
SVEITARSTJÓRNAMÁL Ítalski hús-
gagnframleiðandinn Cassina hefur 
farið fram á við Reykjavíkurborg 
að eftirlíkingum af stólum og 
sófum eftir franska hönnuðinn Le 
Corbusier sem er að finna í Ráð-
húsi Reykjavíkur verði fargað og 
frumhönnun verði keypt í staðinn.

Verði Reykjavíkurborg ekki við 
kröfunni mun Cassina fara fram 
á skaðabætur af hendi borgarinn-
ar vegna þess skaða sem eftirlík-
ingarnar hafa valdið að sögn Alex 
Colding, svæðisstjóra Cassina á 
Norðurlöndunum.

„Við förum fram á að borgin 
kaupi frumhönnun til að sýna fram 
á að húsgögnin hafi verið keypt í 
góðri trú,“ segir Alex.

Húsgögnin voru keypt fyrir 

opnun ráðhússins árið 1992 og hafa 
verið í notkun alla tíð síðan. 

Skúli Rósantsson, eigandi hús-
gagnaverslunarinnar Casa, sölu-
aðila Cassina á Íslandi, segir að 
eftirlíkingarnar í ráðhúsinu séu 
sæti fyrir um 150 manns. Frum-
hönnun á sambærilegum stólum 
kostar um 850 þúsund krónur og 
frumhönnun á sófunum kostar 
um 1,8 milljónir króna. Kostnaður 
Reykjavíkurborgar við að kaupa  
frumhönnun gæti því farið yfir 
hundrað milljónir.

Skúli er ósáttur við að eftirlík-
ingar sé að finna í ráðhúsinu. 

„Þegar menn eru með svona 
daprar og lélegar eftirlíkingar er 
þetta  rosaleg eyðilegging fyrir 
merkið. Það þýðir ekkert að byggja 

flott ráðhús og vera með eitthvað 
gervi í því,“ segir Skúli.

Hann bætir við að eftirlíking-
ar af húsgögnum Le Corbusier sé 
einnig að finna í Ríkisútvarpinu 
og sjáist reglulega í sjónvarpsút-
sendingum. Næsta skref sé að fara 
fram með sambærilega kröfu við 
Ríkisútvarpið og Reykjavíkurborg 
er nú krafin um.

Alex telur alveg ljóst að hús-
gögnin í ráðhúsinu séu eftirlíking-
ar enda hafi hann sjálfur gengið úr 
skugga um það þegar hann heim-
sótti Ísland í apríl á þessu ári.

„Frumhönnun er merkt með 
raðnúmeri í burðargrind hús-
gagnanna sem var ekki að finna í 
stólunum og sófunum í ráðhúsinu,“ 
segir Alex.

Krafa Cassina var tekin fyrir 
í borgarráði á fimmtudag sem 
vísaði kröfunni áfram á borgar-
lögmann sem mun taka hana til 
skoðunar fyrir hönd Reykjavíkur-
borgar.   - ih
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Boða dagsektir
Bæjarstjórinn í Garði segir sveitar-
félagið í erfiðri stöðu gagnvart húsi 
sem íbúum stafar ógn af vegna 
fjúkandi þakplatna. Dagsektum verði 
ef til vill beitt. 2
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Rarik segir Sauðárkrók ekki ákjósan-
legan stað fyrir höfuðstöðvar fyrir-
tækisins. 6
Bakteríumengun  Sveitarstjórn Voga 
vill að gerð nýs vatnsbóls verði flýtt 
eftir að E.coli-bakteríur fundust. 8

MENNING MP5 er spenn-
andi og nauðsynlegt innslag 
í samtímaleikhúsið.  26

SPORT Dagur Sigurðsson 
er spenntur fyrir Íslands-
förinni í janúar. 32

HÖNNUNARDAGATALJóladagatal Hönnunarsafns Íslands er opnað á hverjum degi. Í 

glugga í anddyri safnsins hefur verið sýndur einn hlutur úr safn-

eigninni á dag. Enginn veit hvað mun birtast klukkan 12. Verður 

það fatnaður, grafísk hönnun, keramik eða húsgagn? Þeir sem 

missa af því að skoða hlutinn í glugganum geta skoðað 
hann á heimasíðu safnsins eða á Facebook.
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Eftirlíkingar gætu kostað 
borgina yfir 100 milljónir 
Reykjavíkurborg gæti þurft að farga húsgögnum úr Ráðhúsinu. Ítalski húsgagnaframleiðandinn Cassina vill að 
frumhönnun verði keypt í þeirra stað. Kostnaður við endurnýjunina gæti kostað yfir hundrað milljónir króna.

Bolungarvík -7°  N 7
Akureyri -5°  NV 12
Egilsstaðir -6°  NV 16
Kirkjubæjarkl. -8°  NV 12
Reykjavík -6°  N 6

Stormur    austanlands fram eftir degi en 
mun hægari vindur vestan til. Bjart með 
köflum sunnan- og vestanlands en él 
norðaustan til.  4

SÆKIR VATN TVISVAR Á DAG  Gunnar Tyrfingsson í Herdísarholti í Hvalfjarðarsveit hefur þurft að ferðast með eitt þúsund lítra 
tank á kerru til Akraness, tvisvar á dag, til að ná í vatn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SVEITARSTJÓRNARMÁL Gunnar 
Tyrfingsson í Herdísarholti í 
Hvalfjarðarsveit er heitur af 
reiði í kuldanum þessa dagana. 
Hann hefur undanfarna níu mán-
uði þurft að ferðast með eitt þús-
und lítra tank á kerru til Akra-
ness til þess að ná í vatn, eina til 
tvær ferðir á dag.

Gunnar og kona hans, Unnur 
Ingólfsdóttir, reka sambýli fyrir 
fjóra fatlaða einstaklinga. Hann 
segir ástandið erfitt. Hann segir 
sveitarfélagið bera það fyrir sig 
að sé eitthvað gert fyrir einn bæ 
þurfi að gera það sama fyrir aðra 
líka. 

„Maður er svolítið undrandi að 
þetta geti gerst á Íslandi þar sem 
eru náttúruauðlindir úti um allt,“ 
segir Gunnar.

  - ibs / sjá síðu 4

Sækir vatn tvisvar á dag:

Vatnslaus í níu 
mánuði ársins

FJÁRMÁL Að öllu óbreyttu er fram-
undan mesti niðurskurður í sögu 
RÚV vegna fyrirhugaðrar lækk-
unar á útvarpsgjaldi. 

Magnús Geir Þórðarson, 
útvarpsstjóri, segir að hjá stjórn 
RÚV og framkvæmdastjórn sé 
ekki hafin nein vinna við að teikna 
upp hvernig slíkur niðurskurður 
myndi eiga sér stað ef fram fer 
sem horfir með lækkun útvarps-

gjalds. Niðurskurðurinn sem þurfi 
til að mæta lækkun á útvarpsgjaldi 
sé hins vegar af þeirri stærðar-
gráðu að það þyrfti að velja í burt 
stóra þætti starfseminnar. 

„Þetta væri veruleg breyting á 
starfsemi og þeirri þjónustu sem 
þjóðin hefur notið. Ef þetta gengur 
í gegn, þá þarf að velja í burt stóra 
þætti starfseminnar. 
 - kbg / sjá síðu 2

Útvarpsstjóri stendur frammi fyrir mesta niðurskurði í sögu RÚV:

Stórir þættir hjá RÚV lagðir af
Þetta væri 

veruleg breyt-
ing á starf-

semi og þeirri 
þjónustu sem 
þjóðin hefur 

notið.
Magnús Geir Þórðarson.  

LÍFIÐ Nítján ára áhugaljós-
myndari með mynd í ítalska 
Vogue. 38

SKOÐUN Hildur Sverris-
dóttir vill meiri virðingu og 
umburðarlyndi. 16
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SVEITARSTJÓRNIR „Þetta er eigin-
lega sjálfheldumál,“ segir Magn-
ús Stefánsson, bæjarstjóri í Garði, 
um erfiða stöðu sveitarfélags-
ins gagnvart íbúðarhúsi sem er í 
niður níðslu í plássinu.

Eins og fram kom í Frétta-
blaðinu á föstudag stendur 
nágrönnum íbúðarhússins Víkur 
í Garði verulegur stuggur af 
bágu ástandi hússins. Þakið er 
að hruni komið og fiskineti hefur 
verið brugðið yfir húsið til þess 
að freista þess að hindra að laus-
ar þakplötur fjúki og slasi fólk og 
skemmi eigur þess.

Húsið er í eigu sextugs karls og 
fimmtugrar konu sem áður voru í 
sambúð. Konan er flutt úr húsinu 
en maðurinn býr þar enn og mun 
hafast við í einu kjallaraherberg-
inu þar sem skjólið er mest fyrir 
veðri og vindum. Hann hefur ekki 
sinnt því að hindra skemmdirnar 
á húsinu eða koma því í betra horf.

Magnús segir viðræður við eig-
anda hússins hafa staðið yfir að 
undanförnu. „Við höfum lagt að 
honum að gera úrbætur á hús-
inu. Eins og sést þá hefur það ekki 
borið mikinn árangur,“ segir hann.

Bæjarstjórinn segir að það eina 
sem sveitarfélagið geti gert sé að 
fara í formlegt ferli með málið þar 
sem eigandanum er gefinn frest-
ur til úrbóta. „Að öðrum kosti láti 
sveitarfélagið gera það á hans 
kostnað og við erum að vinna í því 
að koma þessu ferli af stað,“ segir 
hann.

Fyrir meira en tveimur og hálfu 
ári, í mars 2012, sögðu Víkurfrétt-
ir frá því að Garður hefði boðað 
húseigandanum að lagðar yrðu á 
hann 30 þúsund króna dagsektir 

frá 1. júní það ár ef hann kæmi 
ekki skikki á húsið. Þeim var 
ekki beitt og Magnús kveðst ekki 
þekkja þá sögu því þetta hafi verið 
fyrir hans tíð sem bæjarstjóri.

„Við höfum þetta dagsekta-
úrræði en mér skilst að við getum 
gefið honum frest og síðan gripið 
inn í málið með einhverjum hætti 
á hans kostnað,“ segir Magnús 
sem kveður nú skoðað hjá bænum 
hvernig betur megi tryggja húsið 
þar til framtíðarlausn finnst.

Magnús undirstrikar að málið sé 
ekki einfalt því réttur eigandans 
sé mikill og huga þurfi að kostn-
aðarhliðinni. Bæjarstarfsmenn 
séu sendir reglulega að húsinu til 
að fylgjast með. „Maður fær eigin-

lega kvíðakast í hvert sinn sem 
hreyfir vind. Það þarf að afstýra 
þeirri hættu sem stafar af þessu 
og við erum að vinna að ákveðinni 
lausn sem við vonumst til að ná í 
samvinnu við eigandann,“ segir 
bæjarstjórinn.

 gar@frettabladid.is

  Maður 
fær eiginlega 

kvíðakast í 
hvert sinn 

sem hreyfir 
vind.

Magnús Stefánsson, bæjarstjóri í Garði.

SPURNING DAGSINS

Úrval af gæða buxum frá

STJÓRNMÁL Formenn stjórnarand-
stöðunnar sendu í gær frá sér sam-
eiginlega yfirlýsingu þar sem þeir 
kalla eftir sáttanefnd vegna lækna-
deilunnar.

Í yfirlýsingunni segir meðal ann-
ars að ríkisstjórnin virðist ráðalaus 
í deilunni.

„Brúa verður það bil sem er á 
milli afstöðu lækna og ríkisins. 
Landsmenn eiga heimtingu á því 
að stjórnvöld geri allt sem mögu-
legt er að til að greiða fyrir lausn 
deilunnar.“

Formennirnir vísa í lög um 
stéttar félög og vinnudeilur þar sem 
segir að ríkisstjórnin geti, ef sýnt 
þyki að vinnudeila hafi mjög alvar-
legar afleiðingar, skipað sérstaka 
sáttanefnd til að vinna að lausn 
deilunnar.

„Við formenn Samfylkingar, 
Vinstri grænna, Bjartrar framtíðar 

og Pírata hvetjum ríkisstjórnina til 
að hugleiða beitingu þessa úrræðis 
og ræða við ríkissáttasemjara um 
hvort þessi leið geti auðveldað það 

verkefni að brúa bil milli aðila. Það 
er ekki hægt að sitja með hendur í 
skauti við þessar aðstæður,“ segir 
að lokum í yfirlýsingunni.  - fbj

Formenn stjórnarandstöðunnar senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu:

Vilja sáttanefnd í læknadeiluna

STJÓRNARANDSTAÐAN Árni Páll Árnason, Katrín Jakobsdóttir, Guðmundur Stein-
grímsson og Birgitta Jónsdóttir, formenn stjórnarandstöðuflokkanna, sendu frá sér 
sameiginlega yfirlýsingu vegna læknadeilunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Boða nýjar dagsektir 
og bráðabirgðalausn
Bæjarstjórinn í Garði segir sveitarfélagið í erfiðri stöðu gagnvart húsi sem íbúum 
stafar ógn af vegna fjúkandi þakplatna. Viðræður við eigandann standi yfir og 
dagsektum verði ef til vill beitt. Dagsektum var einnig hótað árið 2012 án árangurs.

VÍK  Ástand hússins er vægast sagt skelfilegt og versnar stöðugt.

Eru einhverjir einmana vett-
lingar eftir? 
„Já, það eru eiginlega fleiri einmana 
vettlingar hjá okkur núna.“ 
Segir Karen Bergljót Knútsdóttir sem stóð 
fyrir söfnun á týndum vettlingum. Söfnunin 
gekk vonum framar og söfnuðust meðal 
annars einmana sturtuhanski og barnalúffa. 
Karen geymir vettlingana svo til næstu 
söfnunar.

MENNTAMÁL Heimsókn Lang-
holtsskóla í Langholtskirkju þann 
18. desem ber hefur orðið tilefni 
deilna vegna reglna Reykjavík-
urborgar um trúboð á skólatíma.

Nemendur skólans munu eiga 
hátíðlega stund saman, syngja 
jólalög og horfa á helgileik. Í 
auglýsingu skólans á viðburðin-
um var sagt frá því að þeir nem-
endur sem færu ekki til kirkju 
fengju að gera eitthvað skemmti-
legt. Nú er komið í ljós hver 
skemmtunin verður, þeir munu 
fara í kyndlagöngu og á bóka-
safnið.  - kbg

Deilt um helgileikinn:

Á bókasafnið í 
stað kirkju

VIÐSKIPTI Lýsi hf. var rekið með 
952 milljóna króna hagnaði í 
fyrra og afkoman batnaði þá um 
621 milljón milli ára.  

Samkvæmt nýbirtum ársreikn-
ingi fyrirtækisins námu eignir 
þess rúmum tíu milljörðum króna 
við árslok 2013. Lýsi skuldaði þá 
tæpa níu milljarða en rekstrar-
tekjur námu 9,4 milljörðum 
króna. Lýsisbirgðir fyrirtækis-
ins eru metnar á þrjá milljarða 
en félagið hefur veðsett birgð-
ir vegna skammtímaskulda við 
lánastofnanir að fjárhæð 3,2 
milljarðar króna.   - hg 

Veltan nam 9,4 milljörðum:

Hagnaður Lýsis 
nær þrefaldast

STJÓRNMÁL Að öllu óbreyttu er 
framundan mesti niðurskurður í 
sögu RÚV vegna fyrirhugaðrar 
lækkunar á útvarpsgjaldi. Magnús 
Geir Þórðarson útvarpsstjóri segir 
að hjá stjórn RÚV og framkvæmda-
stjórn sé ekki hafin nein vinna við 
að teikna upp hvernig slíkur nið-
urskurður myndi eiga sér stað ef 
fram fer sem horfir með lækkun 
útvarpsgjalds. „Stjórn RÚV og 
framkvæmdastjórn hafa teiknað 
upp sviðsmyndir af rekstrinum 
til næstu fjögurra ára miðað við 

núverandi starf-
semi sem grund-
vallast á laga-
legum skyldum 
í útvarpslög-
um. Þar kemur 
fram að ef fyrir-
huguð lækkun 
á útvarpsgjaldi 
gengur í gegn 
þarf að skerða 

þjónustu RÚV verulega í náinni 
framtíð og um leið yrði eðlisbreyt-
ing á hlutverki Ríkisútvarpsins. 

