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GÓÐ SLÖKUN Nuddpúðann má nota á háls, bak, hendur og fætur. 
MYND/PJETUR

Þeir sem prófa Miniwell Twist 
nuddpúðann verða dolfallnir enda 
eru bestu meðmælin sem við fáum þau að fagmenn á borð við sjúkraþjálfara
dd

Margrét. Margir hafa keypt púðann fyrir kaffistofur starfsmanna. „En bestur er 
hann heima í sófanum, já eða í jólapakk-ann hvort sem er til ástvina ð d l

MINIWELL TWIST
LOGY KYNNIR Nuddpúðinn Miniwell Twist frá þýska gæðafyrirtækinu Casada hentar öllum, allt frá gigtveikum til íþróttafólks. Sjúkraþjálfarar nota púðann við endurhæfingu. Nuddpúðinn er á tilboði til jóla.

JÓLATILBOÐ
Púðin á jól til

LAMB OG BORÐ
Fyrirtækið BD, Barcelona design, 

hefur í mörg ár framleitt húsgögn eftir 
hugmyndum Salvador Dalí. Nú hefur BD framleitt borð í líki lambs. Aðeins tuttugu slík eru til og eitt svart.

2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Fólk  
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SKOÐUN Sjúklingar borga 1,9 
milljörðum meira en áður seg-
ir Oddný G. Harðardóttir. 14

MENNING Guðni Líndal 
Benediktsson hefur svaka-
lega fyndið ímyndunarafl. 22

LÍFIÐ Anna Þóra Björns-
dóttir skellti sér á uppi-
standsnámskeið 52 ára. 34

SPORT Draumabyrjun hjá KR-
ingnum Finni Frey Stefáns-
syni í draumastarfinu. 28

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
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VIÐSKIPTI Framtakssjóðurinn Akur 
hefur keypt 30 prósenta hlut í Fáfni 
Offshore og er nú stærsti einstaki 
hluthafi fyrirtækisins. Með því er 
hlutafé aukið um 1.260 milljónir 
króna hjá Fáfni sem sérhæfir sig 
í þjónustu við olíu- og gasborpalla 
auk annarra verkefna á norðlægum 
slóðum.  

„Þessi hlutafjáraukning er ekki 
eyrnamerkt neinu ákveðnu verkefni 
heldur fer hún í að efla frekari 
sókn félagsins,“ segir  Jóhannes 
Hauksson, framkvæmdastjóri 
framtakssjóðsins. 

Akur er í eigu þrettán lífeyris-
sjóða, Íslandsbanka og VÍS. Lífeyris-
sjóður verslunarmanna er stærsti 
eigandi Akurs með 19,9 prósenta 
hlut. Þar á eftir kemur Gildi – líf-
eyrissjóður með 15 prósent. Íslands-
banki á 14 prósenta hlut en aðrir 
hluthafar tíu prósent eða minna.  

„Þetta er mjög jákvætt og hluti af 
frekari framþróun og uppbyggingu 
félagsins en það er búið að fjárfesta 
í tveimur skipum,“ segir Hermann 
Már Þórisson, stjórnarformaður 

Fáfnis Offshore. 
Fyrsta skip fyrirtækisins, Pol-

arsyssel sem var sjósett í Tyrk-
landi í mars síðastliðnum, 
er sérútbúið til að þjónusta 
olíuiðnaðinn og kostaði rúma 

sjö milljarða króna. Um mánuði 
síðar undirritaði Fáfnir tíu ára þjón-
ustusamning við norska ríkið vegna 
verkefna við Svalbarða sem er met-
inn á um sex milljarða. Fyrirtækið 
hefur einnig keypt annað og stærra 
skip, sem nú er í smíðum, og gerði 
nýverið samning við Gazprom um 
að þjónusta olíuborpall rússneska 
fyrirtækisins í Pechora-hafi.  

Framtakssjóðurinn Akur var 
stofnaður í september í fyrra 
en fjárfestingargeta sjóðsins er 
upp á 7,3 milljarða króna. Hug-
myndin um að fjárfesta í Fáfni 
kom að sögn Jóhannesar fyrst 
upp í febrúar síðastliðnum.   

„Við tókum endanlega ákvörð-
un í ágúst, með ákveðnum fyrir-

vörum, en kaupin gengu í gegn 
í lok nóvember. Við erum því 
nýkomnir um borð en okkur 
þykir þetta spennandi verkefni 
því Fáfnir starfar í bransa sem er 
þróaður á alþjóðavísu en er fyrsta 
fyrirtæki sinnar tegundar hér á 
Íslandi.“  haraldur@frettabladid.is

Lífeyrissjóðir kaupa í Fáfni
Framtakssjóður í eigu þrettán lífeyrissjóða, Íslandsbanka og VÍS keypti 30 prósenta hlut í Fáfni Offshore. 
Hlutafjáraukning á að efla Fáfni sem nú smíðar annað skip og gerði nýlega samning við olíurisann Gazprom.    

  Við erum 
því nýkomnir 

um borð en 
okkur þykir 
þetta spenn-

andi verkefni.
Jóhannes Hauksson, 

framkvæmdastjóri Akurs.

Bolungarvík -2°  SA 7
Akureyri -6°  S 5
Egilsstaðir -7°  SV 4
Kirkjubæjarkl. -3°  NV 2
Reykjavík -1°  SA 6

SA-stormur í kvöld  SV- og V-til og fer 
yfir landið í nótt.  Léttskýjað A-til fram á 
kvöldið en úrkoma V-til og bætir í í kvöld. 
Vaxandi SA-átt SV- og V-til síðdegis og 
minnkandi frost. 4

JÓLALJÓS  Kveikt var á jólatrénu á Austurvelli í gær. Upprunalega tréð frá Ósló skemmdist í óveðri og tré frá Skógræktarfélagi Reykjavíkur hljóp í skarðið.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNSÝSLA „Að mati heimamanna 
skipti það miklu máli að það sam-
starf sem hefur verið milli lögreglu-
embætta á Höfn og á Austur landi sé 
skoðað nánar og rekstrarforsend-
urnar endur metnar,“ segir  Jóhannes 
Þór Skúlason, aðstoðarmaður for-
sætisráðherra.

Ákvörðun Sigmundar Davíð 
Gunnlaugssonar forsætisráðherra 
um að sveitarfélagið Hornafjörður 

teljist til umdæmis lögreglustjór-
ans á Austur landi en færist ekki 
yfir á Suðurland vekur hörð við-
brögð. Ráðstöfunin er til bráða-
birgða.

Jóhannes Þór segir að nú verði 
rekstur lögreglunnar á Austur-
landi skoðaður. Síðan verði 
ákveðið hvort lögreglan á Höfn 
muni tilheyra Suðurlandi eða 
Austurlandi. Lögreglan í Horna-

firði hefur heyrt undir Austur-
land frá árinu 2007 en til stóð að 
breyta því. - sa / sjá síðu 4

Ákvörðun um lögregluna á Hornafirði byggð á rekstrarlegum forsendum:

Veikur grundvöllur lögreglunnar
  Rekstrargrundvöllur 

lögreglunnar á Austur-
landi hefur ekki verið 

nógu sterkur.
Jóhannes Þór Skúlason, 

aðstoðarmaður forsætisráðherra.

Skilar sér ekki
Formaður VR segir að sterkara gengi 
krónunnar skili sér ekki í lægra vöru-
verði. 6
Nóbel til Bandaríkjanna  Nóbel 
námsbúðirnar, sem náð hafa góðum 
árangri hér á landi undanfarin ár, eru 
á leið til Bandaríkjanna. 2
Öryrkjar út undan  Örorkulífeyris-
þegar geta ekki nýtt úrræði um að nota 
hluta tekna inn á lán skattfrjálst líkt og 
þeir sem eru á vinnumarkaði. 8
Ræddu ljósagang  Bæjarstjóri Fljóts-
dalshéraðs hitti útvarpsstjóra til að 
ræða áralangt ónæði af öryggisljósum á 
langbylgjumastri á Eiðum. 10
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Hvernig gengur að fanga 
athyglina á Kvíabryggju?
„Það er auðvelt þegar maður er 
hugfanginn af starfinu.“ 
Helga Lind Hjartardóttir er námsráðgjafi 
við Fjölbrautarskóla Snæfellsbæjar og hefur 
sinnt námsráðgjöf fyrir fanga á Kvíabryggju.

TÓNLIST „Þetta var bara alveg stórkostlegt því ég hafði ekki gert ráð 
fyrir þessu,“ segir Bjartmar Guðlaugsson tónlistarmaður. Lag hans 
Þannig týnist tíminn var valið Óskalag þjóðarinnar í gær í símakosn-
ingu í þættinum Óskalög þjóðarinnar á RÚV. 
Bjartmar var á heimaslóðum þegar honum barst fregnin. Hann var í 
þann mund að stíga á svið í Alþýðuhúsinu í Vestmannaeyjum.
„Þetta var ofboðslega fallegt að því leyti að ég var staddur í sama bak-
herbergi og þar sem við stofnuðum okkar fyrstu unglingahljómsveitir 
15-16 ára gamlir,“ segir Bjartmar sem kveðst afar stoltur og þakk-
látur þjóðinni.

„Mér finnst þetta fallegt af henni. Ég segi takk fyrir að þykja jafn 
vænt um lagið og mér þykir vænt um þjóðina. Ég segi bara eins og 
skáldið sagði forðum: „Ég þakka þjóðinni fyrir að færa mér efnivið í 
ljóðin mín.“ - þij

Bjartmar var staddur á æskuslóðum þegar hann frétti af Óskalaginu:

Finnst þetta fallegt af þjóðinni

ÞAKKLÁTUR    Bjartmar hneigði sig djúpt er hann var hylltur í Alþýðuhúsinu.
 MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

HEILBRIGÐISMÁL Ekkert sam-
komulag náðist á fundi í kjara-
deilu lækna í húsnæði ríkissátta-
semjara í dag. Deiluaðilar höfðu 
þá fundað í tæpar fimm klukku-
stundir. Fundur er boðaður 
klukkan þrjú í dag.

Ný verkfallslota hófst á mið-
nætti í gærkvöld. Þá lögðu 
læknar á aðgerðarsviði, rann-
sóknarsviði og kvenna- og barna-
sviði Landspítalans niður störf 
auk lækna á heilsugæslustöðvum 
á höfuðborgarsvæðinu og á heil-
brigðisstofnunum á landsbyggð-
inni.  -sks

Funduðu í fimm klukkutíma: 

Nýr fundur hjá 
læknum í dag

VEÐUR Veðurstofa Íslands spáir óveðri í kvöld sem 
verður verra en stormurinn sem gekk yfir landið 
fyrir um viku.

„Það er suðaustanstormur og –rok annað kvöld [í 
kvöld]. Þetta er eitthvað verra en suðaustanstorm-
urinn þann þrítugasta,“ segir Hrafn Guðmundsson 
veðurfræðingur. „Það var svo reyndar vestanhvellur 
eftir það en það er ekki svo í þessu tilfelli.“

Hrafn segir að veðrið muni ná hámarki suðaustan 
til í kringum miðnætti og síðan norðaustan og austan 
til um nóttina.

„Þetta er talsvert meiri veðurhæð og úrkoma í suð-
austanáttinni en það gengur nú tiltölulega fljótt yfir,“ 
segir Hrafn. „Síðan verður slæmt um nóttina á norð-
austur- og austurhluta landsins. Það verður þó gengið 
niður fljótlega, líklega um klukkan tvö um nóttina 
hérna suðvestanlands. Þannig að þetta verður mjög 
slæmt veður um allt land.“

Búast má við miklum vindhviðum með storminum. 
„Hviðurnar verða líklegast víða upp yfir 40 m/s við 
fjöll sérstaklega. Það verður líklegast ekkert hægt að 
ferðast mikið um á meðan þetta gengur yfir.“ - þij

Veðurstofan spáir slæmu veðri um allt landið í kvöld og í nótt:

Enn verri stormur en fyrir viku

ÓVEÐUR Í AÐSIGI  Stormurinn fyrir viku var sá versti síðan 
1991.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ALÞINGI Umdeild lög Ragnheiðar 
Elínar Árnadóttur, iðnaðar- og við-
skiptaráðherra, um upptöku nátt-
úrupassa verða ekki lögð fyrir 
þingið á þessu ári. Það er mat Sig-
rúnar Magnúsdóttur, formanns 
þingflokks Framsóknarflokksins. 

Frumvarp iðnaðarráðherra 
mætir mikilli andstöðu innan 
þingflokks Framsóknarflokksins. 
Sigrún Magnúsdóttir telur þetta 
frumvarp þurfa lengri yfirlegu og 
ekki þurfa að fara í gegnum þingið 
fyrir áramót. 

„Við erum núna að raða niður 
hvaða frumvörp þurfa að fara í 
gegnum þingið. Öll frumvörp sem 
snerta fjárlagafrumvarpið munu 
hafa forgang. Við munum reyna að 
halda starfsáætlun þingsins og því 
mun þetta endanlega verða ljóst á 
morgun,“ segir Sigrún. 

Frumvörp um náttúrupassa og 
um stjórn fiskveiða hafa ekki enn 
komið fyrir þingið. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins verður 
beðið með þessi frumvörp þar til 
þing kemur saman 20. janúar. - sa 

Lagafrumvarp um náttúrupassa fast í þingflokki Framsóknarflokksins:

Ekki lagt fram fyrir áramót

SIGRÚN MAGNÚSDÓTTIR  Náttúru-
passi ekki enn til umræðu segir for-
maður þingflokks Framsóknarmanna.

DAMASKUS, BBC Ísraelskar her-
þotur vörpuðu sprengjum í 
nágrenni Damaskus, höfuðborgar 
Sýrlands, í gær samkvæmt sýr-
lenska ríkissjónvarpinu. 

Sprengjurnar lentu á flugvelli 
skammt frá bænum Dimas. Eng-
inn slasaðist en vistir og hergögn 
skemmdust. Engin yfirlýsing 
hefur borist frá Ísraelum vegna 
árásarinnar.

Þetta væri ekki í fyrsta sinn sem 
ísraelskar sprengjur lenda innan 
landamæra Sýrlands en það hefur 
ítrekað gerst frá árinu 2011.

 - jóe

Sprengdu flugvöll í Sýrlandi:

Ísrael sagt hafa 
sent sprengjur

FASTEIGNIR St. Jósefsspítalinn í 
Hafnarfirði hefur verið settur á 
sölu en núverandi eigendur hús-
næðisins eru Hafnarfjarðarkaup-
staður og Ríkissjóður.

Spítalinn var formlega tekinn 
í notkun árið 1926 og hefur í tví-
gang verið byggt við húsið. Spítal-
anum var lokað í upphafi árs 2012.

Tilboð í húsnæðið skulu berast 
fyrir 27. janúar 2015. Bent er á að 
í aðalskipulagi bæjarins er lóðin 
skilgreind fyrir samfélagsþjón-
ustu. - jóe

Ríkiskaup óska tilboða:

St. Jósefsspítali 
settur á sölu

SPURNING DAGSINS

www.n1.is facebook.com/enneinn

Hluti af hádeginu

Gríptu með þér 
eitthvað gott

MENNTAMÁL „Við höfum hafið undir-
búning að því að stofna Nobel Aca-
demy í Los Angeles í Kaliforníu,“ 
segir Davíð Ingi Magnússon, annar 
framkvæmdastjóra Nóbel náms-
búða.

Atli Bjarnason, stofnandi Nóbel 
námsbúða, flutti í ágúst síðast liðnum 
til Los Angeles og munu Davíð Ingi 
og Sigvaldi Fannar Jónsson, annar 
framkvæmdastjóra Nóbel náms-
búða, einnig flytjast búferlum í júní 
næstkomandi.

„Við áætlum að fyrstu nám skeiðin 
muni líta dagsins ljós í Los Angeles 
haustið 2015. Okkar markmið er 
að aðstoða milljón nemendur fyrir 
lokapróf á innan við fimm árum um 
allan heim,“ segir Davíð Ingi.

Ástæðan fyrir því að velja Kali-
forníu segja þeir vera þá að þar sé 
að finna um fimmtíu skóla sem séu 
jafnfjölmennir eða fjölmennari en 
fjölmennasti háskólinn hér á landi, 
Háskóli Íslands.

„Það má segja að við séum braut-
ryðjendur á þessu sviði í Banda-
ríkjunum. Þar er að finna svokall-
aða study groups en enga formlega 
umgjörð,“ segir Davíð Ingi.

Nóbel-menn hafa talað við aðila 
sem hafa búið úti og stofnað fyrir-
tæki til að afla sér þekkingar fyrir 
brottför.

Í dag segja þeir Nóbel námsbúðir 
vera með 120 námskeið í tólf fram-
haldsskólum og þremur háskólum.

„Nemendafjöldi okkar er kominn 
í fjögur þúsund nemendur á ári og 
erum við því, samkvæmt Hagstof-
unni, þriðja stærsta mennta stofnun 
á Íslandi, á eftir Háskóla Íslands 
og Háskólanum í Reykjavík,“ segir 
Davíð Ingi. 

Í Bandaríkjunum ætla þeir 
félagar að einblína á háskóla og 
framhaldsskóla.

„Námskeiðin munu fara fram þar 
sem hagstæðast er að leigja  stofur. 
Á Íslandi höfum við til dæmis verið í 
Ísaksskóla, Kvennó, MK og í háskól-
unum. Við viljum halda verðinu 
niðri og markmið okkar er að allir 
hafi kost á því að læra,“ útskýrir 
Davíð Ingi.

Mikið er lagt upp úr því að gera 
kennsluna þægilega. „MR-ingur 
kennir til dæmis aldrei nemanda úr 
Verzló. MR-ingur úr tilteknu nám-
skeiði kennir MR-ingi sem er í sama 
námskeiði. Þetta er hugmyndafræði 
sem við víkjum ekki frá. Við finn-
um námskeið sem eru fjölmenn og 
erfið og í samstarfi við nemenda-
félög. Síðan finnum við nemanda 
sem hefur nýlokið námskeiðinu og 

staðið sig framúrskarandi vel og 
hefur þá mannlegu þætti sem til 
þarf. Sá fer í Nóbelskólann þar sem 
hann lærir að ferðir við að kenna 
flókið efni á einfaldan hátt,“ útskýr-
ir Davíð Ingi. 

Þá stefna Nóbel námsbúðirnar 
einnig til Skandinavíu á næstunni. 

 gunnarleo@frettabladid.is

Ryðja nýja braut fyrir 
bandaríska nemendur
Nóbel námsbúðir, sem vakið hafa mikla lukku hér á landi undanfarin ár, eru á leið 
til Bandaríkjanna. Gert er ráð fyrir að fyrstu námskeiðin þar í landi hefjist í haust.

TIL BANDARÍKJANNA  Davíð Ingi Magnússon og Sigvaldi Fannar Jónsson, fram-
kvæmdastjórar Nóbel-námsbúða, flytja til Bandaríkjanna í júní. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

  Það má segja að við 
séum brautryðjendur á 
þessu sviði í Bandaríkj-
unum. Þar er að finna 

svokallaða study groups en 
enga formlega umgjörð.

 Davíð Ingi Magnússon.



Samsung Galaxy Alpha

109.990 kr. stgr.

6.790 kr. /18 mán. 

Samsung Galaxy Note 4

134.990 kr. 

8.190 kr. /18 mán. 

Samsung Galaxy S5

99.990 kr. stgr.

5.990 kr. /18 mán.

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S5 Mini

69.990 kr. stgr.

4.290 kr. /18 mán. 

Samsung Galaxy S4 Mini

54.990 kr. stgr.

4.990 kr. /12 mán. 

LG L30

9.990 kr. stgr.

iPhone 6 16GB

119.990 kr. stgr.

7.290 kr. /18 mán.

iPhone 6 16GB

2.000 kr.
notkun eða
2 GB á mán.

 í 6 mán.
fylgir.

1.000 kr.
notkun eða

500 MB á mán.
 í 6 mán.

fylgir.

1.000 kr.
notkun eða

500 MB á mán.
 í 6 mán.

fylgir.

500 kr.
notkun eða

250 MB á mán.
 í 6 mán.

fylgir.

iPhone 6 Plus 16GB

129.990 kr. stgr.

7.990 kr. /18 mán.

iPhone 6 Plus 16GB

2.000 kr.
notkun eða
2 GB á mán.

 í 12 mán.
fylgir.

Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Nánar á nova.is.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Ókeypisheimsendingum allt land!Á vefverslunnova.isJÓLASÍMAR  
INNEIGN ÁTTA

ME

1.000 kr.
notkun eða

500 MB á mán.
 í 12 mán.

fylgir.

500 kr.
notkun eða

250 MB á mán.
 í 6 mán.

fylgir.

500 kr.
notkun eða

250 MB á mán.
 í 3 mán.

fylgir.
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LÖGREGLUMÁL „Þetta er alvarleg 
birtingarmynd ofbeldis og fólk 
er berskjaldað fyrir þessu. Ef 
eitthvað er komið á netið þá er 
það orðið eilíft og þú verður að 
gjöra svo vel að lifa með því,“ 
segir Guðrún Jónsdóttir, tals-
kona Stígamóta, um svokallað 
hefndarklám.

Í hefndarklám er dreifing á 
kynferðislegum myndum gegn 
vilja þess sem er á myndunum. 

Þingflokkur Bjartrar fram-
tíðar hefur lagt fram frumvarp 

sem felur í sér að hefndarklám 
verði bannað og gert refsivert. 
Guðrún segist fagna frumvarp-
inu. Til Stígamóta hafi fórnar-
lömb hefndar kláms leitað og 
býst Guðrún við að það aukist 
með meiri umræðu og vitundar-
vakningu.

„Þetta er ofbeldisform sem 
við höfum lengi verið að vinna 
með. Ráðin eru tekin af fólki 
og ákaflega persónulegu mynd-
efni dreift gegn vilja þess. Um 
leið og búið er að setja mynd-

efnið inn á netið þá er það orðið 
óskilan legt,“ segir Guðrún. 

Að sögn Guðrúnar hefur ekki 
verið tekinn saman aldur þeirra 
sem leita til Stígamóta vegna 
þessara mála en yfirleitt séu það 
ungar konur.

„Það er mjög þarft að taka 
á þessum málum. Á næsta ári 
verða Stígamót 25 ára. Þá ætlum 
við að leggja áherslu á kyn-
ferðislega áreitni og ofsóknir 
og þetta er ein birtingarmynd 
þess.“  - vh

Mörg fórnarlömb hefndarkláms leita til Stígamóta. Talskona Stígamóta segir að um ofbeldi sé að ræða:

Hefndarklám er grafalvarlegt ofbeldi

GUÐRÚN JÓNSDÓTTIR  Fórnarlömb 
hefndarkláms hafa leitað til Stígamóta.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

34,2 ár var meðalaldur 
karla við sambúðar-

slit á árunum 2006-2010.
Meðalaldur kvenna við sambúðar-
slit á sama tíma var örlítið lægri 
eða 31,5 ár. Heimild: Hagstofa Íslands

STJÓRNSÝSLA Lögregluembættið á 
Hornafirði verður til bráðabirgða 
undir lögreglustjóranum á Austur-
landi. Þetta kemur fram í frétta-
tilkynningu frá innanríkisráðuneyt-
inu. Nýr innanríkisráðherra, Ólöf 
Nordal, ætlar að fara yfir skipan 
lögregluumdæma landsins og mun 
fara yfir þessa reglugerð frá 4. des-
ember. 

Ákvörðun Sigmundar Davíð 
Gunnlaugssonar um að sveitar-
félagið Hornafjörður teljist til 
umdæmis lögreglustjórans á 
Austur landi hefur vakið hörð við-
brögð. Reglugerðin var undirrituð 
af Sigmundi þann fjórða desember 
síðastliðinn, sama dag og tilkynnt 
var að Ólöf Nordal yrði næsti innan-
ríkisráðherra. 

Í fréttatilkynningu frá innan-
ríkis ráðuneytinu um reglugerð 
ráðherra er greint frá því að 
sveitar félagið Hornafjörður telj-
ist til umdæmis lögreglustjór-
ans á Austur landi þar til úttekt á 
rekstrar forsendum lögreglunnar á 
Austurlandi hefur farið fram. 

Samkvæmt Jóhannesi Þór Skúla-
syni, aðstoðarmanni Sigmundar, 
var ástæða þess sú að áhyggju-
raddir höfðu heyrst frá lögreglunni 
á Austur landi og sveitarstjórnar-
mönnum á svæðinu.

„Rekstrargrundvöllur lögregl-
unnar á Austurlandi hefur ekki 
verið nógu sterkur. Að mati heima-
manna skipti það miklu máli að það 
samstarf sem hefur verið milli lög-
regluembætta á Höfn og á Austur-
landi sé skoðað nánar og rekstrar-
forsendurnar endurmetnar,“ segir 
Jóhannes Þór. 

Því verður nú ráðist í það að skoða 
rekstur lögreglunnar á Austur landi. 
Þegar því endurmati verður lokið 
mun ákvörðun verða tekin hvort lög-

reglan á Höfn muni tilheyra Suður-
landi eða Austurlandi. 

Gunnar Þorgeirsson, formaður 
Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, 
segir ákvörðun Sigmundar hafa 
komið á óvart. Unnur Brá Konráðs-
dóttir, formaður allsherjarnefndar 
Alþingis, telur að það eigi að draga 
reglugerð Sigmundar til baka.

Björn Ingi Jónsson, bæjarstjóri 
Hornafjarðar, hefur sent þingmönn-
um kjördæmisins bréf þar sem hann 
undrast þessa skipan. Bæjarstjóri 
hafi fengið fundarboð hjá lögreglu-
stjóranum á Suðurlandi því hann 
hafi viljað hitta alla framkvæmda-
stjóra sveitarfélaga í sínu umdæmi. 
Vonast Björn Ingi eftir að þessi 
ákvörðun verði endurskoðuð.

„Nýr lögreglustjóri Suðurlands 
hefur komið hingað og hitt starfs-

menn lögregluumdæmisins á Höfn 
og í gangi er skipulagsvinna þessu 
tengd,“ segir Björn Ingi. 

„Í síðustu viku fékk ég fundarboð 
frá lögreglustjóra Suðurlands um 
að koma til fundar við hann í næstu 
viku þar sem hann ætlaði að hitta 
alla framkvæmdarstjóra sveitarfé-
laga í sínu umdæmi.“

Ný lög um skipan lögregluum-
dæma lögreglustjóra voru sam-
þykkt þann 14. maí síðastliðinn. 
Þar er lögregluumdæmum fækk-
að úr 24 í níu og lögreglustjórum 
fækkað úr fimmtán  í níu. Lögreglu-
umdæmin eru Höfuðborgarsvæðið, 
Vesturland, Vestfirðir, Norðurland 
vestra, Norðurland eystra, Austur-
land, Suður land, Vestmannaeyjar 
og Suðurnes. 

Lögregluembættið á Höfn hefur 

frá árinu 2007 verið í samstarfi 
við lögregluna á Austfjörðum. Sú 
ákvörðun Sigmundar felur því ekki 
í sér neinar breytingar frá fyrri 
högum lögreglunnar í sveitarfé-
laginu Hornafirði. 

Ekki náðist í Sigmund sem var 
erlendis í gær.  sveinn@frettabladid.is

Lögreglan á Höfn tilheyrir 
Austurlandi til bráðabirgða
Ákvörðun forsætisráðherra að láta lögregluembættið á Höfn tilheyra Austurlandi hefur vakið hörð viðbrögð. 
Ástæðan er rekstrargrundvöllur lögreglunnar á Austurlandi sem ekki er talinn góður. Endurmeta á reksturinn.

UMDEILD ÁKVÖRÐUN  Síðasta verk Sigmundar Davíðs sem dómsmálaráðherra vekur hörð viðbrögð. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EFNAHAGSMÁL Landsframleiðsl-
an á fyrstu níu mánuðum árs-
ins 2014 jókst um 0,5 prósent að 
raungildi borið saman við fyrstu 
níu mánuði ársins í fyrra, sam-
kvæmt Hagstofu Íslands. Á sama 
tíma jukust þjóðarútgjöld um 3 
prósent.

Einkaneysla jókst um 2,8 pró-
sent, samneysla um 1,1 prósent 
og fjárfesting um 12 prósent. 
Útflutningur jókst um 5,1 prósent 
og innflutningur nokkru meira, 
eða um 10,8 prósent. -þij

Nýjar tölur Hagstofunnar:

Ekki framleitt 
fyrir útgjöldum

ÞÝSKALAND Lagt er til að innflytj-
endum í Þýskalandi verði gert 
skylt að tala þýsku við aðra fjöl-
skyldumeðlimi samkvæmt tillögu 
á komandi flokksþingi CSU í Bæj-
aralandi. Flokkurinn er systur-
flokkur Kristilegra demókrata.

Tillagan er ætlað að koma í veg 
fyrir að innflytjendur geti talað 
móðurmál sitt á  eigin heimili.

CSU er með hreinan meirihluta 
á landsþinginu í Bæjaralandi. 
Stuðningsmenn tillögunnar segja 
hana hjálpa innflytjendum að 
aðlagast þýsku samfélagi. Margir 
gagnrýna tillöguna, þar á meðal 
Peter Tauber, aðalritari Kristi-
lega demókrataflokksins. -sks

Umdeild tillaga sett fram:

Innflytjendur 
tali þýsku 

PETER TAUBER  Aðalritari Kristilegra 
demókrata.  NORDICPHOTOS/AP

  Að mati heima-
manna skipti það miklu 

máli að það samstarf sem 
hefur verið milli lögreglu-

embætta á Höfn og á 
Austurlandi sé skoðað 

nánar. 
Jóhannes Þór Skúlason, 

aðstoðarmaður forsætisráðherra.

Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

SA-STORMUR  gengur yfir landið í nótt en í fyrramálið má búast við hvassri NA-átt 
NA-til en snýst svo í SV-átt þegar líður á morguninn. Snjókoma um allt land en 
úrkomulítið N- og A-til síðdegis. N-hvassviðri eða stormur NV-til á miðvikudag.
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BEINT Á MÓTI IKEASÍMI 412 2200

79.989
FULLT VERÐ 139.989

JÓLAVERÐ

7.989
FULLT VERÐ 12.989

JÓLAVERÐ

1.989
FULLT VERÐ 2.989

JÓLAVERÐ

4.989
FULLT VERÐ 6.989

JÓLAVERÐ

Óskalisti Max

Opið mán. - fös.  kl. 11-19 
Laugardaga kl. 11-18 
Sunnudaga kl. 12-18

Flott 39“ 
háskerpu 

snjallsjónvarp

49.989
FULLT VERÐ 64.989

JÓLAVERÐ

Einfaldur og góður 
7“ myndarammi

Rafmagnsopnari 
fyrir vínflöskur

Viðloðunarfrítt Raclette grill

8 litlar pönnur 
fylgja

Alsjálfvirk 
kaffivél

Mylur baunir og gerir 
ilmandi gott kaffi

Frábær 8” spjaldtölva 
fyrir krakkana

14.989
FULLT VERÐ 19.989

JÓLAVERÐ

Með háskerpu 1920x1080 
punkta upplausn, innbyggt  
WiFi, opinn netvafri, 4 HDMI 
tengi, 2 USB tengi og fleira.

900w 
hrærivél

Blandari 
fylgir

29.989
FULLT VERÐ 34.989

JÓLAVERÐ
Með 

4,3ja lítra 
stálskál

39"
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Opið mánudag til föstudaga frá kl. 9:00 - 18:00
Lau. frá kl. 11:00 - 17:00 og sun. frá kl. 13:00 - 17:00

Vesturlandsvegur

H
öf
ða

b
ak
ki

500,- 1.500,- 1.900,-

300,-500,-1.500,-500,-

Komið og gerið frábær jólainnkaup!

4.900,-

Höfðabakki 9

Skoðaðu möguleikana og starfsmenn eigna- 

og atvinnuþróunar leiðbeina þér með ánægju. 

www.reykjavik.is/lodir

Reykjavík býður tilbúnar lóðir á föstu verði

í Úlfarsárdal sem er í uppbyggingu með

vaxandi þjónustu, en þar mun á næstu árum 

rísa miðstöð skóla, menningar og íþrótta.

Framtíð í Úlfarsárdal

Lóðir á föstu verði

NEYTENDUR Styrking krónunnar 
hefur ekki skilað sér í lægra verði 
dagvöru. Þetta segir Ólafía B. 
Rafnsdóttir, formaður VR stéttar-
félags, í grein sem birtist í næsta 
VR blaði.

„Á tímabilinu lækkaði gengis-
vísitalan um 11% (12,4% styrk-
ing gengis). Matarverð eða verð á 
dagvöru hækkaði á sama tímabili 
um 1,8% og verð á innfluttri mat- 
og drykkjarvöru lækkaði um 0,6% 
samkvæmt mælingum Hagstof-
unnar,“ segir Ólafía í greininni.

Ólafía segist sjá fátt sem  bendir 
til þess að styrking krónunnar 
hafi skilað sér í lægra matarverði. 
„Og það er í takt við það sem við 
neytendur sjáum í buddunni um 
hver mánaðamót,“ segir Ólafía. 
Hún spyr því þá sem halda því 
fram að styrking krónunnar hafi 
skilað sér í lægra verði á nauð-
synjavörum hvar ávinningurinn 
sé.

„Í umræðunni hefur því oft 
verið haldið fram að útgjöld til 
matvæla séu sambærileg hjá 
öllum heimilum, burtséð frá 
tekjum. Það er ekki allskostar 
rétt. VR hefur bent á að þeir sem 
eru á lægri launum verji hlutfalls-
lega meira af sínum ráðstöfunar-
tekjum í matarinnkaup en þeir 
sem hæstu launin hafa, eins og 
Útgjaldarannsókn Hagstofunnar 
sýnir,“ segir Ólafía í grein sinni. 
Hún segir að tekjuhæstu heim-
ilin verji að meðaltali 10,7% ráð-
stöfunartekna sinna í mat- og 
drykkjarvöru en þau tekjulægstu 
17,6%.

Hagnaður Haga, sem rekur 
matvöruverslanirnar Bónus og 
Hagkaup, nam rúmum tveimur 
milljörðum króna á tímabilinu 
mars til ágúst síðastliðinn. Þetta 
má sjá í árshlutauppgjöri sem var 
kynnt síðla í október. Finnur Árna-
son, forstjóri fyrirtækisins, sagði 
við það tilefni að það væri stöðug-
leiki í verðlagi og tekjuvöxtur lítill. 

Hann sagði að styrking krón unnar 
kæmi glöggt fram í því uppgjöri 
enda væri framlegðin óbreytt. 

