     253

Cesar Rodriguez,      Spá     223 
Alfredo di Stefano,    ARG/SPÁ   227

Raul,                        Spá   228
Hugo Sanchez,         Mex   234
Telmo Zarra,             Spá    251

ÞÝS    Gerd Müller    365

Messi sló markametið
Stjarna Barcelona, Lionel Messi, sló um helgina 50 ára gamalt 
markamet Telmo Zarra. Hann er nú markahæsti leikmaður 
spænsku úrvalsdeildarinnar frá upphafi . Hann vantaði eitt 
mark í metið en skoraði þrennu um helgina.

2005: Skorar fyrsta markið sitt í deildinni gegn 
Albacete. Þá aðeins 17 ára gamall og verður yngsti 
markaskorari Barcelona í deildinni frá upphafi .

2007: Skorar fyrstu þrennuna í El Clásico. 
Jafnar leikinn í uppbótartíma.

2009: Valinn knattspyrnumaður heims.

Janúar 2013: Valinn besti leikmaður heims fjórða 
árið í röð og skorar sitt 200. mark í deildinni.

May 2013: Vinnur sinn 6. deildarmeistaratitil á Spáni.

Desember 2012: Bætir met Cesars Rodriguez 
sem skoraði 190 mörk fyrir Barcelona.

Maí 2012: Markahæsti leikmaður spæn-
sku úrvalsdeildarinnar í annað sinn. Nær 
þeim einstaka áfanga að skora 50 mörk.

2010: Skorar sitt 100. mark í deildinni. Skorar þrennu í sama leik í 
8-0 sigri á Almeria.

Mars 2014: Skorar þrennu í El 
Clásico og verður um leið markahæsti 
leikmaðurinn í leikjum Barcelona og Real 
Madrid.

Spænska deildin                 Markahæstir        Deildir í Evrópu

ENG   Alan Shearer    260
ÍTA     Silvio Piola    274
FRA    Delio Onnis, ARG  299
HOL   Willy van der Kuijlen  311
POR   Fernando Peyroteo   331

Heimildir: FC Barcelona, Infostrada, BBC     Myndir: Getty Images

Október 2014: Skorar sitt 250. mark í 
deildinni í 3-0 sigri á  Eibar. Er þá aðeins 
tveim mörkum frá því að slá met Zarra.

FÓTBOLTI Met Telmo Zarra hafði 
staðið frá árinu 1955. Met hans var 
það glæsilegt að menn áttu ekkert 
endilega von á að það yrði nokkurn 
tímann slegið.

Þeir hinir sömu reiknuðu ekki 
með litla Argentínumanninum Lio-
nel Messi sem slær met nánast í 
hvert einasta skipti sem hann stíg-
ur út á völlinn.

Þessi 27 ára gamli snillingur er 
nú búinn að skora 253 mörk í deild-
inni sem er auðvitað ekkert annað 
en bilun. Þetta á ekki að vera hægt. 
Messi gerir aftur á móti ítrekað 
hluti í fótbolta sem eiga ekki að 
vera mögulegir.

„Hann er einstakur leikmaður. 
Það verður aldrei neinn eins og 
hann. Við erum heppnir að fá að 
njóta hans hæfileika hjá Barce-
lona,“ sagði Luis Enrique, þjálf-
ari Barcelona, eftir 5-1 sigurinn 
á Sevilla um helgina. Þá skoraði 
Messi þrennu og sló metið með 
stæl. „Þegar Messi hættir verður 
hann búinn að sjá til þess að það 
verði ómögulegt að slá metið.“

Það tók Messi 289 leiki að skora 
þessi 253 mörk. Hann byrjaði að 
spila fyrir aðalliðið aðeins 17 ára 
gamall.

Messi skoraði mest þegar Pep 
Guardiola var með liðið. Hann er 
farinn að leggja meira upp undir 
stjórn Enrique en skorar eftir sem 
áður reglulega. Á árunum fjórum 
undir stjórn Guardiola skoraði 
Messi 38, 47, 53 og loks 73 mörk á 
einu tímabili. Ótrúlegur árangur. 
Hann skoraði svo 46 mörk í deild-
inni árið sem Tito Vilanova var 
þjálfari. Það sem meira er þá skor-

aði hann gegn öllum hinum liðun-
um í deildinni þá leiktíð.