Ef útvarpsgjaldið helst óbreytt, þá 
er hægt að halda áfram starfsemi 
Ríkisútvarpsins á sama grunni 
og hingað til. Það er ekki búið að 
teikna upp nein niðurskurðaráform 
og er ekki í undirbúningi.“

Magnús segir niðurskurðinn 
sem þurfi til að mæta lækkun á 
útvarpsgjaldi af þeirri stærðar-
gráðu að það þyrfti að velja í burt 
stóra þætti starfseminnar; blaða-
maður spyr hvort megi jafna því 
við jafn stóra þætti og fréttastofu 
RÚV eða alla innlenda dagskrár-

gerð. „Þetta væri veruleg breyt-
ing á starfsemi og þeirri þjónustu 
sem þjóðin hefur notið. Ef þetta 
gengur í gegn, þá þarf að velja í 
burtu stóra þætti starfseminnar. 
Magnús Geir segist aðspurður ekki 
hafa íhugað uppsögn sjálfur þurfi 
hann að takast á hendur svo mikinn 
niður skurð. „Við höfum verið alger-
lega samstiga, tíu manna stjórn 
félagsins og ný framkvæmdastjórn, 
að draga upp heildstæða mynd af 
stöðu mála og berjast fyrir því að 
staðinn sé vörður um RÚV.“  - kbg

Magnús Geir Þórðarson, útvarpsstjóri RÚV, jafnar niðurskurði við það að skera niður alla dagskrárgerð:

Þarf að velja burt stóra þætti í starfi RÚV

MAGNÚS GEIR 
ÞÓRÐARSON

LONDON Hin 22 ára gamla Rolene Strauss, ungfrú Suður-Afríka, var í 
gær valin Ungfrú heimur. Keppnin var haldin í London en alls tók 121 
kona frá jafnmörgum löndum þátt að þessu sinni. 

Strauss er læknanemi á fjórða ári en hún tók sér frí frá náminu til 
að einbeita sér að lokakeppninni. Edina Kulcsar, ungfrú Ungverja-
land, hafnaði í öðru sæti og það þriðja fór til Elizabeth Safrit, ung-
frúar Bandaríkjanna. Tanja Ýr Ástþórsdóttir, fulltrúi Íslands í keppn-
inni, var ekki í hópi 25 efstu keppenda.   - hg

Fulltrúi Íslands ekki í hópi 25 efstu keppenda í London:

Ungfrú heimur frá Suður-Afríku 

FEGURST FLJÓÐA  Rolene Strauss var fagnað af öðrum keppendum þegar úrslitin 
lágu fyrir í gær.  NORDICPHOTOS/AFP



Um 1,2 milljarður manna um allan heim  
búa ekki við aðgang að rafmagni. LITTLE SUN 
er LED-ljós með öflugri sólar raf hlöðu sem er 
þróað til að veita óraf vædd um samfélögum 
aðgang að hreinum og áreiðanlegum 
ljósgjafa á viðráðanlegu verði.  

Þegar þú kaupir LITTLE SUN-ljósið 
niðurgreiðir þú sams konar ljós fyrir íbúa 
svæða utan rafveitu. Lýstu upp tilveruna 
og gefðu fallega hönnun eftir Ólaf Elíasson. 
Nánari upplýsingar má finna á littlesun.com. 
GAMMA er styrktaraðili LITTLE SUN á Íslandi.

Ljómandi hugmynd frá Ólafi Elíassyni
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LITTLE SUN kostar 3.700 kr. og fæst í Gallery GAMMA og í i8 gallery

littlesun@gamma.is Garðastræti 37 
Sími 519 3300 101 Reykjavík

i8 gallery
info@i8.is Tryggvagata 16 
Sími 551 3666 101 Reykjavík

LITTLE SUN er falleg gjöf sem heldur áfram að gefa
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VIÐSKIPTI „Ég tel þessa ákvörðun 
óskiljanlega og er satt að segja 
orðlaus,“ segir Örn Pálsson, fram-
kvæmdastjóri Landssambands 
smábátaeigenda (LS), um ákvörð-
un Gildis lífeyrissjóðs um að 
hækka vexti á sjóðfélagalánum úr 
3,1 prósenti í 3,35 prósent á næsta 
gjalddaga. 
   „Nú er Seðlabankinn búinn að 
lækka stýrivexti í tvígang og 
bankarnir hafa fylgt á eftir og því  
er þessi ákvörðun illskiljanleg,“ 
segir Örn.

Hann segir félagsmenn LS 
ósátta við ákvörðun stjórnenda 
lífeyrissjóðsins og að einn þeirra 
hafi krafist þess að ákvörðunin 
yrði „tafarlaust dregin til baka og 
sjóðfélagar sem hlut ættu að máli 
beðnir afsökunar á áreitinu“. 

 „Í prósentuhækkun er þetta átta 
prósent. Það eru fulltrúar frá laun-
þegum og Samtökum atvinnulífs-
ins í stjórn sjóðsins og þessir aðil-
ar standa að þessari hækkun stuttu 
eftir að þing ASÍ kvartaði yfir of 
háum vöxtum í þjóðfélaginu.“    

Harpa Ólafsdóttir, stjórnar-
formaður Gildis, gefur lítið fyrir 
gagnrýni Arnar.  

„Vextirnir eru með því allra 
lægsta sem gerist á markaðin-
um en við þurfum náttúrulega að 
huga að því að það sé verið að gæta 
hámarksávöxtunar sjóðfélaga. 
Þetta eru hins vegar breytilegir 
vextir og þessi ákvörðun var tekin 
áður en stýrivextir voru lækkaðir 
en framkvæmd hennar tók lengri 
tíma en við höfðum áætlað.“ 

 - hg

Framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda segir félagsmenn ósátta við ákvörðun Gildis:

Orðlaus yfir vaxtahækkun Gildis lífeyrissjóðs

ÓSÁTTUR  Örn Pálsson, framkvæmda-
stjóri LS,  gerir ráð fyrir að vaxtahækk-
un Gildis verði rædd á næsta stjórnar-
fundi sambandsins síðar í vikunni. 

JAPAN Frjálslyndi demókrata-
flokkur Shinzo Abe, forsætisráð-
herra Japans, hélt meirihluta í 
fulltrúadeild þingsins en kosning-
ar fóru fram í gær. Flokkurinn 
hlaut tvo þriðju þingsæta.

Kosningarnar voru taldar próf-
steinn efnahagsstefnu forsætis-
ráðherrans. Síðan Abe tók við 
hefur hann reynt að koma hag-
kerfi landsins á skrið með því að 
auka fjármagn í umferð og auka 
ríkisútgjöld. 

Þessu hafa fylgt skattahækk-
anir og á áætlun eru meiri hækk-
anir sem voru eitt stærsta kosn-
ingamálið.  - jóe

Skattahækkanir yfirvofandi:

Ríkisstjórnin 
hélt meirihluta

SIGURVEGARI  Abe hefur verið for-
sætisráðherra síðan 2012.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

í tankinum og í slöngunni og ég hef 
orðið að þíða það með blásara. Þetta 
eru tóm vandræði. Ég er búinn að 
vera svolítið heitur út í þá í þessum 
kulda. Maður er svolítið undrandi 
á að þetta skuli geta gerst á Íslandi 
þar sem eru náttúruauðlindir úti 
um allt.“

Hann kveðst hafa fengið vil-
yrði hjá Orkuveitunni til að ná í 
vatn úr lind í Akrafjalli næstkom-
andi vor. „Það verður ekki hægt að 
fara að vinna í því fyrr en það fer 
að birta og veðrið lagast. Ég hef 
líka farið fram á að sveitarfélagið 
útvegi stóran tank á meðan á þess-
um vandræðum stendur en því var 
hafnað. Slökkviliðið hefur boðist til 
að koma með vatn ef ég hefði stór-
an tank.“

Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í 
Hvalfjarðarsveit, segir Herdísar-
holt vera hefðbundið lögbýli í sveit. 
„Sveitarfélagið hefur enga aðkomu 

að því að leggja vatnslagnir á heim-
ili í dreifbýli. Við værum að skapa 
slíkt fordæmi að það væri óvinn-
andi vegur fyrir okkur. Því miður 
er staðan þannig að það er erfitt 
með vatnsmál víðar í sveitinni en 
hjá þessum en þetta er ekki mál-
efni sveitarfélagsins og getur ekki 
verið það.“

Guðjón Bragason, sviðsstjóri 
lögfræði- og velferðarsviðs Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga, 
segir að sveitarfélögum sé ekki 
skylt að starfrækja vatnsveitu í 
dreifbýli samkvæmt lögum um 
vatnsveitu sveitarfélaga nr. 32 frá 
2004. „Í dreifbýli er sveitarstjórn 
hins vegar heimilt að reka vatns-
veitu og leggja í framkvæmdir við 
gerð hennar enda sýni rannsóknir 
og kostnaðaráætlanir að hagkvæmt 
sé að leggja veituna og reka hana.“

Gunnar bendir á að í Hval-
fjarðar sveit sé vatnsveita sem þjóni 

Grundartanga og Hagamelshverfi. 
Eðlilegt sé að hún sé útfærð svo að 
hún geti þjónað fleirum.

 ibs@frettabladid.is

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

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

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

SVONA ERUM VIÐ

SVEITARSTJÓRNARMÁL Gunnar Tyrf-
ingsson í Herdísarholti í Hvalfjarð-
arsveit er heitur af reiði í kuldan-
um þessa dagana. Undanfarna níu 
mánuði hefur hann þurft að ferðast 
með eitt þúsund lítra tank á kerru 
til Akraness til þess að ná í vatn, 
eina til tvær ferðir á dag en til 
Akraness eru 6 km frá Herdísar-
holti.

„Hér var gam-
a lt  vat nsból 
en vatnið í því 
þraut. Ég bor-
aði þá eftir vatni 
en í þá holu kom 
saltur sjór þann-
ig að ég þurfti að 
bora aðra. Vatnið 
í þeirri holu er nú 
þrotið. Ég sendi 

sveitarfélaginu bréf í júní í gegn-
um lögfræðing þar sem ég lýsti 
ástandinu og bað um að lögð yrði 
vatnsleiðsla eins og eðlilegt er að 
þeir geri en þar bera menn fyrir sig 
jafnræðisreglunni. Þeir segja að sé 
eitthvað gert fyrir einn bæ þurfi að 
gera það sama fyrir aðra líka.“

Gunnar, sem rekur sambýli fyrir 
fjóra fatlaða einstaklinga ásamt 
konu sinni, Unni Ingólfsdóttur, 
segir ástandið hafa verið erfitt. „Í 
fyrstu sótti ég vatn á bílaþvottaplan 
á Akranesi en eftir að tók að frysta 
hefur það ekki verið hægt. Félags-
málayfirvöld komu því í kring að 
ég gæti sótt vatn til Slökkviliðsins 
á Akranesi og þangað hef ég farið 
undanfarna daga. Svo hafa vinir 
og kunningjar leyft okkur að koma 
með tankinn til sín til að fá vatn. 
Það er ekki alltaf fært til Akraness 
til að sækja vatn þangað,“ greinir 
Gunnar frá.

Frostið að undanförnu hefur 
gert honum lífið leitt. „Vatnið frýs 

Sambýli í Hvalfjarðarsveit 
vatnslaust í níu mánuði
Ók með tank á kerru til að sækja vatn á bílaþvottaplan á Akranesi. Eftir að fór að frysta er vatnið sótt til 
slökkviliðsins. Sveitarstjórinn segir sveitarfélagið ekki hafa aðkomu að því að leggja vatnslagnir í dreifbýli.

VANDRÆÐI  Gunnar þarf að fara tvær 
vatnsferðir á dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SKÚLI 
ÞÓRÐARSON

VATNSLAUS  Gunn-
ar Tyrfingsson og 
Unnur Ingólfsdóttir 
í Herdísarholti eru 
ósátt við að fá ekki 
vatnsveitu. Þau aka 
með tank til Akra-
ness á hverjum degi 
til að sækja vatn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

15.000 Íslendingar, 
eða um 20% 

þjóðarinnar, fóru vestur um haf 
á tímabilinu 1870-1914 og sneru 
ekki aftur.

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

LÆGIR AUSTANLANDS  í kvöld en undir hádegi á morgun verður komið suðaustan 
hvassviðri eða stormur með suðurströndinni og allra vestast vegna skila sem ganga 
norðaustur yfir landið. Talsverð úrkoma fylgir skilunum mest í formi snævar.
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MIÐVIKUDAGUR

Á MORGUN

AUSTUR-KONGÓ, AP Yfirvöld í Afr-
íkulandinu Austur-Kongó telja 
að 129 manns, hið minnsta, hafi 
farist þegar farþegaskip fór á 
hliðina á Tanganyika-vatni í suð-
austur hluta landsins á föstudag. 

Alls hefur 232 farþegum skips-
ins MV Mutambala verið bjargað. 
Skipið var í eigu fyrirtækis sem 
selur ferðir á milli bæja í héruð-
unum Katanga og Suður-Kívú. 
Talið er að sterkir vindar og sú 
staðreynd að skipið var yfirhlaðið 
hafi valdið slysinu. Enn er leitað 
að eftirlifendum og látnum á 
svæðinu.   - hg 

Farþegaskip fór á hliðina:

Mannskætt slys 
í Austur-Kongó



Fylgstu með á Facebook Lindex Iceland

# WantIt
 Kimono,

  7995



15. desember 2014  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 6

Jólaíspinnar
frá Emmessís

1. Hver er áætlaður kostnaður við 
mat vegna háspennulínu?
2. Með hvaða liði spilar Jón Arnór 
Stefánsson körfuboltamaður?
3. Hvaða þekkti tískuhönnuður versl-
aði í JÖR fyrir helgi?

SVÖR

1. Um 100-150 milljónir króna 2. CAI Zara-
goza 3. John Galliano

LÖGREGLUMÁL Tvær ungar konur, 
sautján og nítján ára gamlar, 
veittust að þrettán ára gamalli 
stúlku og móður hennar í Breið-
holtinu á laugardagskvöld.  

Líkamsárásirnar áttu sér stað 
rétt fyrir níu þegar konurnar 
réðust á stúlkuna og tóku farsíma 
hennar. Móðir stúlkunnar fór þá 
á eftir konunum en þær svör-
uðu með því að ráðast á hana og 
meðal annars skemma gleraugu 
hennar. Samkvæmt upplýsingum 
frá Lögreglunni á höfuðborgar-
svæðinu voru konurnar hand-
teknar síðar um nóttina og vist-
aðar í fangageymslum.  - hg

Árásarmennirnir handteknir:

Ráðist á mæðg-
ur í Breiðholti

BJÖRGUN „Ég held það ætti að 
vera áhersluatriði númer eitt að 
vera tilbúnir til að sækja veika 
eða slasaða sjómenn eða fólk 
uppi á landi eða hvar sem er ef 
það slasast,“ segir Árni Bjarna-
son, formaður Farmanna- og fiski-
mannasambands Íslands.

Í Fréttablaðinu á föstudag 
var fjallað um það að skipverji 
á frystitogaranum Örfiris ey RE 
hefði fengið hjartaáfall um borð. 
Það tók þyrlu Landhelgisgæslunn-
ar um þrjá tíma í stað eins að koma 

á staðinn þar sem þyrlan var stödd 
í verkefni fyrir Almannavarnir 
við eldstöðvarnar í Bárðarbungu. 
Skipverjar vöktu manninn til lífs 
með því að veita honum hjarta-
hnoð og nota hjartastuðtæki sem 
var um borð. 

Trausti Egilsson, skipstjóri 
Örfiriseyjar, sagði það óásætt-
anlegt að þyrlan væri í slíkum 
verkefnum. Árni tekur undir þau 
sjónar mið.

„Þetta er eini sjúkrabíllinn fyrir 
sjómenn. Það er til nóg af öðrum 

flugförum til að sinna svona verk-
efnum.“ Árni segir sjómenn lengi 
hafa barist fyrir því að þessi mál 
séu í lagi.

„Þetta var komið í gott horf 
fyrir hrun en síðan fór þetta niður 
eftir það. Það þarf að hafa for-
ganginn á hreinu. Hver mínúta 
skiptir máli þegar svona  er. Von-
andi verður þetta til þess að þeir 
fari ofan í saumana á því hvern-
ig á að standa að þessu,“ segir 
Árni. 
 - vh

Formaður FFSÍ segir gæsluþyrlu eiga að vera til staðar fyrir útköll, ekki að sinna öðrum verkefnum:

Segir forganginn þurfa að vera á hreinu

SJÚKRABÍLL FYRIR SJÓMENN  Árni 
Bjarnason, formaður FFSÍ, segir þyrlu 
LHG vera eina sjúkrabílinn fyrir sjó-
menn. 