Andrés Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Samtaka verslun-
ar og þjónustu, segir í samtali við 
Fréttablaðið það vera alveg ljóst 
að gengi krónunnar hafi afgerandi 

áhrif á verðlagið. Hann bendir á 
tölur Hagstofunnar varðandi verð-
lag máli sínu til stuðnings. Tólf 
mánaða verðbólga var eitt prósent 
í nóvember, en lækkunin skýrist 
að mestu af lækkun flugfargjalda 
og lægra olíuverði.

 jonhakon@frettabladid.is

Segir innistæðu fyrir 
lægra matarverði 
Formaður VR segir að sterkara gengi krónunnar skili sér ekki í lægra vöruverði. 
Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu bendir á að verðlag í landinu 
hafi lækkað á árinu. Framkvæmdastjóri Haga segir verðlag hafa verið stöðugt.

VILL MEIRI LÆKKUN MATARVERÐS   Ólafía B. Rafnsdóttir segir þróun matarverðs 
ekki hafa fylgt styrkingu krónunnar.

GENGI KRÓNUNNAR OG ÞRÓUN MATARVERÐS
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Innfluttar mat -
og drykkjarvörur

Mat - 
og drykkjarvörur EU Gengi Dagvara

DÓMSMÁL Hæstiréttur sýknaði 
á fimmtudag félagið Matthews 
Holding S.A., Pálma Haraldsson, 
oft kenndan við Fons, og Jóhann-
es Kristinsson af kröfu þrotabús 
Fons um endurgreiðslu á arð-
greiðslu upp á 4,2 milljarða króna 
frá árinu 2007.

Þrotabúið krafðist endur-
greiðslunnar á þeim grundvelli 
að annmarkar hefðu verið á 
framkvæmd úthlutunar arðsins, 
þar sem fjárhagsstaða félags-
ins hefði ekki boðið upp á slíka 
greiðslu.

Hæstiréttur taldi sýnt fram á 

að nægur hagnaður hefði verið 
af rekstri félagsins árið 2006 og 
ekki hefði verið leitt í ljós að svo 
miklum arði hefði verið úthlut-
að úr félaginu að andstætt hefði 
verið góðum rekstrarvenjum með 
tilliti til fjárhagsstöðu samstæð-
unnar.

Þannig þurfa þeir Pálmi og 
Jóhannes ekki að endurgreiða 
þrotabúinu þessa fjárhæð.

Fons var tekið til gjaldþrota-
skipta í apríl árið 2009 en lýstar 
kröfur í þrotabúið námu samtals 
39,8 milljörðum króna.

  - fbj

Pálmi Haraldsson og fleiri voru sýknaðir af endurgreiðslukröfu þrotabús Fons:

Sleppa við 4,2 milljarða greiðslu

4,2 MILLJARÐAR  Hæstiréttur taldi að 
nægur hagnaður hefði verið í rekstri 
Fons til að greiða út 4,2 milljarða í arð. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

NÁTTÚRA Vísindamenn flugu yfir 
gosstöðvarnar í Holuhrauni á 
fimmtudag. Meðal erinda þeirra 
var að afla nákvæmra gagna um 
rúmmál hraunbreiðunnar. Þeir 
reikningar verða tilbúnir nú eftir 
helgi, en vikugömul mæling sýndi 
að rúmmál hraunsins er metið um 
einn rúmkílómetri.

Þyrla Landhelgisgæslunnar 
flaug með vísindamenn á Bárðar-
bungu í gær til að koma á sam-
bandi við gps-mælitækið í öskj-
unni. 

Eitt helsta sérkenni gossins sem 
hófst þann 31. ágúst er mikið og 
óvenju stöðugt hraunflæði. Kvikan 
sem upp kemur er fremur frum-
stætt basalt með efnafræðileg 
einkenni eldstöðvakerfis Bárðar-
bungu. Hraunbreiðan er nú 76 fer-
kílómetrar. Flæði hrauns í septem-
ber var nærri 200 rúmmetrum á 
sekúndu en meðaltal fyrir nóvem-
ber er talið vera undir 100 rúm-
metrum á sekúndu. Nýja hraunið 
er það stærsta sem runnið hefur 
hér á landi frá Skaftáreldum (1783-

1784) og sennilega þriðja stærsta 
hraun sem runnið hefur á jörðinni 
á sama tímabili.

Þótt dregið hafi úr gosinu þá er 
jarðskjálftavirkni og hraunflæði 
þó enn mikið í samanburði við þau 
eldgos sem orðið hafa á Íslandi í 
yfir hundrað ár. Ef þróunin verð-
ur með sama hætti og verið hefur 
mun bæði sig Bárðarbungu og eld-
gosið í Holuhrauni halda áfram í 
að minnsta kosti nokkra mán-
uði, er mat vísindamannaráðs 
almannavarna.  - shá

Eldgosið í Holuhrauni mun halda áfram í nokkra mánuði hið minnsta er mat vísindamanna:

Flugu á Bárðarbungu til að gera við mæli

STÓRGOS  Eldgosið mun halda áfram 
langt inn á nýtt ár, ef að líkum lætur. 
 MYND/MARTIN RIISHUUS

1. Hver er nýráðinn Þjóðleikhússtjóri?
2. Hvaða leikmaður Stjörnunnar 
skoraði 17 mörk í leik gegn Val í Olís-
deild karla?
3. Hvað kallast rafdúett Ólafs Arnalds 
og Janusar Rasmussen?

SVÖR:

1. Ari Matthíasson. 2. Egill Magnússon. 3. 
Kiasmos.

Save the Children á Íslandi

VEISTU SVARIÐ?



Fólk í almannaþjónustu vinnur mikilvæg 
störf um land allt og er undirstaða þess sam-
félags sem við búum í. Opinberir starfsmenn 
veita okkur umönnun og hjúkrun, gæta 
öryggis, mennta og gæta barnanna okkar 
og sinna allri grunnþjónustu samfélagsins. 

Það er hagur okkar allra að grunnstoðirnar 
séu sterkbyggðar. Hvetjum stjórnvöld til 
að efla almannaþjónustuna í stað þess að 
veikja hana. Styðjum við og verum stolt af 
því fólki sem þjónar okkur í fjölbreyttum 
störfum hjá hinu opinbera.

VIÐ ERUM
UNDIRSTAÐAN

Jóhanna
stuðningsfulltrúi

Hrönn
læknaritari

Elín
fangavörður

Svavar
flugvallarstarfsmaður

Vinkill
fíkniefnahundur

Hjördís
skrifstofumaður

Jóna
sjúkraliði
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HAFNARFJÖRÐUR Ferðamönnum í 
Hafnarfirði hefur fjölgað mikið. 
Nærri 67 þúsund erlendir ferða-
menn höfðu viðkomu í Hafnar-
firði sumarið 2014, 46 prósentum 
fleiri en sumarið 2011.

Þetta sýnir könnun sem fyrir-
tækið Rannsóknir og ráðgjöf 
ferðaþjónustunnar gerði í sumar 
fyrir Hafnarfjarðarbæ. Um 15 
prósent erlendra ferðamanna sem 
komu til Íslands sumarið 2014 
höfðu einhverja viðdvöl í Hafnar-
firði. -kbg

Fleiri gestir í Hafnarfirði:

Ferðamönnum 
fjölgaði hratt

HÚSNÆÐISMÁL Örorkulífeyris-
þegar geta ekki nýtt sér úrræði 
ríkisstjórnarinnar um að nota 
hluta tekna sinna skattfrjálst inn 
á höfuðstól fasteignaveðlána sinna.

Það úrræði ríkisstjórnarinnar 
að veita landsmönnum heimild 
til að færa séreignasparnað sinn 
inn á höfuðstól fasteignalána nýt-
ist aðeins þeim sem eru á vinnu-
markaði.  

Bergur Þorri Benjamínsson, 
varaformaður Sjálfsbjargar, telur 
að ekki ríki jafnræði milli þeirra 
sem vilja greiða í séreignasparn-
að, hvort sem þeir eru örorku-
bótum eða ekki. Hann telur að 
lögin hafi ekki verið hugsuð nógu 
langt til þess að gæta jafnræðis á 
meðal allra aðila.

„Að mínu mati á ekki að banna 
örorkulífeyrisþegum að greiða að 
hámarki 4 prósent tekna sinna í 
séreignasparnað vilji þeir það. Við 
erum heldur ekki að fara fram á 
mótframlag, heldur aðeins að við 
getum nýtt okkur þetta úrræði,“ 
segir Bergur Þorri. 

Aðgerðir núverandi ríkis-
stjórnar til skuldaniðurfellingar 
verðtryggðra húsnæðisskulda eru 
tvíþættar.

Annars vegar er niðurfærslan 
sjálf og einnig heimild til að nota 
séreignasparnað sinn inn á hús-
næðislán. Heimilt er upp að vissu 
hámarki að ráðstafa greiddum 
viðbótarlífeyrissparnaði til að 
greiða inn á höfuðstól veðlána sem 
tekin voru vegna kaupa á íbúðar-
húsnæði til eigin nota. Heimildin 
nær bæði til eigin framlags laun-
þega og framlags launagreiðanda.

Greiðslur í séreignasjóði eiga 
alfarið að fara í gegnum launa-
greiðanda og ekki er hægt að 
greiða sjálfur í séreignasjóð og 
færa til frádráttar frá tekju-
stofni. Tryggingastofnun greiðir 
út lífeyrisgreiðslur og samkvæmt 
lögum eru greiðslur Trygginga-
stofnunar ekki laun. Því er ekki 
hægt að greiða í séreignasjóði af 
örorkugreiðslum. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Tryggingastofnun áttu 8.823 
örorkulífeyrisþegar fasteign í 
desember árið 2013. Því er hér 
um nokkurn fjölda einstaklinga 
að ræða sem nær ekki að nýta sér 
þetta úrræði ríkisstjórnarinnar.
 sveinn@frettabladid.is

Leiðréttingin 
bara að hluta 
til örorkuþega
Örorkulífeyrisþegum finnst þeir hafa gleymst. Geta 
ekki nýtt sér úrræði um að nota hluta tekna sinna inn á 
lán skattfrjálst líkt og þeir sem eru á vinnumarkaði.

FORMENN  Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Bjarni Benediktsson kynntu frum-
varp ríkisstjórnarinnar um skuldaleiðréttingar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

  Að 
mínu mati á 

ekki að 
banna 

örorkulíf-
eyrisþegum 
að greiða að 

hámarki 4 
prósent tekna sinna í 

séreignasparnað, vilji þeir 
það. Við erum heldur ekki 

að fara fram á mótframlag, 
heldur aðeins að við getum 

nýtt okkur þetta úrræði.
Bergur Þorri Benjamínsson, 
varaformaður Sjálfsbjargar.

FILIPPSEYJAR Fellibylurinn Hagupit 
gekk yfir austurhluta Filippseyja í 
gær með töluverðu tjóni.

Almannavarnir í landinu höfðu 
gefið út viðvaranir fyrir helgi en 
þá mældist fellibylurinn í styrk-
leikaflokki fimm sem jafnframt er 
mesti styrkur samkvæmt Saffir-
Simpson skalanum. Er hann kom 
að landi hafði vindhraði minnkað 
niður í rúma 50 metra á sekúndu 
og taldist hann þá í þriðja flokki.

Um 900 þúsund manns höfðu 
yfirgefið heimili sín í kjölfar við-

varananna en aðeins er ár síðan 
fellibylurinn Hayian gekk yfir 
eyjarnar með gífurlegu mann-
falli og eyðileggingu. Talið er að 
vindhraði muni halda áfram að 
minnka en mikil rigning veldur 
yfirvöldum hugarangri. Gert er 
ráð fyrir að sólarhrings úrkoma 
verði í kringum 400 millilítra 
og eru margir hræddir um að 
 skriður muni falla í kjölfar 
 vætunnar.

Fjögur dauðsföll hið minnsta 
hafa verið rakin til Hagupit og 

fjöldinn allur hefst nú við í hjálp-
arstöðvum. Erfiðlega gengur 
að koma hjálpargögnum til bág-
staddra en samgöngur, bæði á 
landi og í lofti, liggja niðri. Her-
menn vinna nú að því að hreinsa 
vegi og flugvelli til að hjálpar-
starf geti hafist.

Hagupit mun halda áfram för 
sinni vestur yfir eyjarnar og ganga 
yfir að tveimur dögum liðnum. Talið 
er að hann fari yfir höfuð borgina 
Maníla í dag og verði í nágrenni 
hennar fram á kvöld.  - jóe 

Fellibylurinn Hagupit heldur áfram för sinni yfir Filippseyjar en tæp milljón hefur yfirgefið heimili sín:

Yfirvöld búast við flóðum og skriðuföllum

EYÐILEGGING  Hagupit skyldi eftir 
sig slóð eyðileggingar en þessi maður 
missti til að mynda húsið sitt.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP



490 kr.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
2.490 kr.

Frozen klukka

Punktar gilda: ×2 Punktar gilda: ×2

1.495 kr.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
3.495 kr.

Vinur minn vindurinn

Punktar gilda: ×2

990 kr.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
2.990 kr.

Anthon Berg konfekt

Punktar gilda: ×3

4.990 kr.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
7.990 kr.

Kjöthitamælir

Punktar gilda: ×6

8.900 kr.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
14.900 kr.

Skrefamælir

Punktar gilda: ×2

4.990 kr.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
6.990 kr.

Latabæjarspilið

Coke
4×2 l

1.000 
punktar
Almennt verð:  
1.660 kr.

Baby Born dúkka

3.890 kr.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
6.890 kr.

Punktar gilda: ×3

Mix & Go blandari

4.990 kr.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
9.990 kr.

Punktar gilda: ×5

4
+
A
9

P

Punktar gilda: ×2

1.990 kr.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
3.990 kr.

DVD
BBC Africa

Punktar gilda: ×2

990 kr. stk.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
2.990 kr.

DVD
Harrý og Heimir eða Rio 2

LEGO
Hundasnyrtistofa eða torfærubíll

3.990 kr. stk.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
6.990 kr.

Punktar gilda: ×3

Punktar gilda: ×3

1.990 kr. stk.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
4.990 kr.

Playmo taska
Riddari eða fatabúð

1.590 kr.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
3.590 kr.

CD
Stefán Hilmarsson – Í desember

Punktar gilda: ×2

990 kr.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
2.990 kr.

CD
Skálmöld – Með vættum

Punktar gilda: ×2

Tilboðsvörur fást á  
þjónustustöðvum N1  

til 6. janúar 2015  
eða meðan  

birgðir endast.

Tilvalið í jólapakkann 
frábær tilboð fyrir N1 korthafa

Frozen hárbók

Punktar gilda: ×2

1.990 kr.
+1.000 punktar
Almennt verð:  
3.990 kr.

Kjöthitamælir
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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.

UMHVERFISMÁL „Það er ekki komin 
niðurstaða en menn eru með á því 
að við þessu þarf að gera eitthvað,“ 
segir Björn Ingimarsson, bæj-
arstjóri Fljótsdalshéraðs, sem rætt 
hefur við útvarpsstjóra um miklar 
ljóstruflanir frá langbylgjumastr-
inu á Eiðum.

Héraðsbúar hafa kvartað undan 
miklum styrkleika og krampa-

kenndu blikki 
flugöryggis-
ljósanna í lang-
bylgju mastrinu 
nánast frá því 
það var form-
lega tekið í 
notkun fyrir 
fimmtán árum. 
Bæjar yfirvöld 
hafa fengið fjöl-
margar kvart-

anir í áranna rás og tekið undir 
þær allar en úrbætur hafa látið á 
sér standa.

Fyrir nítján mánuðum óskuðu 
bæjaryfirvöld eftir að útvarps-
stjóri kæmi austur til fundar. Af 
því varð aldrei en fyrir tíu dögum 
hitti Björn bæjarstjóri loks Magn-
ús Geir Þórðarson útvarpsstjóra í 
Reykjavík.

„Það er ákveðin krafa um 
 hvernig þessi ljós þurfi að vera og 
það sem við erum að kanna núna 
er hvort það er hægt að fá flug-
málayfirvöld til að samþykkja ein-
hverja mildari útfærslu. Þeir eru 
allir af vilja gerðir að bregðast við 
því,“ segir Björn sem kveður fund-
inn með útvarpsstjóra hafa verið 
ágætan. „Það er verið að skoða 
hvort við finnum ekki leið sem 
gæti orðið ásættanleg.“

Björn segist einnig hafa rætt 
við starfsmann Isavia um að finna 
lausn. „Ljós sem lýsir einfald-
lega stöðugt væri betri kostur en 
þetta,“ segir bæjarstjórinn.

Sem fyrr segir er vandamálið 
ekki nýtt af nálinni. „Ljósin eru 
iðulega ekki í takti og auk trufl-
unar við fólk er þetta ástand 
óþolandi ljósmengun,“ bókaði 
umhverfis ráð Austur-Héraðs árið 
2004 eftir árangurslausar ábend-
ingar til RÚV árin á undan.

Sagt var frá því í DV í mars 2004 
að gluggar á fjósum væru  byrgðir 
svo að kýr mjólkuðu. „Þetta er 
eins og diskótek,“ lýsti Sigurður 
Ragnarsson, þáverandi formaður 
umhverfisráðs sveitarfélagsins.

„Þetta er bara eins og hjá vit-
leysingum,“ sagði Þórhallur Páls-
son, arkitekt á Eiðum, sem sendi 
kvörtunarbréf til útvarpsstjóra 
fyrir þremur árum. Ljósin væru 
hreinlega stórfurðuleg í sínum 
krampakennda takti.

Í framhaldi af samtali við Þór-
hall í Fréttablaðinu var rætt við 
Kristján Benediktsson, verkfræð-
ing hjá Ríkisútvarpinu. Hann 
sagði ljósin vera frá bandarísku 
fyrirtæki og að í þeim væri hönn-
unargalli. „Ameríkani sem hjálp-
aði okkur að læra á ljósin og gera 
við þau sagði að fyrirtækið hefði 
takmarkaðan áhuga á því að búa til 
betri ljós því það væru svo góð við-
skipti í kringum viðhaldið,“ sagði 
Kristján við Fréttablaðið 1. des-
ember 2011. gar@frettabladid.is

Eiðamastursleiftrin 
á borð útvarpsstjóra
Bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs hitti loks útvarpsstjóra til að ræða áralangt ónæði af 
bilanagjörnum öryggisljósum á langbylgjumastrinu á Eiðum. Íbúar eru uppgefnir 
á blikkljósum sem iðulega tapa takti og senda krampakennd leiftur yfir Héraðið.

Í MASTRINU  Ekki er hlaupið að því að gera við öryggisljós sem vara eiga flugmenn 
við hinu 220 metra háa langbylgjumastri á Eiðum.

MAGNÚS GEIR 
ÞÓRÐARSON

KASAKSTAN, AP Francois Hollande, forseti Frakklands, fékk góðar 
móttökur þegar hann var boðinn velkominn til Astana, höfuðborgar 
Kasakstans, fyrir helgi. 

Hollande er hér ásamt Nursultan Nazarbayev, forseta Kasakstans. 
Kasakskur hermaður býður forsetana velkomna með glæsibrag og 
virðist sem Hollande kunni vel að meta viðtökurnar.
Hollande, sem er þriðji forseti Frakklands til að heimsækja 
 Kasakstan, var í tveggja daga heimsókn í landinu. - glp

Hermaður býður forsetana velkomna með glæsibrag:

Forseti Frakklands heillaður

VELKOMINN  Francois Hollande er í tveggja daga heimsókn í Kasakstan. NORDICPHOTOS/AFP

EFNAHAGSMÁL Fjármálaeftirlitið 
og Seðlabankinn endurnýjuðu í 
byrjun mánaðarins samstarfs-
samning sinn og gengu um leið 
frá samkomulagi um framkvæmd 
lausafjáreftirlits lánastofnana. 

„Markmið samstarfssamn-
ingsins er að formbinda sam-
vinnu og upplýsingaskipti stofn-
ananna og samhæfa viðbrögð 
við kerfisáhættu á vettvangi 
fjármálastöðugleikaráðs,“ segir 
í tilkynningu stofnananna.

  - óká

FME og SÍ starfa saman:

Lagi komið á 
samvinnuna

VIÐSKIPTI Starfsmenn í fullu 
starfi hjá IKEA í Svíþjóð fá í ár 
27 þúsund sænskar krónur eða 
tæplega hálfa milljón íslenskra 
króna í bónus sem greiddur verð-
ur þegar þeir fara á eftirlaun.

Starfsmenn IKEA í Garða-
bæ fá ekki þessar greiðslur því 
verslunin tilheyrir ekki IKEA-
keðjunni. Að sögn framkvæmda-
stjóra rekstrarfélags IKEA fengu 
þeir hins vegar 5 prósenta kaup-
hækkun 1. nóvember.

 - ibs

Lífeyrisgreiðslur IKEA:

Hálf milljón í 
eftirlaunabónus

  Ljós sem 
lýsir einfald-
lega stöðugt 

væri betri 
kostur en 

þetta.
Björn Ingimarsson, 

bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs.

SAMFÉLAGSMÁL Í gær voru ljósin 
tendruð á staðgengli Óslóartrés-
ins á Austurvelli en upprunalega 
tréð skaddaðist í óveðri því er 
gekk yfir landið fyrir rúmri viku. 
Ljósin eru ekki eina skrautið sem 
prýðir tréð en að auki má þar sjá 
jólaóróa Styrktarfélags lamaðra 
og fatlaðra (SLF).

Órói þessa árs hefur fengið 
nafnið Giljagaur og er sá níundi 
í röð styrktarfélagsins. Að þessu 
sinni var það Linda Björg Árna-
dóttir sem hannaði óróann og 

Bubbi Morthens samdi kvæði sem 
flutt var við athöfnina af Matthíasi 
Löve, nemanda í Hagaskóla. 

Sala á Giljagaur hófst á föstu-
dag og stendur yfir í tvær vikur. 
Upplýsingar um söluaðila um allt 
land má finna á heimasíðunni 
jolaoroinn.is en jafnframt er hægt 
að kaupa óróann á skrifstofu SLF 
að Háaleitisbraut 13. Þar er  einnig 
hægt að nálgast óróa fyrri ára.

Allur ágóði af sölu óróans renn-
ur til verkefna í þágu fatlaðra 
barna og ungmenna.  - jóe

Líkt og fyrri ár prýðir jólaórói Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra Óslóartréð:

Giljagaur er jólaórói ársins 2014

HÖNNUÐUR OG SKÁLD  Linda og 
Bubbi lögðu hönd á plóg. MYND/SLF

MENNING Jólasýning Árbæjarsafns var opnuð í gær en hún verður 
opin fram að jólum. Á sýningunni er undirbúningur jólanna sýndur 
eins og hann var hér áður fyrr. Sýningin hefur farið fram í aldarfjórð-
ung og er ómissandi í jólaundirbúningi margra. 

Meðal þess sem boðið er upp á er að skera laufabrauð, búa til tólgar-
kerti á gamla mátann og jólasveinar verða á vappi. Hangikjöt og skata 
eru á boðstólum sem og aðrar jólalegar veitingar. - jóe

Jólasýningin hófst í gær og verður opin á aðventunni til jóla:

Jólahald fyrri ára á Árbæjarsafni

 
FRÉTTABLAÐ

IÐ
/VILH

ELM

GRÝLUSONUR  Líklegt 
er að jólasveinn þessi, 
eða bræður hans, 
verði á vegi gesta 
árlegrar jólasýningar 
Árbæjarsafns. 



Upplifun

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

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ 
á Facebook

Mercedes-Benz M-Class er einstakur lúxusjeppi sem er búinn 4MATIC aldrifskerfinu. Hann fæst 
meðal annars með hinu byltingarkennda Active Curve kerfi sem eykur þægindi og öryggi á miklum 
hraða, í beygjum og í torfærum. Með AIRMATIC búnaðinum má auka veghæð bílsins með einum rofa. 
Dráttargetan er upp á 3.500 kg og vinsælasta útfærslan er 258 hestöfl. 

Komdu í Öskju á Krókhálsi 11 og upplifðu reynsluakstur á glæsilegum M-Class
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– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1

AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 

ellingsen.is

Munið  

gjafabréfin!

Jólagjöfin fæst 
í Ellingsen

Hlýjar
jólagjafir

COLUMBIA POWDERLITE BARNA
Margir litir. Stærðir XXS–XL 

12.990 KR. 

DIDRIKSONS MELKER ÚLPA 
Blá, græn og svört. Stærðir S–3XL 

29.990 KR. 

COLUMBIA GO TO  
HOODED JACKET 
Hvít, svört, fjólublá og bleik. 
Stærðir XS–XL 

29.990 KR. 
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ÓEIRÐIR Í GRIKKLANDI  Óeirðir brutust út í sex borgum Grikklands um helgina. Sex ár voru frá því að unglingurinn Alexis Grigoropoulus var skotinn til bana af lög-
reglumönnum en í kjölfarið logaði Grikkland. Minningarathafnir um Grigoropoulos leystust fljótt upp í áflog milli óeirðalögreglu og anarkista. Kveikt var í bílum, 

bönkum og dómkirkju Aþenu. Tæplega 300 manns voru handteknir í kjölfarið.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

JAPANAR Í JÓLASVEINAHLAUPI  Víðs vegar um heiminn eru haldin svokölluð jóla-
sveinahlaup. Þar kemur fólk saman, klætt sem jólasveinar, og skokkar stuttar vega-

lengdir saman. Siðurinn hefur skotið rótum í fjölda bandarískra borga og mörgum litlum 
bæjum í Evrópu. Tilgangurinn með hlaupinu er að safna fé fyrir bágstödd börn. Í höfuð-
borg Japan komu um 400 manns saman og hlupu 2,5 kílómetra til styrktar góðu málefni.

DANSAÐ Í RÍÓ  Fjöldi fólks kom saman á aðallestarstöð Rio de Janeiro til að 
halda upp á dag sömbunnar, 2. desember. Hátíðarhöld tengd deginum fóru 

fram um helgina. Fáeinum lestum var breytt í tónleikastaði sem síðan fluttu gesti 
á enn fleiri tónleika. Samba er rótgróin í menningu brasilísku þjóðarinnar en fyrstu 
heimildir um dansinn eru frá 17. öld. 

HEFÐUM HALDIÐ VIÐ  Sú hefð hefur skapast að Nóbelsverðlaunahafar hvers árs 
hittist í Stokkhólmi og riti nafn sitt á stóla. Stólarnir eru síðan geymdir á Nóbel-

safninu þar í borg. Hér sést Shuji Nakamura merkja sinn stól en hann hlaut verðlaun í 
eðlisfræði ásamt Isamu Akasaki og Hiroshi Amano fyrir að búa til bláar ljósdíóður. 

MÓTMÆLI Á HAÍTÍ  Fjöldi manns krafðist afsagnar Michel Martelly, forseta 
Haítí, og Laurent Lamothe forsætisráðherra. Mótmælin, sem fóru fram á 

laugardag, voru friðsamleg í fyrstu en áður en yfir lauk höfðu rúður verið brotnar og 
kveikt í því sem hendi var næst. Krafa mótmælenda er að boðað verði til kosninga 
og lýðræði aukist á kostnað spillingar. 

ÁSTAND 
HEIMSINS
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Stjórnarandstaðan hefur sameinast um 
breytingartillögur við fjárlagafrumvarp 
ríkisstjórnarinnar. Það er tilraun til að 
stöðva nokkrar verstu tillögur ríkisstjórn-
arinnar og meirihluta fjárlaganefndar sem 
margar hverjar vega að grunngildum sam-
félagsins sem áralöng sátt hefur ríkt um. 

Nemendur 25 ára og eldri eiga að halda 
rétti sínum til að stunda nám í framhalds-
skólum, bæta á kjör öryrkja og eldri borg-
ara, ekki á að ganga á rétt atvinnulausra 
til bóta, útvarpsgjald á að vera óskert og 
renna allt til RÚV eins og lög gera ráð fyrir. 
Í tillögunum er líka að finna mörg önnur 
réttlætis- og mannréttindamál. Einnig eru 
tillögur um framkvæmdir á ferðamanna-
stöðum og til annarrar atvinnuuppbygg-
ingar.

Í tillögum stjórnarandstöðunnar er lagt 
til að Landspítalinn fái fjármagn til að 
sinna nauðsynlegu viðhaldi á húsnæði. Lagt 
er til að rekstur spítalans verði styrktur svo 
hægt sé að vinna á biðlistum sem lengjast 
enn vegna læknaverkfalls og að komið verði 
til móts við vanda BUGL. Ef fjárlög taka 
ekki breytingum nú í desember þá mun 
kostnaðarþátttaka sjúklinga hafa aukist 
um 1.900 milljónir króna í tíð sitjandi ríkis-
stjórnar og það án þess að nein stefnumark-
andi umræða hafi farið fram. Þetta er gert 
þrátt fyrir að næstum 4% landsmanna hafi 
neitað sér um heilbrigðisþjónustu vegna 

mikils kostnaðar árið 2012. Sambærilegt 
hlutfall á Norðurlöndum er nærri núlli og 
þangað eigum við að stefna. 

Leynt og ljóst er verið að færa kostnað 
frá ríkinu til sjúklinga. Það er ekki gert í 
nauðvörn til að ná mikilvægu markmiði um 
hallalaus fjárlög. Þetta gerist núna þegar 
staða ríkissjóðs batnar ár frá ári og meðan 
að ríkisstjórnin tekur ákvarðanir sem leiða 
til minni tekna af auðlindum landsins. 
Þessa þróun þarf að stöðva strax. Annars 
fylgir enn meiri ójöfnuður og misskipting 
í kjölfarið. 

Náum samstöðu um tillögu sameinaðrar 
stjórnarandstöðu um að hækka ekki gjöld á 
sjúklinga og tryggjum heilbrigðisþjónustu 
allra óháð efnahag.

Tveir milljarðar í nýja sjúklingaskatta
FJÁRMÁL

Oddný G. 
Harðardóttir
þingmaður 
Samfylkingarinnar

➜ Ef fjárlög taka ekki breytingum 
nú í desember þá mun kostnaðar-
þátttaka sjúklinga hafa aukist um 
1.900 milljónir króna í tíð sitjandi 
ríkisstjórnar og það án þess að nein 
stefnumarkandi umræða hafi  farið 
fram. Þetta er gert þrátt fyrir að 
næstum 4% landsmanna hafi  neitað 
sér um heilbrigðisþjónustu vegna 
mikils kostnaðar árið 2012.

Gleymdi Davíð Geir?
„Þannig sátu Ólafur Ragnar Gríms-
son og Jón Sigurðsson báðir sem 
ráðherrar í ríkisstjórn án þess að 
eiga sæti á þingi þegar það gerðist. 
En báðir voru þeir flokksformenn og 
þurfti enginn að efast um stjórn-
málalega ábyrgð þeirra, enda reyndi 
hvorugur þeirra að skjóta sér undan 
henni,“ þannig skrifar Davíð Oddsson 
í leiðara Morgunblaðsins af því tilefni 
að utanþingsráðherrann, Ólöf Nordal, 
sest nú í ráðherrastól. Davíð nefnir 
þáverandi formennina Jón og 
Ólaf Ragnar en gleymir, eða 
sleppir, að nefna fyrrverandi 
formann Sjálfstæðisflokksins, 
Geir Hallgrímsson, sem náði ekki 
kjöri til Alþingis þrátt fyrir að 
vera þá formaður Sjálf-
stæðisflokksins. 

Ekki hrifinn af Gylfa og Rögnu
Davíð Oddsson fer einnig nokkrum 
orðum um þau Rögnu Árnadóttur og 
Gylfa Magnússon, sem sátu um tíma í 
ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. „Þeir 
[ráðherrarnir] virtust stundum líta svo 
á að þar sem þeir sætu hvorki í umboði 
almennings né þingsins í ríkisstjórn 
væru þeir þar með ábyrgðarlausir af 
pólitískum athöfnum þeirrar ríkisstjórn-
ar sem þeir sátu í. Virtust þeir telja sig 
gegna einhvers konar embættismanna-

hlutverki þar og að pólitískir 
gerningar, sem framdir voru 
á ábyrgð ríkisstjórnarinnar 
og þingmeirihlutans, sem 

hún studdist við, væru þeim 
óviðkomandi, þótt þeir sætu 

við ríkisstjórnarborðið 
þar sem ákvarðanir 
voru stimplaðar.“

Ekki nema von að spurt sé
Svandís Svavarsdóttir vill svör frá 
Bjarna Benediktssyni vegna sölu 
Landsbankans í Borgun, hvers vegna 
söluferlið hafi verið lokað, hvort það 
hafi verið athugað að greiðslan sé 
sú hæsta mögulega og hvort uppi 
séu áform um að selja einnig 38 
prósenta eignarhlut Landsbankans 
í greiðslukortafyrirtækinu Valitor. 
Og ef svo sé hvort það verði einnig 
sett í lokað söluferli. Skal nú engan 

undra. Víst er að bankanum hefur 
ekki með nokkru móti tekist 
að svara, svo fólk nái að skilja 
svörin, hvers vegna ákveðið 
var að hafa söluna með þeim 
hætti sem gert var. Kannski 

tekst fjármálaráðherra 
betur.
 sme@frettabladid.is

L
ekamálinu svokallaða er næstum lokið. Opinberu valdi 
var misbeitt til að brjóta á einstaklingum og flestir 
þeirra sem tengdust málinu, beint eða óbeint, hafa þurft 
að axla ábyrgð, bæði pólitískt og með dómi. Reyndar er 
ekki útséð með hvort einhverjir embættismenn verða 

einnig dregnir ofan í díkið en tíminn mun leiða það í ljós. 
En það er því miður sorglega einfeldningslegt að halda að slíkt 

muni ekki koma fyrir aftur. Það sem gerði lekamálið sérstakt var 
að tjón einstaklinganna sem urðu fyrir lekanum var svo bersýni-
legt og augljóst. Mun algengara er hins vegar að opinbert vald 
sé misnotað þannig að einhver hafi af því hagnað; fjárhagslegan, 
efnislegan eða pólitískan. Framtíðartjón þeirra sem verða fyrir 

barðinu á slíkri misbeitingu; 
missa af stöðu, embætti, verkefni 
og svo framvegis, er hins vegar 
yfirleitt óljóst og illmælanlegt. 

Lekamálið mun ef til vill ekki 
gerast með sama hætti og á sama 
skala í nánustu framtíð, en slík 
misbeiting opinbers valds er því 
miður algeng og líklegast mun 

algengari en við höldum. Þannig var það einmitt síðasta verk 
forsætisráðherra sem dómsmálaráðherra að setja reglugerð um 
lögregluumdæmi lögreglustjóra, um að sveitarfélagið Horna-
fjörður skuli teljast til umdæmis lögreglustjórans á Austurlandi. 
Sigmundur færði þannig lögregluna á Höfn úr Suðurkjördæmi í 
Norðausturkjördæmi – sitt kjördæmi.