Zarra féll frá árið 2006, þá 85 
ára að aldri. Þá var Messi aðeins 
á sínu öðru ári með Barcelona og 
búinn að skora sjö mörk. Zarra 
náði því aldrei að sjá Messi upp á 
sitt besta. „Ég er viss um að pabbi 
er himinlifandi með að Messi hafi 
slegið metið hans. Messi er auð-
mjúkur innan sem utan vallar og 
það kunnum við að meta,“ sagði 
dóttir Zarra, Carmen. 

Venju samkvæmt var Messi auð-
mjúkur eftir að hafa slegið enn eitt 
ótrúlega metið á ferlinum.

„Þegar ég skoraði mitt fyrsta 
mark í deildinni þá hefði mér 
aldrei dottið í hug að ég gæti sleg-
ið metið sem hinn frábæri Zarra 
setti,“ skrifaði Messi á Facebook-
síðu sína. henry@frettabladid.is

Metið mun standa að eilífu
Argentínumaðurinn Lionel Messi bætti um helgina 50 ára gamalt markamet spænsku úrvalsdeildarinnar. 
Hann er búinn að skora 253 mörk í deildinni og þessum árangri hefur hann náð aðeins 27 ára gamall.

KÓNGURINN  Messi var gríðarlega vel 
fagnað er hann sló metið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Raunir Liverpool-manna 
héldu áfram í gær er liðið mátti 
aftur sætta sig við tap á Selhurst 
Park gegn Crystal Palace. Eftir að 
hafa komist yfir í upphafi leiks gaf 
Liverpool eftir og tapaði að lokum, 
3-1.

„Það er lítið sjálfstraust í liðinu 
um þessar mundir og það leynir 
sér ekki á spilamennskunni. Við 
getum engum kennt um nema 
okkur sjálfum og sem stjóri axla 
ég fulla ábyrgð á þessu,“ sagði 
Brendan Rodgers, stjóri Liver-
pool, súr eftir leikinn. Skal engan 
undra  þar sem Liverpool er búið 
að tapa þrem leikjum í röð í deild-
inni núna.

„Við verðum að ná því að verða 
lið aftur. Það er ljóst að við verð-
um að leggja harðar að okkur. Eina 
leiðin til þess að komast í gegnum 
svona mótlæti er að standa saman. 
Það þurfa allir að líta í eigin barm 

og ekki síst stjórinn enda ber hann 
ábyrgð.“

Fótboltinn getur verið grimm-
ur og það fékk Arsenal að reyna 
um helgina. Þrátt fyrir mikla yfir-
burði gegn löskuðu liði Man. Utd 
þá tókst liðinu ekki að skora og var 
síðan refsað.

Fyrsti útisigur Man. Utd í vetur 
og sigurinn skaut liðinu upp í 
fjórða sæti deildarinnar.

„Þetta var frábær sigur. Það er 
mikið um meiðsli í okkar herbúð-
um og þrátt fyrir það náðum við 
að vinna á erfiðum útivelli,“ sagði 
Louis van Gaal, stjóri Man. Utd.

„Það eru allir ánægðir með 
þennan sigur en þetta var bara 
einn leikur. Við þurfum að fylgja 
þessu eftir með því að vinna næstu 
leiki líka. Þá getum við sagt að það 
sé réttur andi í liðinu. Þá getum 
við líka horft upp töfluna en ekki 
niður.“   - hbg

Rauði herinn skýtur 
púðurskotum
Liverpool er búið að tapa þremur leikjum í röð.

HRESS  Neil Warnock, stjóri Palace, fór á kostum á hliðarlínunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY



AÐEINS BROT 
AF ÚRVALINU
FYRIR JÓLIN !

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

27” SKJÁR MEÐ AMBBIIGGLLLLOOOWWWW
Fyrsti tölvuskjárinn frá Philips með Ambigloow lýýl sisiingnggu sseemmm 
lætur skjáinn virka stærri með LED lýsinggu úúr r babakkhkhhliið ð skskks jájáásisiis nnss. .  
Herbergið fyllist af skemmtilegri birtu frrá skkjjánnumm mm sesem m gægægææg ðiðiiir rr
leikjaspilun og kvikmyndaáhorf nýrri uppplifunn.  SSkkjájáájáriir nnnn  eeeer rr
einnig með framúrskarandi AH-IPS skjátæækni seemm 
gerir hann kristaltæran og bjartan.  
Þrjú HDMI tengi.  