HEILBRIGÐISMÁL Læknum á Land-
spítalanum tókst að bjarga lífi 98 
af eitt hundrað sjúklingum sem 
komu á spítalann á fimmtán ára 
tímabili með alvarlega stungu-
áverka. Þetta sýna frumniður-

stöður nýrrar 
rannsóknar þar 
sem allir alvar-
legir stungu-
áverkar á Land-
spítalanum, sem 
kröfðust inn-
lagnar á sjúkra-
hús á árunum 
2000 til 2014, 
voru skoðaðir.

Tómas Guðbjartsson, hjarta- og 
æðaskurðlæknir, segir þennan 
góða árangur skýrast í fyrsta 
lagi af skömmum viðbragðs-
tíma neyðar bílsins, í öðru lagi 
af góðum aðgangi að blóði og í 
þriðja lagi keðjum á spítalan-
um sem virki vel. „Þetta er sem 
sagt það sem hefur núna ítrek-
að smollið saman og með þessu 
móti er hægt bjarga fólki sem er 
í mjög mikilli lífshættu,“ segir 
Tómas.  - lvp

Ný rannsókn á Landspítala:

Björguðu 98 af 
100 sjúklingum

TÓMAS 
GUÐBJARTSSON

SAMFÉLAGSMÁL Björn Blöndal 
borgarfulltrúi bað fatlaða afsök-
unar á röð óhappa í fréttum 
Stöðvar 2 í gærkvöldi. Mikil 
óánægja hefur verið með ferða-
þjónustu fatlaðra eftir að Strætó 
tók við akstri þeirra. Tilkynnt 
hefur verið um fjölmörg óhöpp, 
fatlaðir hafa oltið úr hjólastólum 
og heilabilaðir sjúklingar týnst. 
Hann minnti þó á að ætlunin væri 
fyrst og fremst að bæta þjón-
ustuna. Með nýja kerfinu sé unnt 
að panta far með skemmri fyrir-
vara en áður. - kbg

Vill bæta ferðaþjónustu:

Biður fatlaða 
afsökunar

ÓHÖPP  Tilkynnt hefur verið um fjöl-
mörg óhöpp í farþegaþjónustu fatlaðra. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ HARALDUR JÓNASSON 

STJÓRNSÝSLA „Mér hugnast þessi 
tillaga ekki. Fyrirtækið er með 
starfsstöðvar á 22 stöðum á landinu 
og í mínum huga verður áfram þörf 
fyrir að stærsta skrifstofan verði í 
Reykjavík,“ segir Tryggvi Þór Har-
aldsson, forstjóri Rarik, um tillögu 
Norðvesturnefndar ríkisstjórnar-
innar um að flytja höfuðstöðvar 
fyrirtækisins á Sauðárkrók. 

Nefndin hefur sent 26 tillögur 
til ríkisstjórnarinnar um hvernig 
efla megi fjárfestingar, byggða-
þróun og fjölga atvinnutækifærum 
á Norðurlandi vestra. Fréttastofa 
RÚV greindi frá því á laugardag 
að tillaga um að færa höfuðstöðvar 
Rarik á Sauðárkrók væri á meðal 
þeirra.

Um tvö hundruð manns starfa 
hjá fyrirtækinu og þar af um 
fimmtíu í höfuðstöðvunum í 
Reykjavík. Tryggvi segir Sauðár-
krók ekki vera ákjósanlega stað-
setningu fyrir höfuðstöðvar fyrir-
tækisins. 

„Ég tel til dæmis að það sé meira 
framboð af háskólamenntuðu fólki 
í Reykjavík og það er í raun og 
veru ástæðan fyrir því af hverju 
ég tel að stærsta skrifstofan eigi að 
vera í Reykjavík. En þetta er auð-
vitað á endanum ákvörðun stjórn-
valda og ef þau ákveða að fara 
einhverja svona leið þá hljóta þau 
að velta slíkum hlutum fyrir sér. 
Mér finnst þó alls ekki tímabært 
að fara á taugum yfir þessu eins 
og staðan er í dag,“ segir Tryggvi.  

Hann bendir á að þetta sé ekki 
í fyrsta skiptið sem tillaga um að 
flytja Rarik norður er lögð fram.  
Árin 1996 og 2000 hafi meðal ann-
ars staðið til að færa höfuðstöðv-
arnar til Akureyrar. 

Líst illa á tillögu um 
að flytja Rarik norður
Forstjóri Rarik segir Sauðárkrók ekki ákjósanlegan stað fyrir höfuðstöðvar fyrir-
tækisins. Um 50 manns starfa hjá Rarik í Reykjavík. Áður verið rætt að flytja höfuð-
stöðvarnar norður. Norðvesturnefndin skilaði 26 tillögum til ríkisstjórnarinnar. 

„Það er ekkert langt síðan að hug-
myndin um Sauðárkrók kom fyrst 
upp frá einhverri sambærilegri 
nefnd. Það heyrði ég fyrst fyrir 
einhverjum fimm árum þannig að 
þetta hefur áður komið upp.“ 

Tillögur Norðvesturnefndarinn-
ar voru kynntar ríkisstjórninni á 
föstudag.  Nefndin var skipuð í 
maí síðastliðnum og Stefán Vagn 
Stefánsson, oddviti framsóknar-
manna í Skagafirði, er formaður 
hennar.  

„Þetta eru alls 26 tillögur og ég 
vil síður tjá mig um þær að svo 
stöddu. Við erum búin að skila þeim 
inn til ríkisstjórnarinnar og þær 
eru þar. Verkefni okkar hlýtur þá 

að vera að fara yfir þetta með odd-
vitum ríkisstjórnarflokkanna og 
vinna í þessum tillögum áfram og 
setja í framkvæmd þær sem sam-
staða er um að farið verði í. Það 
er næst á dagskrá nefndarinnar,“ 
segir Stefán.  haraldur@frettabladid.is

SAUÐÁRKRÓKUR  Megináhersla Rarik er á raforkudreifingu en um 90 prósent af 
dreifikerfum í sveitum landsins eru í umsjá fyrirtækisins. 

STEFÁN VAGN 
STEFÁNSSON

TRYGGVI ÞÓR 
HARALDSSON

TÆKNI Þeim fjölgar sem ntoa 
farsíma undir stýri til að fara 
á internetið samkvæmt nýlegri 
könnun MMR.

Af þeim sem tóku afstöðu sögð-
ust 10% hafa notað farsíma undir 
stýri til að fara á internetið, borið 
saman við 3,5% í maí 2010.

Þegar notkunin er skoðuð eftir 
stuðningi við stjórnmálaflokka 
kemur í ljós að þeir sem studdu 
Sjálfstæðisflokkinn voru líkleg-
astir til að segjast hafa notað 
farsíma undir stýri síðastliðna 
12 mánuði (88,0%) en þeir sem 
studdu Samfylkinguna voru ólík-
legastir til þess (72,5%).  - kbg

Fleiri á netið í símanum:

10% á netinu 
undir stýri

VEISTU SVARIÐ?



Snjór. Frost. Ís.

Skiptir engu!
Quattro er yfirburða fjórhjóladrif og gefur meiri kraft og grip. Með quattro tækninni getur þú 

tekist á við hvaða áskorun sem þú kannt að mæta. Audi Q5 er sérstaklega vel búinn og 

tilbúinn fyrir íslenskar aðstæður.



15. desember 2014  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 8

því að framkvæmdum við nýtt 
vatnsból verði flýtt en HS veit-
ur segja það ekki á dagskrá og 
ekki rúmast í fjárfestingaráætl-
un fyrirtækisins. Kostnaðurinn 
mun hlaupa á hundruðum millj-
óna króna.

Rætt er um að geisla vatnið í 
Vogavík í varúðarskyni áður en 
því er hleypt inn á veitukerfi sveit-
arfélagsins.

„Við höfum velt upp öllum flöt-
um á málinu. Þetta er þá hugsað 
sem forvörn. Það sem einu sinni 
hefur gerst getur gerst aftur,“ 
segir Ásgeir. „Ef svo ólíklega vill 
til að það komi aftur upp bakteríu-
mengun við dæluna þá myndi 

geislunin í raun og veru vinna á 
henni.“

Að sögn Ásgeirs er geislun þekkt 
aðferð sem notuð er annars staðar. 
„Þetta er ekki flókið ferli og hefur 
engin áhrif á vatnið en er fyrst og 
fremst varúðarráðstöfun.“

 gar@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL „Það veit enginn 
hvers vegna mengunin barst í 
vatnsbólið,“ segir Ásgeir Eiríks-
son, bæjarstjóri Voga, um bakt-
eríumengun sem uppgötvaðist í 
neysluvatni sveitarfélagsins í byrj-
un september.
Um var að ræða coli-gerlameng-
un sem kom fram við reglu-
bundna skoðun heilbrigðiseftir-
litsins í grunnskólanum í Vogum. 
Mengunin var rakin til vatnsbóls 
HS veitna í Vogavík. Í framhald-
inu var íbúum ráðlagt að sjóða allt 
neysluvatn. Nokkrum dögum síðar 
hvarf mengunin og tilmælunum 
var þá fljótlega aflétt.

„Dagana á undan rigndi hressi-
lega og líklegasta skýringin að 
mati heilbrigðiseftirlitsins er að 
jörðin hafi ekki haft undan að taka 
við vatninu og þá hafi húsdýra-
áburður eins og hrossatað blandast 
vatni sem síðan seig niður í grunn-
vatnið. En það er ekki nokkur ein-
asta leið að finna út úr því,“ segir 
bæjarstjórinn.

Engum varð meint af mengaða 
vatninu í september. Ásgeir segir 
að núverandi borhola í vatnsbóli 
HS veitna í Vogavík hafi verið 
tekin í notkun árið 2008. Hann 
viti ekki til þess að viðlíka meng-
un hafi komið upp áður.

Samkvæmt aðalskipulagi Voga 
er gert ráð fyrir að nýtt vatnsból 
verði tekið í notkun eftir árið 2018. 
Í öryggisskyni verði það í heiðinni 
ofan Reykjanesbrautar en ekki 
niðri við sjó eins og núverandi bor-
hola sem er í Vogavík á athafna-
svæði fiskvinnslufyrirtækisins 
Stofnfisks.

Sveitarfélagið hefur óskað eftir 

Íhuga að geisla vatnið 
eftir bakteríumengun
Sveitarstjórn Voga vill að HS veitur flýti gerð nýs vatnsbóls eftir að E.coli-bakteríur 
fundust í núverandi vatnsbóli. HS veitur segja nýtt vatnsból ekki á dagskrá í bili. 
Rætt er um að geisla vatnið til að hindra að mengun berist að nýju í veitukerfið.

  Það sem 
einu sinni 

hefur gerst 
getur gerst 

aftur.
Ásgeir Eiríksson, 

bæjarstjóri Voga.

VOGAR  Vatnsból Vogabúa er í Vogavík sem er hægra megin við byggðina á mynd-
inni. MYND/VOGAR-ODDGEIR KARLSSON

ALÞINGI Umræðum um  fjárlaga-
frumvarpið fyrir árið 2015 lauk 
í fjárlaganefnd á laugardaginn 
var og er það því tilbúið til þriðju 
umræðu sem mun hefjast á morg-
un. 

Athygli vekur að millifærsla upp 
á 50 milljónir frá lögregluumdæm-
inu á Austurlandi til lögregluum-
dæmisins á Suðurlandi er enn inni 
í frumvarpinu þrátt fyrir reglugerð 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar 
um að halda lögreglunni á Horna-
firði á Austurlandi. 

 Bjarkey Olsen 
Gunnarsdóttir, 
þingmaður VG 
og nefndarmaður 
í fjárlaganefnd, 
telur þessi vinnu-
brögð mjög und-
arleg.

„Maður er gátt-
aður á þessum 
vinnubrögðum. 

Þarna sést viðspyrna við hugmynd-
ir forsætisráðherra um að flytja 
lögregluna á Hornafirði, nokkrum 

mínútum áður en hann skilaði lykl-
unum að dómsmálaráðuneytinu, á 
Austurland. Ég mun benda á þetta 
við þriðju umræðu,“ segir Bjarkey. 

Ólöf Nordal innanríkisráðherra 
er á öðru máli og taldi óþarfa að 
hringla með þetta áður en loka-
ákvörðun verður tekin um staðsetn-
ingu lögreglunnar á Hornafirði.

„Ég er að viða að mér upplýs-
ingum og mun líklega taka loka-
ákvörðun um staðsetninguna í 
þessari viku. Á meðan ég hef ekki 
tekið þá ákvörðun er ekki tímabært 

að breyta fjárlögum. Það er síðan 
hægt að millifæra féð hvar svo sem 
lögregluembættið verður staðsett,“ 
segir Ólöf Nordal innanríkisráð-
herra. - sa

  Maður er 
gáttaður á 

þessum vinnu-
brögðum. 
Bjarkey Olsen 

Gunnarsdóttir, 
þingmaður VG.

Fjárlaganefnd lauk vinnu sinni á laugardaginn varðandi fjárlagafrumvarpið sem er tilbúið í 3. umræðu:

Lögreglan flutt austur en fjármagnið suður

ÓLÖF 
NORDAL

LÖGREGLUFRÉTTIR
Engin verðmæti í bílum
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar 
eigendur og umráðamenn ökutækja 
við því að skila verðmæti eftir í bílum. 
Nokkuð hefur verið um innbrot í 
bíla á höfuðborgarsvæðinu þar sem 
jafnvel jólagjöfum hefur verið stolið. 
Annars eru það einkum símar, tölvur 
og myndavélar sem freista þjófanna. 
Lögreglan segir að sé óhjákvæmilegt að 
skilja eftir verðmæti í bíl sé mikilvægt 
að slíkir hlutir séu ekki í augsýn.

ORKUFRÉTTIR
Heitavatnslaust á Akranesi
Starfsmenn Orkuveitunnar luku í 
gær við viðgerð á tveimur bilunum, 
sem urðu í aðveitu Deildartungu-
æðar á laugardagskvöld og aðfaranótt 
sunnudags. Þannig fór heitt vatn að 
streyma til Akraness á ný en vart var 
við lægri þrýsting á svæðinu í gær. 
Starfsfólk Orkuveitunnar baðst afsök-
unar á óþægindunum sem þetta olli. 
Nýr heitavatnsgeymir á Akranesi verður 
tekinn í notkun á næstu vikum.

HEILBRIGÐISMÁL Heilsugæsla höf-
uðborgarsvæðis hefur ekki enn 
tekið í notkun heilbrigðisgáttina 
VERU eins og stefnt var að í lok 
nóvembermánaðar.

Heilsugæslustöðin í Glæsibæ 
er enn eina stöðin sem notar gátt-
ina sem veitir einstaklingum sem 
þar fá þjónustu rafrænan aðgang 
að margvíslegum upplýsingum 
um eigið heilsufar. Stefnt er að 
því að innleiða þjónustuna í öllum 
heilbrigðisumdæmum landsins 
snemma á næsta ári.  - kbg

Seinagangur í borginni:

Heilbrigðisgátt 
ekki í gagnið
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www.volkswagen.is

Volkswagen atvinnubílar

Einstakt 
tækifæri
Nú í desember gefst einstakt tækifæri til að 

kaupa sýningar- og reynsluakstursbíla 

hjá VW atvinnubílum á góðum kjörum.

Kynntu þér málið hjá 

sölufulltrúum okkar 

á Laugavegi 174.

Atvinnubílar
Til afgreiðslu strax

Takmarkað magn

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

Ljós og hiti

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

SHA-207 
Vinnuljóskastari 
á telescope fæti  
400W ECO pera

5.690

SHA-218-28E 
Vinnuljóskastari  ECO perur 
2x400W tvöfaldur á fæti

6.890
SHA-0203 
Vinnuljóskastari 
m handf 400W ECO pera 
1,8m snúra

3.490
T38 Vinnuljós

5.290

Rafmagnshita-
blásari 3Kw 1 fasa

8.990 SHA-8083  3x36W Halogen

16.990

SHA-2625 
Vinnuljóskastari Rone 28W 
m. innst. blár. 1,8 m snúra

6.990
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PERÚ Loftslagsráðstefnu Samein-
uðu þjóðanna í Líma, höfuðborg 
Perú, lauk í gær. Lok ráðstefnunn-
ar drógust um tvo daga þar sem 
fulltrúum þjóðanna á fundinum 
gekk illa að komast að samkomu-
lagi um hvernig takast eigi á við 
loftslagsbreytingar og afleiðingar 
þeirra.

Í kjölfar samkomulagsins þurfa 
ríki heimsins að leggja fram áætl-
anir fyrir apríl á næsta ári um 
hvernig þau ætli sér að draga 
úr losun gróðurhúsalofttegunda 
innan lands. Þau plön munu leggja 
grunninn að nýjum loftslagssamn-
ingi Sameinuðu þjóðanna sem 
undir rita á í París að ári. 