Formaður Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, sagði ráðstöf-
unina lykta af „gamaldags hreppapólitík“ í fréttum Stöðvar tvö 
um helgina. „Þetta er ákvörðun sem gengur gegn allri vinnu sem 
unnin hefur verið, hann þarf að útskýra hana,“ sagði Unnur Brá 
Konráðsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og formaður alls-
herjarnefndar Alþingis, í samtali við Fréttablaðið. Þeir sem hafa 
tjáð sig um málið segja mikla vinnu standa að baki ákvörðuninni 
að hafa lögregluna á Höfn í Suðurkjördæmi. Undirbúningur hefur 
staðið yfir frá sumri og flutningurinn var til kominn vegna frum-
kvæðis frá innanríkisráðuneytinu. Vegna þessa var búið að fast-
setja vaktir lögreglu og hjúkrunarfólks, lögreglustjóri Suðurlands 
heimsótti bæjarstjórn í haust og ræddi fyrirkomulagið, skipurit, 
almannavarnir og fleira varðandi löggæsluna. Nýr innanríkisráð-
herra hyggst skoða málið og taka í kjölfarið sjálfstæða ákvörðun 
um hvort afturkalla eigi reglugerð Sigmundar.

Misbeiting opinbers valds getur þannig einfaldlega birst í því 
að ákvarðanir eru teknar án þess að að baki þeim standi fagleg 
vinna sérfræðinga og frekar að hvatar þeirra séu pólitískir, 
stjórnmálamönnum til hagsbóta. Þannig fá þeir sem eru inn undir 
hjá stjórnmálamönnum sínu framgengt, aðrir ekki.

Málið er ekki þannig vaxið að allt fari á hliðina eins og gerðist 
í lekamálinu. Enginn mun hljóta af því persónulegan skaða. 
Hins vegar kristallast í því pólitík sem árið 2014 á ekki að sjást. 
Hreppapólitík er réttnefni. Stjórnmálamenn eru kjörnir í sínum 
kjördæmum og ekkert er að því að þeir reyni að beita sér fyrir 
því að þeirra sveitir njóti sanngirnis og ekki sé á þær hallað. 
Ráðherrar hafa hins vegar í gegnum tíðina beitt sér miskunnar- 
og grímulaust fyrir sérhagsmunum kjördæma sinna með sama 
hætti og forsætisráðherra gerði í sæti dómsmálaráðherra. Það er 
gamaldags pólitík sem á ekki að sjást og ef lekamálið á að hafa 
kennt okkur eitthvað þá er það það að misbeiting opinbers valds 
til hagsbóta fyrir ráðherra er ólíðanleg.

Misbeiting opinbers valds er sorglega algeng:

Gamaldags pólitík

Fanney Birna
Jónsdóttir

fanney@frettabladid.is
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 Sérhannaðar íbúðir
með góðu aðgengi

Aðeins örfáar
íbúðir eru lausar 

í Boðaþingi,
Kópavogi.

Frekari upplýsingar:
Sími 585-9300 | aldis@naustavor.is
www.naustavor.is

Kostir við að búa í íbúðum Naustavarar:
Íbúðir

öryggi | afþreying | þjónusta

Njótum lífsins á efri árum

Fólk er ýmislegt og alls konar; 
það hefur ólíkar raddir. Það 
afgreiðir í búð og það klippir 
hár eða gerir út á dragnót; það 
skrifar bækur, spilar á  trompet 
eða keppir í skíðagöngu; það 
heldur með Leeds í enska bolt-
anum, hlustar á Rihönnu eða 
Arvo Pärt, leikur við hvern sinn 
fingur eða sér ekki út úr augun-
um fyrir tárum; það stundar sjó-
inn,  hannar nýja línu af lunda-
styttum, málar báta, býr til hatta, 
syngur í kór. 

Við skiptumst ekki í tvær fylk-
ingar, vinstri og hægri, með og 
á móti, heldur liggja leiðir okkar 
saman og sundur eftir ótal flókn-
um leiðum því að fólk er ýmis-
legt og alls konar og hefur ólíkar 
raddir inni í sér og kringum sig.

Samfélag og tvístringur
En við eigum samfélag þó að 
við séum svona ólík. Samfélags-
aðildinni fylgja margvíslegar 
sameiginlegar skyldur og rétt-
indi  – og einhvers konar sam-
kennd: við eigum sögu; ljóta, 
fagra, fyndna, hræðilega, 
glæsta, auma. Við eigum sam-
eiginlegar sögur og sagnir og 
alls konar tilvísanir hingað og 
þangað; við tölum flest þessa 
tungu, sem er svo sannarlega ein 
sérviskan í heiminum. Við eigum 
saman menningarverðmæti.

Sem sé: Við höfum komið okkur 
saman um ýmsa tilhögun við það 
að tala saman og leitast við að 
heyra hvert í öðru. Gefin eru út 
blöð og reknar útvarpsstöðvar og 
sjónvarpsstöðvar; við hittumst á 
Kjaftaklöppinni Facebook og til 
eru þau sem blogga eins og þau 
eigi lífið að leysa. Tæknin hefur 
tilhneigingu til að beina okkur 
í tilteknar menningarkvíar. Við 
sækjumst, eðli málsins sam-
kvæmt, fremur eftir því að tengj-
ast þeim sem við teljum okkur 
eiga samleið með, pólitískt og 
menningarlega, svo að við getum 
rætt hugðarefni okkar við skyld-
ar sálir. Það er þægilegt.

En varasamt. Meðal þess sem 
ógnar samfélaginu nú á dögum, 
samfélagslegri vitund og hæfi-
leikanum til að setja sig í spor 
annarra – samlíðaninni sem er 
forsenda svo margs í siðuðu sam-
félagi – er tvístringurinn sem 
netlífinu fylgir. Hólfmennskan. 
Við sjáum þetta til dæmis þegar 
fólk sem telur sig í menningar-
legri miðju landsins, í miðbæ 
Reykjavíkur og svo fólk sem 
telur hjarta landsins slá í brjósti 
sér og býr utan Reykjavíkur, er 
að skiptast á skætingi með gagn-
kvæmu áhugaleysi um að setja 
sig í spor viðhrópandans. 

Á netinu fer maður smám 
saman bara að heyra þær frétt-
ir sem manni líkar vel að heyra 
og staðfesta þá hugmyndafræði 
og sýn sem maður hefur ræktað 
með  sér í sínu hólfi. Maður les 

bara pistla þess fólks sem orðar 
af listfengi það sem maður sjálf-
ur vildi sagt hafa. Maður leitar 
staðfestu og staðfestingar. Þetta 
er hættulegt. Við þurfum að eiga 
sameiginlegan vettvang þar sem 
sagðar eru fréttir, miðlað sögu 
og menningu, skipst á skoðunum 
og álitamál brotin til mergjar án 
fyrirframgefinnar niðurstöðu. 
Sá vettvangur er til: Ríkisút-
varpið.

Sundrungartákn íslensku 
þjóðarinnar
Ríkisútvarpið býr við linnu lausar 
og samfelldar árásir frá óbil-
gjörnum öfgasinnum sem kepp-
ast við að verða sundrungartákn 
íslensku þjóðarinnar; ala sífellt 
á úlfúð og hatri. Þetta eru menn 
sem eru á launum við að ganga 
erinda tiltekinna hagsmunaafla 
í samfélaginu, ýmist á þingi eða 
á tilteknum fjölmiðlum. Fremst-
ur þar í flokki er Davíð Oddsson 
sem nú er orðinn hjú hjá LÍÚ. 

Engu er líkara en að hann telji 
sig orðinn sérstakan saksókn-
ara í ímynduðu sakamáli gegn 

þessari stofnun. Það er honum 
og áhangendum hans kappsmál 
að grafa undan því mikla trausti 
sem Ríkisútvarpið nýtur meðal 
landsmanna eins og skoðana-
kannanir hafa þráfaldlega leitt 
í ljós. Þrátt fyrir átta  hundruð 
Reykjavíkurbréf í Morgun-
blaðinu, sem verða æ frekjulegri 
– og skringilegri – þá hafa þau 
skrif greinilega ekki orðið til 
annars en að auka traust og tiltrú 
almennings á Ríkisútvarpinu. 

Flestir Sjálfstæðismenn átta 
sig á því að þjóðin vill hafa þessa 
stofnun, hvort sem við erum 
vinstri sinnuð eða hægri sinn-
uð. Hvar sem við stöndum. Því 
að þetta er okkar stofnun, sem 
þjónar almenningi en ekki sér-
hagsmunum, sinnir þjóðmenn-
ingu í víðasta skilningi en ekki 
stundarmarkaðsvörum, leit-
ar sannleikans en gengur ekki 
erinda. Ríkisútvarpið er mikils-
verður hluti af þeim innviðum 
íslensks samfélags sem viss öfl 
vilja veikja. Það ræktar sam-
kennd okkar. Þar kliða raddir 
sem við myndum jafnvel ekki 

heyra í annars. Þar heyrum við 
músík sem enginn sérstakur 
er að reyna að selja okkur en 
ástæða er til að halda á lofti. Þar 
býr þjóðarminnið og bætist við 
jafnt og þétt; það sem framleitt 
er núna í Ríkisútvarpinu verður 
einn góðan veðurdag að ómetan-
legum menningarverðmætum. 

Í útvarpinu kliða raddir tím-
ans. Verðmæti stofnunarinnar 
er ekki bara í ómetanlegu segul-
banda og myndasafni stofn-
unarinnar; það er líka í því 
óáþreifan lega, sögunni, hefð-
inni, þekkingunni – samfell-
unni. Ríkis útvarpið er sameign 
íslensku þjóðarinnar sem vill 
hafa öflugt almannaútvarp hér á 
landi þar sem fólk fær að starfa 
af fagmennsku og heilindum en 
þarf ekki að búa við stöðugar 
árásir frá frekjuhundum.

Árásirnar á Ríkisútvarpið 
jafngilda árásum á Árnastofnun 
eða Veðurstofuna. Þetta er eins 
og að vera andvígur Þjóðminja-
safninu. Þetta er eins og að berj-
ast fyrir því að Esjan verði lögð 
niður. 

Þar kliða raddir tímans
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Ríkisútvarpið býr 
við linnulausar og 

samfelldar árásir frá óbil-
gjörnum öfgasinnum sem 
keppast við að verða sundr-
ungartákn íslensku þjóðar-
innar; ala sífellt á úlfúð og 
hatri. Þetta eru menn sem 
eru á launum við að ganga 
erinda tiltekinna hagsmuna-
afla í samfélaginu, ýmist 
á þingi eða á tilteknum 
fjölmiðlum. Fremstur þar 
í flokki er Davíð Oddsson 
sem nú er orðinn hjú hjá 
LÍÚ.

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

Árið sem er að líða er mikið 
afmælisár. Við minnumst 
upphafs þriggja stríða. Frá 
ófriði Dana og Prússa árið 
1864 eru liðin 150 ár. Heil 
öld er síðan heimsstyrjöldin 
fyrri hófst 1914, og frá upp-
hafi seinni heimsstyrjaldar-
innar eru liðin 75 ár. Sjón-
varpið sýnir nú danskan 
sjónvarpsþátt, sem fjallar 
um þessi afdrifaríku átök 
1864. Þar er dregið fram 
hvernig fávísir, þröngsýnir og vit-
grannir stjórnmálamenn kyntu 
undir blindum ofmetnaði, dönskum 
þjóðernisyfirburðum og megnri 
vanþóknun gagnvart útlendingum, 
ekki hvað síst nágrönnunum í suðri. 
Svo staurblindir voru þeir af þjóð-
rembuofsa að frekar létu þeir slátra 
lunganum úr dönskum ungmennum 
á vígvellinum en viðurkenna dapur-
legar staðreyndir. Málamiðlanir 
jafngiltu svikum. Kenjar og duttl-
ungar réðu ferð. Þeir töpuðu því 
stórt. Afstaða annarra evrópskra 
stjórnmálamanna sunnar í álfunni 
hálfri öld síðar einkenndist af sama 
hugaræði ofmetnaðar og eigin þjóð-
legra yfirburða. Við klárum þetta á 
hálfu ári sögðu vímuvilltir Þjóð-
verjar 1914. Slátrunin, grimmdin og 
glæpaverkin voru eftir því. Hrika-
legar afleiðingar fyrra heimsstríðs-
ins mótuðu sögu álfunnar út öld-
ina. Tuttugu og fimm árum seinna 
hófst enn einn hildarleikurinn upp-
runninn úr ofstopafullri þjóðernis-
hyggju, af áður óþekktum ofsa. Nú 
var ekki bara ráðist á fyrirlitlega 
útlendinga, heldur gengið á milli 
bols og höfuðs á samborgurum, 
sem ekki höfðu réttan þjóðlegan 
uppruna, jafnvel langt fram í ættir. 
Atburðarás, endalok og afleiðingar 
þessara þjóðamorða þekkjum við of 

vel. Mannlegar hörmungar 
eru framdar af vitskertum 
leiðtogum.

Bölvun þjóðrembunnar
Ein meginkveikjan að þess-
um stríðum var sú sama, 
þótt blæbrigðin væru ólík. 
Öll áttu þau það sameig-
inlegt að kvikna og nær-
ast af þjóðernishyggju, en 
hún byggir á þeirri tilfinn-
ingu að einhver ákveðinn 

hópur fólks sé útvalinn, sérstakur 
og æðri öðrum. Það er því örstutt 
skref á milli þess að ofmeta eigin 
þjóð og málstað hennar og að fyrir-
líta aðrar þjóðir. Blindur þjóðremb-
ingur og ranghugmyndir um völd, 
stöðu og getu, leiddu og leiða enn 
heilar þjóðir á villigötur, jafnvel í 
glötun. Engar samfélagskenning-
ar eða „ismar“ eru eins varasamar 
til pólitísks brúks, því þjóðernis-
hyggjan grundvallast á tilfinningu, 
ekki rökhyggju. Auðvelt er að vinna 
henni fylgi. Einstaklingum, hópum 
eða þjóðum finnst þau vera sterk-
ari og öruggari, ef þeim er sagt 
að þau skari fram úr öðrum. Erf-
itt getur því reynst að halda þjóð-
hyggjunni í skefjum, því auðvelt 
er að spila á þessar tilfinningar. 
Á tímum umróts, breytinga á lífs-
kjörum og óvissu er skírskotun til 
þjóðlegs ágætis og yfirburða vel 
þegin. Þess vegna komust og kom-
ast þjóðrembumenn svo auðveld-
lega til valda. Því betur voru og eru 
líka til í öllum löndum stjórnmála-
menn sem ekki leika á pólitískt til-
finningalíf fólks með þessum hætti. 
Aðdráttarafl þjóðernishyggjunnar 
og kjörþokki hennar er enn mikill. 
Einbeiting að eigin verðleikum gerir 
þjóðir þröngsýnar, sem einangrar 
og er ávísun á áhrifaleysi. Hugar-

heimur tilbúinna yfirburða verkar 
illa á aðrar þjóðir. 

Íslenska útgáfan
Allt frá dögum sjálfstæðisbarátt-
unnar hefur þjóðernishyggja verið 
sterk hérlendis. Framan af var hún 
aflvaki þjóðvakningar og orku-
gjafi. Á síðustu tímum hefur hún 
hins vegar þróast yfir í ágenga 
þjóðrembu sem byrgt hefur sýn. Í 
stað hófsemi kom oflæti. Úr hóg-
værð varð hroki. Við lentum í 
gjörningaveðri þjóðernisskrums-
ins. Hér voru kveiktir eldar þjóð-
legra afburða og arfborins ágætis. 
Því miður lifir enn í þeim glæðum. 
Íslenskir stjórnmálamenn ólu og ala 
enn á sérstæði og yfirburðum þjóð-
arinnar, þótt minnimáttarkenndin 
blasi við í áráttu okkar við að þykj-
ast alls staðar vera „á heimsvísu“. 
Oflæti, hroki og ofmetnaður urðu 
þjóðarlestir sem alræmdir voru í út-
löndum. Við urðum, eins og Danir 
1864, blindir á getu okkar, veikleika 
og vanmátt. Enn þykjumst við full-
færir einir, enda er pólitískur ein-
stæðingsskapur okkar áberandi. Í 
þessu andrúmslofti oflætis og rugl-
aðrar dómgreindar gerðu íslenskir 
útrásarvíkingar strandhögg, rændu 
fjárhirslur evrópskra banka, stofn-
ana og sparnaði einstaklinga. Árás-
ir á fjármálakerfi eru nútíma stríð. 
Hér fór þetta svipað og hjá Dönum 
1864. Sjálfsmörkin urðu dýrkeypt-
ust. Litlar þjóðir geta vissulega 
valdið miklum usla ef brotaviljinn 
er einbeittur eða sem síst er betra, 
ef hyggjuleysið er algjört. 

Þjóðernisöfgar, fávísi og stríð
Undirrituð hefur um ára-
bil verið starfandi barna-
iðjuþjálfi hjá Æfingarstöð 
Styrktarfélagsins. Í iðju-
þjálfun koma börn frá 2–18 
ára. Flest eru á aldrinum 
4–11 ára þegar þau koma í 
þjálfun. Stór hluti þessara 
barna á við vanda að etja 
með fín- og grófhreyfing-
ar. Mörg þeirra eru með 
ofvirknigreiningar og/eða 
athyglisbrest. Fleiri strák-
ar en stelpur koma í þjálfun sem 
segir ekki alla söguna, því marg-
ar stelpur eiga við vanda að etja en 
þær gleymast stundum því minna 
ber á þeim en strákunum. Það 
að eiga í vanda með fín- og gróf-
hreyfingar kemur oft fram í náms-
erfiðleikum sem gjarnan leiðir til 
lítils sjálfstrausts sem dregur úr 
jákvæðri sjálfsmynd sem hefur 
síðan áhrif á hegðun. Það getur 
síðan leitt til þess að börn lenda í 
félagslegum erfiðleikum, þ.e.a.s. að 
þau eigi erfitt með að eignast vini 
og þrífast illa í hópnum. Iðjuþjálfar 
vinna því bæði með börn í einstak-
lingstímum og í hópþjálfun og fer 
síðari hópurinn vaxandi. 

Í ljósi niðurstaðna úr PISA-
könnuninni er afar ánægjulegt að 
börnum líði betur í skóla en áður 
en dapurt er að drengir geti ekki 
lesið sér til gagns eftir grunnskóla-
nám. Hér þarf að bregðast við. Iðju-
þjálfar leggja ýmis próf fyrir börn 
þegar þau byrja í þjálfun. Eitt þess-
ara prófa metur skynjun barna. 
Sum þessara barna eru með skyn-
úrvinnsluvanda sem getur þýtt að 
þau þola illa hávaða, snertingu, eru 
lofthrædd og fleira. Þessir þættir 
geta gert það að verkum að börnin 
eiga erfitt með að einbeita sér sem 
kemur niður á námsárangri. Þegar 
iðjuþjálfar hafa prófað börnin koma 
þeir með ráðleggingar til foreldra, 
leikskólafólks og kennara.  

Oftar en ekki þarf að draga úr 
áreitum í kringum barnið en auka 
þau á öðrum sviðum. Mörg af þeim 
börnum sem iðjuþjálfar vinna 
með þola illa mjög opin rými, þau 
vinna best þar sem minnst áreiti er, 
þ.e.a.s. lítill umgangur og rólegheit. 
Stundum hjálpar þeim að einbeita 
sér að hafa rólega tónlist í eyrunum 
eða hafa heyrnartól til að útiloka 
umhverfishljóð. Þá hjálpar mörgum 
börnum að hafa sjónrænt skipulag, 
þannig að þau hafi fyrir framan 
sig myndræna töflu um hvað eigi 
að fara að vinna hverju sinni. Það 
auðveldar þeim að hafa yfirlit yfir 
daginn og sjá hvað þau eiga að gera 
næst. Þá er gott að hafa ekkert á 
borðinu nema það sem þau þurfa 
að vinna með hverju sinni. Betra er 
að hafa verkefnin styttri en lengri. 

Börnin upplifa að þau geti 
lokið verkefninu sem hefur 
góð áhrif á sjálfstraustið og 

trú þeirra á eigin getu. 

Auðvelt að innleiða
Alla þessa þætti er auðvelt að inn-
leiða heima og í skólanum. Mæta 
börnunum þar sem þau eru og auka 
við þau hægt og rólega. Tökum sem 
dæmi barn sem á erfitt með að 
púsla. Gott er að finna skemmti-
legt púsl sem er ekki of erfitt og 
kenna barninu púslið, með því að 
púsla það nokkrum sinnum, alveg 
þangað til barnið kann það. Það 
eykur sjálfstraust barnsins og 
gerir það að verkum að barnið 
sækir í að púsla annað púsl. Mörg 
börn eiga erfitt með að sitja lengi 
kyrr í skólastofu. Fínt er að taka 
regluleg hreyfihlé, þar sem barn-
ið fær að standa upp og teygja sig 
eða gefa barninu hlutverk í tím-
anum, ná í eitthvað, útbýta blöð-
um og fleira. Síðan sest barnið 
aftur og vinnur í stutta lotu. Gott 
ráð er að hætta áður en barnið er 
orðið þreytt og pirrað. 

Þegar barn kemur í iðju þjálfun 
gerast ekki kraftaverk, iðju-
þjálfar breyta ekki barni en þeir 
geta vakið áhuga barnsins á einu 
og öðru sem gerir það að verkum 
að barnið nær auknum tökum á 
ólíkum viðfangsefnum eins og að 
teikna, klippa, púsla. Til að auka 
enn frekar gæði þjálfunar er sam-
vinna milli foreldra, barna, leik-
skólafólks og kennara nauðsyn-
leg. 

Foreldrar gegna lykilhlutverki í 
lífi barna sinna, þeir eru oftar en 
ekki þeirra helstu fyrirmyndir. 
Foreldrar verða að sinna heima-
vinnu barna sinna. Eiga gæða-
stundir með börnum, lesa, lita 
með þeim, fara út að ganga, hjóla, 
fara í sund, fara á skíði og skauta 
… og sleppa símanum á meðan. 
Þá tel ég það vera mikinn feng 
fyrir leikskóla, skóla og bæjar-
félög að ráða iðjuþjálfa til sín. Þá 
vinnur iðjuþjálfinn með börnin í 
sínu umhverfi og er í náinni sam-
vinnu við foreldra, kennara og 
leikskólafólk.

Höfum í huga að það þarf heilt 
þorp til að koma barni til manns. 
Stöndum saman að velferð barna 
þessa lands. 

Iðjuþjálfun barna 

Nýleg rannsókn sem birt er 
á vef Evrópska nýmálaset-
ursins í Graz og gerð var á 
meðal evrópskra ungmenna 
staðfestir að þeir sem lagt 
hafa stund á nám í tveim-
ur eða fleiri tungumálum 
og dvalið við nám og/eða 
störf utan heimalandsins 
eru mun frekar boðaðir í 
atvinnuviðtöl. Bent er á að 
athugul ígrundun framandi 
aðstæðna og umhverfis sé 
meginviðfangsefni þess 
sem að heiman dvelur og 
staðfest að sú færni í menn-
ingarlæsi sem fæst við 
þessar aðstæður leggi lóð 
á vogarskálar samskipta- og félags-
færni. Þessi þjálfun stuðlar því að 
farsælli tengslamyndun í hnatt-
rænum samtíma.

„Vits er þörf þeim er víða ratar,“ 

segir áletrun sem blasir 
við þeim sem um Háskóla-
torg Háskóla Íslands fara 
og til að koma umræddu 
viti á framfæri þarf tján-
ingarmiðil, ósjaldan annað 
tungumál en íslensku í til-
felli Íslendinga. Því er 
nefnilega þannig háttað 
að utan 200 sjómílna land-
helginnar dugar íslenskan 
skammt og þótt enska nýtist 
okkur í nágrannalöndunum 
taka önnur tungumál við 
þegar lengra er haldið. Stór-
huga ungmenni sem horfa í 
alvöru til framtíðar ættu 
því ekki að láta blekkjast af 

ofuráherslu á einföldun umheimsins 
og klisjunni um að sæmileg ensku-
kunnátta sé allt sem þarf. Án þekk-
ingar á fleiri tungumálum en ensku, 
færni í menningarlæsi og hæfni 

í samskiptum verður starfsvett-
vangurinn að öllum líkindum tak-
markaður við litla Ísland. Hæfni og 
færni í ensku skiptir auðvitað máli 
í þessu sambandi, en víðast hvar 
á Vesturlöndum er enskukunnátta 
álitin jafn sjálfsögð og grunnskóla-
próf. Það eru viðbótartungumálin 
sem skipta mestu máli. Eiginlegir 
heimsborgarar þurfa að geta látið 
ljós sitt skína fyrir tilstilli fleiri 
tungumála en enskunnar einnar 
– eða í formi þýðinga ef því er að 
skipta.

Tungumálanám og -kennsla er 
grunnforsenda þess að athafna-, 
viðskipta-, vísinda-, menningar- 
og menntalíf blómstri – ekki bara 
hér á landi heldur um heim allan. 
Símenntun á sviði tungumála og 
menningarlæsis er forsenda frek-
ari framfara og það er aldrei of 
seint að hefjast handa!

Tungumál eru lyklar að heimum

➜ Alla þessa þætti er 
auðvelt að innleiða 
heima og í skólanum. 
Mæta börnunum 
þar sem þau eru og 
auka við þau hægt og 
rólega. 

➜ Litlar þjóðir geta vissu-
lega valdið miklum usla ef 
brotaviljinn er einbeittur …

MENNTUN

Hólmfríður 
Garðarsdóttir
prófessor og 
deildarforseti, Deild 
erlendra tungu-
mála, bókmennta 
og málvísinda 
Háskóla Íslands

HEILBRIGÐISMÁL

Elsa Sigríður 
Þorvaldsdóttir
iðjuþjálfi 

ÞJÓÐERNIS-
STEFNA

Þröstur Ólafsson
hagfræðingur



Heimild:
Veðurspá miðvikudagsins 10. desember samkvæmt mbl.is.

Nú er Toyo
í kortunum!
Toyo harðskeljadekkin hafa sannað sig
við íslenskar aðstæður

Söluaðilar 
um land allt

Upplýsingar í síma 590 2045 
eða á  www.benni.is

• Fiskislóð 30, Reykjavík
• Grjótháls 10, Reykjavík
• Lyngás 8, Garðabæ
• Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ
   S: 561 4200

• Hjólbarðaverkstæði
   Bílabúðar Benna,
   Tangarhöfða 8 

   S: 590 2045

Eitt helsta einkenni íslenska vetrarins er hversu snögglega hann sýnir sig 
með tilheyrandi breytingum á færð og öryggi. Þökk sé veðurfræðingunum
okkar getum við oft haft vaðið fyrir neðan okkur í þeim efnum.

Nú eru umhleypingar, snjókoma og hálka í kortunum víða um land og því
bendum við á að það er akkúrat veður fyrir Toyo harðskeljadekk.

Spáðu í öryggi þitt og þinna með Toyo.
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Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir 
og afi,

SVERRIR ÚLFSSON
fyrrverandi bifreiðastjóri, Sóleyjarima 1,

lést á heimili sínu miðvikudaginn 3. des-
ember. Útförin fer fram frá Grafar vogs kirkju 
fimmtu daginn 11. desember kl. 13.00.

Svandís Hallsdóttir
Hrafnhildur Sverrisdóttir Francisco Da Silva Chipa
Ragnar Sverrisson Elsa Petra Björnsdóttir
Ragna Sverrisdóttir Guðmundur Árnason
Kolbeinn Sverrisson Þóranna Halldórsdóttir
Sigrún Ólafsdóttir Skúli Lárus Skúlason
og barnabörn.

Útför elskulegrar eiginkonu minnar,

SÓLVEIGAR ÁRNADÓTTUR
Gullsmára 9, Kópavogi,

fer fram frá Hjallakirkju í Kópavogi, 
þriðjudaginn 9. desember kl. 11.00.

Stefán Þórhallsson og fjölskylda

„Ég hræðist ekki aldurinn og tek 
honum fagnandi. Er ekkert farinn 
að örvænta enn þá,“ segir leikarinn 
góðkunni Björn Hlynur Haraldsson 
spurður hvernig hækkandi aldur fari 
í hann. Kappinn er fertugur í dag, 
skyldi hann ætla að halda upp á það? 

„Ekki núna. Ég ætla að leyfa jól-
unum að líða. Þannig hefur það nú 
oft verið með þennan dag. Þegar ég 
var yngri þá voru alltaf allir í próf-
um á þessum tíma og ekkert hægt 
að aðhafast. Ég hef verið að spá í 
hvernig ég ætti að halda upp á þetta 
afmæli. Ein hugmyndin gekk út á 
að taka fjölskylduna mína með til 
útlanda um jólin en ekki var tekið 
vel í það að fara af landi brott. 
Það verður kannski um fimmtugs-
afmælið. En ég hef dottið niður á 
hugmynd sem ég verð nú líklega að 
standa við ef ég nefni hana í blaðinu 
hjá þér. Ég er að hugsa um að halda 
tónleika, setja saman hljómsveit og 
taka nokkur lög fyrir vini og ætt-
ingja en ég ætla að leyfa jólastress-
inu að ganga yfir áður. Ég mun ekki 

kalla það afmæli, bara kalla á fólk og 
spila nokkur lög.“

Ertu liðtækur hljóðfæraleikari? 
„Ég er svona skítsæmilegur á nokk-
ur hljóðfæri en er ekki framúrskar-
andi á neitt. Ætla bara að syngja og 
kannski grípa í gítar og fá einhverja 
vini mína með mér.“

Þegar Björn Hlynur varð þrítugur 
kveðst hann hafa haldið upp á afmæl-
ið í London. „Það var þegar við vorum 
að sýna Rómeó og Júlíu á West End,“ 
rifjar hann upp. „Mér finnst ótrúlega 
stutt síðan.“ 

Hann situr ekki aðgerðarlaus leik-
arinn heldur er með mörg og krefj-
andi verkefni í gangi eins og hann 
lýsir. „Ég er að leika í Karitas í Þjóð-
leikhúsinu og svo erum við að fara í 
áframhaldandi tökur á kvikmyndinni 
minni Blóðbergi sem ég byrjaði að 
taka í ágúst. Við tökum nokkra daga 
í byrjun janúar bara um allar triss-
ur hér í Reykjavík og ég er líka að 
klippa efnið sem komið er í myndina. 
Einnig er ég að undirbúa leikrit sem 
ég ætla að sýna með vorinu sem ég 

kalla Móðurharðindin. Ég er höfund-
ur þess. Það er byggt á aðalleikurun-
um Árna Pétri og Kjartani Guðjóns-
sonum og við í Vesturporti gerum í 
samstarfi við Þjóðleikhúsið. Þetta 
fjallar um þá og fleiri í fjölskyld-
unni, meðal annars mömmu þeirra 
sem er mjög skemmtilegur karakter. 
Við ætlum að fara með Móðurharð-
indin í alla landshluta, jafnvel frum-
sýna úti á landi.“ 

Ekki nóg með það. Björn  Hlynur 
er líka að leika í sjónvarpsseríunni 
Ófærð og á að vera mættur þar 
klukkan sex í fyrramálið, sunnu-
dag. „Það verður byrjað í Reykja-
vík og svo verður farið á Siglufjörð 
og Seyðisfjörð, held ég, og treyst á 
að það verði ófærð. Ég var reyndar 
í annarri seríu í ár, hún er bresk en 
var tekin á Reyðarfirði sem átti að 
vera í hlutverki Svalbarða en þar var 
aldrei neinn snjór. Það þurfti að búa 
til hvert snjókorn í vél, sem sýnir að 
það er ekki hægt að stóla á neitt á 
þessu landi, ekki einu sinni snjó – þó 
heitir þetta Ísland.“ gun@frettabladid.is 

Ekkert farinn að örvænta
Þótt Björn Hlynur Haraldsson leikari fagni því í hjarta sínu að verða fertugur má hann ekki 
vera að því að halda upp á það í dag. Hann treystir á að tími gefi st til smá giggs eft ir jól.

„Þetta eru árlegir tónleikar í litlu 
kirkjunni okkar hér í Mosfellsdal, 
þar ætla ég að syngja með blásara-
sextett. Við erum þar nú átjándu 
aðventuna í röð,“ Þetta segir söng-
konan Sigrún Hjálmtýsdóttir, jafn-
vel betur þekkt sem Diddú, um tón-
leika í Mosfellskirkju á morgun, 9. 
des ember klukkan 20. 

Hópurinn samanstendur af tveim-
ur klarínettleikurum, tveimur 
fagottleikurum, tveimur hornleik-
urum og að sjálfsögðu Diddú. „Dag-
skráin er fjölbreytileg og hátíðleg,“ 
lofar hún. „Þar verða meðal annars 

norræn jólalög, ítalskar barokkaríur, 
gamall íslenskur sálmur, verk eftir 
Mozart og fleiri lög sem fólk vill 
heyra á aðventunni!“

Diddú segir tvo úr hópnum útsetja 
öll lögin og gæti þar ýmissa aðgengi-
legra söngva sem alla jafna heyrist 
ekki. „Annar útsetjaranna dvaldi í 
Vínarborg síðastliðið ár við grúsk á 
söfnum borgarinnar og nærliggjandi 
landa og fann ýmislegt sem verð-
ur flutt á tónleikunum,“ segir hún 
og getur þess að miðar séu seldir á 
skrifstofu Mosfellsbæjar og við inn-
ganginn. -gun

Lög sem fólk vill heyra á aðventunni
Hátíðlegir aðventutónleikar verða haldnir í kirkjunni á Mosfelli í Mosfellsdal annað kvöld.

MERKISATBURÐIR
1953 Dwight D. Eisenhower, forseti Bandaríkjanna, heldur 
 annálaða ræðu um ágæti kjarnorkunnar.
1966 Gríska ferjan Heraklion sekkur í Eyjahaf. Um 200 manns 
láta lífið.
1971 Undirritað er samkomulag um stjórnmálasamband á milli 
Íslands og Kína. Ári síðar opna Kínverjar sendiráð í Reykjavík.
1974 Grískir kjósendur hafna því að taka aftur upp konungs-
veldi.
1987 Stofnuð eru samtökin Ný dögun um sorg og sorgarvið-
brögð.
1991 Leiðtogar Rússlands, Hvíta-Rússlands og Úkraínu stofna 
Samveldi sjálfstæðra ríkja.
1991 Rúmenar samþykkja nýja stjórnarskrá í þjóðaratkvæða-
greiðslu.
2006 Leikjatölvan Wii kemur út í Evrópu.

DWIGHT D. EISENHOWER

Hinn vinsæli tónlistarmaður og 
friðarsinni John Lennon féll í val-
inn þennan dag árið 1980. Það var 
geðsjúkur aðdáandi, Mark David 
Chapman að nafni, sem skaut 
hann fjórum skotum í bakið fyrir 
utan Dakota-bygginguna í New 
York, þar sem Lennon og Yoko 
Ono kona hans bjuggu. Þau voru 
að koma úr hljóðveri þar sem þau 
höfðu varið nokkrum klukku-
tímum í upptökur á nýju lagi Ono. 
Lennon hafði gefið Chapman 
eiginhandaráritun sama dag. 