24” PHILIPS MEÐ AMVA

17,3” INTEL HD+ FARTÖLVA

G AAMD AA8R5 SSKJÁKORT OG AM

120GB SAMSUNG EVO SSD

RAZER 
KRAKEN 

PRO

STORM 
ENFORCER 

LEIKJATURN

23” IPS 
SKJÁTÖLVA

INTEL i5 OG SSD

PHSPHS-27278C448C4QHSQHSQH NN

ZER 
AKEN 
RO

54.990

KTT MEKANÍSKT Í
KKLABOORÐLLEIKJALYKKLA

23.990 99.990

ASUS 
BORÐTÖLVA 
MEÐ INTEL i7

139.990

15.990

INTEL ATOM QUAD CORE

39.990

199.990

19.990

129.990 14.990

ÁTTÖLVAA200” ACER SSKJÁTÖLÁ Ö

79.990 79.990
FULLT VERÐ 89.990 

34.990

SPENNANDI JÓLAGJAFIR !



DAGSKRÁ
24. nóvember 2014  MÁNUDAGUR

ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

17.05 Wipeout
17.50 Welcome to the Family
18.15 One Born Every Minute US
19.00 The Amazing Race  
19.45 The Goodwin Games  
20.10 Mind Games
20.55 Graceland
21.45 The Vampire Diaries
22.30 Veep
23.00 Pretty Little Liars
23.45 Treme  
00.45 Southland  
01.30 The Amazing Race  
02.15 The Goodwin Games  
02.40 Mind Games
03.25 Graceland
04.10 The Vampire Diaries  
04.55 Veep  
05.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

16.35 Skólaklíkur
17.25 Tré-Fú Tom 
17.42 Spurt og sprellað
17.47 Grettir
17.59 Skúli skelfir
18.10 Um hvað snýst þetta allt?
18.15 Táknmálsfrétti
18.25 Orðbragð
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
19.55 Stephen Fry: Út úr skápnum–  
Fyrri hluti
21.00 1864  Glæný dönsk sjónvarps-
þáttaröð.  Þættir byggðir á sannsöguleg-
um atburðum ársins 1864 þegar kom 
til stríðsátaka milli Dana og Prússa, eins 
blóðugasta stríðs sem Danir hafa tekið 
þátt í. Aðalhlutverk: Jens Sætter-Lassen, 
Jakob Oftebro, Marie Tourell Søderberg, 
Sidse Babett Knudsen. Leikstjóri: Ole 
Bornedal. Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Óskalögin 1994 - 2003 
22.25 Viðtalið
22.50 Konur í evrópskri listasögu 
23.45 Hæpið
00.15 Kastljós
00.40 Fréttir
00.55 Dagskrárlok 

07.00 Crystal Palace - Liverpool
08.40 Hull - Tottenham  
13.10 Newcastle - QPR  
14.50 Everton - West Ham  
16.30 Hull - Tottenham  
18.10 Crystal Palace - Liverpool
19.50 Aston Villa - Southampton 
 Bein útsending
22.00 Messan
23.15 Football League Show 2014/15
23.45 Aston Villa - Southampton

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama 21.00 
Fyrirtækjaheimsókir21.30 Stormað

11.45 I Give It a Year  
13.20 Playing For Keeps
15.05 Percy Jackson. Sea of Monsters
16.50 I Give It a Year  
18.30 Playing For Keeps  
20.15 Percy Jackson. Sea of Monsters
22.00 Miss Conception  
23.45 The Bourne Legacy  
02.00 Intruders  
03.40 Miss Conception