Samningurinn sem undirrita á að 
ári markar tímamót að því leyti að 
í fyrsta sinn í sögunni verða allar 
þjóðir skikkaðar til að draga úr 
útblæstri. Það er töluverð breyting 
frá Kyoto-bókuninni, sem undirrit-
uð var árið 1997, en hún einblíndi 
aðeins á fjáð ríki. Bandaríkin eiga 
til að mynda enn eftir að undir-
rita bókunina en aðeins Kína losar 
meira af gróðurhúsalofttegundum 
en Bandaríkin.

„Þrátt fyrir þessa lendingu er 
enn langur vegur eftir í nýjan 
samning að ári,“ segir Laurent 
Fabius, utanríkisráðherra Frakk-
lands. Fundurinn í Líma lengdist 

Samkomulagi náð á 
framlengdum fundi
Fulltrúar 194 þjóða funduðu á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Líma í 
Perú. Illa gekk að komast að niðurstöðu og dróst fundarhald um tvo daga. Fundar-
menn segjast sáttir en umhverfisverndarsinnar telja ekki nógu langt gengið. 

FUNDARMENN 
 194 þjóðir tóku 
þátt í Líma. Hér 
sést fólk lesa yfir 
plagg það er síðar 
var samþykkt.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

um tvo daga þar sem óralangt var 
á milli sjónarmiða ríkra og fátækra 
þjóða. Upphafleg markmið þóttu of 
íþyngjandi fyrir smærri þjóðir.

„Við erum sátt. Við fengum það 
sem við vildum,“ segir Prakash 
Javedekar, umhverfisráðherra Ind-
lands. Hann segir að enn séu ríkar 
skyldur á herðum ríkra þjóða að 
fara fyrir í baráttunni gegn lofts-
lagsbreytingum. Ábyrgðin á hnatt-
rænni hlýnun sé þeirra og það eigi 
að koma í þeirra hlut að laga skað-
ann sem þær ollu.

„Þetta er ágætis veganesti fyrir 
fundinn í París,“ segir Miguel 
Arias Canete, loftslags- og orku-
málastjóri Evrópusambandsins. 
Vonast sé til að næstu skref muni 

minnka öfgar í veðri og hægja á 
hækkun sjávaryfirborðs.

Umhverfisverndarsamtök segja 
ekki nógu langt gengið og frekari 
breytinga þörf sé ef ekki á að fara 
illa. Tillagan sem lagt var upp með 
í upphafi hafi verið veik og orðið 
veikari eftir því sem á leið. 

Fjölmargir aðgerðasinnar lögðu 
leið sína til Perú til að þrýsta á 
fundarmenn að bregðast við. Þeirra 
á meðal var hópur frá Greenpeace 
sem kom fyrir skilaboðum á Nazca-
línunum. Línurnar eru um 1.500 
ára gamlar og á heimsminjaskrá 
UNESCO. Málið vakti töluverða 
reiði og báðust meðlimirnir loks 
afsökunar á athæfinu.

 johannoli@frettabladid.is

VEÐUR Djúp lægð gekk yfir Norð-
ur- og Austurland í gær. Þar sem 
veðrið var verst náði vindhraði 
fellibylsstyrk og ofankoma var 
töluverð.

Veðurofsinn var mestur í Ham-
arsfirði en þar mældust vindhviður 
upp á 67 m/sek. áður en sjálfvirkur 
veðurmælir gaf sig. Meðalvindhraði 
í firðinum var tæpir 40 m/sek.

Björgunarsveitarmenn víða um 
land þurftu að fara í útköll sökum 
veðursins. Aka þurfti með barns-
hafandi konu frá Dalvík inn á 

Akureyri. Einnig þurfti að aðstoða 
ökumenn á Steingrímsfjarðar-
heiði, í Námaskarði, Víkurskarði 
og Mikladal og við Reynisfjall svo 
einhverjir staðir séu nefndir. 

Á Akureyri gekk illa að ryðja 
götur og sáu björgunarsveitarbílar 
því um að koma heilbrigðisstarfs-
fólki í og úr vinnu. Sömu sögu er að 
segja frá Egilsstöðum og á Reyðar-
firði var starfsfólk ferjað í álverið.

Þegar Fréttablaðið fór í prentun 
var enn kolófært á þessum slóðum 
og mokstur hvergi hafinn. - jóe

Vegir eru enn ófærir eftir að ofsaveður gekk yfir Norður- og Austurland í gær:

Veðurmælir gaf sig vegna vinds

AKUREYRI  Ófært er norðan- og austan-
lands. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN



7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum.

www.kia.com

Vetrarpakki að verðmæti 390.000 kr. fylgir öllum Kia Sportage fram að áramótum, 
vetrardekk, dráttarbeisli og skottmotta — fyrir utan allt hitt. Hiti í stýri, hiti í fram- 
og aftursætum, leðurinnrétting, bakkmyndavél, 7” snertiskjár, íslenskt leiðsögukerfi, 
7 ára ábyrgð og margt fleira. Komdu og kíktu í pakkann.

Veglegur vetrarpakki fylgir

Fylgdu okkur á facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

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

*M.v. 2.950.000 kr. útborgun og bílalán í 84 mánuði. 8,5 % óverð-
tryggðir vextir. Árleg hlutfallstala kostnaðar 10,10 %

Verð 6.590.777 kr.
Eða 59.777 kr. á mánuði í 84 mánuði*

Kominn í 
vetrarbúning

Fæst einnig sem 1,7 dísil, framhjóladrifinn 
á verði frá 4.890.777 kr.

Kia Sportage World Cup Edition 2,0 dísil, 
fjórhjóladrifinn og sjálfskiptur

Kia Sportage bíður þín í Öskju, Krókhálsi 11. Komdu og prófaðu, við tökum vel á móti þér.
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SAMGÖNGUR Sveitarfélög á höfuð-
borgarsvæðinu hafa beint sjónum 
bæði að hraðvagna- og léttlestakerfi 
í viðleitni til að bæta almennings-
samgöngur. Dagur B. Eggertsson, 
borgarstjóri í Reykjavík, segir tekið 
fagnandi hugmyndum og útfærslum 
á borð við þá sem Gísli Rafn Guð-

mundsson borg-
arhönnuður vann 
í tengslum við 
lokaverkefni í 
meistaranámi 
í arkitektúr við 
háskólann í Lundi 
í Svíþjóð.

Fjallað var um 
verkefni Gísla 
Rafns í Mark-
aðnum, fylgiblaði 
Fréttablaðsins um 
viðskipti og efna-
hagsmál, síðasta 
miðvikudag. Þar 
kom fram hvern-
ig léttlestakerfi 
(eða sporvagn) 
geti haft áhrif á 
þróun byggðar í 
borginni. 

Dagur segir liggja fyrir að höfuð-
borgarsvæðið þurfi afkastameiri 
almenningssamgöngur. „Og sveit-
arfélögin hafa verið að skoða bæði 
hraðvagnakerfi og hugsanlega 
léttlestakerfi,“ segir hann. Val á 
afkastameira kerfi almenningssam-
gangna og útfærslu þess segir hann 
svo eitt af verkefnum í nýju svæðis-
skipulagi borgarinnar. „Þannig að 
við tökum öllum svona hugmyndum 
fagnandi inn í þá skoðun.“

Að mati Dags var áhugavert að sjá 
hvernig nýtt aðalskipulag Reykja-
víkur var innblástur að verkefni 
Gísla Rafns. „En með því verður 
svona samgöngumáti í fyrsta skipti 
að raunhæfum möguleika með því 
að byggja þéttar á ákveðnum þró-
unarásum,“ segir hann, en í verk-
efni Gísla Rafns er gert ráð fyrir 

GÍSLI RAFN 
GUÐMUNDSSON

DAGUR B. 
EGGERTSSON

UMRÆDDUR ÞRÓUNARÁS  Hér hefur verið teiknuð leið léttlestar (sporvagns) um 
þróunarásinn í aðalskipulagi Reykjavíkur til 2030 þar sem byggð á að þéttast, frá 
Mýrargötu um Hverfisgötu, Laugaveg, Suðurlandsbraut, yfir Elliðavog, um Stórhöfða 
og að nýrri byggð við Keldnaholt í Grafarvogi.  MYND/GÍSLI RAFN GUÐMUNDSSON

Áratug gæti tekið að 
leggja léttlestakerfi
Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu er samstiga í að skoða hvernig bæta megi al-
menningssamgöngur, segir borgarstjóri Reykjavíkur og er sammála um nauðsyn 
þess að ráðast í slíkar framkvæmdir. Getur verið hluti af því að bæta kjör hjá fólki.

STÓRBORGAR-
BRAGUR  Ein 
teikninga úr loka-
verkefni Gísla.

léttlestakerfi með föstum biðstöðv-
um þar sem fyrir liggur að þétta 
eigi byggð í borginni, frá miðbæ í 
vestri og um Suðurlandsbraut, Voga 
og upp í Grafarvog.

Fjöldi kosta fylgir bættum 
almenningssamgöngum að mati 
borgarstjóra. Þannig geti líka verið 
kjaramál að hafa aðgang að góðum 
og öruggum ferðamáta. „Þá þarf 
ekki jafnstóra bílakjallara undir 
húsum, en þeir vega mjög þungt í 
íbúðaverði. Svo skiptir heimilin 
líka máli að þurfa ekki að reka tvo 
bíla,“ segir hann. Að auki séu þekkt 
hliðar áhrif í þá veru að svæði í 
kring um lestarstöðvar og góðar 
almenningssamgöngur verði eftir-
sóttari, bæði til uppbyggingar og 

eins vegna aukinna lífsgæða.
Um leið viðurkennir Dagur að 

horft sé til lengri tíma í vangavelt-
um sem þessum „Jafnvel þó við 
tækjum svona ákvörðun í dag, þá 
sýnir reynslan erlendis frá að það 
tekur auðveldlega áratug að hrinda 
henni í framkvæmd.“ Mestu máli 
skipti hins vegar að orðin sé til á 
höfuðborgarsvæðinu mjög breið 
samstaða um að efla þurfi almenn-
ingssamgöngur. „Við áttum okkur á 
því að þær þurfa að vera afkasta-
meiri og að þetta þurfi að vera 
hágæðasamgöngur og sveitarfé-
lögin eru samstiga í að skoða þessi 
mál. Ég á því von á því að þessi 
umræða verði ennþá meira áberandi 
á næstu misserum.“ olikr@frettabladid.is

TYRKLAND, BBC Lögreglan í Tyrk-
landi handtók minnst 23 starfs-
menn fjölmiðla þar í landi í gær. 

Meðal þeirra handteknu er 
Ekrem Dumanli, ritstjóri dag-
blaðsins Zaman, sem hefur verið 
einn helsti andstæðingur forset-
ans. Er fréttist af handtökunum 
safnaðist fjöldi manns saman fyrir 
utan skrifstofur blaðsins og kom í 
veg fyrir að hægt væri að flytja 
starfsmenn blaðsins á brott. Hand-
tökurnar tókust í annarri atrennu.

Á laugardaginn lýsti Recep 
Tayyip Erdogan forseti því yfir 
að til stæði að hreinsa landið af 
mönnum sem hann sagði leggja á 
ráðin um byltingu. Dagsetningin 
er ekki talin tilviljun en ár er síðan 
fjölmiðlar flettu ofan af spillingar-
máli sem kostaði fjóra ráðherra í 
ríkisstjórninni stólinn. Líf ríkis-
stjórnarinnar hékk á bláþræði en 
hún hélt velli. Nú á að koma í veg 
fyrir að slík atvik geti endurtekið 
sig.  - jóe

Meintir landráðamenn handteknir í Tyrklandi:

Tugir teknir höndum

MÓTMÆLI  Mannfjöldi reynir að hindra handtöku ritstjóra Zaman. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

SVÍÞJÓÐ Þórður Erlingsson, sem á 
og rekur hugbúnaðarfyrirtækið 
InExchange, var nýlega valinn 
athafnamaður ársins í Skaraborg-
héraði í Svíþjóð af samtökum 
atvinnulífsins þar ytra. Frá þessu 
greinir fréttamiðillinn Feykir.

Fyrirtækið sérhæfir sig í raf-
rænum reikningum fyrir fyrir-
tæki á netinu og hefur vaxið 
ört þegar kemur að veltu. Síðar 
verður valið úr öllum héruðum í 
Svíþjóð og verður Þórður með í 
þeirri kosningu.  - kbg

Hröð velta netfyrirtækis:

Kosinn athafna-
maður ársins

ORKUMÁL  Carbon Recycling 
hyggst reisa aðra og stærri verk-
smiðju en þá sem fyrirtækið 
rekur í Svartsengi. Verksmiðjan 
myndi tífalda framleiðslugetu 
fyrirtækisins sem hefur unnið 
eldsneytið metanól úr útblæstri 
orkuvers HS Orku. 

Einnig eru tvær aðrar verk-
smiðjur hér innanlands á teikni-
borðinu sem myndu þá tengjast 
öðrum jarðvarmavirkjunum á 
Íslandi. Verksmiðjan í Svartsengi 
tók til starfa 2012. - kmu

Carbon Recycling í sókn:

Framleiðslan 
verður tífölduð

SAMGÖNGUR Rússnesk herþota og farþegaflugvél SAS, á leið frá Kaup-
mannahöfn til Poznan í Póllandi, lentu nærrum því saman síðastliðinn 
föstudag. Atvikið átti sér stað í alþjóðlegu loftrými. Sænsk yfirvöld 
herma að hefðu flugumferðarstjórar ekki gripið inn í hefði farið illa. 
Rússnesk yfirvöld neita þessum ásökunum.

„Flug þotunnar fylgdi öllum reglum. Hún rauf ekki lofthelgi neinna 
ríkja og flaug hvergi of nálægt nokkurri farþegavél,“ segir Igor Konas-
henko, talsmaður varnarmálaráðuneytis Rússlands.

Þetta er ekki í fyrsta skipti á undanförnum mánuðum sem rússnesk 
hernaðartæki komast í fréttir. Sænsk yfirvöld segjast hafa séð kaf-
bát nálægt Stokkhólmi og herksip eiga að hafa siglt á Ermasundi fyrir 
skömmu. 

Í báðum tilvikum liggja Rússar undir grun.
 - jóe

Rússnesk herþota flaug of nærri farþegaflugvél:

Stórslysi afstýrt er tvær farþega-
flugvélar skullu nærri saman

FLUGVÉL  Forráðamenn SAS hafa gert lítið úr atvikinu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Varaborgarfulltrúi VG, Líf Magneudótt-
ir, stóð fyrir einkennilegu upphlaupi í 
síðustu viku þegar hún gagnrýndi að 
Langholtsskóli stæði fyrir hefðbund-
inni kirkjuferð á aðventunni. Hún sagði 
„algerlega ólíðandi að skólar hafi milli-
göngu um trúarinnrætingu barna“.

 Fyrir nokkrum misserum voru sett-
ar reglur bæði af hálfu ríkis og Reykja-
víkurborgar, í báðum tilvikum með 
atbeina VG, um samskipti skóla og trú-
félaga. Umrædd kirkjuferð rúmast vel 
innan þeirra reglna. Í reglum borgar-
innar segir að heimsóknir í tilbeiðslu-
hús á skólatíma séu undir handleiðslu 
kennara og liður í fræðslu um trúar-
brögð í samræmi við aðalnámskrá. Í 
viðmiðunum menntamálaráðuneytisins 
segir: „Heimsóknir í kirkjur í tengslum 
við stórhátíðir kristninnar telst hluti af 
fræðslu um trúarhátíðir og menningar-
lega arfleifð þjóðarinnar.“

Sú spurning vaknar þá hvers vegna 
VG ræðst að fagfólkinu í skólunum og 
sakar það að ósekju um að brjóta regl-
urnar. Ætlar flokkurinn þá að beita sér 
fyrir því að þær verði endurskoðaðar 
þannig að algjörlega verði tekið fyrir 
kirkjuferðir á aðventunni? Og ætla 
aðrir í borgarstjórnarmeirihlutanum 
að styðja þá reglubreytingu?

 Foreldrar hafa getað valið að börn 
þeirra fari ekki með í kirkjuferðir 
skóla. Það sem er í boði í staðinn þarf 
þá líka að vera skemmtilegur og metn-
aðarfullur valkostur. Valfrelsið er gott, 
en bent hefur verið á að það geti þýtt 
að einhverjum finnist hann hafður 
útundan. Við þurfum að vanda okkur 
við framkvæmdina, en þetta eru ekki 
rök fyrir að hætta kirkjuferðunum. 
Við getum spurt sem svo: Ef foreldr-
ar óskuðu þess að börnin þeirra lærðu 
ekki um önnur trúarbrögð en kristni 
og legðust gegn því að þau færu til 
dæmis í vettvangsferð í bænahús mús-
lima, myndu borgaryfirvöld bregðast 
við þeim óskum með því að afleggja 
fræðsluna?