Eftir árásina lagði Chapman frá 
sér byssuna og settist á gang-

stéttina þar sem lögregla handtók hann. Lennon var fluttur á 
Roosevelt-sjúkrahúsið, en sökum mikils blóðmissis lést hann 
á leiðinni þangað. Strax og fréttinni af láti hans var útvarpað 
safnaðist fólk saman fyrir utan heimili hans, baðst fyrir, söng lög 
hans og kveikti á kertum.

ÞETTA GERÐIST 8. DESEMBER 1980

John Lennon var 
skotinn til bana

LEIKARINN  „Ég er að hugsa um að halda tónleika, setja saman hljómsveit og taka nokkur lög fyrir vini og ættingja en ég ætla að leyfa jóla-
stressinu að ganga yfir áður.“ FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

JOHN LENNON

 Ég er svona 
skítsæmilegur á 

nokkur hljóðfæri 
en er ekki fram-

úrskarandi á 
neitt. Ætla bara 

að syngja og 
kannski grípa í 
gítar og fá ein-

hverja vini mína 
með mér.

Í MOSFELLSKIRKJU  Hópurinn ætlar meðal 
annars að flytja norræn jólalög, ítalskar 
barokkaríur og verk eftir Mozart.



Góð slökun Nuddpúðann má nota á háls, bak, hendur og fætur. MyNd/Pjetur

upplýsinGar www.logy.is, logy@logy.is og í síma 588 2580 og 661 2580. Sent er frítt á höfuðborgarsvæðinu en 
einnig er sent í póstkröfu. Púðann má einnig kaupa í Sýrusson hönnunarhúsi Síðumúla 33 fram til jóla.

Þeir sem prófa Miniwell Twist 
nuddpúðann verða dolfallnir enda 
eru bestu meðmælin sem við fáum 

þau að fagmenn á borð við sjúkraþjálfara 
og nuddara nota púðann í meðferðum 
hjá sér,“ segir Margrét Sæberg nuddari, 
sem rekur fyrirtækið Logy ásamt manni 
sínum Guðmundi Hallbergssyni. Mar-
grét var við nám í iðjuþjálfun í Danmörku 
þegar hún kynntist púðanum sem notaður 
var við endurhæfingu. „Við ákváðum að 
flytja þessa þýsku gæðavöru til Íslands en 
strangar reglur eru hjá framleiðandanum 
þýska, Casada, um að aðeins einn um-
boðsaðili sjái um sölu á púðanum í hverju 
landi,“ lýsir Margrét en með því að selja 
púðann til fagaðila og viðskiptavina milli-
liðalaust ná þau hjónin að bjóða hann á 
frábæru verði. „Það er gaman að segja frá 
því að við bjóðum púðann á besta verði 
í heiminum. Fólk hefur jafnvel ætlað að 
kaupa hann í Þýskalandi en uppgötvað að 
það fær púðann enn ódýrari hjá okkur,“ 
segir hún glaðlega.

Margrét og Guðmundur hafa unnið 
ötullega að því að kynna púðann á Íslandi 
frá árinu 2008. „Við höfum tekið þátt í 
fjölda sýninga, verið á bæjarhátíðum og 
á ganginum í Kringlunni. Þá komum við 
einnig í fyrirtæki sem óska eftir því,“ segir 

Margrét. Margir hafa keypt púðann fyrir 
kaffistofur starfsmanna. „En bestur er 
hann heima í sófanum, já eða í jólapakk-
ann hvort sem er til ástvina eða duglegra 
starfmanna.“

Margrét segir eiginleika nuddpúðans 
fjölþætta og að hann nýtist við að nudda 
ýmis svæði líkamans, allt frá hálsi og baki 
til handa og fóta. „Nuddpúðinn hentar 
öllum. Bæði einstaklingum með vefjagigt, 
þeim sem þjást af mígreni og íþróttafólki.“

Margrét ítrekar að fyrirtæki geti pantað 
kynningu á nuddpúðanum. Margrét mun 
kynna púðann í World Class í Laugum 9. 
og 10. desember frá klukkan 14 til 18, 11. 
desember frá 14 til 16 og í World Class 
Egilshöll 16. desember frá 15 til 18.

Miniwell TwisT
l	Hiti

l	Nuddar í báðar áttir

l	Hægt að nota í bíl

l	Slekkur á sér eftir 15 mínútur

l	Nuddar háls, bak, fætur og hendur

l	Ólar sem auðvelda færslu á púðanum

l	Góð reynsla hjá fólki með gigt

l	Mýkir upp auma vöðva eftir hlaup og æf-
ingar.

Miniwell TwisT
loGy kynnir Nuddpúðinn Miniwell Twist frá þýska gæðafyrirtækinu Casada 
hentar öllum, allt frá gigtveikum til íþróttafólks. Sjúkraþjálfarar nota púðann 
við endurhæfingu. Nuddpúðinn er á tilboði til jóla.

GoTT verð „Hag-
stæðasta verðið á 
púðanum er hjá okkur 
á Íslandi. Það er ekki 
alltaf dýrast að versla á 
klakanum góða,“ segir 
Margrét og óskar lands-
mönnum gleðilegra og 
afslappaðra jóla.
MyNd/Pjetur

jólaTilboð
Púðinn er á jólatil-
boði á 25 þúsund 
krónur en venju-
legt verð er 32 
þúsund.

laMb oG borð
Fyrirtækið bD, barcelona design, 

hefur í mörg ár framleitt húsgögn eftir 
hugmyndum salvador Dalí. nú hefur bD 

framleitt borð í líki lambs. aðeins tuttugu 
slík eru til og eitt svart.

www.weber.is 

Tilvalið í jólapakka grillarans 
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður aug lýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum 
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu 
daglega.

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

ÁSTRÍÐA
„Í vor þegar ég átti 
að fara að hætta 
að vinna vegna 
aldurs þá ákvað 
ég að gera eitt-
hvað róttækt í mál-
unum, bætti við 
saumavélum og 
datt í hug að fara 
að búa til dúkkuföt. 
Síðan hef ég bara 
ekki stoppað.“

Sigurrós Ríkharðsdóttir átti sér 
lengi draum um að eiga almenni-
legar saumagræjur. Hún fékk sér 

bróderingarvél fyrir nokkrum árum sem 
hana var búið að dreyma um í nokkur 
ár áður en hún lét verða af því að kaupa 
hana. „Þegar ég fékk bróderingarvél-
ina fór ég að bródera ýmislegt, merkja 
handklæði, sængurver og annað. Í vor 
þegar ég átti að fara að hætta að vinna 
vegna aldurs þá ákvað ég að gera eitt-
hvað róttækt í málunum, bætti við 
saumavélum og datt í hug að fara að 
búa til dúkkuföt. Síðan hef ég bara ekki 
stoppað,“ segir Sigurrós og hlær. 

Hún segist hafa fengið góð viðbrögð 
við fötunum, að fólk sé ánægt með 
þau og hún glöð með að geta dundað 
sér í saumaskapnum. „Mamma var 
mikil saumakona og ég hjálpaði henni 
stundum. Svo hef ég saumað föt á sjálfa 
mig í gegnum tíðina og saumaði nánast 
öll föt á börnin mín þegar þau voru 

lítil.  Annars eru dúkkufötin aðallega 
til komin vegna barnabarnanna, ég á 
 þrettán stykki. Ég er bara með sauma-
starfið í einu herbergi hérna heima og 
svo kaupi ég afgangsefni til að nota 
í litlu fötin. Við þetta nota ég þrjár 
saumavélar, ég læt bróderingarvélina 
gera púða fyrir mig á meðan ég sauma 
dúkkufötin. Ég hef fyrir kostnaði með 
þessu en held að ég myndi ekki hafa 
það af ef ég hefði ekkert að gera.“

Sigurrós segist vera óskaplega mikil 
dellumanneskja. „Ég þarf alltaf að vera 
að gera eitthvað og tek tímabil þar sem 
ég geri mikið af einhverju. Til dæmis 
vann ég með gler á tímabili, á öðrum 
tíma var ég alltaf að þæfa og svo hef ég 
prjónað mikið í gegnum tíðina.“

Hún vinnur enn í hlutastarfi á sauma-
stofu þar sem hún gerir björgunarnet 
fyrir sjómenn. „Það á þó lítið skylt við 
dúkkufötin,“ segir Sigurrós og hlær. 

 ■ liljabjork@365.is

TÍSKUDÚKKUR 
SAUMASKAPUR   Sigurrós Ríkharðsdóttir saumar dúkkuföt af miklum móð. 
Fötin eru vönduð og líta dúkkurnar út eins og flottustu fyrirsætur í þeim. 

BRÓDERAÐ
Sigurrós býr til bród-
eraða púða, meðal 
annars með myndum úr 
Disney-kvikmyndum.

SIGURRÓS 
gerir lítil föt á 
dúkkur sem 
eru eins og föt 
á fólk.
MYND/GVA

Það tekur ekki langan tíma að út-
búa þetta góðgæti. Gott að eiga í ís-
skápnum ef mann langar í eitthvað 
gott á aðventunni eða til að bjóða 
gestum. Þetta konfekt er ákaflega 
gott og ekki síður hollt. Uppskriftin 
ætti að gefa 40 mola. 

400 g dökkt súkkulaði, 70%
2 dl hnetur og möndlur að eigin vali
2 dl þurrkaðir ávextir, rúsínur, 
 apríkósur og fleira

Ristið hnetur og möndlur í ofni við 180°C 
í um það bil tíu mínútur. Þá verða þær 
stökkar og bragðgóðar. 

Skerið súkkulaðið niður og setjið í 
skál. Bræðið yfir vatnsbaði. Setjið hnetur, 
möndlur og ávexti út í súkkulaðið þegar 
það er bráðnað. 

Notið teskeiðar og búið til jafn-
stóra toppa. Setjið á bökunarpappír. 
Látið standa í ísskáp þar til súkkulaðið er 
stífnað. Geymið í ísskáp.

HEIMAGERT OG HOLLT SÆLGÆTI

OFBOÐSLEGA GÓÐAR Þetta er nammi sem auðvelt er að gera. Ekki sakar að þetta er 
hollt nammi.

Save the Children á Íslandi

Fæst í apótekum og heilsubúðum

Góð melting styrkir ónæmiskerfið

Stjórnaðu bakteríu-
flórunni með OptiBac
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fonix.is  Hátúni 6a  105 Reykjavík  S. 552 4420
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Túngata 14 í Reykjanesbæ er fastur 
viðkomustaður margra bæjarbúa 
og utanbæjarmanna vikurnar fyrir 

jólin enda húsið með eindæmum skraut-
legt og litfagurt. Húsið er kallað Jólahús 
barnanna á þessu tímabili enda skreytt 
með þarfir yngsta aldurshópsins í huga 
að sögn eiganda þess og yfirskreytingar-
meistara, Hallbjörns Sæmundssonar. 
Húsið stendur í gamla bænum í Keflavík 
og var byggt árið 1926. Það er rautt á 
lit með hvítu þaki og nokkuð jólalegt í 
útliti og því sérstaklega heppilegt undir 
skrautlegar jólaskreytingar.

„Ég byrjaði að skreyta húsið fyrir um 
sextán árum. Upphaflega var þetta hóf-
legt en skrautið varð meira með hverju 
árinu sem leið. Ég hef smíðað eitthvað 
sjálfur og keypt annað en ég legg minni 
áherslu á jólaljósin en þeim mun meiri 
á ýmsar fígúrur enda skreyti ég með 
þarfir barna í huga. Þau hafa miklu meira 
gaman af ýmsum fígúrum en fallegum 
jólaljósum enda koma þau mikið hingað, 
ekki síst í hópum frá leikskólum bæjar-
ins.“

Það eru þó ekki bara yngsta kyn-
slóðin sem hrífst af húsi Hallbjörns. 
„Hér er nánast stanslaus umferð allan 
sólarhringinn vikurnar fyrir jólin. Margir 
taka myndir og þegar bláu ljósin eru 
sem mest heldur maður stundum að 
það sé kviknað í. Hingað koma ekki 
bara leikskólahópar heldur bæjarbúar 
á öllum aldri og ekki síst eldri borgarar. 
Margar rútur frá höfuðborgarsvæðinu 
stoppa hér við en margir heimsækja 
Reykjanesbæ á þessum árstíma enda 
mörg falleg jólahús hér. Bærinn breytist 
í hálfgerða paradís á þessum árstíma. 
Það er líka gaman að heyra um fólk 
sem heimsækir húsið árlega. Ég ræddi 
til dæmis við ömmu í fyrra sem mætir 
hingað á hverju ári með barnabörnin sín 
úr Reykjavík.“ 

Mikil vinna felst í því að setja upp 
skrautið en hún hefst vanalega um 
miðjan nóvember. „Þetta er mjög tíma-
frekt verkefni sem krefst vandvirkni. Það 
þýðir ekkert að henda þessu upp hingað 
og þangað heldur þarf að vanda vel til 
verks. Ég set skrautið upp einn og vil 
enga hjálp við það. Sjálfur er ég orðinn 
löglegt gamalmenni og orðin svolítið full-
orðinn fyrir þetta príl en ef ég get þetta 
ekki einn þá er kominn tími til að hætta 
þessu.“ ■ starri@365.is

FÍGÚRUR FYRIR 
KRAKKANA
JÓLAHÚS  Fjöldi fólks leggur leið sína í Reykjanesbæ fyrir jólin enda mörg 
 falleg jólahús í bænum. Eitt þeirra er Jólahús barnanna en eigandi þess 
skreytir húsið árlega með þarfir yngstu barnanna í huga.

GLAÐLEGT Hallbjörn skreytir Jólahúsið með þarfir barnanna í huga.
 MYND/VÍKURFRÉTTIR

MIKIÐ SKREYTT Stanslaus umferð er fyrir utan Jólahúsið vikurnar fyrir jólin. MYND/VÍKURFRÉTTIR

SKREYTIR Hallbjörn Sæmundsson undirbýr skreytingar á Jólahúsi barnanna í 
Reykjanesbæ. MYND/VÍKURFRÉTTIR

SPORTÍS
  MÖRKIN 6  108 REYKJAVÍK  S:520-1000  SPORTIS.IS

GRÍPTU GÆSINA
SETTU ALVÖRU GÆÐI Í JÓLAPAKKANN!
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FASTEIGNIR.IS
8. DESEMBER 201449. TBL.

Fasteignasalan Fold, sími 552-
1400 kynnir: Mikið endurnýjuð 
íbúð á fyrstu hæð/jarðhæð við 
Gnoðarvog með sérinngangi 
og fjórum herbergjum. Bókið 
skoðun hjá sölumönnum 
Foldar.

Íbúðin er með sérinngangi. For-
stofan er með flísum á gólfi og 
fatahengi. Gangur er með 

parketi á gólfum og skápum. 
Eldhúsið er með fallegri hvítri 

innréttingu og borðkrók. Tvö 
svefnherbergi með parketi á gólfi. 
Stofur eru rúmgóðar með útgengi 
út á suðursvalir, auðvelt er að 
breyta annarri stofunni í herbergi. 
Baðherbergi með baðkari og 
glugga. Rúmgóð geymsla með hill-
um innan íbúðar.

Sameiginlegt þvottahús er á 
hæðinni og sameiginleg geymsla 
undir stiga. Möguleiki á að hafa 
þrjú svefnherbergi. Björt og falleg 
jarðhæð með suðursvölum og sér-
verönd við inngang. 

Nánari upplýsingar hjá sölumönn-
um Fold fasteignasölu, Laugavegi 

170, sími 552-1400. Þjónustusími 
eftir lokun er 694-1401.

Sérhæð við Gnoðarvog

Falleg íbúð við Gnoðarvog.

Gullengi 4 - 112 Grafarvogur 

 
Falleg og vel skipulögð 132,1 m2, 5 
herbergja endaíbúð með sérinngangi 
á 2. Hæð. Sérgeymsla í kjallara.  
V. 37,9 m.

Viðarás 19 - 110 Reykjavík 

 
Mjög falleg 202,2 m2 efri sérhæð 
ásamt bílskúr. Suðursvalir og stór af-
girt timburverönd. Hellulagt bílaplan. 
Fjögur svefnherbergi. V. 45,9 m.

Álfkonuhvarf 21 - 201 Kóp. 

 
Björt og falleg 128,5 m2, 4ra herb. 
endaíbúð á 2. hæð, ásamt bílastæði í 
bílakjallara í lyftuhúsi. V. 36,9 m.
Brekkuás 8 - 221 Hafnarfjörður 

 
328,8 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum við Brekkuás 8 í Hafnarfirði. 
Fjögur svefnherbergi. Tvö baðher-
bergi. V. 57,9 m.

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:30 til 18:00
Mjög falleg 70,1 m2, 2ja 
herbergja íbúð á jarðhæð með 
stórri timburverönd við Núpa- 
lind 4 í Kópavogi. Góð stað-
setning miðsvæðis í Kópavogi 
rétt við Smáralind verslunar- 
miðstöð, leik og grunnskóla og 
aðra þjónustu. V. 24,9 m.

Mjög glæsilegt 241,1 m2  
einbýlishús með innbyggð- 
um bílskúr við Svöluás 46 í 
Hafnarfirði. Flottar innréttingar 
og gólfefni. Hellulagt bílaplan 
og fallegur garður með stórri 
timurverönd í suðvestur.  
V. 59,7 m.

Núpalind 4 - 201 Kópavogur 

Svöluás 46 - 221 Hafnarfjörður 

Rúmgóð og falleg 123 m2, 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð með glæsilegu útsýni, 
ásamt bílastæði í bílakjallara. Íbúðin 
skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu 
og borðstofu. Stór sérgeymsla í kjallara 
fylgir eigninni. V. 33,9 m.

Gerplustræti 25 -270 Mosfellsbær 

236,1 m2 einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr og aukaíbúð í kjallara við Álmholt 
í Mosfellsbæ. Um er að ræða 140,2 m2 
einbýlishús á einni hæð ásamt 48,2 m2 
tvöföldum bílskúr og 47,7 m2 aukaíbúð í 
kjallara. Góð staðsetning. 926 m2 ófrá-
gengin lóð og stórt bílastæði. V. 45,9 m.

Álmholt 6 - 270 Mosfellsbær 

254 m2 endaraðhús með aukaíbúð í  
kjallara við Brekkutanga 12 í Mosfellsbæ. 
Eignin er skráð 254 m2, þar af íbúð á 
þremur hæðum 228,1 m2 og bílskúr 25,9 
m2. Skipti möguleg á minni eign.

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:00 til 17:30
Mjög fallegt 174,2 m2 5-6 herbergja ein-
býlishús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr við Arnartanga 77 í Mosfellsbæ. 
Vinsæl staðsetning. Gróinn garður með 
veröndum. Hellulagt bílaplan. V. 49,8 m

Brekkutangi 12 -270 Mosfellsbær 

Arnartangi 77 - 270 Mosfellsbær 
Falleg 57,9 m2, 3-4ra herbergja 
íbúð á efstu hæð í 4ra hæða 
fjölbýlishúsi við Laugaveg 83 
í Reykjavík. Íbúðin skiptist í 
tvö svefnherbergi, geymslu-
loft sem er búið að innrétta, 
baðherbergi, eldhús og stofu. 
V. 29,9 m.

Laugavegur 83 - 101 Reykjavík 

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Vantar 
eignir á skrá 

Frí  
verðmat 

Rúmgóð 3ja herbergja, 97,2 fm 
Innangeng bílageymsla, 1 stæði 
fylgir 
Jarðhæð 

Sólpallur 
Þvo ahús innan íbúðar 
Einn eigandi frá upphafi 

Opið hús þriðjudaginn 9. des. kl. 17:00 - 17:30 
31,9m 

 

Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

Naustabryggja 18 íb.0107 

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  



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

164,2 fm. eign í Þingholtunum. Annars vegar 3ja
herbergja rúmgóða íbúð og hins vegar vinnustofu
í kjallara í góðu steinsteyptu húsi á mjög góðum
stað í hjarta miðborgarinnar. Aukin lofthæð er í 
íbúðinni og eignin hefur verið mikið endurnýjuð
nýlega. Íbúðin er 97,2 fm. að stærð með skjólgóðri
verönd til suðurs. Vinnustofa í kjallara er 67,0
fermetrar að stærð með sér inngangi bakatil.

Verð 39,9 millj.

Eign sem getur hentað undir t.d. skrifstofur 
eða heildverslun

Grundarstígur. Íbúð og vinnustofa í miðborginni

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, eikarparketi og búið að flísaleggja
baðherbergi og þvottaherbergi. Sérsmíðaðar
innréttingar. Staðsetning er afar góð í miðbæ
Garðabæjar. 

Verð 33,4 millj.

Kirkjulundur 12 – Garðabæ. 2ja herbergja íbúð

REYNIBERG

Reyniberg - Hafnarfirði
221,4 fm. einbýlishús að meðtöldum 43,0 fm. bílskúr á einni hæð á frábærum stað í Setbergslandinu í Hafnarfirði. Fimm rúmgóð
herbergi. Rúmgóð stofa. Eldhús með hvítlakkaðri innréttingu og góðum borðkrók. Falleg ræktuð lóð með afgirtri viðarverönd
með heitum potti. Hellulögð innkeyrsla. Stutt í alla þjónustu og skóla. Verð 52,9 millj.

Eyvindarholt - Einstök staðsetning á Álftanesi.
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. Eignin stendur á einum besta stað á Álftanesinu með ótrúlegu útsýni til Bessastaða og víðar.

EYVINDARHOLT

Falleg og vel skipulögð efri sérhæð í tvíbýlishúsi.
Íbúðinni fylgir stæði í bílgeymslu og sér geymsla
er við stæðið. Stofa, borðstofa og eldhús í opnu
rými. Fjögur svefnherbergi með möguleika á því 
fimmta. Bæði baðherbergi og gestasnyrting. 
Þvottaherbergi innan íbúðar.  Miklar og vandaðar
innréttingar. 
Tvennar svalir eru á íbúðinni og mjög fallegt og
víðáttumikið útsýni, m.a. fjallsýn.

Verð 44,9 millj.

Klappakór - Kópavogi. 5 herbergja efri sérhæð

GRETTISGATA –  MA IKIÐ ENDURNÝJUÐ. 
90,0 fm. íbúð á 1. hæð með stórum suðursvölum og sér
bílastæði á lóð í miðborginni.  Íbúðin hefur verið mjög
mikið endurnýjuð á sl. mánuðum, m.a. eldhúsinnréttingar
og tæki, gólfefni o.fl.  Nýtt tvöfalt gler, nýjir gluggar og nýtt
svalahandrið. Svalir til suðurs.

NÚPALINDPP  – KÓP. YFIRB. SVALIR.
Mjög falleg og vel skipulögð 98,9 fm.  íbúð á 4. hæð að með-
talinni sér geymslu í kjallara í góðu lyftuhúsi. Sér bílastæði í 
bílageymslu. Innréttingar úr kirsuberjaviði. Stofa með gluggum
til suðurs og austurs og yfirbyggðum svölum. Rúmgott hol
með sjónvarpsaðstöðu.

ÁLAKVKK ÍSL. SÉRINNGANGUR. 
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 svefnherbergi. Geymsla innan íbúðar og þvottaað-
staða á baðherbergi. Íbúðin er laus strax.

LANGAMÝRI - GBÆ. SÉRINNGANGUR.
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 62,4 fm. íbúð á neðri hæð
með sérinngangi og sér garði. Íbúðin skiptist í forstofu, hol/
vinnuaðstöðu, stofu og borðstofu með útgengi í garð, opið
eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Búið er að endurnýja
m.a. baðherbergi og gólfefni. Sér bílastæði 34,9 millj. 34,9 millj.24,9 millj.21,9 millj.

3JA HERBERGJA3JA HERBERGJA2JA HERBERGJA

LAUS TIL 

AFHENDINGAR STRAX

22JJAA HHEERRBBEERRGGJJAA

Glæsilegt og einstaklega vel staðsett 258,8 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í lyftuhúsi við Borgartún (gamla rúgbrauðs-
gerðin). Eignin var endurnýjuð að mestu árið 2007 og síðar með vönduðum innréttingum, gólfefnum og hurðum. Hluti
skrifstofa eru lokaðar af með léttum veggjum og gleri. Mikil lofthæð um 4 metrar og stórir gluggar með útsýni til vesturs
og norðurs sem gefa rýminu skemmtilegt yfirbragð. Eignin er laus til afhendingar frá 1. janúar 2015.

Glæsileg 136,6 fm. útsýnisíbúð með suðursvölum á 12. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi á sjávarkambinum við Vatns-
stíg auk sér bílastæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu í kjallara hússins. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og
smekklegan 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.

Borgartún 6. - Glæsilegt skrifstofuhúsnæði - Til leigu eða sölu.

Vatnsstígur. Glæsileg útsýnisíbúð á 12. hæð.  

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

Verð 49,9 millj.

Aratún - Garðabæ.

LAUS

STRAX



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

Verð 54,9 millj.

Laugarásvegur.  4ra – 5 herbergja útsýnisíbúð.

OPIÐ HÚS

Á M
ORGUN

109,2 fm. neðri sérhæð að meðtaldri 2,8 fm. sér
geymslu í þríbýlishúsi í vesturbæ Reykjavíkur. 25,1
fm. bílskúr fylgir eigninni. Hæðin var öll endurnýjuð 
fyrir nokkrum árum og var þá skipt um innréttingar,
innihurðir og gólfefni og vatns- og frárennslislagnir
endurnýjaðar. Svalir til suðvesturs út af stofum.
Tvö herbergi. Eignin er afar vel staðsett með
glæsilegu útsýni til sjávar.

Verð 51,0 millj.

Sörlaskjól. Neðri sérhæð. 

LANGAMÝRI - GARÐABÆR
Fallegt 305,8 fm. endaraðhús, tvær hæðir og ris með góðri lofthæð, að meðt. 34,8
fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr. Rishæðin er með góðri lofthæð og fjórum þak-
gluggum. Stórar samliggjandi stofur með útgangi á tvennar svalir. Einnig svalir út af 
hjónaherbergi á efri hæð/rishæð. 5 herbergi. Möguleiki er að gera einstaklingsíbúð á
neðstu hæðinni. Mikil hellulögn er fyrir framan hús og bílskúr.

STRÝRR TUSEL - REYKJAVÍK.
Vel skipulagt einbýlishús á tveimur hæðum samtals að gólffleti 219,0 fm. að með-
töldum 48,6 fm. bílskúr. Samliggjandi stofur með aukinni lofthæð. Sólskáli. Eldhús
með útgangi á lóð. Fjögur herbergi auk sjónvarpsstofu þar sem möguleiki væri
að útbúa herbergi í hluta rýmisins. Lóðin er 754,0 fm. að stærð  ræktuð og með
hellulagðri verönd. Eign í grónu og skjólsælu hverfi.

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS Á FLÖTUNUM Í GBÆ. 
210,4 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 48,8 fm. innréttuðum bílskúr.
Húsið var nánast allt endurnýjað hið innra og ytra fyrir ca. 5 árum síðan og er í mjög
góðu ástandi. 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.

NAUSTABRYGGJA – 7A HERBERGJA ÍA BÚÐ
Glæsileg 210,6 fm. 7 herbergja íbúð á tveimur efstu hæðum hússins auk sér stæðis
í bílageymslu. Íbúðin er öll hin glæsilegasta. Ljóst parket er á gólfum og innihurðir 
og innréttingar eru úr ljósum viði.Verulega aukin lofthæð er á efri hæð íbúðarinnar 
eða allt að 5,0 metrar og innbyggð lýsing er í flestum loftum.  Rúmgóðar stofur. Tvö 
baðherbergi. Flísalagðar svalir til vesturs.

HAUKSHÓLAR. FRÁBÆR ÚTSÝNISSTAÐUAA R
277,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með séríbúð á neðri hæð og bílskúr á
frábærum útsýnisstað. Eignin er upphaflega innréttuð á vandaðan og smekklegan 
hátt og eru innréttingar hannaðar af Lovísu Christiansen. Rúmgott hol/setustofa
með arni sem hannaður er af Vífli Magnússyni. Miklar innréttingar í eldhúsi. Ræktuð
lóð með um 40 fm. verönd. Mikils útsýnis nýtur frá eigninni.

BLIKANEKK S – GARÐABÆ
Glæsilegt og vel staðsett um 265 fm. einbýlishús á tveimur pöllum á sunnanverðu 
Arnarnesi. Húsið var allt innréttað uppá nýtt árið 2006 m.a. voru bæði baðherbergi 
endurnýjuð, lagður gólfhiti í allt húsið og skipt um raflagnir og neysluvatnslagnir. 
Rúmgóðar og bjartar samliggjandi stofur, vandað eldhús með hvítum sprautulökk-
uðum innréttingum. Lóðin er nýlega mikið endurnýjuð.

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

SÓLTÚN- 4RA – 5 A HERBERGJA ÍA BÚÐ Á EFSTU HÆÐ
Mjög góð 141,9 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum, 8. hæð og ris, að
meðtaldri 8,5 fm. sér geymslu í kjallara. Íbúðinni fylgir sér stæði í bílageymslu.
Samliggjandi setu- og borðstofa. Svalir til austurs. Eldhús er hálfopið í stofu með
vönduðum innréttingum. Þrjú herbergi. Innbyggð ljós eru í loftum neðri hæðar. 
Þrefalt gler er í öllum gluggum, sem eru álgluggar.

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

66,0 millj.

99,0 millj.

54,9 milllj.

54,9 millj.

32,3 millj.

52,9 millj.

54,0 millj.

64,9 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA - 6 HERBERGJA

HOFAKUR

Verð 45,9 millj.
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Hofakur 7 - Garðabæ. 4ra 
herbergja íbúð útsýnisíbúð.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  

Glæsileg 142,8 fm. íbúð á 1. hæð með suðursvölum og frábæru
útsýni auk sér bílastæðis í bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð
á vandaðan og smekklegan máta. Eikarparket er á gólfum og
innréttingar og innihurðir eru úr eik. Bjartar stofur með útengi á
stórar svalir til suðurs með frábæru útsýni. Húsið að utan er klætt
með áli og því viðhaldslítið. Stór sér geymsla í kjallara með góðri
lofthæð og gluggum. Frábær staðsetning mjög miðsvæðis
og stutt í skóla og aðra þjónustu.

Íbúð merkt 0101.
Verið velkomin.

VEGNA MIKILLAR SÖLU ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM EIGNA Á SÖLUSKRÁ.

SKOÐUM OG METUM SAMDÆGURS - SANNGJÖRN SÖLUÞÓKNUN



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 SPÓAHÓLAR 20  
- ENDURNÝJUÐ EIGN. 

Glæsileg endurnýjuð 3ja herb. 80,4 fm íbúð á 1.hæð í litlu vel staðsettu fjölbýli. 
Nýjar flottar hvítar innréttingar, nýjar eikarinnihurðir, fataskápar, gólfefni , 
eldhús og baðtæki o.fl. Mjög gott skipulag. Fallegt útsýni. Íbúðin er til afhend-
ingar við kaupsamning.  Eignin verður sýnd mánudaginn 8.desember milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 23,9 m. 8448

 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 
mánudaginn 8.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 25,9 m. m. 8418

 LEIFSGATA 24 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Falleg og mikið uppgerð 96,9 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð við Leifsgötu 
í Reykjavík. Eignin er frábærlega staðsett á eftirsóttum stað miðsvæðis með 
nýlegu eldhúsi, ofnum og ofnalögnum og nýjum gólfefnum.  Eignin verður 
sýnd mánudaginn 8.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,9 m. 8402

MARTEINSLAUG 3 113 RVK. 
ÍBÚÐIR 201, 302 OG 40 

Þrjár fallegar 3ja herbergja íbúðir í álklæddu lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Sérinngangur af svalagangi. Góð tæki í eldhúsi og fylgir inn- 
byggð uppþvottavél. Rúmgóð stofa og góðar svalir. Tvö rúmgóð svefnherb. 
Parket og flísar á gólfum. Laus strax, sölumenn sýna.  Eignirnar verða sýndar 
þriðjudaginn 9. desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. Verð frá  29 - 29,9 m. 8383

 VÍÐIMELUR 52 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Falleg og mikið endurnýjuð 89 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð. Íbúðinni 
hefur verið breytt þannig að eldhúsið var fært yfir í borðstofu og opnað á milli 
borðstofu og stofu. Skipting íbúðar: Gangur/hol, hjónaherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofa og tvö barnaherbergi þar sem annað er lítið. Í kjallara er svo 
sameiginlegt þvottahús og tvær sérgeymslur. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
9.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 36,9 m. 8454

 ÞÓRÐARSVEIGUR 4 113 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-02. 

LAUS  STRAX. 3ja herbergja 84,5 fm falleg íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Sér inngangur er af svalagangi. Fallegt útsýni. Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 9.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 27,5 m. 
8386

KRISTNIBRAUT  27 113 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

Glæsileg 105,7 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í vönduðu vel staðsettu fjöl-
býlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Glæsilegt útsýni til norðurs og vesturs 
frá Úlfarsfelli að Snæfellsjökli og yfir borgina. Vandaðar innréttingar.  Góðar 
suðursvalir. Stór herbergi. Sérþvottahús innan íbúðarinnar.    Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 9.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,9 m. 4481

 HLAÐBREKKA 1 KÓP. 
EFRI HÆÐ OG BÍLSKÚR.