17.00 Strákarnir
17.30 Friends
17.55 Arrested Development
18.30 Modern Family  
18.55 Two and a Half Men  
19.20 Sjálfstætt fólk
19.45 Eldsnöggt með Jóa Fel
20.15 Sisters
21.00 The Mentalist
21.45 The Tudors  
22.40 Zero Hour
23.25 Grimm  
00.10 Sjálfstætt fólk
00.40 Eldsnöggt með Jóa Fel  
01.10 Sisters  
02.00 The Mentalist  
02.45 The Tudors
03.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.05  PGA Tour 2014
13.05  Feherty
13.50  PGA Tour Latinoamerica
14.15  Golfing World 2014
15.05  PGA Tour 2014 - Highlights
16.00  PGA Tour 2014  
19.00  Golfing World 2014
19.50  LPGA Tour 2014
21.35  Golfing World 2014

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 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 - LOKAÞÁTTUR
21.45 CSI 
22.30 The Tonight Show
23.15 The Good Wife
00.00 Ray Donovan
00.45 Reckless 
01.35 CSI
02.20 The Tonight Show
03.10 Pepsi MAX tónlis

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.22 Lína 
Langsokkur 07.43 Ævintýraferðin 07.56 Tommi 
og Jenni 08.00 Kalli á þakinu 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 Sveins 
 10.45 Elías 10.55 UKI 11.00 Ofurhundurinn Krypto 
 11.22 Lína Langsokkur 11.43 Ævintýraferðin 11.56 
Tommi og Jenni 12.00 Kalli á þakinu  12.25 Latibær 
12.47 Hvellurkeppnisbíll 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 Sveins 
 14.45 Elías 14.55 UKI 15.00 Ofurhundurinn Krypto 
 15.22 Lína Langsokkur 15.43 Ævintýraferðin  15.56 
Tommi og Jenni 16.00 Kalli á þakinu 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 Sveins 
 18.45 Elías  18.55 UKI 19.00 Fuglaborgin  20.20 
Sögur fyrir svefninn

12:20 Undankeppni EM 2016   
14:10 Formúla 1 2014   
16:30 Meistaradeild Evrópu 
16:55 Spænski boltinn 
18:35 NBA   
19:00 Dominos-deildin 
21:00 Spænsku mörkin 
21:30 Spænski boltinn 
23:10 Dominos-deildin 
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Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.40
Brestir
Öðruvísi fréttaskýr-
ingaþáttur sem rýnir í 
bresti samfélagsins. For-
vitnir þáttarstjórnendur 
gægjast undir yfi rborðið 
og fylgjast með því sem 
fram fer fyrir luktum 
dyrum.

Bylgjan kl. 10
Ívar 
Guðmundsson
Ívar mætir ferskur 
eft ir helgina 
og byrjar nýja 
viku með góðri 
tónlist.

Mindy Project 
STÖÐ 2 KL. 19.50 Í þáttaröðinni fylgj-
um við eft ir Mindy Lahiri sem reynir að 
koma jafnvægi á einkalífi ð á meðan hún 
tekur á vandamálum í vinnunni. Mindy 
reynir að fóta sig í lífi nu með hjálp sam-
starfssfélaga sinna.

Mike and Molly
STÖÐ 2 KL. 19.25 Gamanþáttaröð 
um turtildúfurnar Mike Biggs og Molly 
Flynn. Það skiptast á skin og skúrir í 
sambandinu og ástin tekur á sig ýmsar 
myndir.

Eldsnöggt með Jóa Fel
GULLSTÖÐIN KL. 19.45 Sérstakir 
hátíðarþættir þar sem sjónvarpskokk-
urinn Jói Fel hjálpar til við undirbúning 
jólanna. Þar mun jólamatnum vera gert 
sérstaklega hátt undir höfði, steikinni, 
smákökunum, meðlætinu og öllu hinu. 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.40 Ofurhetjusérsveitin  
08.05 Wonder Years  
08.30 2 Broke Girls  
08.50 Mom
09.15 Bold and the Beautiful
09.40 The Doctors
10.20 Galapagos
11.20 Kjarnakonur  
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar  
13.00 Mistresses  
13.45 So You Think You Can Dance
15.10 ET Weekend
16.00 Ofurhetjusérsveitin
16.20 Villingarnir  
16.45 New Girl
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.16 Veður  
19.25 Mindy Project  
19.50 Mike and Molly  
20.15 Selfie  
20.40 Brestir
21.15 The Newsroom  
22.10 Outlander
23.05 Rush 
23.50 Modern Family
00.15 The Big Bang Theory
00.40 Gotham
01.25 Stalker
02.10 The Strain
04.30 Selfie  
04.55 Outlander
05.50 Fréttir og Ísland í dag
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Eins og stjórnendur og starfsmenn vita eru nær 

engin takmörk fyrir því sem getur komið upp 

á í rekstri fyrirtækja. Sérfræðingar fyrirtækja-

þjónustu VÍS bjóða sérsniðna tryggingavernd 

eftir breytilegum þörfum hvers og eins. Þannig

getur þú einbeitt þér að því sem þú gerir best.