 Það vekur furðu að á sama tíma og 
mannréttindaráð borgarinnar leggur 
áherslu á að efla virðingu fyrir trú og 
menningu margvíslegra minnihlutahópa 
skuli formaður þess ráðast að góðri og 
gamalli jólahefð. Kristið jólahald á sér 
þúsund ára sögu á Íslandi og er óaðskilj-
anlegur hluti af okkar menningu, jafn-
vel þótt margir eða jafnvel flestir taki 
ekki þátt í því af mikilli trúarsannfær-
ingu. Verðskuldar trúar- og menningar-
arfur meirihluta borgarbúa ekki líka 
virðingu og umburðarlyndi?

Jólahefð eða innræting?
TRÚMÁL

Hildur 
Sverrisdóttir
borgarfulltrúi
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Verslun opin mán - fös 8.30 - 17.00

Brýnt 
í jólasteikina

Keramik hnífabrýni
Goursharp Pro
Kr. 5.157,-

K
annski eru starfandi stjórnmálamenn langt í frá að 
vera þeir verstu sem hér hafa starfað. Í afar upp-
lýsandi fréttaskýringum hér í Fréttablaðinu, hefur 
Svavar Hávarðsson blaðamaður upplýst okkur um, 
eða kannski rifjað upp, stórkostleg níðingsverk gegn 

íslenskri náttúru. Svo langt gekk sú endemis vitleysa að bændum 
var borgað fyrir náttúruspjöllin, og borgað því meir sem eyðilegg-

ing af störfum þeirra var meiri. 
Afleiðingarnar eru stórkostlegar 
og mun seint, og jafnvel aldrei, 
gróa um heilt. 

Ráðamenn þess tíma fengu 
þá hugdettu að láta grafa skurði 
í votlendi og þurrka þannig upp 
mýrar. Og það var grafið og 
grafið og ekki var hætt að grafa 

fyrr en 33.000 kílómetrar af skurðum höfðu verið grafnir. Það er 
ótrúlega mikið. Gáum að því að þvermál jarðarinnar um mið-
baug er litlu meira, eða um 40.000 kílómetrar. Mikið votlendi var 
þurrkað upp og aðeins áttundi hluti þess hefur verið nytjaður. Allt 
hitt hefur aldrei verið notað og verður trúlega aldrei. Við hættum 
greftrinum ekki fyrr en hætt var að borga bændum fyrir hryðju-
verkin gegn náttúrunni. 

Og hverjar eru svo afleiðingarnar? Losun gróðurhúsaloftteg-
unda frá þeim 3.900 ferkílómetrum votlendis sem þurrkaðir hafa 
verið með framræslu er miklu meiri en frá allri brennslu jarð-
efnaeldsneytis og iðnaði á hverju ári. Helmingur alls votlendis á 
Íslandi hefur verið ræstur fram. Þegar ljóst var hvað við höfðum 
gert var ákveðið, og vel á minnst fyrir tuttugu árum, að endur-
heimta votlendið, að moka ofan í skurðina. 

Verulegur hluti þessa lands, sem var þurrkaður, er ekki nýttur 
en inngripið í náttúruna hefur víðtæk áhrif og endurheimt lands 
er talin aðkallandi umhverfismál. Slík endurheimt á 20 ára tíma-
bili til ársins 2012 var aðeins sex ferkílómetrar. Það sem vitað er 
núna, en ekki þegar skurðirnir voru flestir grafnir, er að fram-
ræsla votlendis veldur oxun eða bruna á lífrænum efnum í mold 
sem stuðlar að losun út í andrúmsloftið. Losunin er mjög mikil 
á Íslandi. Losun frá framræstu mólendi var því 226% meiri en 
samanlögð losun vegna orkunotkunar og iðnaðarferla hér á landi. 
Þvílíkur gauragangur í mannfólkinu.

Og það er ekki eins og þetta sé nóg. Nei, heldur betur ekki. Eftir 
fádæma ofbeit á landinu og með öðru háttarlagi er svo komið að 
það þarf að græða upp eina milljón hektara lands og brýnt er að 
ráðast í að græða upp 500.000 hektara. Sem er allt annað en það 
sem við erum að gera, en árlega er unnið við að græða upp 12.500 
hektara, það er allt. „Við verðum því að leggjast mun þyngra á 
árarnar ef við eigum að vinna upp það sem glatast hefur á síðustu 
öldum,“ sagði Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri í viðtali við 
Svavar Hávarðsson blaðamann.

„Landsmenn skulda íslenskri náttúru að stöðva jarðvegseyðing-
una og endurheimta horfna landkosti. Við höfum líka undirritað 
ótal alþjóðlega samninga á þessu sviði og verðum að standa við 
þá,“ sagði Sveinn.

Við getum fundið að nústarfandi fólki í stjórnmálum, en trúlega 
voru forverar þess engu skárri.

Súpum nú seyðið af ábyrgðarleysi fyrri kynslóða:

Hryðjuverkin á 
náttúru Íslands

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is

Fólkið borgar leiðréttinguna
Eins og allir vita var settur banka-
skattur á til að afla fjár fyrir skulda-
leiðréttingu ríkisstjórnar Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar. Bankarnir 
fundu einföldustu leið, af öllum 
einföldum, til að standa 
undir hinum nýja skatti. 
Eftir að Seðlabankinn kynnti 
lækkun stýrivaxta blasti 
aðgerð bankanna við. Þeir 
sem sagt ákváðu að láta við-
skiptavini sína borga 
bankaskattinn. Þeir 
einfaldlega juku 
vaxtamuninn, 
þannig að þegar 
þeir urðu að 
lækka útláns-
vexti lítið eitt, 
minna en efni 

stóðu til, lækkuðu þeir innlánsvext-
ina gott betur og mismunurinn fer 
í að borga bankaskatt ríkisstjórnar-
innar. Þannig að þau skuldlausu, sem 
fá enga leiðréttingu, borga drjúgan 
hluta skuldaleiðréttingarinnar.

Sveinbjörg til bjargar
Sigmundur sagði frá því á Face-
book-síðu sinni að hann hefði 
farið á jólaball í gær þar sem 
fjöldi leikskólabarna skemmti 

sér innilega við 
söng og dans. 
Jólasveinarnir 
sem mættu 
hafi hins 
vegar 
orðið 
smeykir 
þegar 

kom að því að syngja Heims um ból 
af ótta við útsendara frá mannrétt-
indaráði Reykjavíkurborgar. Vísaði 
hann þar til ummæla Lífar Magneu-
dóttur, formanns ráðsins, sem telur 

það stangast á við samskiptareglur 
borgarinnar við trúfélög að 

flytja börnum hugvekju í 
kirkjum. Sigmundur þarf 
væntanlega ekki að missa 
mikinn svefn yfir útsend-

urum mannréttindaráðs 
þar sem flokkssystir 

hans í borgarstjórn 
tók á fimmtudag 
sæti í starfshópi 
um endurskoðun 
mannréttindastefnu 
Reykjavíkurborgar.  
 sme@frettabladid.is / 
 fanney@frettabladid.is



MÁNUDAGUR  15. desember 2014  | SKOÐUN | 17

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is 

Gjafakort
Borgarleikhússins

Gefðu töfrandi stundir í jólapakkann. Kortið 
er í fallegum  umbúðum, gildir á sýningu 

að eigin vali og rennur aldrei út.

Skoðaðu úrvalið á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Notaðir bílar
- Brimborg 

400.000 KR. 
 

   FERÐAFJÖR 

FINNDU BÍLINN ÞINN Á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

*Allir sem kaupa notaðan bíl af Brimborg á tímabilinu 1. nóvember 2014 til og með 22. desember 2014 fara í pott. Einn heppinn vinningshafi  
  verður svo dreginn út 23. desember 2014 og fær hann 400.000 kr. gjafabréf frá WOW air.  Athugið á ekki við um umboðssölubíla.

Kauptu notaðan bíl af Brimborg 
og þú átt möguleika á að vinna

* GJAFABRÉF FRÁ WOWair

NOTAÐIR BÍLAR
Vertu með!

Hvert myndir 
þú fara?

Í MIKLU ÚRVALI

     Tilboð: 2.550.000 kr.
BMW X5 AWD YZT67
Skráður maí 2006, 3,0i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 147.000 km. 
Ásett verð: 2.950.000 kr.

     Tilboð: 2.790.000 kr.
Toyota Corolla Terra PNT61
Skráður júní 2012, 1,6i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 29.000 km. 
Ásett verð: 3.190.000 kr.

     Tilboð: 750.000 kr.
Ford Focus Trend NS134
Skráður apríl 2005, 1,6i bensín, beinskiptur
Ekinn 106.000 km. 
Ásett verð: 890.000 kr.

Núverandi ríkisstjórn var svo 
sem ekki kjörin til þess að standa 
í menningarlegum stórræðum. 
Núverandi stjórnarherrar gáfu 
stórbrotin loforð fyrir jól um 
„skuldaleiðréttingar“ meðan 
vinstri menn einbeittu sér fremur 
að ósigrum sínum og þannig voru 
þeir Sigmundur og Bjarni leiddir 
til valda til þess að snúa á hákarla-
sjóðina í samningum um uppgjör 
bankanna – enda væru þeir bæði 
klókari og ófyrirleitnari fyrir hönd 
þjóðarbúsins en vinstri mennirnir 
sem alltaf eru að reyna að sanna 
sig fyrir auðvaldinu. Þeir voru 
kjörnir til að skaffa. Skaffa pén-
ing. Og finna nýja leið til að þess 
að framfylgja hinu séríslenska 
efnahagsúrræði: að pissa í skóinn 
sinn.

„… með markvissum hætti …“
Fólk sá ekki fyrir sér að fyrsta 
verk nýrrar stjórnar yrði að létta 
gjöldum af þeirri einu atvinnu-
starfsemi í landinu sem ekki hefur 
lapið dauðann úr skel á árunum 
eftir hrun, sjávarútvegi og ferða-
þjónustu, svo að unnt sé að halda 
áfram markvissri uppbyggingu 
innviða á Tortóla. Uppbyggingu 
ferðamannastaða á nú að velta yfir 
á almenning með hinum illræmda 
náttúrupassa og þess eflaust 
skammt að bíða að nýr sjávar-
útvegsskattur á landsmenn verði 
fundinn upp til að hægt verði að 
létta útgerðinni róðurinn.

En sem sé: Sigmundi Davíð var 
ekki lyft í forsætisráðherrastól 
vegna þess að hann þætti væn-
legur menningarviti. Það kom því 
mörgum dálítið á óvart að hann 
skyldi gera menningarmál að sér-
stöku umtalsefni í áramótaræðu 
sinni fyrir tæpu ári síðan. Orðrétt 
sagði forsætisráðherrann:

„Menntamálaráðherra og ríkis-
stjórnin hafa að undanförnu unnið 
með markvissum hætti að sóknar-
áætlun fyrir listir, menningu og 
annað nýsköpunarstarf sem birt-
ast mun á nýja árinu. Til framtíðar 
hafa skapandi greinar alla mögu-
leika á að verða ein af meginstoð-
um íslensks atvinnulífs, þar sem 
hugvit og sköpunarkraftur fara 
saman. Ég heiti á íslenska lista-
menn að taka höndum saman með 
okkur í þessu mikilvæga verkefni.“

Nú getur einhver af hinum 
fjölmörgu aðstoðarmönnum ráð-
herrans vonandi upplýst okkur: 
en hafa fregnir borist af þessari 
sóknar áætlun? Er hún í gangi? 
Markvisst? Í hverju hefur hún þá 
lýst sér? Áformum um að flytja 
hvalbein til Húsavíkur? 

Þetta tal í ræðu ráðherrans er 
reyndar í anda þess sem segir í 
stjórnarsáttmála og var á sínum 
tíma sagt vera sérstakt áhugamál 
forsætisráðherrans: 

„Íslensk þjóðmenning verður 

í hávegum höfð, að henni hlúð og 
hún efld. Áhersla verður lögð á 
málvernd, vernd sögulegra minja 
og skráningu Íslandssögunnar, auk 
rannsókna og fræðslu. Ríkisstjórn-
in mun vinna að því að auka virð-
ingu fyrir merkri sögu landsins, 
menningu þess og tungumálinu, 
innanlands sem utan.“

… að rústa íslenskri menningu …
Ýmsum þótti skringilegt að telja 
það í verkahring ríkisstjórna að 
„auka virðingu fyrir merkri sögu 
landsins“ eða að leiða útlending-
um fyrir sjónir hversu merki-
legt tungumál íslenskan sé; en 
ekkert af þessu skiptir máli. Það 
kemur nú æ betur í ljós að þetta 
er orðagjálfur, rétt eins og fyrir-
heit forsætisráðherrans í áramóta-
ræðunni; orðin tóm. Eini minnis-
varðinn sem núverandi ríkisstjórn 
hefur reist stefnu sinni í þessum 
málaflokki, sem talað er svo inn-
virðulega um í stjórnarsáttmála, 
er Hola íslenskra fræða við Suður-
götu í Reykjavík. 

Tal forsætisráðherrans í ára-
móta ræðu sinni um síðustu áramót 
er af sama toga. Hann er þar bara 
að spegla sig í orðum – máta sig 
í búningi áhugamanns um menn-
ingarmál. Raunveruleg stefna 
þessarar ríkisstjórnar birtist í 
furðulegum fjandskap í garð lista 
og menningar. Íslensk þjóðmenn-
ing er þar í lágvegum höfð og að 
henni þjarmað. Hækkun á bóka-
skatti á þessum brothætta örmark-
aði verður til þess að sá skattur 
verður nú með því hæsta í Evr-
ópu, þar sem flestar ríkisstjórn ir 
keppast við að hlúa að sínum litlu 
og viðkvæmu málsvæðum á við-
sjárverðum tímum alþjóðavæð-
ingar. Framlög til þess að búa sig 
undir stóraukna notkun tungumála 
í nýju tölvuvæddu umhverfi benda 
til fullkomins áhugaleysis fjár-
veitingarvaldsins á vexti og við-
gangi íslenskunnar í nýjum heimi. 
Þeim er skítsama. Þegar rætt er 
um auknar álögur á bókmenntir 
– sem er þjóðararfur Íslendinga, 
sjálft hryggjarstykkið í íslenskri 
menningu gegnum aldirnar – fer 
fjármálaráðherrann að tala um 
að skattar hafi verið lækkaðir á 
timbri og málningu. Honum gæti 
ekki verið meira sama. Kannski 
að verkefnið sé að auka virðingu 
fyrir íslenskri menningu innan 
ríkisstjórnarinnar sjálfrar áður 
en menn fara að reyna slíkt utan-
lands eins og segir í stjórnarsátt-
málanum. 

Og loks: Fyrir dyrum stend-
ur fáheyrð aðför að Ríkisútvarp-
inu, innblásin að því er virðist af 
óskiljan legri heift í garð stofnun-
ar sem landsmenn treysta og þykir 
vænt um. Ríkisútvarpið er íslensk-
um listamönnum ómetanlegur bak-
hjarl og vettvangur, hvernig sem á 
það er litið og er enn eitt dæmið um 
þá menningarlegu og þjóðlegu inn-
viði sem þessari ríkisstjórn virðist 
svo einkennilega uppsigað við.

Núverandi ríkisstjórn var svo 
sem ekki kjörin til þess að standa 
í menningarlegum stórræðum. En 
hún var heldur ekki kjörin til þess 
að rústa menningarverðmætum.

„Ríkisstjórnin mun 
vinna að því …“
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Það kemur nú æ betur í ljós 
að þetta er orðagjálfur, rétt 
eins og fyrir heit forsætis-
ráðherrans í áramótaræð-
unni; orðin tóm. Eini minn-
isvarðinn sem núverandi 
ríkisstjórn hefur reist stefnu 
sinni í þessum málaflokki, 
sem talað er svo innvirðu-
lega um í stjórnarsáttmála, 
er Hola íslenskra fræða við 
Suðurgötu í Reykjavík. 