Falleg mjög vel skipulögð 130 fm efri sérhæð í góðu þríbýli sem byggt var 
1994. Innb. 28,2 fm bílskúr. Glæsilegt útsýni. 3. svefnherb. Suður svalir. Parket. 
Frábær staðsetning. Stutt í skóla og aðra góða þjónustu.   Eignin verður sýnd 
miðvikudaginn 10.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 34,9 m. 4305

 LAUGARNESVEGUR 87, 105 RVÍK 
- GLÆSILEG ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ

Glæsileg 110,5 fm íbúð með fallegu útsýni á 6. hæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í 
bílskýli. Húsið er klætt álklæðinu.  Byggingaraðili er ÍAV. Sér inngangur er í 
íbúðina af svölum. Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi og sér þvottahús. Allar innréttingar í íbúðinni eru sérsmíðaðar úr 
hlyni og graníti og eru með fleiri skápum en gengur og gerist.  V. 43 m. 8451

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. Í kjallara er 65 
fm 2ja herbergja íbúð sem er einnig til sölu. V. 67 m. 8412
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þriðjudag

Fallegt og velhannað 333,9 fm einbýli á Seltjarnarnesi. Húsið hefur fengið gott viðhald 
en að mestu upprunalegt að innan. Mikil lofthæð er í stofu og er húsið opið og er 
auðvelt er að breyta skipulagi. Tvöfaldur bílskúr. Húsið er laust til afhendingar.   
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 9.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
Tilboð 2302

Fornaströnd 9 - 170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS 

þriðjudag



 EINBÝLI

Móvað - einstakur staður 110 Rvk.
Vandað, einstaklega vel skipulagt og glæsilega hannað 
ca 240 fm einbýlishús á jaðarlóð við Bugðuna og er 
friðað svæði suður og suðaustur af húsinu. Glæsilegar 
sérsmíðaðar innréttingar úr hnotu, mikið skápapláss 
og sérsmíðaðar hillur í stofu og sjónvarpsstofu fylgja. 
Hjónasvíta með sérbaðherb og fataherbergi. Stór 
harðviðarverönd og harðviðargirðing. Heitur pottur. 
Eintakt útsýni á fjöllin til suðurs og austurs.  V. 89,5 m. 
8398

Álmholt 6 - 270 Mosfellsbær  
Húsið er samtals 236,1 fm . Efri hæðin er 140,2 fm og 
bílskúr er 48,2 fm tvöfaldur og “aukaíbúð” í kjallara er 
47,7 fm og er það skráð íbúðarherbergi. Efri hæðin er m. 
3 herb. stofu, eldhúsi og baði, neðri hæð er 2ja herbergj. 
Tvöf. bílskúr. Fín staðsetning, stór lóð en grófjöfnuð. 
Laust strax.  V. 45,9 m. 8428

Brekkuás 8 - 220 Hafnarfjörður 
Húsið er samtals 328,8 fm að stærð m. innbyggðum 48,5 
fm bílskúr. Forsteypt einingahús. Húsið er ekki fullbúið en 
íbúðarhæft. Mikið útsýni. 4. svefnherb. Tvö baðherb. Lóð 
grófjöfnuð. Til afhendingar strax.   V. 57,9 m. 8429

Fjóluvellir 7 -  221 Hafnarfjörður  
207,7 fm einbýlishús á einni hæð, eignin er skráð á 
byggingarstig 4 og matsstig 8 en er rúmlega tilbúið til 
innréttinga. fjögur svefnherbergi (3 samkv. teikningu) 
Frágengið hellulagt bílaplan.  Mjög gott skipulag og góð 
staðseting.  V.43,5  m. 8295

Þrastanes 22 - 210 Garðabær 
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. 82 m. 4442

Tjarnarstígur 11 - 170 Seltjarnarnes
Fallegt og einstaklega vel staðsett einbýlishús með 
aukaíbúð. Stór ræktuð lóð með miklum trjágróðri og 
grasflötum. Endurnýjað að hluta m.a nýleg gólfefni 
miðhæðar og nýr stigi milli hæða, raflagnir yfirfarnar , 
drenlagnir endurn. og fl. Tvennar svalir, glæsilegt útsýni.   
V. 59,5 m. 8289

Fléttuvellir 24 - 221 Hafnarfjörður
Glæsliegt mjög vel skipulagt og fallega innréttað 208 fm 
einbýlishús m. innbyggðum 57 fm tvöföldum bílskúr. Flísar 
á öllum gólfum. Fjögur svefnherbergi. Hvítar innrét-
tingar, granít á borðum. Tvö baðherbergi. Innangengt 
í bílskúrinn sem er flísalagður. Góður garður við húsið. 
Laust strax ,sölumenn sýna.  V. 50 m. 4490

 PARHÚS

Þrastarás 35 - 220 Hafnarfjörður
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. Laust strax, sölumenn sýna. . V. 51,4 m. 4443

 RAÐHÚS

Hraunbær 109 D, E og F - 110 Reykjavík 
Hraunbær 109 D,E og F eru glæsileg raðhús á 2.hæðum 
á mjög góðum stað neðarlega í Hraunbænum. Húsin 
er 113,3 fm að stærð. Sérinngangur og sérlóð. Þrjú 
svefnherb. Parket og flísar. Fallegar nýlegar hvítar innrét-
tingar, innb. íssk. og uppþv.vél fylgja. Til afhendingar við 
kaupsamning.  V. 36,0 m. 4468

 HÆÐIR

Viðarás 19 - 110 Reykjavík
Góð 202 fm efri sérhæð í tvíbýlishúsi með innbyggðum 
bílskúr. Góðar suðursvalir og stór timburverönd. Fjögur 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, tvær stofur og eldhús. 
Laus við kaupsamning. V. 45,9 m. 8425

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

Laugarnesvegur 52 - 105 Rvk. íbúð merkt 01-01. 
Tvær íbúðir í endursteinuðu 102 fm húsnæði á einni 
hæð að Laugarnesvegi 52 Reykjavík. Húsnæðið var áður 
verslunarhúsnæði en hefur nú verið breytt í 2ja herbergja 
íbúð og eina stúdíóíbúð sem er ekki samþykkt sem íbúð 
ein og sér. V. 28,9 m. 4536

 4RA-6 HERBERGJA

Hraunbær 22  - 5 herb. og aukaherb.
Falleg ca 110 fm 5 herbergja íbúð á 1.hæð í góðu vel stað-
settu fjölbýli ásamt aukaherbergi. Tvennar svalir. Fjögur 
svefnherb á hæðinni. Endurnýjað baðherbergi , ofna og 
raflagnir og fl.. Góð sameign. Aðgangur að snyrtingu í 
kjallara.   V. 25,9 m. 8453

Naustabryggja 14 - 110 Reykjavík
Skemmtileg og björt 188,3 fm íbúð á 3. hæð, á tve-
imur hæðum, við Naustabryggju, í Reykjavík. Stæði í 
bílageymslu fylgir, tvennnar suðvestur svalir og falleg 
stofa með mikilli lofthæð. Eignin er laus til afhendingar - 
lyklar á skrifstofu. V. 42,9 m. 8421

Álfkonuhvarf 21 - 203 Kópavogur
Góð 128,5 fm 4ra herbergja enda íbúð ásamt stæði í 
bílgeymslu. Sérinngangur er af svölum. Þrjú svefnher-
bergi, stofa, borðstofa, forstofa, eldhús, baðherbergi og 
þvottaherbergi innan íbúðar. Laus við kaupsamning. V. 
36,9 m. 8427

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

 3JA HERBERGJA

Lundarbrekka 10 - 200 Kópavogur
Íbúð 0302 er 3ja herbergja 86,5 fm. Tvö - þrjú herbergi/
eitt tekið af stofu. Parket. Ágætar innréttingar. Fínt útsýni. 
Suðursvalir. Laus strax, lyklar á skrifstofu. . V. 23,9 m. 8426

 2JA HERBERGJA

Geitland 4 - 108 Reykjavík
Góð þriggja herbergja 96,2 fm íbúð á jarðhæð í góðu húsi 
á vinsælum stað í Fossvogi. Á teikningum er íbúðin skráð 
2ja herbergja en er í dag notuð sem 3ja herbergja.  V. 29,9 
m. 8437

Digranesheiði 31 - 200 Kópavogur 
2ja herbergja 59,4 fm íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi á 
fínum stað í austurbæ Kópavogs. Sérinngangur og 
skiptist eignin í forstofu, svefnherberbergi, stofu, eldhús, 
baðherbergi og sameiginlegt þvottahús á hæðinni. Góð 
staðsetning. Eignin er til afhendingar við kaupsamning.  
V. 15,9 m. 4530 

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir.  
• Veglegar innréttingar og stórir gluggar.  
• Svalir með steyptum skilvegg.  
• Örstutt í útivistarparadísina Heiðmörk.  

• Í stuttu göngufæri er Salaskóli, verslun, heilsugæsla  
 og íþróttamiðstöð.  
• Einstök staðsetning og náttúrurík landgæði  
 sem felast í frábæru útsýni.  

• Golfvöllur GKG við túnfótinn. 
• Verð frá 31,9 m.

3727

 Þorrasalir 17 - 201 Kópavogur - Séríbúðir með einstöku útsýni 

TILBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ

BÓKIÐ TÍMA HJÁ SÖLUMÖNNUM
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 9. desember milli kl. 17:00 og kl. 18:00

OPIÐ HÚS



Björt og snyrtileg 3ja herbergja íbúð

Gott skipulag og vel innréttuð eign 

Eftirsóttur kjarna fyrir 60 ára og eldri

Fínar suður svalir, eignin er laus fljótlega. 

Fjölbreytt starfsemi og þjónusta í boði

Gullsmári

Verð: 29,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

Fallegt einbýlishús í suðurhlíðum Kópavogs 

Húsið er endurnýjað að hluta 

Fjögur svefnherbergi, baðherbergi og gestasn. 

Fallegt útsýni, góður bílskúr 

Spennandi tækifæri 

Reynihvammur

Verð: 49,5 millj.Nánar: Atli 899 1178

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

Glæsileg ný 3ja-4ra herb íbúð 5. og efsta hæð, 

fallegt útsýni, tvennar svalir með heitum potti

40 fm bílskúr og stæði í bílageymslu. 

Eign afh. með ljósum, gardínum og parketi 

Laus strax

Vindakór

Verð: 46,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

4ra herbergja 2. hæð 

Stærð 109,8 fm 

Frábær staðsetning 

Afhending haust 2015

Skerjabraut

Verð: 48,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Mjög snyrtileg 3ja herb. íbúð 

Gott skipulag, rúmgóð stofa 

Tvö stór svefnherbergi, góðar svalir 

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu 

Viðhaldslétt hús, snyrtileg sameign 

Tröllakór

Verð: 30,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

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: 42,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Fallegt einbýli 

Stærð 241,1 fm 

4 svefnherbergi 

Innbyggður bílskúr 

Frábær staðsetning

Svöluás

Verð: 59,7 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Glæsileg 136 fm eign með sérinngangi. 

Óhindrað útsýni yfir Elliðavatn og fjöllinn 

í austri. Tvö svefnherbergi ásamt geymslu  

og þvottahús innan íbúðar. 

Vandaðar innréttingar og gott skápapláss.

Fellahvarf 

Verð: 42,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

Stórglæsilegt 400 fm einbýlishús

Suðurgarður og útsýni til Bláfjalla, Bessastaða, 

Snæfellsjökuls og víðar. 

Glænýtt eldhús, tæki og parket

Hraunás

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

Laus strax

Glæsilegt 421 fm einbýlishús 

með 90 fm aukaíbúð

Tvöfaldur bílskúr. Hjólastólaaðgengi 

Íbúð á neðri hæð með sérinngangi 

og bílastæði 

Bleikjukvísl

Verð: TILBOÐ Nánar: Jason 775 1515

Glæsileg íbúð við Hvassaleiti á 5.hæð að 

stærð 112,3 m², VR blokkin  63 ára

Mikið útsýni. Vandaðar innréttingar

Þjónusta frá Reykjavíkurborg í húsinu

Hvassaleiti

Verð: 44,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Falleg íbúð á 2 hæð við Melhaga 94,1 fm 

107 Rvk 4ra herbergja 2 stæði í bílageymslu 

sem eru ekki í fermetratölu 

Góð staðsetning 

Stutt í alla helstu þjónustu 

Melhagi

Verð: 44,9 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

137 fm - á 2 hæðum. 

Tvö baðherbergi

3 svefnherbergi

Þaksvalir

Skerjabraut

Verð: 54,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar. 

Glæsileg 93,9fm 3 herbergja risíbúð á tveimur 

hæðum ásamt 56,5fm suð/vestur svalir með 

vægast sagt frábæru útsýni yfir miðborgina. 

Bankastræti

Verð: 65,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Granaskjól
Glæsileg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð 

123 fermetra neðri sérhæð 

auk 22,3 fermetra bílskúr 

Eignin skiptist í Forstofu, hol, eldhús, 

baðherbergi, 3 svefnherbergi, 

stofu og borðstofu. 

Húsið var málað og viðgert að utan sumarið 

2014 og þak málað og yfirfarið árið 2012

Verð: 49,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir:

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

35 fm svalir

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is



Glæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað 242,2 
fermetra einbýlishús á þessum eftirsótta stað í 
Garðabæ. Eignin er mjög vel skipulögð og skiptist 
í 4 svefnherbergi , tvö baðherbergi, samliggjandi 
bjartar stofur og opið eldhús. Húsið stendur á stórri 
gróðursælli lóð með þremur pöllum. 
Glæsileg eign við eina af vinsælli götum Garðabæjar.

Bakkaflöt

 Nánar: Gunnar 899 5856

Glæsileg 128,0 fm íbúð á 5.hæð 

Þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og stofa 

Vandaðar innréttingar 

Glæsilegt útsýni suðvestur svalir 

Stæði í bílageymslu

Kórsalir

Verð:  39,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Mjög fallegt og afar vel skipulagt 139,6fm 

5-6 herb. einbýlishús á 1 hæð ásamt 40,5fm 

bílskúr. Stór suður verönd. 

Fallegt eldhús og böð. 

Herbergi með baði í skúr með sérinngangi.

Einiteigur

Verð: 48,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Sérlega vel skipulögð og gullfalleg 

4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr á 1. hæð 

Eignin er skráð 114,2 fm að stærð, þar af 

er 21,8 fm. Íbúðin hefur að miklu leyti verið 

endurnýjuð á undanförnum árum.

Bólstaðarhlíð

Verð: 33,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

Mjög falleg og vel skipulögð 84,6fm 

4ra herbergja risíbúð með suður svölum. 

Mjög góð staðsetning í lokaðri 

botnalangagötu. 

Hús og íbúð mjög snyrtilegt. 

Skaftahlíð

Verð: 36,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Falleg sérhæð að stærð 105,6 m² að stærð 

Áhvílandi lán ILS ca. 23 milljónir, getur fylgt 

eigninni. Þrjú góð svefnherbergi

Opið eldhús í borðstofu. Endurnýjað þak 

Vinsæl staðsetning

Mávahlíð

Verð: 37,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Falleg og björt 106 fm, 4ra herbergja 

auk stæðis. Mikil lofthæð í stofum.

Rúmgott risherbergi.

Fallegt útsýni. Frábær staðsetning

Tjarnarmýri

Verð: 38,9 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

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

2ja herb. plús bílskúr. Stærð 98,2 fm. 

Sérinngangur. Bílskúr 24,2 fm.

Stekkjarhvammur

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

Falleg 3ja herbergja. Stærð 101,1 fm.

8. hæð - Lyftuhús. Glæsilegt útsýni

Stæði í bílageymslu

Drekavellir

Verð: 29,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Sjarmerandi 116 fm einbýli 

Frábær staðsetning. Aukin lofthæð í stofu 

og holi. Eign sem kemur á óvart.

Laufásvegur

Verð: 44,7 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Einbýlishús 288,8 fm. Frábær staðsetning 

Tvöfaldur bílskúr. Þarfnast standsetningar

Trönuhólar

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

Framnesvegur 6

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8. des. kl. 17:15-18:00

Mikið endurnýjuð og vel skipulögð 90,8 fm 

3ja herbergja íbúð Búið er að endurnýja 

baðherbergi, eldhús, gólfefni, hurðir o.fl Sér 

bílastæði og stór garður fylgir eigninni. 

Brekkutangi 12, 
Mosfellsbæ

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9. des. kl. 17:00-17:45

254 fm endaraðhús m. bílskúr 2-3 herbergja 

aukaíbúð í kjallara m. sérinngang

Aðalíbúð m. 4 svefnherbergum 

Stór stofa, útgengt í stóran suðvestur garð 

Tilboð / Skipti á minni eign kemur til greina

Nánari upplýsingar veitir:

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

Suðurhólar 35C

Verð :  23,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9. des. kl. 17:00-17:30

Rúmgóð og vel skipulögð 2ja herb. íbúð

Efri hæð í litlu viðhaldsléttu fjölbýlishúsi

Íbúðin er vel innréttuð og rúmgóð

Sér inngangur og góðar svalir

Efstasund 96

Verð : 31,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9. des. kl. 17:00-17:30

Mikið endurnýjaða og fallega 88,9 fermetra 4ra 

herbergja íbúð á 1.hæð Húsið er klætt að utan 

með áli. Búið er að endurnýja dren, þak og 

rafmagn Eldhúsið er opið í stofu, nýleg falleg 

tekk-innrétting með góðri vinnuaðstöðu

Frakkastígur 5

Verð :  42,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9. des. kl. 17:30-18:00

157,1 fm hæð og kjallari 

í tvíbýlishúsi með geymsluskúr 

Möguleiki á tveimur íbúðum 

með sérinngangi

Kríuhólar 4 

Verð :  27,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 10. des. kl. 17:30-18:15

Mjög falleg 5 herbergja íbúð á 3ju hæð í fallegu 

lyftuhúsi. Íbúðin var nánast öll endurinnréttuð 

fyrir nokkrum árum. Glæsilegar innréttingar í 

eldhúsi og baðherbergi. 

Örstutt í verslanir og skóla 

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Gott fermetraverð í 101

Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG
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 Jól 520 9595

OPIÐ HÚS mán. 8. des. kl. 17:30-18:00

Ásbúð 86  210 Gbr 49,9m

Tveggja hæða raðhús í fallegu og grónu umhverfi með 
rúmgóðum stofum, 4 svefnherbergjum, 2 baðherb. og sjón-
varpsholi, auk rúmgóðs 41,4 fm. bílskúrs (innif. Í fm.tölu). 
Snjóbræðsla í stétt. 
Uppl. Jóhanna Kristín fasteignasali, gsm: 698.7695

Herb.: 6     Stærð: 245,8 m2

OPIÐ HÚS mán. 8 des. kl 17.30-18.00 

Klapparstígur 1  101 Rvk 53.5m

Stórglæsileg og mjög mikið endurnýjuð íbúð með 2. 
svölum á 5. hæð, ásamt stæði í bílageymslu í miðborginni. 
Húsvörður. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð,  m.a. 
baðherbergi, eldhúsinnrétting og tæki, gólfefni, fataskápar, 
ljós, raflagnir o.fl. Uppl. Hafdís sölustjóri, gsm: 895 6107

Herb.: 4     Stærð: 108,9 m2

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Kaldárselsvegur  240 Hfj 5,9m

Gott 6 hesta hús á frábærum stað í Sörla í Hafnarfirði, nánar 
tiltekið í Hlíðarþúfum. Bilið er endi og því mjög góð aðkoma 
að því. Í húsinu eru þrjár tveggja hesta stýjur. Búið er að 
gera góða kaffistofu og salernisaðstöðu í kvisti.  
Uppl. Berglind fasteignasali, gsm: 694 4000

6 hesta     3 stýjur    Stærð: 61 m2 + Ris

Álfaberg 20  221 Hfj 64,9m

Afar glæsilegt og vel viðhaldið parhús á rólegum og 
eftirsóttum stað í Setberginu í Hafnarfirði. Fallegt útsýni er til 
vesturs og vel ræktaður garður. Möguleiki á séríbúð á neðri 
hæð. Innbyggður 59,8 m2 bílskúr. Sjón er sögu ríkari.
Uppl. Bjarni sölufulltrúi, gsm: 895 9120

Herb.: 7     Stærð: 289,3 m2

Garðatorg 4  210 Garðabær

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU

OPIÐ HÚS mán. 8. des. kl. 17:30-18:00

Einstök staðsetning í hjarta Garðabæjar! Húsið er í hjarta Garðabæjar, með alls 42 íbúðum. Staðsetning hússins er einstök en á Garðatorgi 
mun nú rísa glæsileg ný byggð þar sem byggt verður í samræmi við nútímaþarfir og kröfur. Um er að ræða fjölbreyttar íbúðir, 2ja til 4ra 
herbergja, og á bilinu 75 til u.þ.b. 190 fermetrar að stærð, allar með myndadyrasíma, og stæði í bílakjallara. Húsin eru 4-5 hæða. Íbúðir 
verða á 2. til 5. hæð. Á efri hæðum verður einstakt útsýni yfir Garðabæinn, sjávarsýn til vesturs og fjallasýn til norðurs og austurs. Stutt er í 
margvíslega þjónustu en við Garðatorg eru fjölmargar verslanir, heilsugæsla, bæjarskrifstofur og bókasafn svo fátt eitt sé nefnt. Gönguleiðir, 
hjólreiðastígar og falleg útivistarsvæði eru í næsta nágrenni. Afhending íbúða er vorið 2015. Byggingarverktaki er ÞG Verk ehf.

Allar nánari upplýsingar, teikningar, og skilalýsingu verktaka er hægt að nálgast hjá söludeild Fasteignasölunni TORG að Garða-
torgi 5. Opnunartími frá kl. 09-17 alla virka daga. Sími: 520-9595 netfang: torg@fasttorg.is

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

1 stæði í bílakjallara

Tryggðu þér íbúð í 
hjarta Garðabæjar

Kynntu þér málið 
nánar í síma 520-9595

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

Ólafur B. Blöndal
Löggiltur fasteigna-
fyrirtækja- og skipasali.

ÁLFKONUHVARF 21 - KÓPAVOGI
-LAUS STRAX 
Glæsileg 4ra herbergja 128,5 fm. endaíbúð á 2 hæð í 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu. 
Verð 36,9 millj.

Hákon sýnir eignina kl. 17,30 – 18,00

GULLENGI 4. MIÐHÆÐ
-LAUS STRAX
Mjög rúmgóð alls 132 fm 4ra herbergja endabúð á 
miðhæð í 3ja hæða húsi með inngangi af svölum
Íbúðin er 122 fm. og geymsla 10 fm. Íbúðin er vel
skipulögð og húsið er vandað og viðhaldslítið.
Verð 37,9 millj. 
Hákon Guðmundsson sölufulltrúi  
sýnir eignina kl. 17,30 - 18

BREIÐAHVARF - VAVV TAA NSENDAHVERFI - GLÆSILEG HÆÐ
MEÐ ÚTSÝNI. -LAUS STRAX
Íbúðin er 140,5 fm. Geymsla 9,0 fm og innbyggður bíl-
skúr 36,1 fm. Heildarstærð 185,6 fm. Um er að ræða
fjórbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara.
Íbúðin skilast fullfrágengin án aðalgólfefna.
j ý j

Húsið er fullbúið að utan og málað.
Lóð og bílastæði skilast fullfrágengin.
VERÐ 56,0 MILLJ. 
Ólafía Ólafsdóttir sýnir eignina kl. 17,30 – 18,00

BJARKARÁS - GARÐABÆ
-LAUS STRAX.XX
Glæsileg efri hæð, sem er samtals 141,7 fm. með 
sérinngangi og stæði í bílskýli. Stórar þaksvalir.

Íbúðin telur stórar stofur, eldhús og þvottahús ásamt 
þremur rúmgóðum svefnherbergjum, sjónvarpsstofu 
og sérútigeymslu. Eikarinnréttingar og parket. Granít
í borðplötum.
VERÐ 49,9 MILLJ.

NAUSTATT BRYGGJA
-LAUS STRAX.
Stór íbúð með stæði í bílskýli.
Íbúð á 3. hæð í þriggja íbúða húsi á tveimur hæðum. 
Íbúðin er samtals brúttó 152 fm. og bílskýlið 36 fm.
Vestursvalir. 
Verð 42,9 millj.

GRUNDARHVARF - VATAA NSENDA
-LAUS STRAX
Einlyft vel skipulagt 106 fm einbýlishús (frá SG Selfossi) 
ásamt 38,3 fm bílskúr eða alls 144,1 fm. Húsið stendur á 
1,930 fm mjög fallegri lóð sem gefur ýmsa skemmti
lega möguleika á stækkun íbúðarhúss.
VERÐ 55,9 MILLJ.

Opið hús í dag! Opið hús í dag! Opið hús í dag! Opið hús í dag!

Erum með ákveðna fjársterka 
kaupendur að eftirtöldum eignum:

• Einbýlishús/parhús á Seltjarnarnesi. Verðhugmynd allt að kr. 100 millj.
• Sérhæð í Teigum, Lækjum, Hlíðum. Verðhugmynd allt að kr. 55 millj.
• Raðhús í Fossvogi. Verðhugmynd allt að kr. 70 millj. 

• 4ra herb. Íbúð á Seltjarnarnesi. Verðhugmynd allt að kr. 42 millj. 
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Höfum hafið sölu á nýjum stórglæsilegum íbúðum við
Boðaþing í Kópavogi, staðsett  í rólegu og friðsælu umhverfi
rétt við Elliðavatn.

Um er ræða:
• Margar íbúðirnar eru með fallegu  útsýni yfir vatnið.
• Á sama reit er þjónustumiðstöðinn Boðinn sem veitir margs
konar þjónustu. 
• Íbúðirnar er afhentar fullbúnar, en án gólfefna nema á
baðherbergjum. 
• Í boði eru íbúðir frá 91 fm og upp í 172 fm, allar 2ja og 3ja
herbergja.
• Sér afnotareitur, um 40 fm, fylgir öllum íbúðum
• Byggingaraðili er Húsvirki hf.

Boðaþing  - nýjar íbúðir fyrir 55 +

Sími 5-900-800

14 íbúðir 
seldar



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

Gleðileg Jól

OPIÐ HÚS mánudaginn 8.des kl.17:30-18:00

Hjallabrekka 2a  200 Kópavogur 34.900.000

Góð 4ra herb. enda-íbúð með sérinngangi, svalir, og skjól góðum timburpalli til 
suðurs. Íbúðin hefur verið öll endurnýjuð, góð forstofa, rúmgott aðalrými með 
borðstofu, eldhúsi og stofu. Baðherbergi, 3 góð svefnherb. og svalir út af borð- 
stofu. Að auki er sérlega skjólgóður timburpallur til suðurs. 
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 113 m2

Atvinnuhúsnæði með frysti og stórri innkeyrsluhurð

Akralind 5  201 Kópavougr 33.900.000

Um er að ræða tvö rými alls 153fm, annað um 72fm nýtt undir frystir og hitt um 
81fm nýtt undir lager. Húsnæðið er með stórri innkeyrsluhurð. Nýlegur frystir fylgir 
með í húsnæðinu.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Lagerhúsnæði     Stærð: 153 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 8.des. kl. 17:30-18:00

Vogatunga 8  200 Kópavogur 49.900.000

4ra herbergja endaraðhús með bílskúr ásamt 2ja herbergja íbúð í kjallara.  
Einstakt útsýni frá efri hæð. Eldhús á efri hæð endurnýjað að hluta, stáltæki og 
steinn á borði, eldhús kjallara endurnýjað, stáltæki. Baðherbergi á báðum hæðum 
endurnýjuð. Útgengi út á svalir frá stofu á efri hæð, niðurgengt niður í garð. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 6     Stærð: 269,6 m2

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 11. des. kl. 17:30-18:00

Vífilsgata 11  105 Reykjavík 31.900.000

Íbúð á 2.hæð á tveimur hæðum, nýleg hellulögn að húsinu. Endurnýjað skólp og 
járn á þaki. Neðri hæð er með tvöfaldri stofu, litlu vinnuherb. með útgengi út á 
svalir í vestur, eldhúsi og baðherb. með sturtu. Efri hæð er með 2 svefnherb. og 
litlu holi. Fallegir kvistgluggar. Í sameign er sameiginleg geymsla og þvottahús. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 79,4 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326

Tjarnarbrekka 12  225 Álftanes 94.900.000

Glæsilegt einbýli á eignarlóð á einstökum útsýnisstað á Álftanesi. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar. Eignin er á tveimur hæðum að hluta, 5 herbergi, 3 stofur 
og 3 baðherbergi þar af eitt inn af hjónaherbergi með útgengi út á stóra verönd 
með heitum potti.  Innangengt í tvöf. bílskúr. Eign á friðsælum stað við botnlanga. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 6     Stærð: 294,8 m2

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

Efstilundur 3   210 Garðabær 54.900.000

Fallegt einbýlishús með stórum stofum og fjórum svefnherbergjum.  Húsið er 
með stórum gluggum, mjög bjart með fallegu útsýni.  Eldhúsið er með góðum 
borðkrók.  Eikarparket á gólfum í stofum.  Þvottahús með sérinngangi og stór 
bílskúr.  Falleg eign í Garðabænum á einni hæð með miklu útsýni.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Einbýlishús     Svefnherb: 4     Stærð: 195,5 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. des. 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

OPIÐ HÚS mán. 8. des. kl. 18.30 - 19.00

Ásvallagata 61  101 Rvk 24,9m

Nýlega endurnýjuð, falleg og góð íbúð á fyrstu hæð. Aðeins 
fjórar íbúðir í stigaganginum.  Sameign til fyrirmyndar. Laus 
til afhendingar strax við kaupsamning. Eign, sem erfitt er að 
lýsa svo sannmælis njóti.
Uppl. Árni fasteignasali, gsm: 893 4416

Herb.: 2 - 3     Stærð: 56,6 m2

PANTAÐU SKOÐUN S. 893 4416

Skeggjagata 16  105 Rvk 21,9m

2ja herbergja snotur og góð íbúð á þessum eftirsótta svæði. 
Íbúðin er lítið niðurgrafin jarðhæð/kjallari með sérinngangi í 
einu af þessum tignarlegu þríbýlishúsum. Íbúðin var lagfærð 
og m.a. parket endurnýjað og flísar á baði fyrir nokkrum 
árum. Uppl. Árni fasteignasali, gsm: 893 4416

Herb.: 2     Stærð: 57,8 m2

PANTAÐU SKOÐUN S. 893 4416

Lindarflöt 9  210 Gbæ 64,9m

Fallegt einbýli á einni hæð og bílskúr. Mikið tekið í gegn og 
endurnýjað fyrir nokkrum árum. Góð eign á eftirsóttum stað. 
Ytra byrðið múrað og málað, þak og rennur endurnýjaðar, 
gluggar og gler yfirfarið. 
Uppl. Árni fasteignasali, gsm: 893 4416

Herb.: 5-6     Stærð: 185,7 m2

OPIÐ HÚS mán. 8. des. kl. 17.30 - 18.00

Strandvegur 26  210 Gbæ 39,8m

Falleg og góð 3ja til 4ra herbergja íbúð á annarri hæð 
að Strandvegi 26, Sjálandi, Garðabæ. Stæði í yfirstærð í 
bílakjallara. Lyftuhús. Stigagangur og sameign flott og til 
fyrirmyndar. Laus til afhendingar eigi síðar en í mars n.k.. 
Uppl. Árni fasteignasali, gsm: 893 4416

Herb.: 3 - 4     Stærð: 107,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. des. kl. 17.30-18.00 

Vesturbrún 6  104 Reykjavík

Verð: 79.900.000

Fallegt, módernískt og sjarmerandi hús á rólegum og fallegum stað í Laugardalnum. Stór lóð umlykur 
húsið og útsýni er frábært. Húsið hefur verið  endurnýjað á glæsilegan hátt og m.a. innréttað með 
sérsmíðuðum innréttingum. Efri hæð hússins er björt og vel skipulögð með hálf-opnu eldhúsi, stofu, 
borðsstofu og sjónvarpshorni.  Svefnherbergin eru þrjú og möguleiki á að hafa  fjögur. Aðkoman að 
húsinu er falleg með hlöðnum fjörugrjótsvegg og er skorsteinninn  hlaðinn á sama hátt. Búið er að 
samþykkja rúmlega 100fm stækkun hússins.  Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 5     Stærð: 183,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 8.des kl. 17:30-18:00

Álftamýri 34  108 Reykjavík 20.400.000

2ja herbergja íbúð á frábærum stað. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, borðstofu, 
eldhús, hjónaherbergi, baðherbergi, sameiginlegt þvottahús í sameign. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 2     Stærð: 64 m2



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

FUNALIND 5 -  3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00. 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 suðvestursvölum. Eldhús
með fallegri innréttingu. Flísalagt baðherbergi. Þvottahús er innan
íbúðar. Verð 27,9 millj.

HAMRABORG 38 - 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS ÞRI. 9. DESEMBER FRÁ KL. 17:00 - 17:30.
Falleg og endurnýjuð 95 fm 4ra herb. íbúð á 4.hæð í Kópavogi 
með glæsilegu útsýni. Þrjú góð svefnherbergi. Eldhús með
fallegum ljósum viðarinnréttingum. Björt og góð stofa með
suðvestursvölum. Flísalagt baðherbergi. Sérgeymsla. Afnot af 
bílastæðageymslu. Verð 27,9 millj.

BJARKARÁS  -  PARHÚS
Glæsilegt 185 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr, á þessum eftirsótta stað í Garðabænum. Tvö rúmgóð 
herbergi. Stór, björt stofa og borðstofa með suðurverönd. Stórt
fjölskylduherbergi með glæsilegu útsýni. Parket og flísar á gólfum.
Verð 58,9 millj.

FÍFUSEL  4RA HERBERGJA
Góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð. Þrjú góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús með borðkrók og útgengi á svalir. Ágæt stofa. Vel búið bað-
herbergi.Þvottahús innan íbúðar. Björt og falleg eign á góðum stað
í Seljahverfinu. Verð 26,7 millj

TUNGUSEL 3JA - ENDURNÝJUÐ EIGN
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 3.hæð sem hefur öll verið endurinn-
réttuð. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Húsið hefur 
einnig verið tekið í gegn að utan. Sérlega falleg eign sem er laus
við kaupsamning. 24.0 millj

LAUGAVEGUR 3-4RA HERBERGJA
Falleg og mikið endurnýjuð 3-4 herb. íbúð á 4. hæð, með stórum 
suðursvölum og útsýni yfir Laugaveginn. Eldhús með nýlegri 
innréttingu. Parketlögð stofa. Tvö svefnherbergi og rúmgott 
risloft sem hægt er að nýta sem þriðja herbergið.
Mikið endurýjuð og falleg eign. Verð 29,9 millj.

FÁLKAGATA - 2JA HERBERGJA.
Góð 57 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð, á góðum stað í 
Vesturbænum. Björt og góð stofa. Rúmgott svefnherb. Fallegar 
innréttingar. Flísalagt baðherbergi. Geymsla á hæðinni. Falleg
timburverönd og vel ræktaður garður. Parket og flísar á gólfum. 
Áhv. 19 millj. Íbúðarlánasjóður 4,15 Verð 21.5 millj.

IÐUFELL - SÉRGARÐUR
Vorum að fá í sölu góða 69 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
sólskála og sérgarði. Stórt svefnherbergi. Stór og björt stofa með
sólskála og sérgarði. Góðar innréttingar. Dúkur á gólfum. Að utan 
lítur húsið vel út og hefur fengið gott viðhald.

JÖTUNSALIR  -  4RA Í LYFTUHÚSI
Falleg 126 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi, auk stæðis 
í bílageymslu. Þrjú rúmgóð herbergi með skápum. Björt stofa og
borðstofa með stórum suðursvölum. Fallegar innréttingar. Þvotta-
hús innan íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Verð 38,5 millj. 

LÓMASALIR - 3JA Í LYFTUHÚSI
Vorum að fá í einkasölu fallega 106 fm 3ja herbergja íbúð á 4. 
hæð í fjölbýli með lyftu. Tvö rúmgóð herbergi. Stór og björt stofa
með suðursvölum. Parket og flísar á gólfum. Fallegar innréttingar.
Stæði í bílageymslu. Íbúðin er laus til afhendingar. Verð 31,5 millj. 