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.

Við vitum að allt getur gerst í atvinnurekstri

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

REYNSLA OG SÉRÞEKKING HJÁ FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU VÍS
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 Að dreifa boðskapn-
um gæti veitt öðrum 

innblástur til að huga 
meira að loftslagsmál-

um, sérstaklega íþrótta-
mönnum.

„Ég hef verið að kenna og læra um 
umhverfismál í 20 ár. Mig lang-
aði að finna leiðir til að auka vægi 
þessarar umræðu og að hafa meiri 
áhrif á þetta alheimsvandamál, 
hlýnun jarðar,“ segir Bandaríkja-
maðurinn Pavel Cenkl. 

Hann stendur á bak við fram-
takið Kjölur Run. Cenkl er íþrótta-
kennari við Sterling College-
háskólann í Vermont-fylki sem 
leggur ríka áherslu á umhverfis-
mál svo sem vistfræði, landbún-
að og þol umhverfisins gegn lofts-
lagsbreytingum.  Cenkl stefnir á 
að hlaupa yfir Kjöl næsta sumar 
en hann heldur nú úti hópsöfn-
un á síðunni Indiegogo, bæði til 
að fjármagna ferðina sjálfa og til 
að fjármagna tvo skólastyrki til 
Háskólaseturs Vestfjarða og Sterl-
ing College. Styrkirnir færu þá 
í nám tengt umhverfismálum en 
Cenkl kenndi námskeið hér á landi 
á vegum Sterling College árið 2007.

„Að dreifa boðskapnum gæti 
veitt öðrum innblástur til að huga 
meira að loftslagsmálum, sérstak-
lega íþróttamönnum. Ég held að 
íþrótta- og ævintýrafólk hafi mjög 
sérstaka tengingu við náttúruna. 
Ef þú reynir á líkamlegt og andlegt 
þol þitt úti í náttúrunni verðurðu 
strax einhvern veginn nátengdari 
umhverfinu,“ segir hann.

„Ég vil veita íþróttamönnum 
sem eru sýnilegir í fjölmiðlum og 
eru fyrirmyndir annarra innblást-
ur til að taka gáfulegar ákvarðanir 
um sín eigin tengsl við náttúruna.“
 - þij

Hleypur Kjöl 
fyrir umhverfi smál
Vill vekja athygli á hlýnun jarðar og safna skólastyrkjum.

HRAUSTUR 
 Skóli Pavels 
leggur áherslu 
á umhverfis-
mál.  
 MYND/ÚR EINKASAFNI

Snorri Þór Tryggvason er leik-
stjóri og framleiðandi myndar-
innar Icelandic Aurora.

Hún er tekin upp á þriggja ára 
tímabili og er 27 mínútna löng. 
„Norðurljósin segja söguna, 
myndin skiptist upp í sjö kafla 
sem hver hefur sitt sjónræna 
þema,“ segir Snorri Þór.

„Kaflarnir byrja allir á sól-
setri og enda á sólarupprás. Þetta 
er okkar sýn á hina fullkomnu 
íslensku vetrarviku. Ég held 
reyndar að maður upplifi hana 
seint þar sem það tók okkur þrjú 
ár að taka þetta upp,“ segir hann 
og hlær.