AF NETINU
Trúarleg kirkja, 
veraldlegur skóli

Ég er persónulega 
hallur undir trú 
og hef hreint 
engan áhuga á að 
vinna að upp-
rætingu hennar úr 

samfélaginu. Það er nefnilega 
ekki síst trúarinnar sjálfrar 
vegna sem ég vil frelsa hana 
úr viðjum stofnanavæðingar. 
Menningarleg og félagsleg 
fyrirbæri er erfitt að stofn-
anavæða og trúin sérstaklega 
er þess eðlis að stofnanatrú 
verður aldrei jafn lifandi og trú 
sem sprettur frá fólkinu sjálfu.
blog.pressan.is/tharfagreinir/
Halldór Auðar Svansson

Mikilvægast af öllu
Í sex klukkutíma 
barðist stjórnar-
andstaðan fyrir því 
að viðbótarframlög 
skattgreiðenda til 
Ríkisútvarpsins 

samkvæmt frumvarpinu yrðu 
tvöfölduð, hið minnsta. Litlar 
sem engar athugasemdir voru 
gerðar við áætluð framlög til 
heilbrigðis- og menntamála. 
Þeir málaflokkar fengu ekki 
nema nokkrar mínútur af 
ræðutíma stjórnarandstöðunn-
ar–  Ríkisútvarpið fékk tæpa 
sex tíma.
http://www.deiglan.is
Borgar Þór Einarsson

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



Jólagjafir
- fyrir heimilin í landinu

Nú án vörugjalda

PIX-CM32BT-K

Hljómtækjastæða með Bluetooth
30W (15W + 15W RMS) (8 ) - 2-Way Bass-Reflex Hátalarar - MP3, WMA - 
AM/FM Útvarp m.45 st.minni - Innbyggt Blueooth - Pioneer Wireless Streaming 
App - iPod, iPhone, iPad í gegnum USB

Verð: 49.900,-

39.920,- 

Spilar DVD-video, VCD, CD, AVCHD, SACD, BD-ROM, BD-R/RE, CD-
RW, DTS-CD, DVD-RW, DL/-RW, DVD+R/+RW, DL/+RW, 
Tengi: HDMI, USB, WiFi

BDP-170-K

Blu Ray spilari 3D

SBX-N550

Soundbar
140W, innbyggður bassi, Class D magnari, Bluetooth, WiFi, Vegghengjanlegt, 
HDMI ARC, 2xoptical, mini jack, 1xcoaxial digital, USB

SBX-N750

Soundbar
270W, innbyggður bassi, Class D 
magnari, Þráðlaust 150W bassabox, 
Bluetooth, WiFi, Vegghengjanlegt, HDMI 
ARC, 2xoptical, mini jack, 1xcoaxial 
digital, USB

X-SMC01BT-K

Hljómtækjastæða vegghengjanleg
2x10W, Bluetooth, FM útvarp, geislaspilari CD-R/CD-RW, USB, MP3, WMA

Nú án vörugjalda

Nú án vörugjalda

Nú án vörugjalda

Nú án vörugjalda

Verð: 44.900,-

33.900,- 

Nú án vörugjalda
Verð: 64.900,-

51.920,- 

Nú án vörugjalda
Verð: 94.900,-

75.920,- 

Verð: 44.900,-

33.500,- 

Verð: 39.900,-

31.920,- 

Verð: 27.900,-

22.320,- 

30% 
afsláttur

heyrnar tó l

PL-990

Plötuspilari
Alsjálfvirkur, 33/45 snúninga, reimdrifinn, innbyggður formagnari

X-EM12                              
Hljómtækjastæða
2x15W magnari, FM útvarp m. 30stöðva minni, geislaspilari, USB afspilun

3 litir
3 litir

                         Sportmyndavélar
NPNG útgáfa - 1080@60fps og 720p@120fps - Innbyggð WiFi tenging 
- Snjallforrit fyrir Android og Apple iOS - 16MP ljósmyndir - LCD Skjár og 
losanleg 1500mAh rafhlaða - Vatnshelt hylki á 100m fylgir - Festingar og 
8GB kort fylgja - Kemur í með flottri tösku. (Lýsing á við K-2)

Verð: 54.900,- kr.

Veho Sportmyndavél K-1
án tösku, skjás og hylkis kr. 36.900,-

Leikum okkur
Leikjatölvur frá                  
í regnbogans litum 

Mikið úrval leikja í allar gerðir Nintendo leikjatölva

Jólatilboð: 18.600
áður 24.900

Stjörnusjónauki

M
uv

i K
-2
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Ryksugurnar frá AEG 
hafa þjónað íslendingum 
í áratugi.

Góð jólagjöf til heimilisins

20% 
afsláttur

NÝ 
kaffivél

Góðar jólagjafir 
til heimilisins í 
einstöku úrvali

Velkomin í Lágmúlann

FLAME LEIRPOTTARNIR frá Emile Henry
Alltaf glæsilegir og spennandi á matarborðinu.

Frönsk leirvara. Frönsk matarmenning.
Betra bragð og meira næringargildi.

NÝ SENDING

POTTAR&PÖNNUR

6398

VELDU VANDAÐ - ÞAÐ BORGAR SIG ALLTAF

POPPVÉLIN SEM GERIR 
ÞAÐ ROSALEGA GOTT

Ómissandi græja fyrir alla 
poppara landsins.

Allinox
10, 14 og 19 lítra stálpottar á 

frábæru verði.Kaffivélin 
frábæra sem 
sýður vatnið.
Fæst í 3 litum.

Jólatilboð: 16.990

Jólatilboð: 
19.990

9.990

Öflugt og vandað mínútugrill

Þessi hágæða 
og vel hannaða 
kaffivél svarar 
öllum kröfum 
kaffigæðinga.

Jólatilboð: 
89.900

TEFAL POTTAR OG PÖNNUR HAFA 
VERIÐ Í SÉRSTÖKU UPPÁHALDI 

HJÁ ÞJÓÐINNI SL. 25 ÁR

Dásamlegt verkfæri
í öll alvöru eldhús

AEG TÖFRASPROTI
MEÐ AUKAHLUTUM

OPIÐ TIL KL. 21 TIL JÓLA
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Árið er 1966, hjarn yfir 
öllu og stjörnubjart. Afi 
og amma sitja hugfang-
in við útvarpstækið og 
hlusta á ítalska óperu-
söng va ra n n C a r uso 
syngja. Amma þurrkar 
tár af hvarmi og þó ég 
sé bara fimm ára gæti 
ég þess vel að trufla þau 
ekki. Stundin er mögnuð.

Mínar fyrstu minning-
ar hverfast flestar um 
útvarp enda ætlaði ég að 
verða Ingibjörg Þorbergs þegar 
ég yrði stór. Ingibjörg sá um 
barnatímann og var mín helsta 
fyrirmynd utan fjölskyldunnar. 
Amma og afi höfðu ekki tæki-
færi til langrar skólagöngu en 
fáum hef ég kynnst sem hafa 
verið betur menntaðir. Þeirra 
háskóli var Rás 1 og síðar Sjón-
varpið. Nutu menningar, lærðu 
um nýjustu undur í heimi vís-
inda og afi æpti og sló sér á lær í 
hita leiksins yfir fótboltalýsing-
um. Þau voru stolt framsóknar-
fólk og ég veit að þau yrðu sorg-
mædd yfir aðgerðum núverandi 
stjórnvalda. Þau skildu hlutverk 
almannaútvarps og vissu hve 
mikilvægt það er þegar kemur 
að sjálfsmynd þjóðar.

Hartnær hálfri öld síðar bý 
ég í London, vinn sem verktaki 
fyrir RÚV og fæ fyrir tilstilli 
Sambíóanna einstakt tækifæri 
til að taka sjónvarpsviðtöl fyrir 
Djöflaeyjuna við frægustu kvik-
myndaleikara heims. Á gömlu 
og virðulegu hóteli sit ég innan 
um sjónvarpsfólk víðsvegar að 
úr heiminum og eins og gengur 
berum við saman bækur okkar. 
Þeim finnst magnað að frá 
jafn fámennri þjóð og Íslandi 

komi heimsfrægir lista-
menn og spyrja mikið 
út í menningu landsins. 
Meðan á spjallinu stend-
ur komumst við að því 
að kollegar mínir eru á 
allt að nífalt hærri laun-
um fyrir þennan dag. 
Sama hvort þau koma 
frá Sviss, Írlandi, Ísra-
el eða Noregi. Ég er sú 
eina sem borga ferða-
kostnað úr eigin vasa, er 
ekki með síma á vegum 

vinnustaðarins né nokkur önnur 
hlunnindi.

Ástæðan fyrir því að ég segi 
frá þessu er að nú þegar ég er 
ekki lengur fastráðinn starfs-
maður hef ég þörf fyrir að 
benda á að hjá RÚV starfar 
vinnulúið fólk fyrir afskaplega 
lág laun. Í nóvember árið 2008 
var öllum gert að skrifa undir 
plagg þar sem viðkomandi sam-
þykkti strípuð laun án greiðslu 
fyrir yfirvinnu þó vinnuálagið 
myndi aukast. Ef starfsmenn 
skrifuðu ekki undir var litið 
á það sem uppsögn. Næstu ár 
gerðum við okkar besta til að 
hlustendur yrðu sem minnst 
varir við breytingar. Nokkuð er 
síðan aftur var farið að greiða 
fyrir yfirvinnu en síðan hefur 
starfsmönnum fækkað mikið. 
Ég er full aðdáunar á fyrrum 
samstarfsmönnum mínum sem 
reyna af veikum mætti að halda 
dagskrá RÚV í horfinu, búa til 
frábæra þætti þó sífellt þurfi að 
skila meiri vinnu og það sé nán-
ast orðið ógerlegt að vanda sig 
jafn mikið og nauðsynlegt er. 

Afdrifaríkar afleiðingar
Það er ekki hægt að skera meira 

niður án þess að breytingarnar 
hafi afdrifaríkar afleiðingar. 
Eins og komið hefur fram borga 
Íslendingar nú þegar lægra 
útvarpsgjald en nágrannaþjóð-
ir, auk þess sem RÚV fær aðeins 
hluta útvarpsgjaldsins. Lista-
menn á borð við Mugison og 
Skálmöld hafa bent á mikilvægi 
almannaútvarps; að þeir hefðu 
einfaldlega ekki náð eyrum 
þjóðarinnar án þess. Í framhaldi 
af því vil ég benda á menning-
arverðmæti í safni útvarpsins 
sem eru í mikilli hættu núna. 
Ef ekki væri fyrir RÚV þykir 
mér ólíklegt að til væru viðtöl 
við Björk og Sigur Rós að taka 
sín fyrstu skref. Nærtækasta 
dæmið er Jóhann Jóhannsson 
sem nú er tilnefndur til hinna 
virtu Golden Globe-verðlauna 
fyrir kvikmyndatónlist. Í safni 
RÚV má finna fjölmörg viðtöl 
við hann sem hafa verið tekin 
gegnum tíðina. Viðtöl frá því 
áður en hann varð þekktur. Ég 
efast um að aðrir ljósvakamiðlar 
búi yfir slíkum fjársjóði. Fjár-
sjóði sem er í eigu þjóðarinnar.

Kæru þingmenn! Mikið myndi 
það gleðja mig ef þið, allir sem 
einn, mynduð skoða hvernig 
hefur farið fyrir þjóðum sem 
ekki eiga almannaútvarp, hafa 
aldrei átt eða glatað því. Ég ætla 
ekki að nefna þessar þjóðir, þið 
finnið út úr þessu.

Jólaóskin mín er sú að RÚV 
fái að halda reisn sinni sem 
almannaútvarp svo allir hafi 
sama tækifæri til að njóta 
menntunar þess og menning-
ar og við höldum áfram að eiga 
listamenn sem bera þjóðinni 
okkar fagurt vitni jafnt heima 
fyrir sem á erlendri grundu.

Eitt eilífðar smáblóm
RÚV

Sigríður 
Pétursdóttir
kvikmynda-
fræðingur

Þann 8. desember síðastliðinn 
gerði ég ásamt 200 íslenskum 
læknanemum stjórnvöldum 
grein fyrir því að við munum 
ekki koma til starfa á heil-
brigðisstofnunum landsins 
fyrr en gengið hefur verið frá 
kjarasamningum við Lækna-
félag Íslands. Um er að ræða 
nema á 4.-6. námsári sem að 
öllu jöfnu hefja störf á sumrin 
sem kandidatar og aðstoðar-
læknar og gegna veigamiklu 
hlutverki innan heilbrigðiskerfisins. 
Til dæmis má nefna að 40% stöðu-
gilda almennra lækna (lesist: Allt 
nema sérfræðilæknar) á Landspítala 
Háskólasjúkrahúsi sumarið 2013 voru 
mönnuð af kandidötum og aðstoðar-
læknum. Brotthvarf þessa hóps mun 
því ekki fara fram hjá neinum ef til 
þess kemur.

Kjarabarátta lækna er nefnilega 
líka barátta okkar sem erum á leið 
út á vinnumarkaðinn og launaþró-
unin hefur verið verðandi kollegum 
okkar óhagstæð. Grunnlaun kandi-
dats (sá sem hefur lokið 6 ára lækn-
isnámi í háskóla) sem hóf störf 2006 
voru 256.691 kr. en grunnlaun kandi-
dats sem hefur störf 2014 eru 340.734 
kr. Í fljótu bragði mætti ætla að þró-
unin seinustu átta ár væri jákvæð, 
að kjör unglækna færu batnandi sem 
nemur 33%. Þegar betur er að gáð 
kemur hins vegar í ljós að verðbólga 
á sama tímabili er 70%. Kaupmáttur 
nýútskrifaðra lækna hefur því rýrnað 
verulega seinustu átta ár.

Nú gæti efasemdarfólk rámað í 
að hér varð hrun og spurt sig hvort 
þetta eigi ekki við um flestar aðrar 
stéttir. Til að svara því má benda á að 
launavísitala Hagstofu Íslands hefur 
hækkað um 73% frá 2006, með öðrum 
orðum, almennur kaupmáttur er svip-
aður nú og fyrir átta árum.

Ófyrirséðar afleiðingar
Af ofangreindu er ljóst að 
laun kandidata hafa hækkað 
mun minna en önnur laun á 
vinnumarkaði. Sömu sögu 
er að segja af deildarlækn-
um, sérfræðingum og yfir-
læknum. Það er því ofsögum 
sagt að læknar krefjist launa-
hækkana umfram aðra. Að 
halda því fram er í besta falli 
misskilningur, í versta falli 
svívirðileg tilraun til að rjúfa 

samstöðu vinnandi fólks og hindra 
baráttu þess fyrir betri lífskjörum. 
Réttara væri að tala um sanngjarna 
leiðréttingu launa. Fullyrðingar 
stjórnmálamanna um að kjarabót til 
lækna muni koma niður á almennum 
kjarasamningum ætti ekki að draga 
úr verkalýðshreyfingunni heldur efla 
forystumenn hennar til að berjast enn 
harðar fyrir mannsæmandi kjörum 
launþega í landinu.

Hér hefur verið rekið öflugt heil-
brigðiskerfi seinustu áratugina. Um 
það vitnar nýleg skýrsla OECD þar 
sem fram kemur að Íslendingar eru 
meðal langlífustu þjóða heims. Þetta 
langlífi gerir að verkum að fjöldi 
Íslendinga á eftirlaunaaldri mun 
nærri tvöfaldast næstu tuttugu árin 
gangi mannfjöldaspá Hagstofunnar 
eftir. Þessir einstaklingar munu ekki 
síður þurfa læknishjálp en þeir eftir-
launaþegar sem nú þegar er stærsti 
neytendahópur heilbrigðisþjónust-
unnar. 

Ef fram fer sem horfir munu sífellt 
færri læknar sinna sífellt fleiri sjúk-
lingum með ófyrirséðum afleiðingum 
á heilsufar landsmanna. Viðspyrna 
lækna nú er tilraun til að snúa þessari 
þróun við. Hún mun vissulega koma 
niður á sjúklingum til skemmri tíma 
litið en er háð með langtímahagsmuni 
þeirra í huga.

Fyrir átta árum
KJARAMÁL

Stefán Þórsson
5. árs læknanemi 
við Háskóla Íslands.

CÉBÉ BIONIC JR 
Skíðagleraugu. Litir: Bleik, blá. 
Barnastærðir.

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FIM. 10 - 18. FÖS. 10 - 19. 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.

CÉBÉ PLUMA  
Skíðahjálmur. Litir: Bleikur, svartur. 
Barnastærðir.

9.990
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STIGA STÝRISSLEÐI 
Stýrissleði með bremsum sem læsast 
ekki. Litur: Svartur.

TECHNOPRO SUSANNE  
Listskautar. Litur: Hvítir. Stærðir: 
31-35 og 38-42.