KRINGLAN - GLÆSILEGT SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
Glæsilegt 174 fm skrifstofuhúsnæði á 6.hæð í stóra turni
Kringlunnar, sem er eitt gæsilegasta skrifstofuhúsnæði landsins.
Móttaka /skrifstofa, tvær rúmgóðar sérskrifstofur og eitt stórt rými.
Vönduð gólfefni og innréttingar. Bílastæðakjallari er undir húsinu. 
Einstakt útsýni og staðsetning. Verð 45 millj.

RAUÐHELLA -  ÞRJÚ IÐNAÐARBIL
Erum með til sölu þrjú stór og góð iðnaðarbil með mikilli lofthæð.
301 fm sem er skipt í þrjú 100 fm bil með innkeyrsludyrum, 33.5 
millj. 319 fm stórt opið rými með innkeyrsludyr 33.5 millj. 268 fm 
bil sem er opið rými, innkeyrsluhurð og milliloft, 30.5 millj. LAUST 
STRAX.  

EYRARTRÖÐ - ATVINNHÚSNÆÐI
1.171,2 fm iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði. Eignin er á tveimur fasta-
númerum. Annar matshluti er í útleigu til skemmri tíma. Malbikað
plan og gott athafnarými er við húsið. Suðurhluti hússins er 652 fm 
og norðurhluti hússins er 518 fm. LAUS STRAX. Verð 105 millj.

TRANAVOGUR - ATVINNUHÚSNÆÐI
Gott 296 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. Eignin skiptist í forstofu
með fatahengi, fimm misstórar skrifstofur og einn stóran sal með
útgengi á stórar suðursvalir. Stórt opið miðjurými er í húsnæðinu
með eldhúsinnréttingu og tveimur snyrtingum. Laus strax.
Verð 37,9 millj.

TJARNAVELLIR - ATVINNHÚSNÆÐI
4265,6 m2 atvinnu- og skrifstofuhúsnæði við Tjarnarvelli 11 í 
Hafnarfirði. Eignin skiptist í verslunar- og lagerrými á fyrstu hæð
og skrifstofurými á tveimur hæðum. Stórt malbikað bílastæði. Vel 
staðsett eign með miklu auglýsingagildi. LAUS STRAX.
Verð 420. millj.

SKIPHOLT - VERSLUNAR - OG LAGERHÚSNÆÐI
339,4 fm verslunar- og lagerhúsnæði á einni hæð. Húsnæðið 
skiptist í dag í ca 105 fm verslun og úr henni er opið inn í 234,6 
fm lagerhúsnæði. Sérinngangur er inn í það bil bakatil. Möguleiki
á að skilja það frá. Húsnæðið er í leigu í dag, tveir leigutakar með
ótímabundna samninga. Verð 37,9 millj.

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli með sérinngangi. Góð stofa með suðursvölum. Þrjú 
svefnherbergi með skápum. Flísalagt baðherbergi. Falleg innrétting í eldhúsi. Þvottahús innan íbúðar. 
Verð 32 millj. 

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

LAUFRIMI 14 A 
4RA HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG 
MÁNUDAG  
FRÁ KL. 17:30 - 18:00

ERLUHÓLAR 1  
EINBÝLI MEÐ
AUKAÍBÚÐ

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 
9. DESEMBER  
FRÁ KL. 17:30 - 18:00. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Gott skrifstofuhúsnæði með sérinngang til leigu á 1. hæð við Smiðshöfða.  
Leigist með húsgögnum og innifalið er hiti og rafmagn. Húsnæðið er í góðu ástandi og til afhendingar strax. 
Verð 160.000 pr. mánuð.  
Nánari upplýsingar veitir Einar S. Valdimarsson löggildur fasteignasali í gsm 840 0314  
eða einar@stakfell.is 

Stór og glæsileg 5 herbergja endaíbúð á 1. hæð 
ásamt stæði í bílakjallara,  á þessum vinsæla stað 
miðsvæðis í borginni. Vandaðar innréttingar, gott 
skipulag. Tvennar svalir. Stutt í verslanir og þjónustu 
og góða skóla. 

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

Erum með til sölu tvö raðhús við Kvistavelli. Húsin 
eru tilbúin til afhendingar strax, fullbúin að utan og 
rúmlega fokheld að innan. Einangraðir veggir og loft 
að innan. (Verð 126 þús per fm).

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

3 herb., 77,7 fm íbúð á 3 hæð í lyftuhúsi, ásamt stæði 
í bílageymslu, við Skúlagötu í Reykjavík.

Snyrtileg og vel staðsett 57,9 fm íbúð á efstu hæð 
með innréttuðu rislofti (ekki inni í fermetrafjölda 
eignar) og stórum svölum sem snúa að Laugavegi. 

2ja herb.,57,3 fm íbúð á 4 hæð í stigahúsi við 
Torfufell  í Reykjavík. Íbúð er skráð 50,7 fm og 
geymsla 6,6 fm, alls 57,3 fm. 

• Vel skipulagðar 3ja herbergja íbúðir í nýju fjölbýli.  
• Stórar garðsvalir sem auka nýtingarmöguleika.  
• Afhendast fullbúnar með gólfefnum.  
• Lyfta og bílageymsla. 

4ra herb. 116,4 fm endaíbúð með sérinngangi og 
stæði í bílageymslu á góðum stað í Kópavogi. 

Parhúsalóð með púða. Teikningar að parhúsi á einni 
hæð á lóðinni. Húsin eru hvort um sig 226,1 fm með 
77,9 fm bílskúr. Lóð númer 18 er 667,5 fm og lóð 
númer 20 er 616,4 fm. Sölumenn bóka tíma sýna og 
veita allar nánari upplýsingar, s. 535-1000.

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

Björt 5 herbergja 148,8 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðunum í lyftuhúsi við Kórsali. Stæði í bílageymslu. 
Parket og flísar á gólfi.  

Falleg eign á góðum stað við Efstasund. Eignin 
skiptist í 4ra herb. íbúð, 3ja herb. íbúð í bílskúr og 
studio íbúð í kjallara. Um er að ræða eign sem getur 
gefið af sér góðar leigutekjur. Þrjár leigueiningar, 
allar með sér inngangi. Lóðin er falleg og vel hirt. 
Eignin er laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi. 

Glæsilegt og virðulegt einbýlishús með 5 stórum 
svefnherbergjum, vel staðsett í hjarta Reykjavíkur. 
Húsið hefur verið allt endurnýjað og endurbyggt 
á glæsilegan hátt. Hafið samband við Stakfell s. 
535-1000. Sölumenn bóka tíma sýna og veita allar 
nánari upplýsingar.  

Glæsilegt 197,4 fm einbýlishús ásamt 43,7 fm 
bílskúr. Vandaðar innréttingar, granít í eldhúsi 
og sólbekkjum, mikil lofthæð.Eignin er skráð á 
byggingarstigi 4 og afhendist í núverandi ástandi. 
Eignin afhendist við kaupsamning, ekkert áhvílandi.  

Rúmgóð og björt ca. 140 fm, 5 herb. endaíbúð á 
2.hæð, í litlu 4ra íbúða húsi með sérinngangi. Fjögur 
svefnherb., Tvennar snyrtingar. Þvottahús í íbúð. 
Rúmgóður 24 fm bílskúr fylgir eigninni. Frábært 
útsýni.Möguleiki að yfirtaka ca. 33.5 millj við ÍLS. 

3 herb., 88,2 fm íbúð á 3 hæð í stigahúsi við 
Tungusel í Reykjavík.
Íbúð er skráð 82 fm og geymsla 6,2 fm, alls 88,2 fm. 

ÓSKA EFTIR 3JA HERBERGJA 
ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR Á FYRSTU 
HÆÐ EÐA Í LYFTUHÚSI.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
BERTA BERNBURG, LÖGG. FAST.
SALI Í SÍMA 694-6369  
OG BERTA@STAKFELL.IS

ÓSKUM EFTIR CA. 100-150 FM 
ATVINNUHÚSNÆÐI MEÐ GÓÐU 
AÐGENGI FYRIR SNYRTILEGAN 
REKSTUR. HELST Í 200-201 EÐA 
HLÍÐUNUM.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
BERTA BERNBURG, LÖGG. FAST.
SALI Í SÍMA 694-6369  
OG BERTA@STAKFELL.IS

49,8 M. 35,7 M. 27.9 M. 35,9 M.

28,5 M.

29,9 M.

15,9 M.

NEÐSTALEITI - 103 RVK NAUSTABRYGGJA  - 110 RVK. KVISTAVELLIR - 221 HFJ. GULLSMÁRI  - 201 KÓP.

SKÚLAGATA - 101 RVK

LAUGAVEGUR - 101 RVK

TORFUFELL - 111 RVK

35,9 M. 14,7 M. 49,9 M.LÆKJASMÁRI - 201 KÓP. HAFRAVELLIR - 221 HFJ HÖRPULUNDUR - 210 GBÆ

39,5 M. 42.9 M.KÓRSALIR - 201 KÓP. EFSTASUND - 104 RVK LAUFÁSVEGUR - 101 RVK

59,7 M. 42,5 M. 24 M.SVÖLUÁS - 221 HFJ BAKKASTAÐIR - 112 RVK TUNGUSEL - 109 RVK

SMIÐSHÖFÐI - 110 RVKVERÐ 29,7M.VALLAKÓR - 203 KÓP.

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 893 2495

ÓMAR   
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm  696 3559

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm  865 3022

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Sölustjóri

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR 
SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

SIGRÍÐUR 
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður
gsm 692 4700

BERTA  
BERNBURG
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 694 6369

EDWIN  
ÁRNASON
Sölumaður
gsm  893 2121

EINAR S.  
VALDIMARSSON
Löggiltur 
fasteignasali
gsm  840 0314

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÓSKUM EFTIRSKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU, LAUST STRAX.AÐEINS 5% ÚTBORGUN. ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR!

Nálægðin við iðandi mannlíf miðborgarinnar setur Skuggahverfið í flokk eftirsóttustu hverfa borgarinnar. Stutt 
er í alla þjónustu; verslanir, veitingastaði, skóla, heilsugæslu og afþreyingu af ýmsu tagi. Menningin blómstrar 
í miðborginni og það að búa í göngufæri við leikhús, kvikmyndahús og tónlistarhús býður upp á einstaka 
möguleika. Hafðu samband við sölumann til að kynna þér íbúðir í boði.

MENNING OG MANNLÍF Í MIÐBORGINNI

TIL 
LEIG

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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Ferjuvað 11  
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja 
herbergja íbúð sem er um 81 
fm að stærð. Íbúðin er á þriðju 
hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi 
með lyftu. Ásett verð er kr. 
4.2 millj. og mánaðargjöldin 
eru um 125.000.-. 

Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa 
að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 12. desember  n.k.
Tilboðsfrestur er til 19. desember  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

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

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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FAGMENNSKA – REYNSLA – METNAÐUR

Opið hús 8. des. mánudag  
frá kl. 18:00 og  18:30. 

 Mjög snyrtileg og góð 95,8 fm. íbúð  
í lyftuhúsi á fyrstu hæð auk stæðis í 
rúmgóðri og bjartri bílgeymslu. Mjög 
rúmt er um húsið, gott útsýni. Góðar 
svalir í suður og vestur. Innréttingar, 

hurðir eru mahony og parket er merbau. Falleg og björt íbúð. 
Verð 29,5 millj. Nánari upplýsingar Sigurður lögg.fasteignasali 
s. 898-3708 sigurdur@gardatorg.is

Opið hús mánudag 8. desember  
frá kl 17:15-17:45
Mjög gott og vel staðsett 75,8 fm  
endaraðhús á einni hæð. Húsið er 
mikið endurnýjað og má þar nefna 
eldhús, baðherbergi og gólfefni. 
Húsinu fylgir stór afgirt timburverönd 

út frá stofu og önnur fyrir framan útidyrnar. Eigninni fyrir sér ca 
5 fm geymsla sem er ekki innifalin í ofangreindum fermetrum, 
ásamt útigeymslu fyrir garðhúsgögn og verkfæri.  
Sölumaður: Steinar  s. 898-5254 steinar@gardatorg.is

Opið hús þriðjudag 9. des,  
milli kl. 18.30 - 19.00. 
Mjög snyrtileg og gott einbýlishús 
á tveimur hæðum með innbyggðum 
tvöföldum bílskúr og góðu útsýni. 
Neðri hæðin er 114.25fm (þar af 
tvöfaldur bílskúr 41,2 fm) og efri hæð 

114.25 fm. Húsið stendur ofan við götu og er gengið inn á neðri 
hæð. Góð verönd fyrir framan með skjólveggjum og hellulagt 
bílaplan. Tvennar svalir.  Herbergi og stofur parketlögð og aðrir 
gólffletir flísalagðir. Skipti möguleg á minni eign. Sölumaður : 
Sigurður lögg.fasteignasali sími 898-3708. sigurdur@gardatorg.is

Samtals 202,2 fermetra einbýlishús 
á einni hæð. Stór lóð. Mögleiki að 
stækka húsið ( Gróðurskáli 17,6 fm, 
samþykktar teikningar)  
Mjög spennandi hús með mikla 
möguleika. 
Verð 57 millj. 

Nánari upplýsingar Sigurður lögg.fasteignasali s. 898-3708 
sigurdur@gardatorg.is

Opið hús 8, des.  
mánudag, milli kl. 17:15 og 17:45. 
Falleg og vel skipulögð 2ja herb.,  
72,2 fm íbúð á annari hæð í góðu húsi 
ásamt stæði í bílageymslu.  
Sameiginlegt þvottahús á hæðinni 
með þremur öðrum íbúðum. Hver 

með sína vél. Sérgeymsla og sameiginleg hjóla- og vagna- 
geymsla. Góð aðkoma. Malbikuð bílastæði með snjóbræðslu. 
Stutt í verslanir og  margvíslega þjónustu. Verð 25.9 millj.
Þóroddur lögg.fasteignasali í síma 545-0800/868-4508/ 
thoroddur@gardatorg.is

Sérlega glæsileg og vönduð íbúð á  
2. hæð við Löngulínu í Sjálandi, 
Garðabær. Frábært útsýni yfir sundin.  
Íbúðin er 119,8 fm auk stæðis í 
bílgeymslu. Húsið er einstaklega vel 
skipulagt, sameign er mjög rúmgóð 
og óvenju glæsileg. Sölumaður  

Þóroddur S. Skaptason lögg.fasteignasali sími 868-4508/  
thoroddur@gardatorg.is.

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali • Sigurður J. Tyrfingsson lögg.fasteignasali

Álfkonuhvarf 59, Kópavogi.

Hamrakór 12, Kópavogi.

 Gígjulundur 2, Garðabæ.

Brekkubyggð 87, Garðabæ.

Hrísmóar 4, Garðabæ. 

Langalína 34, Garðabæ.

GARÐATORGI 7,   
210 GARÐABÆ  

Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is

www.gardatorg.is

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



BÆJARLIND 16   KÓPAVOGUR   SÍMI  553 7100   WWW.LINAN.IS  
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA  11 - 18  LAUGARD.  11 - 16

Tilvalinjólagjöf

LÍÐUR AÐ JÓLUM

Betina skenkur 200 cm kr. 132.600

SMILE sófi  217 cm kr. 187.200

Mocca sófi  190 cm kr. 208.800

FINN skenkur 160 cm kr. 153.700

FINN sjónvarpsskápur
120 cm kr. 73.600

TIMEOUT 
Stóll + skemill
kr. 379.000

Dixie
55x35 cm 
kr. 29.900

Unfurl Svefnsófi   
kr. 109.900

Dixie
90x45 cm 
kr. 48.900

KREAFUNK
Bluetooth hátalari kr. 12.990

Letter púði
kr. 5.900

Light púði
kr. 6.600

kr. 1.500

kr. 1.800

kr. 1.800

kr. 4.700

kr. 1.500

Velvet púði
kr. 6.600

Mottur 60x90
kr. 6.200

Flinga 80 cm
kr. 9.900

Flinga 160  cm
kr. 16.900

Kr. 6.900

Kr. 4.900

Drops púði
kr. 7.900

Luigi sófi  235x162
kr. 346.600

Spegill
kr. 15.900

Yumi sófaborð
130x65 kr. 55.900

Gina
stóll

19.900

Oslo
skenkur
152.800

Dione
stóll

kr. 99.900

Milton deluxe kúruteppi
140x200 kr. 14.300

Yumi
borð 

2 saman
kr. 28.700

Jólatilboð

Tilvalinjólagjöf

Tilvalinjólagjöf

Tilvalinjólagjöf

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJóóóóóóóóóóóóóllllllllaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbooooooooooooðððððððððððððððððððððððð
319.900

JólatilboðJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJóóóóóóóóóóóóóóóllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiillllllllllbbbbbbbbbooooooooðððððððððð
98.900

Pax 
21x15
22.900

Pilllar
14x20
21.900

Dana 
35x47
45.500



FÓLK|HEIMILI

Hver jól hanna ég eitthvað 
nýtt, svo sem jólakort 
eða merkimiða. Í ár lang-

aði mig að gera eitthvað annað 
og hannaði og myndskreytti 
dagatal fyrir árið 2015,“ segir 
Linda Ólafsdóttir, myndskreytir 
og myndlistarmaður, um nýtt 
dagatal sem hún sendi frá sér 
nú fyrir jólin.

Linda starfar sem mynd-
skreytir og hefur myndskreytt 
bæði barnabækur og námsbæk-
ur auk þess að hanna mynstur 
en hennar helstu verkfæri eru 
blýantur og pensill.

Dagatalið prýða skemmtileg-
ar fuglamyndir. Hver mánuður 
er myndskreyttur með fugli og 
einhverju sem tengist árstíð-
inni eða mánuðinum. Dagatalið 
kemur með silfraðri klemmu 
sem hægt er að hengja það upp 
á. Það er prentað á pappír sem 
er nógu þykkur til að síðurnar 
geti staðið í hillu eða á borði 
einar og sér. 

„Til þess að auka notagildi 
dagatalsins, er hægt að klippa 
myndirnar burt frá dögunum 
þegar mánuðirnir eru búnir og 
nota þær fyrir kort eða setja í 
ramma,“ segir Linda.

Nánar má forvitnast um verk 
Lindu á www.lindaillustration.
blogspot.com.

FUGLAR FYRIR HVERN MÁNUÐ
HEIMILI  Linda Ólafsdóttir hefur sent frá sér dagatal. Fuglar prýða hvern mánuð en Linda notast við blýant og pensil við vinnu sína.

ÁRIÐ ER 2015 Dagatalinu fylgir klemma til að hengja 
það upp. Einnig getur hver mánuður staðið á hillu.

SKEMMTILEGT Blýantur og pensill eru helstu verkfæri Lindu 
en hún hefur myndskreytt bæði barnabækur og námsbækur.

ÁRSTÍÐIR Fuglarnir og umhverfið tengjast þeim mánuði eða 
árstíð sem um ræðir.

FJÖLBREYTT VERKEFNI „Í ár langaði mig að gera eitthvað 
annað og hannaði og myndskreytti dagatal fyrir árið 2015.“
 MYNDIR/LINDA ÓLAFSDÓTTIR

ht.is

Engin venjuleg upplifun

Við kynnum 
Philips Ambilight 
9000 sjónvörpin



Áskrifendur 365 

fá allt að 50%

afslátt hjá fjölda

fyrirtækja 

og verslana.

Áskrifendur 365 

fá allt að 50%

afslátt hjá fjölda

fyrirtækja 

og verslana.

Fjölskyldu-
pakkinn

3 stöðvar 6 stöðvar 9 stöðvar 14 stöðvar

Skemmti-
pakkinn

Sport-
pakkinn

Stóri
pakkinn

VoD

Tónlist í bland við íslenska 
dagskrá allan sólarhringinn.

Erlent gæðaefni í bland við 
íslenska dagskrá.

Sígildir innlendir og 
erlendir þættir.

Frábærar kvikmyndir 
allan sólarhringinn.

Talsett barnaefni frá 
morgni til kvölds.

Tónlist í bland við íslenska 
dagskrá allan sólarhringinn.

Tónlist í bland við íslenska 
dagskrá allan sólarhringinn.

Tónlist í bland við íslenska 
dagskrá allan sólarhringinn.

Fréttir, vönduð íslensk 
dagskrárgerð, þættir
frumsýndir daglega og
spennandi bíómyndir
fyrir alla aldurshópa.

Fréttir, vönduð íslensk dagskrár-
gerð, þættir frumsýndir daglega
og spennandi bíómyndir fyrir
alla aldurshópa.

Erlent gæðaefni í bland við 
íslenska dagskrá.

Sígildir innlendir og 
erlendir þættir.

Frábærar kvikmyndir 
allan sólarhringinn.

Talsett barnaefni frá 
morgni til kvölds.

Fersk sjónvarpsstöð með 
erlent gæðaefni í bland 
við íslenska dagskrá.

Talsett barnaefni frá 
morgni til kvölds og 
Krakkabíó alla daga
 kl. 19.00.

 Allir ensku leikirnir í beinni 
og Messan með Gumma Ben.

Íþróttaumfjöllun og beinar 
útsendingar frá stærstu 
íþróttaviðburðum í heimi.

 Allir ensku leikirnir í beinni 
og Messan með Gumma Ben.

Meistaradeildin, NBA,
Domino’s-deildin,
undankeppni EM 2016,
FA-bikarinn, Enski deilda-
bikarinn, Evrópudeildin,
Formúla 1, MotoGP,
spænska deildin, þýski
handboltinn, UFC og
Gunnar Nelson, box o.fl.

Spjallþættir, viðtöl,
glæsilegustu mörkin o.fl.

Allt um Chelsea á einni 
og sömu stöðinni. 

Flottustu mörkin, viðtöl,
samantektir o.fl.

Pakkar 2.990 kr.

Þrjár hliðarrásir Stöð 2 Sport.

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

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

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

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

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

Þrjár hliðarrásir Stöð 2 Sport.

Internet og heimasími fylgir völdum pökkumFullt verð: 3.490 kr.

Spjallþættir, viðtöl,
glæsilegustu mörkin o.fl.

Allt um Chelsea á einni 
og sömu stöðinni. 

Flottustu mörkin, viðtöl,
samantektir o.fl.

Gerir þér kleift að horfa
á heilu þáttaraðirnar,
frá upphafi til enda.

Gerir þér kleift að horfa
á heilu þáttaraðirnar,
frá upphafi til enda.

Jólapakkar
sem passa

þér og þínum!



BÍLAR &
FARARTÆKI

2015 NÝJIR DODGE RAM 
3500

 Nýtt útlit og flottari innrétting, Dísel, 
Komdu og kynntu þér málið, erum að 
taka niður pantanir, Verð frá 9.350þkr 
m/VSK, Kíktu á síðuna okkar www.
isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

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

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

BMW 5 520D e60. Árgerð 2006, 
ekinn 143 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.890.000. Rnr.100250. Bíllinn 
er á staðnum Netbílar Hlíðarsmára 2 
s:588-5300

TILBOÐ 1.990.000
 AUDI Allroad Quattro Disel. 
Árgerð 2005, ekinn 169 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.890.000 
Tilboðsverð 1.990.000. Rnr.210682. 
Bíllinn er á staðnum Netbílar 
Hlíðarsmára 2 s:588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

SKODA Fabia classic combi. Árgerð 
2002, ekinn 195 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 380.000. Rnr.201675. Möguleiki 
á 100% kortaláni í 36 mánuði, Bíllinn 
er á staðnum Netbílar Hlíðarsmára 2 
s:588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

KiA Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 38 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.990690. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

SKODA Superb ambition 170 
hö. Árgerð 2012, ekinn 96 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.490.000. 
Rnr.110889.möguleiki á útborgun 
920.000 með 52.000 kr greiðslu á 
mánuði. Bíllinn er á staðnum Netbílar 
Hlíðarsmára 2 s:588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

MERCEDES-BENZ E 220 CDI estate 
. Árgerð 2011, ekinn 117 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.890.000. 
Rnr.160511.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

RENAULT Megane sport tourer. 
Árgerð 2005, ekinn 132 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 850.000. Rnr.111010.
Möguleiki á 100% fjármögnun. Bíllinn 
er á staðnum. Netbilar.is Hlíðasmára 
2. s: 588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

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

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

VANTAR BÍLA Á SKRÁ ! 
 HAGSTÆÐ SÖLULAUN !

20 ÁRA REYNSLA - LÖGGILTUR 
BIFREIÐASALI 20% ELDRI BORGARA 
AFSLÁTTUR ! SKRÁÐU BÍLINN FRÍTT Í 
SÍMA 554-6700, Á HEIMASÍÐUNNI EÐA 
Á STAÐNUM. Verið velkomin - Kveðja Ási

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 554 6700
Opið mán-föst 10-18, lokað 

laugardaga í des.
www.bílagallerí.is

Verð 2490 Þús. !!!
Suzuki Grand Vitara Premium 
+ 06/2011 
ek 111 beinskiptur

Verð 2790 Þús. !!!
Suzuki Grand Vitara Premium 
+ 06/2011 
ek 91 þ.km Sjálfskiptur 

Verð 7890 Þús. !!!
Toyota Landcruiser 150 GX  
( 8 MANNA ) 06/2012 
ek 64 þ.km sjálfskiptur. 

Verð 4390 Þús. !!!
Toyota Landcruiser 120 GX 
DIESEL 06/2007 
ek 120 þ.km sjálfskiptur 

Verð 4900 þús. + VSK !!!
Ford Transit Custom 9 manna 
DIESEL 05/2013 (Lengri útf.) 
ek 42 þ.km beinskiptur 

Verð 1790 Þús. !!!
VW Golf TSI 1400cc 06/2011 
ek 105 þ.km beinskiptur 

Verð 3990 Þús. !!!
7 MANNA Nissan Qashqai+2 
07/2012 ek aðeins 32 þ.km 
sjálfskiptur, glerþak ofl 

Verð  3750 þús. !!!
DIESEL Nissan Qashqai SE 
Diesel 06/2012 
ek 60 þ.km 6 gíra 

Verð 2990 Þús. !!!
Skoda Octavia Ambiente 
DIESEL 1600cc 06/2012 
beinskiptur ek 66 þ.km 

Verð 2500 þús. !!!
Suzuki Jimny JLX 06/2012 
ek 42 þ.km beinskiptur

Verð 1690 Þús. !!!
Suzuki Swift (NEW) 06/2012 
ek 102 þ.km beinskiptur 

Verð 1790 Þús. !!!
Hyundai I30 Classic II (nyrra 
lag) 06/2012 ek 89 þ.km 
1400cc beinskiptur 

Verð 3890 Þús. með VSK !!!
Renault Traffic 9 MANNA árg 
2012 ek 92 þ.km Beinskiptur 
DIESEL 

Verð 4490 Þús !!!
7 MANNA DIESEL Landrover 
Discovery 3 S 06/2008 
ek 135 Sjálfskiptur 

Verð 690 Þús !!!
SJÁLFSKIPTUR Renault Kan-
goo 08/2004 ek 127 þ.km 
nýleg tímareim gott viðhald 

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísland

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 | 

SUZUKI Grand vitara premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2011, 
ekinn 42 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.890.000. Rnr.991065.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

RENAULT Master van. Árgerð 2004, 
ekinn 140 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Lækkað 
verð 590.000. Rnr.152018.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
www.bilalind.is

PEUGEOT 407 1,8 sw panorama. 
Árgerð 2005, ekinn 119 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 750.000. Rnr.210975.
Möguleiki á 100% fjármögnun. Bíllinn 
er á staðnum. Netbilar.is Hlíðasmára 
2. s: 588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

TOYOTA Land cruiser 120 vx. Árgerð 
2007, ekinn 149 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.790.000. Rnr.990783.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

KIA Sorento bl. 06/2007, ekinn 
202 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.990.000. Rnr.411349.

CHEVROLET Equinox. Árgerð 2005, 
ekinn 133 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, 
leður. Verð 1.490.000. Skipti skoðuð. 
Rnr.411467.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
www.bilalind.is

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ 
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, 
sendu okkur mail á 100bilar@100bilar.
is eða hringdu í síma 5179999, 
Skráðu bílinn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

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

11-15
www.100bilar.is

 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.

 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

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

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

 Hreingerningar

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

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

 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

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

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 og laugardaga 10-16

Samskipti hefur reynslu í aðstoða 
við val á lausnum fyrir sýningar og 
ráðstefnur. S: 5807820 eða sendu 
okkur fyrirspurn á netfangið sala@
samskipti.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.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.

 Verslun

BÆTIR KYNLÍFIÐ OG 
KONUR FÁ MIKLU MEIRA 
ÚT ÚR SAMFÖRUM MEÐ 

WE-VIBE
Vinsælasta unaðstæki meðal para 
mörg ár í röð. Allar flottustu vörurnar 
fáanlegar Millifærsla - greiðslukort - 
netgíró. www.hush.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

NORÐURBAKKI 
HAFNARFIRÐI - TIL LEIGU !

Til leigu glæsileg 3 herb íbúð 
(111m2) á jarðhæð með stæði 
í bílakjallara. Frábært útsýni, 
Þvottahús í íbúð, Sér verönd, 
Gæludýr bönnuð, Reykingar 

bannaðar. Langtímaleiga. Laus 
strax. Tilboð óskast. 

Fyrirspurnir og tilboð sendist á 
hibili.001@gmail.com

Skrifstofuherbergi til leigu að 
Langholtsvegi 111. Sanngjarnt verð. 
Upplýsingar í síma 866 6444

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

námskeið

MÁNUDAGUR  8. desember 2014 9



8. desember 2014  MÁNUDAGUR| LÍFIÐ | 20

Við ljúkum nú umfjöllun um skák 
Hannesar Hlífars Stefánssonar 
(2564)og  Luis Galego (2461), á Ís-
landsmóti skákfélaga.
Hvítur á leik

48. Hxc4! (48. Ha6 og 49. Hxb6+ 
leiðir til sömu niðurstöðu) 48...Rxc4 
49. Kxc4 Kb6 50. a4 og svartur gafst 
upp enda staðan koltöpuð. Glæsileg 
skák af hálfu Hannesar.
www.skak.is Hraðskákmót Garða-
bæjar í kvöld.

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8
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19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. blikk, 6. klafi, 8. húsfreyja, 9. 
útdeildi, 11. ekki, 12. bit, 14. beitisigl-
ing, 16. nudd, 17. gilding, 18. annríki, 
20. ekki heldur, 21. snöggur.
LÓÐRÉTT
1. kjaft, 3. hvort, 4. fargið, 5. slit, 7. 
hænsnfugl, 10. heldur brott, 13. fálm, 
15. bakhluti, 16. bjargbrún, 19. átt.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. depl, 6. ok, 8. frú, 9. gaf, 
11. ei, 12. glefs, 14. kruss, 16. nú, 17. 
mat, 18. önn, 20. né, 21. snar. 
LÓÐRÉTT: 1. gogg, 3. ef, 4. pressan, 
5. lúi, 7. kalkúnn, 10. fer, 13. fum, 15. 
stél, 16. nös, 19. na.

„Blóm getur ekki blómstrað án sólskins og maður-
inn getur ekki lifað án ástar.“ 

Max Muller

...og sjálfsstýringin var þróuð af 
NASA og ekki nóg með það. Bíllinn er 

brynvarður. Sem þýðir að hann er mjög 
barnvænn. Sérstaklega eftir að það 
er búið að taka allan eldflauga- og 

vopnabúnaðinn út.

Já, góður fyrir 
börn. En hvar eiga 

þau að sitja?

Spáðu í þetta. Hafa 
börn í dag ekki 

bara gott af því að 
ganga meira?

...og þak-
ljósin eru 

stórkostleg, 
Pondus.

Já, já, 
náðu 
bara í 

pappírana.

Nei.

Stuna. Ég vildi óska að 
Ragga litla myndi vakna.

Væææææææl.
Stuna.

Ég vildi óska að ég hefði tíma fyrir 
mig sjálfa.



VÖ
RU-

G
JÖ

LD
AF

NUM
IN

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

EKKI EFTIR NEINU AÐ BÍÐA



8. desember 2014  MÁNUDAGUR| MENNING | 22
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PAKKINN ÞINN

Komdu jólapökkunum til okkar og við komum 
þeim í réttar hendur hratt og örugglega. 
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BÆKUR  ★★★★ ★

Leitin að Blóðey
Guðni Líndal Benediktsson
VAKA-HELGAFELL

Leitin að Blóðey er fyrsta bók 
Guðna Líndal Benediktssonar, en 
hún hreppti íslensku barnabóka-
verðlaunin í ár. Undirrituð var 
ekki viss um í hvers konar ferða-
lag hún var að leggja þegar hún 
hóf lestur þessar-
ar bókar en fljót-
lega kom í ljós 
að það var mikil 
skemmtiför. 

Bókin er saga í 
sögu. Hún hefst 
á því að hinn 
sjö ára gamli 
K r istjá n er 
sendur í hátt-
inn og hann 
er alls kost-
ar óánægður 
m e ð  þ a ð . 
Fljótlega 
stingur afi 
höfðinu inn 
u m  h e r -
bergisdyrn-
ar og býðst 
til að segja 
honum 
sögu. Afi 
lætur 
Krist-
ján lofa 
að segja 
ekki nokkrum 
manni frá því sem hann ætlar 
að trúa honum fyrir, en sagan 
fjallar um ævintýrin sem afi 
sjálfur lenti í þegar hann þurfti 
að bjarga ömmu frá afskap-
lega ljótum og leiðinlegum seið-
skratta. Afi er mikil hetja í sög-
unni og þarf að berjast við alls 
kyns óvættir en það gengur ágæt-
lega, enda hreystimenni mikið. 

Sagan er vel skrifuð og fyrst 

og fremst brjálæðislega fyndin. 
Ég hló margoft upphátt – dátt og 
lengi. Persónusköpun er til fyrir-
myndar, bæði sú sem er í höndum 
afa – en hann segir frá alls konar 
furðuverum sem hann mætir 
á ferðum sínum – og svo er afi 
sjálfur frábær karakter. 

Sagan er lipurlega framsett og 
augljóst er að höfundur hefur afar 
gaman að því að skrifa hana, það 
skín í gegn og sagnagleðin smitar 
lesandann. Hún er þétt og heild-
stæð, þótt sögumaður komi sífellt 

inn alls kyns útúrdúr-
um sem 
eru hver 
öðrum 
fyndnari. 

Ivan 
Cappelli 
gerði 
myndirnar 
sem prýða 
kápuna 
og upphaf 
hvers kafla. 
Ljóst er að 
hann hafði 
jafngaman af 
teiknistarfinu 
og höfundur 
af sagnagerð-
inni og leyf-
ir ímyndunar-
aflinu að leiða 
sig áfram. 