Í myndinni eru 50 þúsund ljós-
myndir skeyttar saman og búið til 
svokallað „timelapse“-myndband.
Tónlistin í myndinni er sérsamin 
af Yagya, Kajak og Pétri Jónssyni. 
„Hreyfingum norðurljósanna er 
fylgt eftir með tónum. Það gerir 
það að verkum að sögulaus saga er 
farin að vekja tilfinningar.“ 

Þetta er fyrsta kvikmynd 
Snorra Þórs en fram til þessa 
hefur ýmiss konar hönnun og ljós-
myndun verið hans aðaláhugamál. 
„Ég varð fyrir miklum áhrifum 
frá vini mínum, Pétri K. Guð-
mundssyni. Við höfum lengi verið 
stærstu aðdáendur verka hvor 
annars og honum fannst kominn 
tími til að fá hreyfingu í myndirn-
ar mínar. Svo var þetta bara svo 
ofboðslega fallegt að ég gat ekki 
hætt, það var bara svoleiðis.“

Tökurnar fóru að mestu fram 
á nóttunni og á 50 stöðum víðs-
vegar um landið. „Ég persónu-
lega eyddi 89 nóttum úti síðasta 
vetur og svefnhringur minn er 
enn þá svolítið ringlaður,“ segir 
Snorri Þór sem sér samt ekki eftir 
neinu. „Þetta voru svolítið kaldar 
og langar setur en vel þess virði á 
endanum.“

Tökurnar voru ekki alltaf dans 
á rósum þrátt fyrir að umhverfið 
væri fallegt. „Þetta var erfitt af 

ýmsum ástæðum, sumt tók mjög 
langan tíma og svo getur verið 
erfitt að halda sér vakandi og það 
er víst frekar heilsuspillandi að 
sofna úti í frosti. Ég drakk mikið 
af kaffi, tei og heitu kakói á meðan 
á tökunum stóð.“

Myndin verður frumsýnd á net-
inu á morgun en verður einnig 
fáanleg á DVD. Meðframleiðend-
ur eru Pétur K. Guðmundsson og 
Arnþór Tryggvason, sem einnig 
leikstýrði myndinni með Snorra 
Þór. Hún verður einnig sýnd í 
vélum Icelandair, rútum Grayline 
Iceland og skipum Eldingar.  

 gydaloa@frettabladid.is

Norðurljósin heilluðu
Norðurljósamynd sem sýnir hina fullkomnu íslensku vetrarviku á 27 mínútum.

STOLTUR   Snorra 
varð ekki meint 
af öllum þeim 
nóttum sem 
hann eyddi úti 
síðastliðinn 
vetur.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Þetta er mjög krassandi lesning og það kom 
mér á óvart hverju fólk er tilbúið til að deila,“ 
segir Katrín Helga Andrésdóttir, meðlimur 
Reykjavíkurdætra og Hljómsveittrar.

Hún vinnur nú við að safna ástarbréfum 
fyrir verkefni í Listaháskólanum. „Bæði 
ókunnugir og nánir hafa sent mér mjög pers-
ónulega pósta. Það er ótrúlega fallegt hvað fólk 
er að opna sig, þó þetta sé nafnlaust þá er þetta 
samt svo ofboðslega einlægt og tilfinninga-
þrungið.“

Katrín segir ástarbréfin oft vera afar mis-
munandi. „Sumir eru með margra blaðsíðna 
ritgerðir en aðrir eru til dæmis bara með 
Facebook-skilaboð. Ég hef líka fengið nótur að 

ástarlagi og geisladisk tileinkaðan ákveðinni 
manneskju.“ Verkið verður sýnt í Listaháskól-
anum en Katrín hyggst líka finna annað gall-
erírými til að sýna bréfin. „Svo væri ég til í að 
prenta bók með öllum bréfunum en það verður 
að sjálfsögðu ekki gert án leyfis bréfaritara.“ 
Katrín tekur jafnframt fram að ef fólk eigi 
bréf sem það vilji deila sé hægt að senda þau á 
katrin12@lhi.is. - þij

Safnar alls kyns ástarbréfum og -játningum
Katrín Helga Andrésdóttir Reykjavíkurdóttir skyggnist inn í sálarfylgsni fólks í verkefni í Listaháskólanum.

TILFINNINGAÞRUNGIÐ  Katrín segir bréfin vera mjög 
mismunandi.    MYND/SAULIUS BARADINSKAS

 Bæði ókunnugir og nánir hafa 
sent mér mjög persónulega pósta. 

Það er ótrúlega fallegt hvað fólk er 
að opna sig.

 Ég persónulega 
eyddi 89 nóttum úti 

síðasta vetur og svefn-
hringurinn minn er enn 

þá svolítið ringlaður.