8.990

3.990

25%
AFSLÁTTUR AF 

SKÍÐA- OG BRETTA-
PÖKKUM*

MIKIÐ ÚRVAL 
AF GLERAUGUM 

OG HJÁLMUM

Í INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA, AKUREYRI OG SELFOSSI

ÞÚ FÆRÐ GÓÐAR
JÓLAGJAFIR



HÖNNUNARDAGATAL
Jóladagatal Hönnunarsafns Íslands er opnað á hverjum degi. Í 
glugga í anddyri safnsins hefur verið sýndur einn hlutur úr safn-
eigninni á dag. Enginn veit hvað mun birtast klukkan 12. Verður 
það fatnaður, grafísk hönnun, keramik eða húsgagn? Þeir sem 
missa af því að skoða hlutinn í glugganum geta skoðað 
hann á heimasíðu safnsins eða á Facebook.

Ég hef mikið unnið í grafík undan-
farið og Hlín er á kafi í litafræði. 
Við erum báðar gjafapappírs- og 

kortasafnarar svo þetta lá vel við,“ 
segir Þórunn Hannesdóttir, vöru-
hönnuður hjá Færinu, en hún og 
fatahönnuðurinn Hlín Reykdal hafa 
sent frá sér munstraðan gjafapappír 
og gjafakort.

„Við gerðum þrjár útfærslur af 
pappír og tíu útfærslur af kortum. 

Þó þetta komi út nú fyrir jólin ganga 
bæði pappírinn og kortin allt árið,“ 
segir Þórunn, en meðal munstra er 
að finna jólaköttinn sem Þórunn segir 
allt eins geta verið partíkött.

„Þetta má nota til dæmis fyrir 
fermingar og afmæli og tækifæris-
gjafir. Bleiki pappírinn er unnin út frá 
krans sem ég var að teikna og graf-
íkin í kortunum eru einnig unnin út 
úr annarri stórri grafík. Mynstrið 

JÓLAKÖTTURINN 
ER PARTÍKÖTTUR
ÍSLENSK HÖNNUN  Þær Þórunn Hannesdóttir vöruhönnuður og Hlín Reykdal 
fatahönnuður sendu frá sér gjafapappír og gjafakort á dögunum. 

GOTT SAMSTARF 
Hönnuðirnir Þórunn 
Hannesdóttir og Hlín 
Reykdal hafa sent frá sér 
línu af gjafapappír og 
kortum.
MYND/VALLI

Swanson – ánægðustu viðskiptavinirnir í USA árið 2013.
Söluaðilar á Íslandi á www.swanson.is.

16 tegundir góðra gerla
Sérvalin steinefni
Má taka hvenær sem er dags

Probiotic 16 Strain

Betri melting!

Swanson – ánægðustu

P
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KORT Þrjár útfærslur eru komnar út af pappír og 
tíu útfærslur af kortum.

HÖNNUN Forvitnast má nánar um hönnun 
Þórunnar á Facebook-síðunni Færið og þá er Hlín 
Reykdal einnig á Facebook.

ÓLÍK TÆKIFÆRI Gjafapappírinn á allt eins við 
fyrir fermingar og afmæli.

KOMIÐ Í BÚÐIR Kortin 
og pappírinn fást meðal 
annars í Unikat, Kiosk 
og í Epal.

JÓLAKÖTTURINN Jólakötturinn getur allt eins 
verið partíköttur. 

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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Virkar lausnir frá OptiBac

One Week Flat
Minnkar þembu og Vindgang

Save the Children á Íslandi

á kortunum er handgert, hverju og 
einu er raðað upp. Svo útfærðum við 
einnig slaufu sem fólk getur hlaðið nið-
ur af Facebook-síðunum okkar, prentað 
út og skreytt pakkana með.“

Þórunn segir samstarfið hafa gengið 
vonum framar og þær stöllur eru hæst-
ánægðar með afraksturinn.

„Munstrin komu í raun betur út en við 
þorðum að vona. Við höfum ekki unnið 

saman áður, en samstarfið gekk rosalega 
vel. Við gætum vel hugsað okkur að vinna 
saman önnur verkefni og vörur. Það er 
alltaf gott að stíga út fyrir þægindaramm-
ann,“ segir Þórunn.

„Við erum þegar tilbúnar með nýja 
línu af kortum sem mun koma út í vor 
eða sumar eftir því hvað við getum beðið 
lengi með hana.“ Gjafapappírinn og kortin 
fást meðal annars í Epal, Unikat og Kiosk.

GENGUR 
ALLT ÁRIÐ
„Við gerðum þrjár 
útfærslur af papp-
ír og tíu útfærslur 
af kortum. Þó 
þetta komi út nú 
fyrir jólin ganga 
bæði pappírinn og 
kortin allt árið.“

Swanson – ánægðustu viðskiptavinirnir í USA árið 2013.
Söluaðilar á Íslandi á www.swanson.is.

16 tegundir góðra gerla
Sérvalin steinefni
Má taka hvenær sem er dags

Probiotic 16 Strain

Betri melting!

Swanson – ánægðustu
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Engin venjuleg upplifun

Við kynnum 
Philips Ambilight 
9000 sjónvörpin

með 
Android

HEIMILIHEIMILI
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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

Bombai sófi  240 cm kr. 243.400

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

Velvet púði
kr. 6.600

Dupion 
kr. 7.900

Black&White 
kr. 8.900

Uglulampi
kr. 15.900 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

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

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJóóóóóóóóóóóóóllllllllaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbooooooooooooðððððððððððððððððððððððð
319.900

JólatilboðJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJóóóóóóóóóóóóóóóólllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllbbbbbbbbbbooooooooððððððððð
98.900

Pax 
21x15
22.900

Pilllar
14x20
21.900

Dana 
35x47
45.500

Tilvalinjólagjöf

Milton kúruteppi
kr. 9.990
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Ég fór í rauninni af stað með 
þetta verkefni í febrúar á 
síðasta ári. Mig hafði lengi 

langað til að eignast stóran og fal-
legan hyrndan hrút til að hengja 
upp á vegg en gat ekki séð að 
nokkur væri að bjóða slíkt til sölu. 
Fólk var að kaupa innflutt dádýr 
eða gervihausa úr keramik en mér 
fannst vanta tenginguna við land og 
þjóð, að notuð væru þau dýr sem 
þrífast á Íslandi. Ég gerði eina kúpu 
fyrir mig og fann að aðrir voru mjög 
áhugasamir og ákvað því að færa 
út kvíarnar,“ segir Steingrímur Óli 
Einarsson. 

Aðspurður ræddi hann fyrst við 
bændur í leit að efnivið. „Ég komst 
hins vegar að því að ekki er hægt að 
fá kúpurnar afhentar beint frá býli. 
Við þurftum því að útvega leyfi hjá 
Matvælastofnun, héraðsdýralækni 
og hinum ýmsu eftirlits aðilum, sem 
allir eiga þökk skilið.“ 

Steingrímur og Óskar fá nú haus-
ana afhenta hjá sláturhúsum. „Okk-
ur finnst sérstaklega ánægjulegt að 
hugsa til þess að við erum að full-
nýta íslenskar landbúnaðarafurðir 
og gera list úr því sem almennt er 
ekki nýtt.“ Hann segir að Skallagrím-
ur Design byggi framtíðarsýn sína 
á ákveðinni fortíðarhyggju. „Allt 
frá því að mannskepnan byrjaði að 
ganga upprétt hefur hún nýtt sér 
bein og dýraafurðir til smíða á verk-
færum og skrautmunum. Það má 
því segja að Skallagrimur Design sé 
eins konar óður til uppruna mann-
kyns sem og náttúru Íslands.“

Steingrímur segir framleiðsluna 
hafa verið mjög frumstæða í byrjun. 
„Ég vann þetta í stórum potti í flug-
skýli á Tungubökkum hjá föður 
mínum, Einari Páli Einarssyni, hon-
um og sjálfum mér til mikils ama. Í 
sumar hitti ég svo Jóhannes Óskar 
Sigurbjörnsson, bónda og tón-
listarmann frá Vatnsnesi í Vestur-
Húnavatnssýslu. Hann deildi sömu 
ástríðu og ég á þessum verkum og 
kom inn í þetta með mér af fullum 
krafti. Saman höfum við tvíeflst og 
þróað saman verklag og vinnuað-
ferðir sem skila að okkar mati ein-
staklega góðum árangri.“ 

Í dag fer grófhreinsun og hvíttun 
hausanna fram á Hvammstanga. 
„Síðan erum við með listaaðstöðu 
í nýsköpunarmiðstöðinni Topp-

stöðinni í Elliðaárdal þar sem við 
fullvinnum hausana.  Þeir eru ýmist 
náttúrulegir, lakkaðir eða klæddir 
hinum ýmsu efnum. Þá tökum við 
á móti öllum sérpöntunum með 
opnum hug, sækist fólk eftir út-
færslum sem við eigum ekki á lager.  
Við höfum hingað til verið að vinna 
með sauði og hrúta. Til stendur að 
byrja með geitur og önnur dýr;  jafn-
vel minka, refi, hrafna og seli.“ 

Steingrímur segir listaverkunum 
hafa verið afar vel tekið. „Hingað til 
höfum við aðallega selt kúpurnar 
innanlands en finnum auk þess fyrir 
miklum áhuga frá útlöndum og hafa 
nokkrar nú þegar farið til Noregs.“ 
Kúpurnar eru í dag fánlegar í nýju 
listagalleríi Hörpu Einarsdóttur, 
Baugar og bein að Strandgötu 32 í 
Hafnarfirði,  Mink Viking Portr ait að 
Laugavegi 11 og í verzlun Farmers 
& Friends að Hólmaslóð 2 úti á 
Granda. Verk Skallagrimur Design 
má sjá á heimasíðu þeirra www.
skallagrimurdesign.is og á Face-
book undir leitarheitinu Skalla-
grimur Design – Icelandic Live-
stock Art. ■ vera@365.is

TENGING VIÐ 
LAND OG ÞJÓÐ
VEGGLIST  Steingrímur Óli Einarsson og Jóhannes Óskar Sigurbjörnsson fram-
leiða vegglist úr íslenskum sauðahauskúpum undir nafninu Skallagrímur De-
sign – Icelandic Livestock Art. Hönnunin er óður til uppruna og náttúru Íslands.

LÖKKUÐ Hér er dæmi um lakkaða kúpu. 
Þá er tekið við öllum sérpöntunum sækist 
fólk eftir útfærslum sem ekki eru til á 
lager.
 MYND/ GUÐMANN ÞÓR BJARGMUNDSSON

DEILA SÖMU ÁSTRÍÐU  Jóhannes Óskar og Steingrímur Óli deila sömu ástríðu fyrir hauskúpum og hafa tvíeflst eftir að þeir tóku 
höndum saman.
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FER VEL Á VEGG 
Hér er dæmi 
um náttúrulega 
útfærslu.

HIN MESTA PRÝÐI 
Hér hefur kúpan verið 

klædd með steypu-
járnssalla. Steingrím-

ur segir kúpurnar eiga 
jafnt heima á miní-

malísku heimili, tattú- 
eða  koníaksstofu.
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Sjá fleiri myndir á

FLOTT FYRIR JÓLIN

20% afsl.
af kjólum og kápum 

Peysukápur 
áður 15.990 

nú 12.990

Sparikjólar 
áður 24.990 

nú 19.990

Kjólar 
áður 14.990 

nú 11.990

Kjólar 
áður 14.990 

nú 11.990

eysukápur Kjólar

Sparikjólar
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Rúnar 
Óskarsson
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sölufulltrúi

Sími 895 0033
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 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Laugavegur 58 - 101 Reykjavík 

 
Skemmtileg  112,7 m2 íbúð á 2. hæð við 
Laugaveg 58 í Reykjavík. V. 35,7 m.

Álfaskeið 117 - 220 Hfj

 
Fallegt 241,7 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum með auka íbúð og bílskúr við 
Álfaskeið 117 í Hafnarfirði.  V. 56,5 m.

Veghús 29 - 112 Reykjavík 

 
132,1 m2, 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum 
við Veghús 29 í Grafarvogi. V. 31,9 m.

Álmholt 6 - 270 Mos. 

 
236,1 m2 einbýlishús með tvöföldum bílskúr 
og aukaíbúð í kjallara við Álmholt í Mos-
fellsbæ. Um er að ræða 140,2 m2 einbýlishús 
á einni hæð ásamt 48,2 m2 tvöföldum bílskúr 
og 47,7 m2 aukaíbúð í kjallara. V. 45,9 m.

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

Glæsileg 141,7 m2, 4ra herbergja 
íbúð með sérinngangi á 2. hæð, 
ásamt bílastæði í bílageymslu við 
Bjarkarás 9 í Garðabæ. Eignin er laus 
til afhendingar strax. Flott skipulag. 
Glæsilegar innréttingar. Mjög stórar 
svalir í suðvestur. V. 49,9 m.

Falleg og björt 89,1 m2, 3ja herbergja 
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Stórir gólf-
síðir gluggar með fallegu útsýni sem 
gera íbúðina bjarta og skemmtilega. 
Falleg eldhúsinnrétting með granít-
borðplötu. Húsið er byggt árið 2006. 
V. 37,9 m.

Bjarkarás 9 - 210 Garðabær 

Klapparstígur 14 - 101 Reykjavík 

Glæsilegt og vel byggt 250 m2 einlyft einbýlishús 
með bílskúr sem er nýttur að hluta sem íbúðar-
rými. Undir bílskúrnum öllum er kjallari 53 m2, 
sem ekki er á teikningu. Húsið stendur á 860 m2 
verðlaunalóð með timburverönd og heitum potti. 
Stórt hellulegt bílaplan. Mjög falleg eign  
V. 55,0 m.

Reykjabyggð 11 - 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.

Brekkutangi 12 -270 Mosfellsbær 

Mjög fallegt 174,2 m2 5-6 herbergja einbýlishús 
á einni hæð með innbyggðum bílskúr við 
Arnartanga 77 í Mosfellsbæ. Vinsæl staðsetning. 
Gróinn garður með veröndum. Hellulagt bílaplan. 
V. 49,8 m

80 m2, 4ra herbergja, íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi 
ásamt 26,8 m2 bílskúr við Reykjaveg 54 í Mos-
fellsbæ. Húsið er timburhús klætt með lituðu 
bárujárni. Stór og gróinn garður umliggur húsið. 
V. 24,6 m.

Arnartangi 77 - 270 Mosfellsbær 

Reykjavegur 54 - 270 Mosfellsbær 
Fallegt 192,8 m2 parhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr við 
Viðarás 33A í Reykjavík. Hellulagt 
bílaplan. Verandir og svalir með fall-
egu útsýni. Eignin skiptist í: Efri hæð: 
forstofa, gestasnyrting, eldhús með 
borðkrók, stofa, borðstofa og bílskúr. 
Neðri hæð: Þrjú svefnherbergi, 
sjónvarpshol, baðherbergi, þvottahús 
og geymsla. V. 49,7 m.

Viðarás 33A - 110 Reykjavík 

OPIÐ HÚS

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Bárður 
Tryggvason

Eigandi
Sölufulltrúi

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Eigandi
Framkvæmdastjóri 
Lögg.fasteignasali 

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur 

fasteignasali B.Sc

693 3356 

Vilborg 
Gunnarsdóttir

Viðskipta-
fræðingur M.Sc 

Lögg.fasteignasali 

891 8660

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Eiríkur Þór 
Björnsson 

Sölufulltrúi

846 8487

Pétur Steinar
Jóhannsson 

Sölufulltrúi 
Snæfellsnes

893 4718

Garðar 
Kjartansson

Sölufulltrúi

853 9779

Ellert 
Róbertsson

Sölufulltrúi

893 4477

Þórunn 
Pálsdóttir

Verkfræðingur MBA
Sölufulltrúi

773 6000

G. Andri
Guðlaugsson

Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

www.valholl.is  ·  www.nybyggingar.is

20
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1995 - 2015

Fasteignasalan Kjöreign 
kynnir: Hverfisgata, 101-Rvík. 
Hugguleg og rúmgóð 3ja herb. 
risíbúð í einstaklega fallegu 
járnklæddu timburhúsi.

G engið er inn í lokaða for-
stofu á annarri hæð og 
þaðan upp í íbúðina. 

Aðeins ein íbúð á hæð. Komið er 
inn í forstofu á 2. hæð þar sem er 
rúmgóður stigapallur fyrir fram-
an íbúðina, eldhús, tvö svefnher-
bergi, baðherbergi, stofa og opið 
rými. Eldhúsið er opið við stofu 
með góðum gluggum. Parket á 
gólfum. Baðherbergi með glugga, 
allt flísalagt með baðkari og neðri 
skápum. Svefnherbergi með 
opnum skápum. Mikil lofthæð og 
bitar í lofti. Góðir gluggar, kvistir 
og þakgluggar. 