Ég vona að við 
fáum að heyra 
fleiri sögur af 
honum afa, en ef 
ekki þá er þetta 
a l l avega  b ók 

sem mun klár-
lega verða lesin margoft á hverju 
heimili. Vel heppnuð frumraun 
hjá Guðna.

 Halla Þórlaug Óskarsdóttir

NIÐURSTAÐA: Bráðfyndin saga 
með frábærum persónum sem ætti 
að höfða bæði til barna og foreldra 
þeirra. 

Svakalega fyndið 
ímyndunarafl

TÓNLIST  ★★★ ★★

Jólaóratóría Bachs
Kór Neskirkju
FLUTT Í NESKIRKJU 
FÖSTUDAGINN 5. DESEMBER
EINSÖNGVARAR HALLVEIG RÚNARS-
DÓTTIR, ÞORBJÖRN RÚNARSSON, 
 JÓHANNA HALLDÓRSDÓTTIR OG 
HRÓLFUR SÆMUNDSSON. 
STJÓRNANDI STEINGRÍMUR ÞÓRHALLSSON

Á mörkunum var að hin smágerða 
Neskirkja hentaði fyrir stórtónleika 
á föstudagskvöldið, það var svo loft-
laust. Á dagskránni var stytt útgáfa 
Jólaóratóríunnar eftir Bach. Langa 
útgáfan, sem er í sex hlutum, tekur 
um þrjá klukkutíma í flutningi, en 
hér var sleppt fjórða og fimmta 
hluta. 

Það var eins gott. Loftið var orðið 
býsna þungt í kirkjunni undir það 
síðasta og ósennilegt er að nokk-
ur hefði lifað af einn klukkutíma 
í viðbót. Ég sá fyrir mér forsíðu-
frétt Fréttablaðsins: „Létust vegna 
súrefnisskorts á tónleikum í Nes-
kirkju.“ Huga verður betur að loft-
ræstingu á svona löngum tónleik-
um þarna. Kannski þarf einhver að 
opna útidyrnar af og til á meðan á 
tónleikunum stendur.

Hljómburðurinn í Neskirkju er 
líka ekki sérlega góður. Hann er 
dálítið þurr, sem var e.t.v. orsök 
þess að kór kirkjunnar var ansi 
hvellur fyrst framan af. Kvenradd-
irnar voru hvassar, og enn hvassari 
fyrir þær sakir að það vantaði nokk-
uð upp á að botninn væri ásættan-
legur. Ekki heyrðist nægilega vel 
í körlunum og tenórarnir voru allt 
að því aumkunarverðir þegar þeir 

voru í aðalhlutverki. Þeir voru svo 
mjóróma. Almennt lagaðist heildar-
hljómurinn þó eftir því sem á leið og 
kórnum til hróss verður að segjast 
að hann kunni hlutverk sitt og söng 
af öryggi og mikilli tilfinningu.

Hljómsveitin var ekki gallalaus. 
Fiðlurnar voru oft ekki hreinar og 
tréblásturinn var væskilslegur. En 
pákur og orgel var flott og trompet-
arnir voru framúrskarandi. Það eru 
einmitt trompetarnir sem skipta svo 
miklu máli í Jólaóratóríunni. Lúðra-
blásturinn í upphafi setur tóninn 
fyrir allt verkið. Svo maður gat 
verið þakklátur fyrir að trompet-
leikararnir klikkuðu ekki.

Einsöngvararnir stóðu sig flest-
ir ágætlega. Altsöngkonan Jóhanna 
Halldórsdóttir átti erfitt með sína 
rullu, hver svo sem ástæðan var. 
Feilnóturnar voru einfaldlega of 
margar, söngurinn var frekar flökt-

andi. En Þorbjörn Rúnarsson tenór 
var glæsilegur í hlutverki guð-
spjallamannsins sem segir frá því 
sem gerist. Hrólfur Sæmundsson 
var líka magnaður í bassahlutverk-
inu og Hallveig Rúnarsdóttir sópr-
an söng afar fallega. Söngurinn var 
svo skær að það var nánast eins og 
hún væri með helíumfyllta blöðru 
við höndina.

Þrátt fyrir þá vankanta sem 
hér hafa verið tíundaðir voru tón-
leikarnir oft skemmtilegir. Stein-
grímur Þórhallsson stjórnaði af 
röggsemi og gríðarlegri innlifun, 
hann greinilega hreif flytjendurna 
með sér. Fyrir bragðið einkenndist 
flutningurinn af gleði og einlægni, 
sem var smitandi. 

 Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Ekki fullkomnir 
tónleikar, en sönggleðin var grípandi.

Ekki gallalaus Jólaóratóría

STJÓRNANDINN  „Steingrímur Þórhallsson stjórnaði af röggsemi og gríðarlegri 
innlifun, hann greinilega hreif flytjendurna með sér.“ FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Árlegir aðventutónleikar Kvenna-
kórs Garðabæjar verða í Digra-
neskirkju í Kópavogi á miðviku-
dagskvöldið, 10. desember, og 
hefjast klukkan 20. Efnisskrá tón-
leikanna verður að vanda hátíð-
leg og margar sígildar jólaperlur 
munu hljóma. 

Leikkonan Katla Margrét Þor-
geirsdóttir verður sér stakur 
gestur á þessum aðventutón-
leikum. Kórstjóri Kvennakórs 
Garðabæjar og listrænn stjórn-
andi er Ingibjörg Guðjónsdóttir 
sópransöngkona og píanóleikari 

kórsins er Sólveig Anna Jóns-
dóttir. 

Aðventutónleikarnir eru einn 
af hápunktum starfsársins en ár 
hvert stendur kórinn fyrir öflugri 
menningardagskrá. Þar ber hæst, 
auk aðventutónleikanna, vortón-
leika kórsins auk Haustvöku eða 
Góugleði. Kórinn syngur einnig 
við margvísleg tækifæri árið um 
kring. Í tilefni af tíu ára afmæli 
kórsins árið 2010 kom út geisla-
diskurinn Jólasöngur sem inni-
heldur sextán íslensk og erlend 
jólalög.

Sígildar jólaperlur 
í Digraneskirkju
Kvennakór Garðabæjar heldur aðventutónleika 
sína í Digraneskirkju á miðvikudagskvöldið.

KVENNAKÓR GARÐABÆJAR  Aðventutónleikarnir eru einn af hápunktum starfs-
ársins.
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ÚRVALIÐ ER 
HJÁ OKKUR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

JÓLATILBOÐ

FULLT VERÐ 169.995

129.995

Philips 42PFT5609
•  42“ snjallsjónvarp
• Glæsileg rammalaus hönnun
• Háskerpu upplausn 1920x1080p
• Pixel Precise HD myndvinnsla
• DualCore örgjörvi
• 200Hz perfect motion rate
• Multiroom möguleiki
• Ljósnemi

• Þráðlaus nettenging með opnum netvafra
• Miracast
• Stafrænn DVB-C/DVB-T2 móttakari
• Cloud explorer og Dropbox
• Skype möguleiki (myndavél fylgir ekki)

7 VERSLANIR
REYKJAVÍK - AKUREYRI - HÚSAVÍK - SELFOSS
EGILSSTAÐIR - REYKJANESBÆR - AKRANES

42”
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Hvolpurinn Þór vakti athygli á 
samfélagsmiðlum fyrir skömmu  
þegar hann lagðist í ferðalag 
frá Þórshöfn til Reykjavíkur. 
Dýrahjálp Íslands deildi mynd-
um af ferðalagi Þórs en hann 
er í leit að framtíðarheimili.
Hvolpurinn er sem stendur í fóstri 
hjá Þórunni Tryggvadóttur sem 
starfar sem sjálfboðaliði hjá Dýra-
hjálp og hefur þar umsjón með 
fósturheimilum.

„Hann vantaði heimili og ég 
ákvað að fara í málið,“ segir 
 Þórunn sem er fyrir með tvær 
Golden Retriv er-tíkur á heimilinu. 
„Hann var alveg pollrólegur í flug-
inu, ótrúleg hetja.“

Þór verður þriggja mánaða gam-
all tólfta desember næstkomandi. 
„Hann er alveg ofboðslega ljúfur 
og góður hvolpkjáni.“ 

Dýrahjálp Íslands er sjálfboða-
liðafélag sem finnur samastað 
fyrir heimilislaus dýr og rekur 
jafnframt athvarf sem tekur við 
dýrum í leit að heimili.

„Fyrir okkur er mikilvægast 
að velja heimili sem hentar dýr-
inu vel. Það eru mörg heimili sem 
eru mjög góð en kannski eitt sem 
 hentar best fyrir þetta dýr.“

Þórunn segir að yfirleitt gangi 
vel að finna dýrunum athvarf. 
„Það gengur alltaf mjög hratt fyrir 
sig þegar maður er með ung dýr, 
hvolpa eða kettlinga.“

Hægt er að skrá sig sem sjálf-
boðaliða á heimasíðu Dýra hjálpar. 
Meðal annars er hægt að vera með 
fósturheimili fyrir dýr sem eru 
á milli heimila. „Ég var fóstra í 
fyrsta skipti í fyrra en sá hundur 
fór reyndar aldrei frá mér,“ segir 
Þórunn sem tók ástfóstri við tíkina 
Þyrlu og veitti henni framtíðar-
heimili.

Ferðalag Þórs vakti athygli 
á Facebook og Twitter og hafa 
þegar borist nokkrar fyrir spurnir 
um hvolpinn. „Það voru margir 
sem vildu hjálpa,  nokkrir búnir 
að leggja pening inn á reikning 

fyrir Þór. Við tökum gjald fyrir 
heilsufarsskoðun, geldingu og 
svoleiðis og við erum búnar að 
safna fyrir því.“ Þór er blanda 
af íslenskum fjárhundi, Labra-
dor og Pointer. „Hann er alveg 
með Labrador-útlitið og er alveg 
svartur með hvítt á bringunni,“ 
segir Þórunn en hún verður með 
Þór í fóstri þar til framtíðar-
heimili finnst fyrir hvolpinn.
Áhugasamir geta skoðað þau dýr 
sem eru í leit að framtíðarheim-
ili á heimasíðu Dýrahjálpar, dyra-
hjalp.is. 

 gydaloa@frettabladid.is

Hvolpurinn Þór tók 
fl ugið frá Þórshöfn
Ferðalagið vakti athygli á samfélagsmiðlum og leitar Þór nú að framtíðarheimili.

LJÚFUR  Þórunn segir Þór afskaplega ljúfan og góðan. MYND/SUNNA SIGRÍÐUR

„Í rauninni byrjaði þetta þegar ég 
átti eldri dóttur mína árið 2011, þá 
fór ég að gera hárböndin,“ segir 
Hilda Björg Stefánsdóttir, graf-
ískur hönnuður, sem nýverið hóf 
sölu á hárböndum fyrir börn undir 
nafninu AMIE.

„Svo átti ég yngri dóttur mína 
árið 2013 og fór að gera hár böndin 
þá líka. Ég fékk alveg mikið af 
„kommentum“ á böndin þegar við 
fórum á ballettæfingar og svona.“ 
Í kjölfarið ákvað Hilda að gera 
eitthvað meira með hárböndin. 
„Ég fór svona að hugsa að það 
væri kannski gaman að gefa þetta 
í gjafir og gera eitthvað meira með 
þetta.“ 

Hárböndin fást í þremur mis-

munandi litum. Á böndunum eru 
marglitar þæfðar ullarkúlur og 
mögulegt er að óska eftir sér-
stökum litum og samsetningum.

Hugmyndin kviknaði þegar Hilda 
skoðaði gömul myndaalbúm. Þar 
rakst hún á myndir af frænku sinni. 
„Ég man eftir að frænka mín var 
rosalega mikið með svipuð bönd, 
hún er orðin 24 ára í dag,“ segir 
Hilda og bætir við að það skipti 
líka máli að hárböndin séu þægileg.
„Maður fer líka bara að hugsa þegar 
hárið er allt úti um allt hjá börn-
unum. þetta er mjúk teygja og þær 
geta verið með þetta allan daginn.“
Hárböndin selur Hilda á Facebook/
amie.rvk en mun á næstunni opna 
vefverslun Amie-rvk.com. - gló

Grafískur hönnuður 
gerir barnahárbönd
Hilda Björg Stefánsdóttir gerir hárbönd með 
þæfðum ullarkúlum fyrir börn. Byrjaði árið 2011.

FÍNAR  Hilda með dætrum sínum og lítilli vinkonu sem allar eru með hárböndin.
 MYND/BÍG

- ÞORSKUR
„ÞESSI SJÚKLEGA GÓÐI“

FRÁ STYKKISHÓLMI

EKTA HVALUR
„SÁ EINI SANNI“

LÍFIÐ
8. desember 2014  MÁNUDAGUR
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„Myndin gerist öll á einni nóttu 
og er svolítið svona dramatískt 
augnablik í lífi mæðgna í Reykja-
vík,“ segir Ása Helga Hjörleifs-
dóttir handritshöfundur og leik-
stjóri.

Hún leitar nú að ungri leikkonu 
til þess að fara með eitt af aðal-
hlutverkum stuttmyndar sem 
tekin verður upp í janúar á næsta 
ári.

„Mig langaði að gera mynd 
sem væri hversdagsleg en í senn 
ævintýraleg og svolítið svona 
aftur í mína æsku þegar ég var 

á  svip uðum aldri og dóttirin er,“ 
segir Ása þegar hún er spurð að 
því hvernig hugmyndin að stutt-
myndinni hafi vaknað. 

Myndin segir söguna af einni 

nótt í lífi mæðgnanna Maríönnu og 
Védísar sem flækist inn í drama-
tískt augnablik í lífi móður sinnar.
Laufey Elíasdóttir fer með hlut-
verk Maríönnu í myndinni en Ása 
leitar nú að ungri leikkonu á aldr-
inum átta til ellefu ára til þess að 
leika Védísi en reynsla af leiklist 
ekki nauðsynleg.  

Framleiðendur myndarinnar 
eru Hlín Jóhannesdóttir og Birg-
itta Björnsdóttir hjá Vintage Pict-
ures en áhugasömum er bent á að 
hafa samband í gegnum netfangið 
castin.vetur@gmail.com. - gló

Leitar að ungri leikkonu í nýja stuttmynd
Ása Helga Hjörleifsdóttir, leikstjóri og handritshöfundur, gerir hversdagslega og ævintýralega mynd.

 Myndin gerist 
öll á einni nóttu 

og er svolítið svona 
dramatískt augnablik 

í lífi mæðgna 
í Reykjavík.

ÁSA HELGA  Leitar að ungri leikkonu 
fyrir stuttmynd sína. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gerard Butler og innanhússarki-
tektinn Morgan Brown eru farin 
að búa saman. Þau byrjuðu saman 
fyrr á þessu ári og segir heim-
ildar maður að leikarinn sé yfir sig 
ástfanginn af dökkhærðu dísinni.

Hann ku ætla að bera upp bón-
orðið á næstunni eftir aðeins 
þriggja mánaða samband. „Gerard 
er einnar konu maður núna. Þau 
eru farin að búa saman og núna 
eru þau byrjuð að ræða hjóna-
band,“ sagði heimildarmaðurinn.

Hinn 45 ára Butler fór í meðferð 
árið 2012 vegna fíknar í verkjalyf 
en virðist vera á beinu brautinni 
núna.

Butler býr með 
kærustunni

GERARD BUTLER  Leikarinn mun vera 
yfir sig ástfanginn af kærustu sinni til 
þriggja mánaða.

Fjölskylduband
Verð frá 34.000 kr.

Metalsveitin sataníska Slayer 
sýndi á sér mjúku hliðina og 
bjargaði heimilislausum kett-
lingi á dögunum. „Um kvöldið 3. 
desember fóru gítarleikari Slayer, 
Kerry King, og nokkrir aðrir með-
limir hópsins út að borða á uppá-
haldssteikhúsi Kings í Indianapol-
is, St. Elmo‘s Steak House,“ segir í 
tilkynningu frá sveitinni.

Eftir kvöldmatinn sá Jess Cor-
tese, umboðsmaður sveitarinn-
ar á tónleikaferðalaginu, heim-
ilislausan mann á götunni sem 
bauð lítinn kettling til sölu fyrir 
einn dal. „Kisunni virtist vera 
ískalt þannig að Jess tók hana og 
svaf með henni í kojunni sinni í 
rútunni,“ segir í tilkynningunni 
en kisan endaði í höndum rótara 
sem langaði að eignast kisu. Hún 
var nefnd Gypsy eða Sígauni af 
hljómsveitinni. - þij

Slayer bjargar kisu

GYPSY  Slayer bjargaði kisunni af götum 
Indianapolis.
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EMPIRE ROLLING STONE

MOCKINGJAY– PART 1  KL. 6 – 9 – 10.30 
DUMB AND DUMBER TO  KL. 5.30 – 8 – 10.30 
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D  KL. 5.30 
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 3D  KL. 5.30 
NIGHTCRAWLER  KL. 8 – 10.30 
ST. VINCENT  KL. 8 

MOCKINGJAY – PART 1  KL. 5 – 8 – 9 – 10.45
MOCKINGJAY – PART 1 LÚXUS  KL. 5 – 8 – 10.45
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D  KL. 3.15 – 5.30
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 3D  KL. 3.15 – 5.30
MÖRGÆSIR ENSKT TAL 3D  KL. 8
DUMB AND DUMBER TO  KL. 3.30 – 6 – 8 – 10.30
GONE GIRL  KL. 10.15

Save the Children á Íslandi

TÓNLIST ★★★★ ★

Slash ásamt Myles Kennedy 
og The Conspirators
Laugardalshöll 6. desember

Marga Íslendinga sem hlustuðu 
á Guns N´Roses á níunda ára-
tugnum og í byrjun þess tíunda 
dreymdi vafalítið um að sjá hana 
einhvern tímann á sviði hér á 
landi, eins og hún var skipuð á 
þeim tíma. Þeim varð aldrei að 
ósk sinni en fengu líklega það 
næstbesta í Höllinni á laugardags-
kvöld. 

Guns N´Roses er reyndar enn 
starfandi með söngvarann Axl 
Rose einan eftir í kotinu en rokk-

sveitin er ekki svipur hjá sjón. 
Gítarleikarinn Slash hefur aftur 
á móti ekki setið auðum höndum, 
heldur gefið út slatta af plötum, 
nú síðast með söngvaranum Myles 
Kennedy og The Conspirators. 

Á tónleikunum tóku Slash og 
félagar eigin lög, lög frá sólóferli 
Slash og svo gömul og góð Guns 
N´Roses-lög en af lögunum 22 
sem hljómuðu voru átta úr smiðju 
GNR (og reyndar eitt frá Velvet 
Revolver).  

Aðdáendur Guns N´Roses voru 
ekki sviknir því flutningurinn á 
því efni var mjög góður. Flott-
ur söngur Kennedy (sem minnti 
mjög á Rose) og magnaður gítar-
leikur Slash skipti þar höfuð-
máli. Lög á borð við Sweet Child 

O´Mine og lokalagið Paradise City 
kveiktu í salnum svo um munaði, 
en önnur lög fengu misgóð við-
brögð. Sum voru þau prýðileg 
en önnur undir meðallagi. Undir 
langflestum þeirra hljómaði 
Guns N´Roses-legur gítarleikur 
Slash, formúla sem hann sér ekki 
ástæðu til að breyta mikið. 

Slash var duglegur við að stíga 
fremst á sviðið og taka gítarsóló 
í miðjum lögum á meðan Ken-
nedy dró sig í hlé. Gítarleikarinn 
var í fínu formi og sýndi og sann-
aði hvað eftir annað hvers hann 
er megnugur, þar á meðal í gítar-
sólói sem virtist engan endi ætla 
að taka í Guns N´Roses laginu 
Rocket Queen. 

Gaman var að heyra strákana 

eftir uppklapp flytja Immigrant 
Song eftir Led Zeppelin, „sérstak-
lega fyrir ykkur“ eins og þeir til-
kynntu íslensku áhorfendunum, 
áður en talið var í hið ódauðlega 
Paradise City.

Þetta voru síðustu tónleikar 
Slash og félaga á langri tón-
leikaferð og þakkaði kempan 
íslensku áhorfendunum kær-
lega fyrir sig á sama tíma og 
hann skutlaði gítarnöglum út 
í salinn skömmu áður en hann 
hvarf á braut, að sjálfsögðu með 
svarta hattinn sinn á höfðinu.
 Freyr Bjarnason

NIÐURSTAÐA: Skemmtilegir 
rokktónleikar þar sem gömlu, góðu 
Guns N´Roses-lögin stóðu upp úr.

Snilldartaktar Slash í Laugardalshöll
ROKKARAR  Hjölli, Gulli Falk og Benni voru vígalegir ásjónum.

HRESS  Erna, Hrefna og Stebbi voru hress á Slash.

Í SVÖRTUM FÖTUM  Kristín Jóhannsdóttir, Beggi Morthens, Helga Einarsdóttir og Steinar létu sjá sig.

SLASH 
 Gamla góða 
efnið stóð 
upp úr.
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Kvikmynd er í bígerð um 
fyrsta stefnumót bandarísku 
forsetahjónanna, Barack og 
Michelle Obama. Entertain-
ment Weekly staðfestir þetta 
en myndin, sem mun heita 
Southside With You, er fram-
leidd af kvikmyndafyrirtæk-
inu Homegrown Pictures. 
Leikkonan Tika Sumpter mun 
leika Michelle en nú er verið 
að leita að rétta leikaranum 
fyrir Barack. 

Myndin fjallar um daginn 
sem Michelle Robinson sam-
þykkti að fara á stefnumót með 
hinum unga Obama, sem var 
í starfsþjálfun hjá Michelle á 
lögfræðistofunni Sidley Austin 
í Chicago. 

Richard Tanne skrifaði 
handrit myndarinnar en hann 
mun einnig leikstýra. Tökur 
eiga að hefjast næsta sumar í 
Chicago.

  - þij

Gera mynd um 
fyrsta stefnu-
mót Obama Aðventukrans sem lítur ekki eins vel út 

og þú hafðir ímyndað þér.  Mandarínur 
stútfullar af steinum. Snæfinnur snjókarl í 
útvarpinu tvisvar á klukkutíma. Piparkök-

ur í morgunmat. Að reyna að hengja upp 
seríur og muna hvað það er ómögu-

legt að festa þær í gluggana. Jóla-
partý á vinnustaðnum. Jólaþynnka í 
vinnunni. Jólatré í sturtunni, fótur-
inn passar ekki í statífið. Jólakúl-
urnar eru brotnar, englahárið er 
flækt.  Hvað er í jólamatinn? Sama 
og síðast? Alltaf það sama? Einn 

fer í fýlu því hann langaði í 
hangikjöt en núna borða allir 
hamborgarhrygg. Laufa-
brauðið er mölbrotið en 
það er í lagi, þitt munstur 
var ljótast. Of mikið malt 
í jólaölinu, jólatréð er með 
lús, krakkarnir eru tjúllað-
ir og jólasveinninn gleym-
ir að gefa þeim í skóinn. 
Þú gleymdir að kaupa gjöf 
handa ömmu, færð niður-

gang í Kringlunni, týnir bílnum 
á bílastæðinu og það eru kekkir 

í sósunni.

JÓLAUNDIRBÚNINGUR og ljósa-
dýrð í desember er svo sannarlega kósí 
tilhugsun, það er löngu búið að sann-
færa okkur um það. Í raun er þessi tími 
þó lítið annað en kvíðakast með jóla-
sveinahúfu og við tökum öll þátt og 
reynum að hafa gaman af. Heill mán-
uður af einhverju sem á að vera huggu-
legt en þeir einu sem hafa það huggulegt 
eru kaupmenn sem fá sér sundsprett í 
aurum í peningageymum víðs vegar um 
landið.

LÁTUM þó ekki deigan síga, höldum 
höfði, við erum Íslendingar og jólin eru 
besti tími ársins, fjandakornið. Gleym-
um okkur nú rækilega í geðveikinni og 
forðumst að hugsa um það sem bíður 
okkar. Sviðið kreditkort, ofsaltað sam-
viskubit og ljótar jólagjafir á þrettánda-
báli. Seigt brak í blautum rakettuspýt-
um undir snjónum á nýársdag. Nýtt 
upphaf, nýársmegrun og ekkert að 
hlakka til.

NJÓTUM þess að vera sturluð. Gleði-
legan desember þjóð mín, hann er 
allavega skárri en janúar.

Gleðilegt kvíðakast!



Sonnentor lífrænu kryddin gera jólamatinn enn betri! Lífræna mjölið frá Doves 
Margar tegundir fyrir glútenfrían bakstur. 

Heimabaksturinn smakkast betur! 

Biona – hágæðavörulína fyrir sælkerann
Kókosolíur, kókosmjólk, súkkulaðsmyrja, hreint  

og blandað hnetusmjör. Algjört nammi.

Náttúruleg sætuefni
Allt til að sæta án hvíts sykurs frá Xlear, Kal, Biona, 

Rowse & Bio Zentrale.

NETVERSLUN  HEILSUHUSID.IS

Sonnento

Heilsa þurrkaðir ávextir, hnetur og fræ 
Ómissandi fyrir konfektgerðina og baksturinn.

Yogi te Green Te Energy
Frábært fyrir aukna brennslu líkamans!

Prufaðu að setja 1 tsk. af Biona kókosolíu út í tebollann.

Náttúrule

r. 

Tilboðin gilda til 16. desember

hágæðavörulína fyrir
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SUND Jacky Pellerin, landsliðsþjálfari 
Íslands í sundi, var ánægður með árang-
ur íslenska sundfólksins á HM í sundi í 
25 metra laug sem lauk í Doha, höfuð-
borg Katar, um helgina.

„Ég er mjög sáttur með árangur hóps-
ins. Við fengum fimm Íslandsmet og 
þrjú landssveitarmet svo að það er ekki 
hægt annað en að vera ánægður með 
það,“ sagði Jacky Pellerin.

Eygló Ósk Gústafsdóttir náði bestum 
árangri þegar hún náði tíunda sæti í 200 
metra baksundi en hún var mjög nálægt 
því að komast í úrslitin. „Þetta munaði 
litlu hjá henni. Hún var alveg við sinn 
besta tíma en auðvitað vorum við pínu-
lítið vonsvikinn þar sem það munaði 
svona litlu. Þetta var samt hröð grein 
með heimsmeti og hún var sátt enda 
skilaði hún sínu,“ sagði Pellerin.

Stelpurnar áttu öll fimm Íslandsmetin 
í einstaklingsgreinum á mótinu. Hrafn-
hildur Lúthersdóttir (100 og 200 metra 
bringusund) og Inga Elín Cryer (400 og 
800 metra skriðsund) settu báðar tvö 

Íslandsmet og Eygló Ósk Gústafsdóttir 
bætti metið í 100 metra fjórsundi. En 
eru stelpurnar betri en strákarnir?

„Það er í rauninni ekki hægt að 
bera þetta saman en það er samt ekki 
hægt að neita því að stelpurnar eru 
örlítið betri en strákarnir. Stelp urnar 
eru hins vegar miklu reyndari og 
hafa synt áður á svona stóru móti 
en strákarnir eru yngri og mun 
reynsluminni,“ sagði Pellerin. 

„Það er mjög jákvætt að fara 
út með svona marga keppend-
ur og þetta var frábær reynsla 
fyrir sundfólkið og okkur þjálf-
arana líka. Þetta er vonandi 
bara fyrsta mótið af mörgum 
hjá fullt af þessum krökkum,“ 
sagði Pellerin.

Hér til hliðar má síðan sjá 
topp tíu listann yfir besta árang-
ur íslenska sundfólksins í Katar 
en stelpurnar áttu níu bestu 
sæti Íslendinga á HM í 25 
metra laug í ár.   -óój

Sundstelpurnar skrefum á undan strákunum
Fimm Íslandsmet og þrjú landssveitarmet voru sett á HM í sundi í Katar og landsliðsþjálfarinn er sáttur.

ÖFLUG 
 Hrafn-

hildur Lúthers-
dóttir komst 
inn á topp 
22 í þremur 
sundum.

BESTI ÁRANGUR HJÁ 
ÍSLENDINGUM Á HM 2014:

10. SÆTI 
Eygló Ósk Gústafsdóttir 200 metra baksund

17. SÆTI 
Hrafnhildur Lúthersdóttir 200 m bringusund*

19. SÆTI 
Hrafnhildur Lúthersdóttir 50 metra bringusund

22. SÆTI 
Hrafnhildur Lúthersdóttir 100 m bringusund*

23. SÆTI 
Eygló Ósk Gústafsdóttir 100 metra fjórsund*

Eygló Ósk Gústafsdóttir 100 metra baksund

25. SÆTI 
Inga Elín Cryer 800 metra skriðsund*

27. SÆTI 
Eygló Ósk Gústafsdóttir 50 metra baksund

Inga Elín Cryer 400 metra skriðsund *

30. SÆTI 
Kristinn Þórarinsson 200 metra fjórsund

 * SETTI ÍSLANDSMET Í GREININNI

KÖRFUBOLTI „Það er ekki mikið 
hægt að kvarta yfir því,“ segir 
Finnur Freyr Stefánsson, þjálf-
ari Íslandsmeistaraliðs KR sem 
er á toppnum með fullt hús og 
hefur unnið 96,8 prósent deildar-
leikjanna undir hans stjórn. 

KR hefur unnið alla níu deildar-
leikina í vetur og vann 21 af 22 
deildarleikjum sínum á síðustu 
leiktíð auk þess að fara alla leið og 
tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn 
í úrslitakeppninni. 

Öll verkfærin í kringum hann
Hvernig hefur Finnur farið að því 
að endurskrifa þjálfarasögu deild-
arinnar? „Ég var heppinn að fá 
gríðarlega sterkan hóp upp í hend-
urnar, umgjörðin er góð og það er 
vel haldið utan um hlutina Í KR. 
Öll verkfærin í kringum mig hafa 
verið til fyrirmyndar og sem betur 
fer hafa úrslitin verið eftir því,“ 
segir Finnur. Honum sem bæði 
ungum og reynslulitlum þjálfara 
gekk vel með að ráða við stjörnum 
prýtt lið KR frá fyrsta leik. 

„Þetta eru svo heilsteyptir menn 
sem maður er að þjálfa og þeir 
tóku mér opnum örmum. Þetta eru 
allt strákar sem eiga sterkar rætur 

í klúbbnum, hafa spilað þarna 
lengi eða eru uppaldir. Markmið 
allra eru sameiginleg og þegar 
allir eru tilbúnir að róa í rétta átt 
þá gerir það verkefnið miklu auð-
veldara,“ segir Finnur. 

Bætt met Vals Ingimundarsonar
Finnur bætti met Vals Ingimundar-
sonar um fjóra leiki í sigrinum á 
Stjörnunni á fimmtudagskvöldið 
en Valur vann sinn 30. þjálfara-
sigur í úrvalsdeild karla í sínum 
35. leik í mars 1988. Valur bætti þá 
met Gunnars Þorvarðarsonar frá 
1985 um einn leik en þeir Friðrik 
Ingi Rúnarsson, sem vann 30. sig-
urinn í sínum 36. leik í desember 
1991, og Helgi Jónas Guðfinnsson, 
sem gerði hið sama í sínum 38. leik 
í febrúar 2012, eru hinir menn-
irnir á topp fimm listanum. Finnur 
gat ekki frekar en aðrir séð fyrir 
sér svona marga sigurleiki og svo 
fá töp þegar hann tók við KR-liðinu 
í maímánuði 2013. 

„Síðan ég var lítill strákur og 
svo þegar ég hætti að spila sjálfur 
og ákvað að gerast þjálfari fyrir 
fimmtán árum, þá hefur það alltaf 
verið stærsti draumurinn að taka 
við KR. Þegar tækifærið kom þá 
óraði mann ekki fyrir þessari 
byrjun. Ég er gríðarlega þakk-
látur fyrir tækifærið og þessi tími 
er búinn að vera ótrúlegur. Von-
andi erum við samt rétt að byrja 
og þetta aðeins upphafið að ein-
hverju meira svona,“ segir Finnur 
sem fær góðan vinnufrið í Frosta-
skjólinu. 

Eigin frami og frægð í öðru sæti
„Þegar vel gengur þá er erfitt að 
kvarta eða setja út á hlutina. Í 
svona liði verða allir að vera til-
búnir að gefa eitthvað frá sér. 
Strákar sem gætu verið í stærri 
hlutverkum annars staðar eru að 
sætta sig við minni hlutverk hjá 
okkur. Við erum allir í þessu til að 
vinna og setjum allir liðið í fyrsta 

sætið. Okkar eigin frami og frægð 
eru í öðru sæti og það á jafnvel við 
mig og alla strákana í liðinu. Liðið 
kemur númer eitt og allt annað er í 
sætinu fyrir neðan,“ segir Finnur. 

30 sigrar í 31 leik á rúmum 
fjórtán mánuðum. En hvað með 
 þennan eina tapleik? „Ég man 
vel eftir honum, hann var á 
móti Grindavík í fyrsta  leiknum 
á árinu. Við komum flatir inn 
eftir jólin, vorum ekki klárir og 
 töpuðum fyrir góðu Grindavíkur-
liði. Við höfum alltaf sagt það að 
við erum ekki hræddir við það 
að tapa. Það kemur að því að við 
töpum og maður lærir helling af 

töpunum,“ segir Finnur. KR- ingar 
láta heldur ekki umræðuna um 
yfirburðarlið og að mótið sé búið 
trufla einbeitingu sína.  

„Við erum ekki að stressa okkur 
of mikið yfir því sem öðrum 
finnst. Við vitum hvað við ætlum 
að gera og teljum okkur vita hvað 
við þurfum að gera til að láta það 
gerast. Við erum með báða fætur 
á jörðinni og það skiptir ekki öllu 
hvort það verði enginn tapleikur 
eða þrír tapleikir. Við stefnum á 
stóru titlana og erum tilbúnir að 
gera það sem þarf til að ná þeim,“ 
sagði Finnur.  

 ooj@frettabladid.is

Draumabyrjun í draumastarfi 
Finnur Freyr Stefánsson vann á fi mmtudagskvöldið sinn þrítugasta sigur sem þjálfari í úrvalsdeild karla en 
því náði hann í aðeins 31 leik eða á undan öllum öðrum þjálfurum í sögu deildarinnar. 