„Kemur eitthvað annað til greina en 
rauðvín?“
Guðrún Veiga Guðmundsdóttir, matar-
bloggari.

DRYKKURINN



Nettur og góður hvíldarstóll með 
háu baki og stillanlegum hnakkapúða 

Léttur og smekklegur sófi.
Kemur í fjórum stærðum.

Glæsilegur og virkilega 
vandaður svefnsófi frá Ítalíu.

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

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

Flottur og vandaður tungusófi. 
Hægri eða vinstri tunga.

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

Diva tungusófi Ezzy Espace

Yuni Dawn tungusófi Demetra svefnsófi

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

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

Mobius

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

NÝTTHJÁ LÚR



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 „Ég hef aldrei orðið vitni að öðru eins 

hér í Reykjavík“
2 „Temjum okkur að ræða sam-

félagsmálin af yfi rvegun og með 
rökum“

3 Loks sigur á útivelli hjá Manchester 
United | Sjáið mörkin

4 Sjáið Messi slá markametið | Mynd-
band

5 Mikið skorinn í andliti eft ir líkams-
árás

Ókeypis á útgáfuhóf
Nýjasta plata Björns Jörundar 
Friðbjörnssonar og félaga í hljóm-
sveitinni Nýdönsk, Diskó Berlín, er 
núna fáanleg í vínylútgáfu. Platan 
kom út á geisladiski og í rafrænu 
formi í haust og hafa lög af henni 
setið á vinsældalista Rásar 2 meira 
og minna samfleytt í hálft ár, sem 
sýnir að hljómsveitin er enn á meðal 
þeirra vinsælustu á landinu. 

Í tilefni af vínylútgáf-
unni heldur hljóm-
sveitin útgáfupartí 
og tónleika á 
skemmtistaðnum 
Húrra annað kvöld. 

Aðgangur verður 
ókeypis og má 

fastlega bú-
ast við góðri 
mætingu. 
 - fb 

Yrsa á eldgamlan síma
Í viðtali við veftímaritið Nordicstyle 
Magazine segist glæpasagnahöf-
undurinn vinsæli Yrsa Sigurðardóttir 
ekki vera dugleg að koma sér á fram-
færi á samfélagsmiðlunum. Ástæð-
una fyrir því segir hún að farsíminn 
hennar sé frá árinu 2003 og þess 
vegna geti hún lítið annað gert en 
að hringja og senda sms-skilaboð úr 
honum. Yrsa ætlar að fá sér nýjan 
síma á næstunni, enda virka hnapp-
arnir til að slá inn símanúmer ekki 
lengur. Miðað við nýjustu fregnir ætti 

Yrsa að hafa efni á 
einu stykki snjall-

síma því á síðasta 
ári hagnaðist 
eignarhaldsfélag 
hennar um tæpar 
tíu milljónir 

króna og greiddi 
hún sjálfri sér 
fimm millj-
ónir króna í 
arð.  - fb

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

HÆGINDASTÓLL 
SILVIA

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.
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FÆST ÍÍ
SVÖRTTU,
HVÍTU OG
BRÚNUU

NÓV 
EMB 
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BOÐ!

35%
AFSLÁTTUR!

30%
AFSLÁTTUR!

40%
AFSLÁTTUR!

35%
AFSLÁTTUR!ROYAL - BASE

(90x200 cm)

Fullt verð 67.036 kr.

NÓVEMBERTILBOÐ

43.574 kr.

SÆNG
DÚN- OG FIÐUR
Fullt verð 14.260 kr.

NÓVEMBERTILBOÐ
9.982 kr.

ROYAL - M3
(180x200 cm)

Fullt verð 183.330 kr.

NÓVEMBERTILBOÐ

119.165 kr.

FARYN PLUSH
(193x203 cm)

Fullt verð 415.615 kr.

NÓVEMBERTILBOÐ

249.370 kr.

FARYN PLUSH
(153x203 cm)

Fullt verð 282.083 kr.

NÓVEMBERTILBOÐ

197.459 kr.

(153x2

Fullt verð 282.0833 krr.

NÓVEMBERTILLLLBBBBBOOOOOÐÐÐÐÐ
UPPSELT!NÝ SENDING AÐ KOMA Í 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
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