FYRSTIR Í 30 SIGRA Í 
ÚRVALSDEILD KARLA:

31 LEIKUR  (30 SIGRAR OG 1 TAP)
Finnur Freyr Stefánsson Desember 2014

35 LEIKIR (30 SIGRAR OG 5 TÖP)
Valur Ingimundarson Mars 1988

36 LEIKIR (30 SIGRAR OG 6 TÖP)
Gunnar Þorvarðarson Janúar 1985

Friðrik Ingi Rúnarsson Desember 1991

38 LEIKIR (30 SIGRAR OG 8 TÖP)
Helgi Jónas Guðfinnsson Febrúar 2012

39 LEIKIR (30 SIGRAR OG 9 TÖP)
Einar Árni Jóhannsson Febrúar 2006

40 LEIKIR (30 SIGRAR OG 10 TÖP)
Sigurður Ingimundarson, Tim Dwyer, Friðrik 
Ragnarsson og Laszlo Nemeth.

KÖRFUBOLTI Þetta er stór dagur fyrir íslenskan körfubolta því í dag kemur í ljós í Disneyland 
í París hvar og með hverjum íslenska körfuboltalandsliðið mun spila á sínu fyrsta stórmóti. 
Finnur Freyr Stefánsson, aðstoðarþjálfari íslenska liðsins, verður einn af þeim sem fylgist 
spenntur með klukkan 16.00 í dag þegar dregið verður í riðla á Evrópumótinu.

„Ég held ég hafi náð að teikna upp riðil þar sem við lendum í riðli með Þýskalandi, Serbíu, 
Grikklandi, Spáni og einhverju einu öðru. Við getum lent í svakalegum riðli en þetta er eitthvað 
sem við stýrum ekki og við tökum bara því sem kemur upp úr pottunum,“ segir Finnur. Keppnin 
fer fram dagana 5.-20. september á næsta ári í fjórum löndum; Frakklandi, Króatíu, Lettlandi og 
Þýskalandi. Ísland er í sjötta styrkleikaflokki og getur því ekki lent í riðli með Hollandi, Rúss-
landi eða Eistlandi sem eru í sama styrkleikaflokki þar sem aðeins eitt lið úr hverjum flokki fer í 
hvern riðil. Það eina sem er því ljóst fyrir fram, fyrir utan að leika ekki gegn þessum liðum, er að 
Ísland mun ekki leika í Lettlandi. „Við vitum bara að við förum þangað til að berjast til síðasta 
blóðdropa og gera okkar besta,“ segir Finnur. Hann fylgist með drættinum ásamt landsmönnun-
um  Loga Gunnarssyni, Helga Magnússyni og Pavel Ermolinskji.  „Spánn er liðið sem mig langar 
að mæta,“ segir Finnur léttur en bætir svo við: „Það verður gaman að koma á EM. Við ætlum að 
láta til okkar taka og vera öskubuskuævintýrið á EM á næsta ári,“ segir Finnur.  - óój

Í hvaða ævintýri lendir íslenska körfuboltalandsliðið í dag?

FYRIRLIÐINN  Hlynur Bærings-
son fylgist örugglega vel með 
frá Svíþjóð.    FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Kolbeinn Sigþórsson 
fékk á laugardaginn sitt fyrsta 
tækifæri í byrjunarliði Ajax í 
einn mánuð en þetta var stutt 
gaman hjá framherjanum. 

Kolbeinn leikur ekki meira á 
árinu eftir að hafa meiðst illa á 
ökkla þegar hann varð fyrir ljótri 
tæklingu aðeins fjórum mínút-
um eftir að hann kom Ajax í 1-0. 
Kolbeinn endaði einnig síðasta ár 
(2013) á slæmum ökklameiðslum 
sem hann varð fyrir í umspils-
leiknum við Króata. 

„Þetta var mikil synd því hann 
var nýbúinn að skora flott mark 
og var búinn að leggja mikið 
á sig,“ sagði þjálfarinn Frank 
De Boer. „Ég varð fyrir svona 
meiðslum í síðasta landsleiknum 
mínum. Þetta eru ekki verstu 
meiðsli sem þú verður fyrir en 
ættu að halda honum frá í tvær 
til þrjár vikur,“ sagði De Boer. 

De Boer sagist þó ekki vera 
búinn að velja á milli Kolbeins og 
Arkadiusz Milik. „Þeir eru báðir 
í góðum gír en þessi meiðsli eru 
óheppileg fyrir Kolbein. Sem sem 
betur fer höfum við Milik,“ sagði 
De Boer. Milik kom inn á fyrir 
Kolbein, skoraði tvö mörk og 
lagði upp eitt í 5-0 sigri.  - óój

Sami leiðinlegi 
endirinn og í fyrra

VONT  Kolbeinn Sigþórsson sést hér 
borinn af velli.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Sextán liða úrslit Powerade-bikars karla og kvenna í körfubolta fóru 
nær öll fram um helgina en þrettán lið hafa nú tryggt sér sæti í átta 
liða úrslitunum. Síðustu þrjú liðin bætast í hópinn í kvöld (Valur-
Snæfell og Stjarnan-ÍR í karlaflokki) og á föstudaginn (Valur-FSU/
Hrunamenn í kvennaflokki). 
Karlalið Fjölnis var á föstudaginn fyrsta liðið til að 
komast í átta liða úrslit, Keflavík bættist í hópinn 
með sigri á Þór Þorlákshöfn í Dominos-deildarslag 
á laugardagskvöldið og í gær tryggðu Tindastóll, 
Skallagrímur, Hamar og KR sér sæti í átta liða 
úrslitum. Skallagrímur sló Njarðvík óvænt út 
í Borgarnesi og Tindastóll vann Grindavík á 
Króknum. Keflavík og Njarðvík sátu hjá hjá 
konunum en Grindavík, Breiðablik, KR og 
Haukar komust öll áfram á laugardaginn og 
Snæfell tryggði sér sitt sæti í gær. 

Skallagrímur sló út Njarðvík

30-1
2013-14
21 SIGURLEIKIR - 1 TAP

2014-15
9 SIGURLEIKIR - O TÖP

96,8 PRÓSENTA 
SIGUR HLUTFALL 
 Finnur Freyr hefur 
náð einstökum árangri 
með KR-liðið.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið náði fullu húsi í sínum riðli 
í forkeppni HM 2015 en það var 
ljóst eftir sex marka sigur út í 
Makedóníu um helgina, 28-22. 

Íslensku stelpurnar unnu 
bæði Ítalíu og Makedóníu í tví-
gang (með samtals 31 mörkum) 
og tryggðu sér með því sæti í 
umspili um sæti á HM í Dan-
mörku 2015 en það kemur í ljós 
eftir EM hverjir mótherjarnir 
verða. EM í Króatíu og Ungverja-
landi hófst í gær. 

Íslenska liðið lék án Karenar 
Knútsdóttur (34 mörk í fyrstu 
þremur leikjunum) en lentu samt 
ekki í miklum vandræðum í 
Skopje. Arna Sif Pálsdóttir var 
besti leikmaður liðsins, marka-
hæst með sex mörk og mjög öflug 
í vörninni. Nýliðinn Hrafnhildur 
Hanna Þrastardóttir skoraði eitt 
mark í sínum fyrsta landsleik.  - óój

Fullt hús hjá 
stelpunum

BEST  Arna Sif Pálsdóttir lék vel í 
 sigr inum í Makedóníu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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100 gómsætar uppskriftir 
fyrir þá sem vilja njóta 
sætinda og gotterís án 
samviskubits en fá samt 
bragðlaukana til að brosa! 
Allar uppskriftirnar 
eru sykur-, hveiti- og 
glútenlausar.

Dísukökur

Heilsuþrenna

Skoðið fleiri 
bækur frá Óðinsauga á

www.facebook.com/odinsauga

50 uppskriftir af 
gómsætum og 
heilsusamlegum 
drykkjum. Láttu 
eftir þér að súpa af 
náttúrunnar gæðum, 
heilsunnar vegna!

Heilsudrykkir Hildar
 Meiri hollusta

Flest okkar vilja lifa vel og lengi. 
En hvað þarf til að ná háum 
aldri? Og hvað eiga langlífir 
einstaklingar sameiginlegt?
Í þessari bók má finna 100 
heilsuráð sem bæta lífsgæðin 
og stuðla að langlífi.

100 heilsuráð til langlífish i

e
g

NÝJAR

BÆKUR
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25%
AFSLÁTTUR AF 

SKÍÐA- OG BRETTA-
PÖKKUM*

MIKIÐ ÚRVAL 
AF GLERAUGUM 

OG HJÁLMUM

CÉBÉ HURRICANE  
Skíðagleraugu. Herra- og dömustærðir.

10.990

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 18. SUN. 13 - 17.
INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

14.990
CÉBÉ DUSK
Skíðahjálmur. Litir: Svartur, hvítur.
Fullorðinsstærðir.

BARNA-SKÍÐAPAKKI 
TECNO PRO barnaskíði 14.990.
TEC T 40 bindingar 11.990
TECNO T 40 skíðaskór 11.990.

HERRA-SKÍÐAPAKKI 
TECNO PRO skíði og bindingar 84.990.
SALOMON skíðaskór 32.990.

DÖMU-SKÍÐAPAKKI 
TECNO PRO skíði og bindingar 54.990.
SALOMON skíðaskór 32.990.

88.485
Fullt verð: 117.980

HERRA-
SKÍÐAPAKKI

65.985
Fullt verð: 87.980

DÖMU-
SKÍÐAPAKKI

29.228
Fullt verð: 38.970

BARNA-
SKÍÐAPAKKI

TILVALIN JÓLAGJÖF
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ÍÞRÓTTIR Smáþjóðaleikarnir verða 
haldnir í Reykjavík fyrstu sex 
daga júnímánaðar á næsta ári. 
Lukkutröll leikanna var afhjúpað 
í vikunni en Fréttablaðið ræddi við 
Lárus Blöndal, forseta ÍSÍ, af því 
tilefni. Hann segir að þetta sé einn 
stærsti íþróttaviðburður í sögu 
íslensku þjóðarinnar, sérstaklega 
hvað fjölda þeirra sem koma beint 
eða óbeint að leikunum varðar.

„Við gerum ráð fyrir að fá alls 
30 þúsund áhorfendur á viðburðina 
þessa sex daga sem mótið stend-
ur yfir,“ segir Lárus en von er á 
800 keppendum hingað til lands og 
400 manna fylgdarliði þar að auki. 
Gert er ráð fyrir að íslenskir kepp-
endur verði um 180 talsins.

„Það er auðvitað gríðarlega 
mikill fjöldi fyrir ekki stærri þjóð 
enda teljum við að Smáþjóðaleik-
arnir séu gríðarlega mikilvægur 
viðburður fyrir íslenskt íþrótta-
líf,“ segir Lárus sem bar sérstakt 
lof á Reykjavíkurborg fyrir þær 
endurbætur á bæði húsnæði og 
tækjakosti sem gerðar hafa verið 
vegna leikanna.

„Leikarnir leiða til þess að 
mannvirki verða lagfærð og tækja-
búnaður endurnýjaður svo allt 
saman standist alþjóðlegar kröfur. 
Það eitt og sér skiptir miklu máli 
fyrir íþróttafólkið okkar.“

Meira mál fyrir okkur en Breta
Þetta er í annað sinn sem Smá-
þjóðaleikar eru haldnir hér á 
landi en það var árið 1997 í fyrra 
 skiptið. Leikarnir hafa verið 
haldnir annað hvert ár síðan 1985 
og þátttökuþjóðir voru þá átta – 

allt Evrópuþjóðir sem eiga sjálf-
stæða Ólympíu nefnd og íbúafjölda 
undir einni milljón. Svartfjalla-
land bættist svo í þennan hóp árið 
2009 og Kýpverjar hafa haldið 
aðild sinni þó svo að íbúafjöldinn í 
landinu sé nú kominn yfir milljón.

„Það má segja að þetta séu 
okkar Ólympíuleikar. Ef við lítum 
á þá út frá stærðargráðunni þá 
er það meira mál fyrir okkur að 
halda Smáþjóðaleika en Breta að 
halda Ólympíuleika,“ bendir Lárus 
á. „Við eigum von á að það verði 
mikið um að vera en við stefnum 

að því að virkja skóla landsins og 
jafnvel félagasamtök til að tryggja 
að stemningin verði góð, svo þetta 
verði leikar allrar þjóðarinnar.“

Góður stuðningur ríkisins
Lárus segir að kostnaður við að 
halda mótið sé 5-600 milljónir 
króna, fyrir utan þær endur bætur 
sem hafa verið gerðar á húsnæði 
og tækjabúnaði. Hann segist 
ánægður með framlag ríkisstjórn-
arinnar í fjármögnun mótsins.

„Við fengum 25 milljónir á fjár-
lögum fyrir árið 2015 og fáum 75 
milljónir á næsta ári. Vonandi 25 
milljónir á árinu þar á eftir. Það er 
ágætur stuðningur sem við erum 
ánægð með. Að mínu mati hefur 
ríkisstjórnin verið jákvæð gagn-
vart íþróttahreyfingunni þó svo 
að það sé auðvitað hart í ári eins 
og menn þekkja. En menn hafa 
sýnt töluverðan vilja til að koma 
til móts við okkur.“

Þurfa 1.200 sjálfboðaliða
Þess má geta að ÍSÍ hefur óskað 
eftir því að þeir sem hafa áhuga á 
að gerast sjálfboðaliðar geri það á 
heimasíðu leikanna, iceland2015.
is. Nú þegar hafa 400 manns skráð 
sig til þátttöku en Lárus segir að 
alls sé þörf fyrir 1.200 sjálfboða-
liða.

Alls eiga tíu sérsambönd ÍSÍ 
keppendur á leikunum en gert er 
ráð fyrir því að tíu þúsund gisti-
nætur verði keyptar í Reykjavík 
vegna leikanna, 28 þúsund máltíðir 
framreiddar og alls 700 verðlauna-
peningum útdeilt.

 eirikur@frettabladid.is

Verða leikar þjóðarinnar
Lárus Blöndal, forseti ÍSÍ, reiknar með því að Smáþjóðaleikarnir sem fara fram í Reykjavík í vor verði meðal 
stærstu íþróttaviðburða í sögu þjóðarinnar. „Smáþjóðaleikarnir eru okkar Ólympíuleikar,“ segir hann.

RISASTÓRT VERKEFNI  Lárus Blöndal 
er forseti ÍSÍ.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ÓNEFNT 
LUKKUTRÖLL 
LEIKANNA 
 Grunnskólabörn 
landsins taka 
þátt í nafna-
samkeppni fyrir 
lukkutröllið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Man. City minnkaði for-
skot Chelsea á toppi ensku deild-
arinnar í þrjú stig um helgina. 

Yaya Touré tryggði Englands-
meisturum City 1-0 sigur á Ever-
ton og Newcastle varð fyrsta liðið 
til að vinna Chelsea á leiktíðinni. 
Chelsea var taplaust í 14 deildar-
leikjum þegar kom að heimsókn-
inni á St. James ś Park. 

West Ham komst upp í þriðja 
sætið með 3-1 sigri á Gylfa Þór 
Sigurðssyni og félögum í Swansea. 
Gylfi átti stóran þátt í marki velska 
liðsins sem komst í 1-0. 

Man, United tekur á móti South-
ampton í kvöld en bæði lið geta 
komist upp í þriðja sætið með sigri. 
Þar mætast hollensku stjórarnir 
Louis van Gaal og Ronald Koeman 
sem er ekki vel til vina.  - óój

Fyrsta tapið
SÚRT  Chelsea-menn.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

ÚRSLITIN Í ENSKU ÚRVALSDEILDINNI:
NEWCASTLE - CHELSEA 2-1
1-0  Papiss Cissé (57.), 2-0  Papiss Cissé (78.), 2-1 
Didier Drogba (83.). 

HULL - WEST BROM 0-0
LIVERPOOL - SUNDERLAND 0-0
QPR - BURNLEY 2-0
STOKE - ARSENAL 3-2
1-0 Crouch (1.), 2-0 Bojan (35.), 3-0 Walters (45.), 
3-1 Cazorla, víti (68.), 3-2 Aaron Ramsey (70.)

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE 0-0
MANCHESTER CITY - EVERTON 1-0
1-0 Yaya Touré, víti (24.)

WEST HAM - SWANSEA 3-1
0-1 Wilfried Bony (19.), 1-1 Andy Carroll (41.), 
2-1 Andy Carroll (66.), 3-1 Diafra Sakho (87.).

ASTON VILLA - LEICESTER 2-1
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

10.20 The Bodyguard
12.25 Spy Kids 4 
14.00 Wall Street 
16.10 The Bodyguard
18.15 Spy Kids 4 
19.50 Wall Street
22.00 Boys Don’t Cry 
00.00 The Devil’s Double
01.50 The Resident
03.25 Boys Don’t Cry 

08.00 PGA Tour 2014
13.00 Golfing World 2014
13.50 PGA Tour 2014
16.10 Golfing World 2014
17.00 PGA Tour 2014
22.00 Golfing World 2014
22.50 PGA Tour Latinoamerica
23.15 Golfing World 2014

16.50 Strákarnir 
17.20 Friends
17.45 2 Broke Girls
18.10 Modern Family
18.35 Two and a Half Men
19.00 Sjálfstætt fólk 
19.35 Eldsnöggt með Jóa Fel
20.15 Sisters
21.00 The Mentalist
21.45 The Tudors
22.40 The Blacklist
23.25 Grimm
00.10 Sjálfstætt fólk 
00.45 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.25 Sisters
02.15 The Mentalist
02.55 The Tudors
03.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

Stöð 2 kl. 20.40
Brestir
Fréttaskýringaþáttur sem rýnir 
í bresti samfélagsins. Forvitnir 
þáttastjórnendur gægjast 
undir yfi rborðið og fylgjast 
með því sem fram fer fyrir 
luktum dyrum. Rýna í það 
sem er löglegt en siðlaust–  
en líka það sem er siðlegt 
en lögbrot. Umsjónarmenn 
eru Lóa Pind Aldísardóttir, 
Kjartan Hreinn Njálsson og 
Þórhildur Þorkelsdóttir.

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.22 Kalli á þakinu 
07.47 Ævintýraferðin  08.00 Ljóti andarunginn og 
ég  08.25 Latibær  08.47 Tommi og Jenni 08.54 
Tommi og Jenni 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 
Kalli á þakinu 11.47 Ævintýraferðin  12.00 Ljóti 
andarunginn og ég  12.25 Latibær 12.47 Tommi og 
Jenni 12.53 Tommi og Jenni 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 Kalli á þakinu 15.47 Ævintýraferðin 
 16.00 Ljóti andarunginn og ég  16.25 Latibær 
16.47 Tommi og Jenni 16.53 Tommi og Jenni  
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 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 
19.10 Latabæjarhátíð í Höllinni  20.25 Sögur fyrir 
svefninn

15.55 EM í körfubolta–   dregið í riðla 
Bein útsending frá drætti í riðla loka-
keppni Evrópumótsins í körfubolta.
16.30 Skólaklíkur 
17.15 Spurt og sprellað
17.20 Um hvað snýst þetta allt?
17.25 Jesús og Jósefína
17.46 Grettir 
17.58 Skúli skelfir
18.10 Táknmálsfréttir
18.20 Orðbragð
18.50 Geðveik jól–  Upprifjun
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós  Beittur viðtals- og frétta-
skýringaþáttur fyrir þá sem vilja ítarlegri 
umfjöllun um fréttir líðandi stundar.
20.00 Munaðarleysingjar í nátt-
úrunni
20.55 1864  Stórbrotin leikin dönsk 
sjónvarpsþáttaröð sem byggir á sann-
sögulegum atburðum. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Hringborðið
23.05 Þrumusál
00.25 Kastljós
00.45 Fréttir
01.00 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
15.05 Judging Amy 
15.45 Design Star  Það er komið að 
sjöundu þáttaröðinni af þessari bráð-
skemmtilegu raunveruleikaseríu þar sem 
tólf efnilegir hönnuðir fá tækifæri til að 
sýna hvað í þeim býr. 
16.25 The Good Wife
17.05 Red Band Society 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 Rules of Engagement  
20.10 Gordon’s Home Cooking 
Seasonal Selection
21.00 Hawaii Five-O  Steve McGarr ett 
og félagar handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjallanna á Hawaii í 
þessum vinsælu þáttum. 
21.45 CSI 
22.30 The Tonight Show
23.15 The Good Wife 
00.00 Elementary 
00.45 Hawaii Five-O 
01.30 CSI 
02.15 The Tonight Show
03.05 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.05 Wonder Years
08.30 2 Broke Girls
08.50 Mom
09.15 Bold and the Beautiful
09.40 The Doctors
10.20 Making Attenborough’s 
 Galapagos
11.25 Kjarnakonur
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar
13.00 Mistresses
13.45 American Idol
15.15 ET Weekend
16.05 Ofurhetjusérsveitin 
16.30 New Girl
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar 
17.45 Simpson-fjölskyldan
18.10 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 
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
22.15 Rush
23.05 The Big Bang Theory
23.25 Gotham
00.10 Stalker
00.55 The Strain
01.35 Deadfall
03.10 Only God Forgives
04.35 Selfie
05.00 Brestir
05.30 Fréttir og Ísland í dag 

13.10 Real Madrid - Celta
14.50 Man. City - Bayern München  
16.30 Samsung Unglingaeinvígið 2  
17.00 NBA Skemmtilegur heimildar-
þáttur frá NBA.
17.50 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur
18.20 Barcelona - Espanyol
20.00 Spænsku mörkin 2014/2015  
20.30 Villarreal - Real Sociedad
22.10 UFC Now 2014  
23.00 UFC 181: Hendricks vs Lawler

07.00 West Ham - Swansea  
08.40 Aston Villa - Leicester
13.10 Tottenham - Crystal Palace  
14.50 Stoke - Arsenal  
16.30 West Ham - Swansea
18.10 Aston Villa - Leicester
19.50 Southampton - Man. Utd.  
22.00 Messan  
23.15 Football League Show 
2014/2015  
23.45 Southampton - Man. Utd.  

17.05 Wipeout 
17.50 Welcome to the Family
18.15 One Born Every Minute
19.00 The Amazing Race
19.45 The Goodwin Games
20.10 Mind Games
20.55 The Glades
21.40 The Vampire Diaries
22.20 Veep
22.50 Pretty Little Liars
23.35 Treme
00.35 Southland
01.15 The Amazing Race
02.00 The Goodwin Games
02.20 Mind Games
03.05 The Glades
03.50 The Vampire Diaries
04.30 Veep
05.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama 21.00 
Fyrirtækjaheimsókir 21.30 Stormað

Bylgjan 
kl. 10.00
Ívar 
Guðmunds
Ívar Guð-
munds mætir 
ferskur eft ir 
helgina og 
er með þér á 
mánudegi á 
Bylgjunni.
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Í KVÖLD

Eldsnöggt með Jóa Fel
 GULL KL. 19.35 Jói Fel er hér í sér-
stakri hátíðarútgáfu af matreiðslu-
þáttum sínum. Úlfar Finnbjörnsson 
kemur í heimsókn og fl ettir í gegnum 
Villibráðarbókina sína. 

 The Vampire Diaries
 STÖÐ 3 KL. 21.40 Fjórða þáttaröðin 
um unglingsstúlku sem fellur fyrir strák 
sem er í raun vampíra og hefur lifað í 
meira en 160 ár. Hann reynir að lifa í 
sátt og samlyndi við venjulegt fólk en 
bróðir hans er ekki alveg eins friðsæll.

The Mentalist
GULL KL. 21.00 Sjötta þáttaröðin um 
Patrick Jane sem er sjálfstætt starfandi 
ráðgjafi  rannsóknarlögreglunnar í Kali-
forníu. Hann á að baki glæsilegan feril 
við að leysa fl ókin glæpamál með því að 
nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 
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„Ég er mikil dýramanneskja og 
skil dýr mun betur en fólk,“ segir 
Anna Ingimarsdóttir ljósmynda-
nemi sem myndar gæludýr í stað 
fólks. 

„Þetta byrjaði með fyrsta árs 
sýningunni í skólanum, þar tók ég 
portrettmyndir af köttum og skrif-
aði karakterlýsingu við þá,“ segir 
Anna, sem hefur nú látið prenta 
myndirnar á púða og samstæðuspil. 

Hún útskrifast úr Ljósmynda-
skólanum í janúar og ætlar að sér-
hæfa sig í gæludýraljósmyndun 
eftir útskrift. „Ég vel alltaf erfiðu 
leiðina, þarf alltaf að finna upp 
hjólið. Þess vegna vel ég frekar 
að taka myndir af gæludýrum en 
fólki,“ segir hún. Á púðunum eru 
myndir af gæludýrum sem sátu 
fyrir í verkefninu og rataði mynd 
úr sýningunni á forsíðu skóla-
blaðsins. „Það var mynd af henni 
Birtu, sem er sphynx-köttur, en 

hún drapst í mars. Eigandi hennar 
skrifaði bók um hana sem fjallaði 
um einelti og var Birta aðalpers-
óna bókarinnar.“ 

Eftir útskrift vonast Anna til að 
geta myndað gæludýr eftir sér-
pöntunum. „Það er draumurinn,“ 
segir hún.   - asi

Vill frekar mynda dýr en fólk
Anna Ingimarsdóttir vill einbeita sér að dýramyndatökum eft ir útskrift .

DÝRAVINUR  Anna með púðana. Sphynx-kötturinn Birta er á púða í fangi Önnu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM.

„Fyrir okkur voru Emmy-verð-
launin og MTV Awards risastór. Við 
gátum með engu móti áttað okkur 
á hversu risastórir viðburðir Holly-
wood Film Awards og American 
Music Awards voru,“ segir Magni 
Þorsteinsson.

Hann og Hugrún Árnadóttir, eig-
endur og hönnuðir tískulínunnar 
Kron by Kronkron, fengu annað 
tækifæri til þess að kynna vörur 
sínar fyrir þverskurðinum í kvik-
mynda- og tónlistarbransanum. 

Í lok ágúst voru þau á MTV- og 
Emmy-verðlaunahátíðunum í Los 
Angeles. „Við vissum ekkert hvað 
við vorum að fara út í. Þegar við 
vorum komin út sáum við hvaða 
hringiðu við vorum dottin í. Þarna 
vorum við kynnt fyrir leikurum, 
leikstjórum, handritshöfundum, 
viðskiptafólki og þar sem þetta er 
mjög skipulagt gafst okkur tími til 
að spjalla í rólegheitum við hvern 
og einn. Í kjölfarið var okkur boðið 
að koma aftur og taka þátt í Holly-

wood Film Awards og svo American 
Music Awards,“ segir Magni. 

Meðal þeirra sem þau hittu voru 
Hollywood-stjörnurnar Angelina 
Jolie, Johnny Depp, Reese Wither-
spoon, Jared Leto og Julianne 
Moore. Einnig hljómsveitin One 
Direction, söngkonurnar Lorde, 
Ferg ie og Diana Ross,  auk fyrirsæt-
unnar Heidi Klum og Kardashian-
systurinnar Kendall Jenner. 

„Kron by Kron kron féll vel í 
kramið hjá stjörnunum og eru ýmsir 
boltar komnir af stað í Hollywood. 
Mikið af áhrifafólki er farið að 
klæðast fötunum og skónum okkar. 
Þetta er fólk allt frá eig endum 
Guggen heim-safnsins, til stór-
stjarna á borð við Angelu Bass ett og 
Sharon Stone, auk nokkurra á list-
anum hér fyrir ofan,“ segir Magni. 

Vegna stífra reglna og samninga 
geta þau ekki gefið út hverjir muni 
klæðast fötunum. „Nú eru öll blöð 
vöktuð og bíðum við spennt eftir 
að geta sagt frá. Þetta er án efa 

stærsta tækifærið sem við höfum 
fengið á erlendum markaði. Svona 
tækifæri kemur í kjölfar gríðar-
legrar vinnu og óbilandi trúar á 
okkur. Við vorum svo heppin að 
Hönnunar sjóður Auroru hefur líka 
óbilandi trú á okkur og var tilbúinn 
að styðja við bakið á okkur og erum 
við endalaust þakklát fyrir þeirra 
hjálp,“ bætir Magni við. 

Næst á dagskrá hjá þeim eru 
 Golden Globe-verðlaunin í  janúar. 
„Þau úti segja að þau séu enn þá 
risa-risastærri [en hinar hátíðirnar] 
þannig að við bíðum við bara spennt 
eftir því hvert þetta ævintýri tekur 
okkur.“  adda@frettabladid.is

Leggja Hollywood 
undir sig með stíl
Magni Þorsteinsson og Hugrún Árnadóttir hjá Kron by Kronkron eru á leiðinni á 
Golden Globe-hátíðina í janúar að kynna merkið fyrir stjörnunum í Hollywood.

„Það héldu allir að það hefði 
blætt inn á hausinn á mér þegar 
ég sagðist vera að fara á uppi-
standsnámskeið,“ segir Anna 
Þóra Gunnarsdóttir, 52 ára 
þriggja barna móðir og eigandi 
gleraugnaverslunarinnar Sjáðu. 

Hún skellti sér á uppistands-
námskeið hjá Þorsteini Guð-
mundssyni og sló í gegn á 
lokakvöldinu sem var á fimmtu-
dagskvöld. „Flestar konur á 
mínum aldri fara á námskeið í 
postulínsmálun eða að gera búta-

saumsteppi. Ég hef bara engan 
áhuga á því,“ segir Anna og hlær. 

Hún segir námskeiðið hafa 
verið alveg frábært og finnst 
mjög sorglegt að því sé lokið. 
Aðspurð hvort hún mæli með því 
að konur á hennar aldri fari á 
uppistandsnámskeið neitar hún 
því. „Nei, ég mæli ekkert sér-
staklega með þessu fyrir eldri 
konur, ekki frekar en þegar mælt 
var með því að ég færi á nám-
skeið að læra að hekla eldhús-
gardínur. Ef þú sérð hins vegar 

spaugilegu hliðarnar á lífinu þá 
mæli ég með þessu. Við eigum 
ekki að vera svona niðurnjörv-
aðar og staðlaðar. Maður má 
alveg fara í gylltar gallabuxur, 
fara upp á svið og segja brand-
ara þótt maður sé 52 ára.“ 

 - asi

52 ára móðir sló í gegn í uppistandinu
Anna Þóra Gunnarsdóttir, þriggja barna móðir, sagði staðalímyndum stríði á hendur og tók þátt í námskeiði.

HEFUR ENGAN ÁHUGA Á BÚTASAUMI
 Anna Þóra Björnsdóttir valdi uppi-
standið fram yfir bútasaumsnámskeið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

➜ Á meðal þeirra sem þau 
hittu voru Hollywood-stjörn-
urnar Angelina Jolie, Johnny 

Depp, Reese With erspoon, 
Jared Leto og Julianne Moore.

  Maður má alveg fara 
í gylltar gallabuxur, fara 

upp á svið og segja brand-
ara þótt maður sé 52 ára.

Grísk jógúrt með hlynsírópi og 
ferskum jarðarberjum, bláberjum og 
hindberjum mömmu-style. Annars 
elska ég að gera góðan brunch um 
helgar!
Þuríður Kristín Þorleifsdóttir, plötusnúður og 
nemi í vöruhönnun. 

MORGUNMATURINN





FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Sérsveitin kölluð út vegna slagsmála
2 Stórslys í Danmörku: „Það hafa verið 

hjálparenglar sem vöktu yfi r henni“
3 Vikan á Vísi: Mannsbjörg, popp-

stjörnur í heimsókn og nýr ráðherra
4 Tugur skjálft a á síðasta sólarhring
5 Brotist inn í jólaþorpið í Hafnarfi rði

TILBOÐ
REKKJUNNAR!

JÓLA
A

rg
h

! 
0
8
12

14

JÓLATILBOÐ 
ROYAL-M3

(180x200 cm)
Fullt verð 183.330 kr.

119.165 kr.
= 35% AFSLÁTTUR

JÓLATILBOÐ 
SILVIA

Hægindastóll
Fullt verð 43.700 kr.

32.775 kr.
= 25% AFSLÁTTUR

JÓLATILBOÐ 
ROYAL BASE

(90x200 cm)
Fullt verð 67.036 kr.

NÚ 43.574 kr.
= 35% AFSLÁTTUR

JÓLATILBOÐ 
FARYN

PLUSH/FIRM
Queen Size (153x203 cm)

Verð frá 282.000 kr.

FRÁ 169.250 kr.
= 40% AFSLÁTTUR

JÓLATILBOÐ 
Spring Max

 Þrýstijöfnunar-
heilsukoddi

Fullt verð 12.900 kr.

9.675 kr.
= 30% AFSLÁTTUR

JÓLATILBOÐ 
Dún- og 

fiðursæng
 (140x200 cm)

Fullt verð 14.260 kr.

9.982 kr.
= 30% AFSLÁTTUR

JÓLATILBOÐ 
Dún- og 

fiðursæng 
ásamt kodda

 (140x200 cm)
Fullt verð 23.190 kr.

13.915 kr.
= 40% AFSLÁTTUR

JÓLATILBOÐ 
30% AFSLÁTTUR
AF SVEFNSÓFUM 

TIL JÓLA!

VERÐ FRÁ
39.950 kr.

JÓLATILBOÐ 
VINSÆLU 

BELLANA-LÖKIN
Á 20% AFSLÆTTI 

TIL JÓLA!
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KÆRKOMIN JÓLAGJÖF!
MIÐASÖLUSÍMI 528 5050

 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Forskot á sæluna hjá 
Secret Solstice
Skipuleggjendur tónlistarhátíðar-
innar Secret Solstice halda allsherjar 
teiti þann 20. desember í Gamla bíói 
í samvinnu við Funkþáttinn. Þetta 
verður smá forskot á sæluna þar 
sem hátíðin sjálf verður haldin í júní. 
Markmiðið er að halda upp á lengsta 
dag ársins en tónleikarnir bera heitið 
Winter Solstice eða Vetrarsólstöður. 
„21. desember er stysti dagur ársins 
og er markmiðið að dansa nóttina í 
burtu og fagna því að brátt fer sólin 
hækkandi,“ segir Salka Sól Eyfeld, 
fjölmiðlafulltrúi hátíðarinnar.

Meðal annars 
kemur fram breska 
plötusnúðatvíeykið 
Infinity Ink sem sló í 
gegn fyrir tveimur 
árum með laginu 
Infinity. Þá koma 
einnig fram 
Thugfucker, Glu-
teus Maximus 
og fknhndsm. 
 - þij

Ashkenazy tilnefndur
Platan Remote Galaxy er tilnefnd til 
Grammy-verðlaunanna í ár, virtustu 
tónlistarverðlauna Bandaríkjanna, 
fyrir bestu kringóma (surround 
sound) plötuna. Platan var gefin út af 
norsku plötuútgáfunni 2L.
Það var breska Fílharmóníusveitin 
sem flutti þetta verk norska tón-
skáldsins Flint Juventino Beppe 
undir stjórn píanóleikarans Vladimirs 
Ashkenazy.

Ashkenazy þarf vart að kynna fyrir 
Íslendingum en hann er heiðurs-
stjórn andi Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands. Hann hefur hlotið Grammy-
verðlaunin sex 
sinnum áður; einu 
sinni fyrir besta 
einleikarann með 
hljómsveit, þrisvar 
fyrir besta 
flutninginn á 
kammerverki 
og tvisvar 
fyrir besta 
einleikarann.

  - þij
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