Húsið er í góðu ástandi og íbúðin 
nýlega standsett. Björt og falleg 
íbúð í góðu uppgerðu húsi á frá-
bærum stað í miðbænum. Gott 
útsýni er frá íbúðinni.

Góð risíbúð í 101

Nánari upplýsingar hjá Kjöreign, Ármúla 21, sími 533 4040. Sölumenn 
eru Ólafur Guðmundsson gsm. 896-4090, olafur@kjoreign.is, Þórarinn 
Friðriksson gsm. 844-6353, thorarinn@kjoreign.is, Dan Valgarð S. 
Wiium gsm. 896-4013 dan@kjoreign.is



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

Glæsileg 131,3 fm. 5 herbergja endaíbúð á 2. hæð
með gluggum í 3 áttir auk sér bílastæðis í lokaðri
og upphitaðri bílageymslu í kjallara hússins. Sam-
liggjandi stofur með útbyggðum glugga til suðurs
og útsýni til sjávar. Útgengi er úr stofu á skjólsælar
svalir til suðurs. Eldhús með fallegum eikarinnrétt-
ingum. Fjögur herbergi. Húsið er álklætt að utan
og því viðhaldslítið.

Verð 43,7 millj.

Strandvegur – Sjálandi Garðabæ. 5 herbergja endaíbúð.

22JJAA HHEERRBBEERRGGJJAA

Mjög góð 141,9 fm. 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 innrétt-
ingum. Þrjú herbergi. Innbyggð ljós eru í loftum
neðri hæðar. Þrefalt gler er í öllum gluggum, sem
eru álgluggar. Húsið er klætt að utan með lituðu áli.

Verð 54,9 millj.

Sóltún.  4ra – 5 herbergja íbúð á efstu hæð

LANGAMÝRI

Langamýri - Garðabær
Fallegt 305,8 fm. endaraðhús, tvær hæðir og ris með góðri lofthæð, að meðtöldum 34,8 fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr í 
grónu hverfi í Garðabænum. Rishæðin er með góðri lofthæð og fjórum þakgluggum. Stórar samliggjandi stofur með útgangi á 
tvennar svalir. Einnig svalir út af hjónaherbergi á efri hæð/rishæð. Fimm herbergi. Möguleiki er að gera einstaklingsíbúð á neðstu
hæðinni. Mikil hellulögn er fyrir framan hús og bílskúr og er pláss fyrir 4-5 bíla. Hiti er í innkeyrslu að bílskúr.
Vel staðsett eign þar sem er stutt í leik-, grunn- og framhaldsskóla og íþróttaaðstöðu.  Verð 64,9 millj.

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

VESTURBRÚN

SELVOGSGRUNN.   3JA HA ERB. ÍBÚÐ
Mjög snyrtileg og rúmgóð 93,5 fm. íbúð á 1. hæð í fallegu
fimm íbúða steinhúsi. Eignin hefur verið talsvert endurnýjuð
m.a. stór hluti af gleri, baðherbergi og gólfefni. Góðar svalir til
vesturs. Húsið var allt sprunguviðgert og málað að utan árið
2010. Sér merkt bílastæði fylgir. 

ÁLAKVKK ÍSLÍÍ . 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. Laus til afh. strax.

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

SNORRABRAUT. TT ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ. 
Góð 68,3 fm. 2ja herbergja íbúð á 3. hæð. Eldhús með ljósri
innréttingu,  svefnherbergi með góðu skápaplássi og útgengi
á svalir til austurs. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Parket á
gólfum. Sér geymsla í kjallara auk sameiginlegrar geymslu.
Góð eign miðsvæðis í Reykjavík. 24,9 millj. 31,9 millj.27,9 millj.23,5 millj.

3JA HERBERGJA2JA HERBERGJA2JA HERBERGJA

SUÐURGATA

Verð 74,9 millj.

Norðurbrú – Garðabæ. 4ra herbergja.

Glæsilegt og nýinnréttað 129,7 fm. raðhús á einni
hæð með innbyggðum bílskúr á góðum stað. 
Húsið stendur á 536,8 fm. eignarlóð, sem er með
stórri steyptri innkeyrslu, hellulagðri verönd með
skjólveggjum og tyrfðum grasflötum. Eignin var öll
endurnýjuð að innan á mjög vandaðan og smekk-
legan máta fyrir 2 árum síðan. Húsið er nýmálað
að utan.

Verð 44,9 millj.

Hólmatún - Garðabæ.

LAUS

STRAX

ÚTSÝNI

Mjög falleg, björt og vel skipulögð 123,4 fm. íbúð á
2. hæð í góðu álklæddu fjölbýlishúsi. Fallegt útsýni
er úr íbúðinni yfir sjóinn. Flísalagðar suðvestur svalir. 
Gólfsíðir gluggar í stofu. Fallegt eldhús með birkiin-
nréttingum. Sér stæði í bílageymslu fylgir og lyfta er 
í húsinu. Staðsetning eignarinnar er góð í nýlegu en
grónu hverfi þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla, 
íþróttasvæði o.fl.

Verð 41,9 millj.

Suðurgata
Glæsilegt 195,2 fm. 6 herbergja einbýlishús sem er kjallari, hæð
og ris á 385,0 fm. eignarlóð við Suðurgötu í Reykjavík.  Húsið
hefur verið mikið endurnýjað að innan, m.a. eldhús, baðherbergi
og flestar lagnir. Fjögur herbergi. Tvö baðherbergi. Nýlega hellu-
lögð stór verönd með hitalögn undir, steyptum skjólveggjum og
gert er ráð fyrir heitum potti.  Sérbílastæði á lóðinni. Samþykktar
teikningar fylgja með af stækkun á risi ásamt því að byggja svalir
útaf aðalhæðinni.

Frábær staðsetning rétt við Tjörnina.

LAUS

STRAX



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

Verð 55,0 millj.

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

OPIÐ HÚS

Á M
ORGUN

Glæsileg og mikið endurnýjuð 91,3 fm. sérhæð í 
miðborginni. Búið er að endurnýja íbúðina mjög
mikið m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni og skápa.
Einnig er búið að endurnýja vatnslagnir ásamt
ofnalögnum og rafmagn að hluta. Húsið er allt
nýlega klætt að utan. Íbúðinni er í dag skipt í eitt
herbergi og tvær stofur en lítið mál að bæta við
herbergi í borðstofu. Gróinn falleg afgirt lóð.

Verð 33,9 millj.

Baldursgata – 3ja herbergja sérhæð 

GRÆNLANDSLEIÐ- GRAFARFF HOLTI.
Glæsilegt 166,2 fm. sérbýli á  tveimur hæðum í tvíbýlishúsi auk 38,8 fm bílskúrs,
samtals 205 fm. að stærð. Stofa/borðstofa með stórum gluggum í þrjár áttir og
frábæru útsýni. Úr stofum er útgengi á stóra þakverönd. Lóðin er mjög falleg og er
að mestu leyti villt og þarfnast ekki vinnu við. Garðrýmið tengist stórri þakverönd 
með útsýni móti norðri og vestri. Stórt bílaplan fyrir framan bílskúr.

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

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

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

MIÐHOLT - HAFNARFIRÐI. ÓHINDRAÐAA ÚTSÝNI
Glæsilegt 7 herbergja 208,0 fm.  einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnis-
stað neðan við götu. Samliggjandi stofur með kamínu og mikilli lofthæð að hluta.
Fjögur herbergi og sjónvarpsstofa. Gólfefni eru gegnheilt olíuborið parket og granít-
flísar. Eignin stendur á 952,9 fm. lóð, sem er að mestu leyti villt og þarfnast ekki
vinnu við, en einnig er stór verönd til suðurs og hellulögð innkeyrsla. 67,9 millj. 42,9 millj.

52,9 millj.

47,0 millj.

64,9 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA - 6 HERBERGJA

LAUS

STRAX

STIGAHLÍÐ

Verð 99,0 millj.

Glæsilegt einbýlishús
- frábær staðsetning.
Mjög fallegt og vel skipulagt 325,4 fm. einbýlishús á 3 pöllum
efst í Stigahlíð við opið svæði á góðum útsýnisstað.  Stórar og
skjólsælar verandir með heitum potti og mjög falleg og gróin lóð.
Allt að 6 svefnherbergi eru í húsinu, þrjú baðherbergi og sérlega
glæsilegar stórar stofur með arni. Fallegt útsýni er til allra átta úr
stofum og sólskála. Innbyggður 38,2 fm. tvöfaldur bílskúr með
mikilli lofthæð. Lóðin er með stórri og skjólsælli verönd til suðurs
með heitum potti og annarri til austurs, göngustígum og fallegum
gróðri. Eignin er laus til afhendingar nú þegar.  

SKILDINGANES

Skildinganes 
– Skerjafirði 
Eign í sérflokki.
Vandað og frábærlega skipulagt 284,6 fm. einbýlishús með inn-
byggðum 28,2 fm. bílskúr á mjög góðum stað í Skerjafirði. Húsið er
allt arkitektahannað að innan og utan af Davíð Pitt, arkitekt, byggt og
innréttað úr vönduðustu fáanlegum byggingarefnum.  Sjónsteypa er
veggjum hússins að hluta, verulega aukin lofthæð í hluta hússins og öll
loft tekin niður með innfelldri lýsingu. Gólfefni eru massív olíuborin eik 
og flísar.  Hússtjórnarkerfi í húsinu.  Að utan er húsið úr sjónsteypu og
einnig klætt með lerki.  Stórar verandir eru beggja vegna hússins og
upphitaðar hellulagðar stéttar og innkeyrsla.

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

SKOÐUM OG METUM SAMDÆGURS - SANNGJÖRN SÖLUÞÓKNUN
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sölumaður

Brynjar Þ. 
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Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 FROSTASKJÓL 97 107 RVK.

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

 FORNASTRÖND 9 - 170 SELTJ.NESI

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.  Eignin verður 
sýnd mánudaginn 15.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V 69,5 m. 2302

 SÓLVALLAGATA 18 101 RVK.  
RISHÆÐ 

Frábærlega staðsett 44,5 fm ris íbúð í gömlu og virðulegu steinhúsi sem 
virðist í góðu ásigkomulagi. Tvö svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi. 
Þá er þvottahús og geymsla innan ibúðar.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
15.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 23 m. 4517

 LAUTASMÁRI 5 201  
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

 
Falleg og vel um gengin 96,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Suður 
svalir, parket og flísar á gólfum, þvottahús innan íbúðar og stutt í alla helstu 
þjónustu m.a. göngufæri frá Smáralind, heilsugæslu, skóla og fleira. Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 16.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 33,4 m. 
8369

 LAUGARÁSVEGUR 73 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Falleg og mikið uppgerð efri sérhæð ásamt bílskúr. Stórar og bjartar stofur 
með glæsilegu útsýni. Frábær staðsetning við Laugardalinn. Stutt í skóla, 
heilsurækt, íþróttir, o.fl. Suðursvalir. Nýjir gluggar og gler í ölllu húsinu. Sprun-
guviðgert og málað árið 2013  V. 53,5 m. 8467

 LAUGARÁSVEGUR 61 104 RVK.

Fallegt og vel staðsett 262 fm einbýlishús við Laugarásveg í Reykjavík. Húsið 
er tvær hæðir og kjallari og er glæsilegt. Eignin er að mestu í upprunalegu 
ástandi að innan. Góðar útsýnissvalir og fallegur garður. Mögulegt að 
hafa aukaíbúð með sérinngang í kjallara. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
16.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  68,9 m. 8465

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag OPIÐ HÚS 

þriðjudag



 EINBÝLI

Hallveigartröð í Reykholti með aukaíbúð
Rúmgott og mjög vandað 187,7 fm einbýlishús með au-
kaíbúð. Vandaðar innréttingar, innfelld lýsing, plankapar-
ket og hiti í gólfum. Rúmgóð stofa með opnu eldhúsi , þrjú 
herbergi og fataherbergi. Stórt baðherbergi, þvottahús, 
geymsla og geymsluloft. Innangengt er í 2ja herbergja 
aukaíbúð með sér inngangi. Sólpallar með skjólveggjum, 
heitum potti og sturtu. Falleg lóð með miklum gróðri og 
lýsingu. 

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

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

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

 PARHÚS

Hraunprýði 2 - 210 Garðabæ 
Fallegt  og vel skipulagt 240 fm tveggja hæða parhús 
í byggingu á fallegum stað við Hraunprýði í Garðabæ. 
Innbyggður bílskúr. Húsið er skráð á byggingarstig 4 
sem er fokheld bygging,  þó var búið í húsinu á efri hæð 
með bráðabyrgða innréttingum. Eignin selst í því ástandi 
sem hún er í við skoðun. Samkvæmt skipulagi verður 
Álftanesvegurinn færður norður fyrir nýju byggðina sem 
er þarna í hrauninu. Er verið að leggja hann og er gert 
ráð fyrir að taka hann í notkun  haustið 2014. Laust strax. 
Sölumenn sýna. V. 49,9 m. 4439

 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

Bjarkarás 9 - 210 Garðabæ 
Glæsileg fullbúin 4-5 herbergja 141,7 fm nýleg efri hæð 
í tvíbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. 51,3 fm sér 
þaksvalir. Húsið er byggt 2006 . 3 svefnherb. Parket, sjón-
varpshol. Frábært skipulag. Laus strax, lyklar á skrifstofu.  
V. 49,9 m. 4535

 4RA-6 HERBERGJA

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

4RA-6 HERBERGJA

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

Tröllakór 1-3 203 Kópavogur 
3ja herbergja 102,4 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi 
og sér verönd.  LAUS STRAX. Íbúðin skiptist í forstofu, 
hol, tvö svefnherbergi, eldhús, stofu, þvottahús, baðher-
bergi og hjónaherbergi.  Sér geymsla fylgir á geymslu-
gangi auk sameiginlegrar hjóla- og vagnageymsla  of.l. 
V. 29,5 m. 4563

Marteinslaug 3 - 113 Reykjavík
Þrjár fallegar 3ja herbergja íbúðir í álklæddu lyftuhúsi 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Sérinngangur af svala-
gangi. Góð tæki í eldhúsi og fylgir innbyggð uppþvottavél. 
Rúmgóð stofa og góðar svalir. Tvö rúmgóð svefnherb. 
Parket og flísar á gólfum. Laus strax, sölumenn sýna.  
Verð frá  29 - 29,9 m. 8383

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

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

Klapparstígur 14 - 101 Reykjavík
Glæsilega 3ja herbergja íbúð 3. hæð með útsýni út á 
sjó. Eignin skiptist í hol, stofu, borðstofu, eldhús, tvö 
svefnherbergi og baðherbergi. Íbúðin er laus strax. V. 
37,9 m. 4294

 2JA HERBERGJA

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

 LÓÐIR

Gulaþing 15 - 203 Kópavogi 
Um er að ræða 634 fm byggingarlóð fyrir einbýlishús . 
Engin gatnagerðargjöld hafa verið greidd. V. 12,5 m. 4547

 ATVINNUHÚSNÆÐI

Víkingastræti 2 - 220 Hafnarfjörður
Vel staðsett 743 fm atvinnuhúsnæði sem í dag er rekið 
leikhús. Húsnæðið getur verið laust fljótlega og býður 
upp á mikla möguleika.  V. 90 m. 8373

Smiðsbúð 3 - 210 Garðabæ
Um er að ræða 445 fm gistiheimili með 13”stúdíó” og 2ja 
herbergja íbúðum frá 15-28 fm að stærð, sameign með 
sam. þvottahúsi og fl. Bakhúsið er 225 fm iðnaðarhús-
næði á einni hæð með tvennum innkeyrsludyrum og 
er skipt í dag í tvær einingar. Eignirnar eru að hluta til 
lausar.  V. 145,0 m. 4632

Linnetsstígur 2 - 220 Hafnarfirði
Linnetstígur 2 er 107 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð 
i nýlegu húsi sem er blanda íbúðar og atvinnuhús-
næðis í miðbæ Hafnarfjarðar ásamt tveimur stæðum í 
bílageymslu. Hentar mjög vel sem verslun eða kaffihús 
o.m.fl. Steinteppi. Góður salur. Stendur við torgið. Til 
afhendingar strax, sölumenn sýna.    V. 27,5 m. 4323

Gjáhella 5 - 221 Hafnarfirði
Mjög gott iðnaðarhúsnæði við Gjáhellu 5 á Völlunum í 
Hafnarfirði. Húsnæðið sem er samtals 204,4 fm að stærð 
er á tveimur hæðum og skiptist í 105,8 fm vinnusal og 98,6 
fm skrifstofusal á efri hæð. V. 15,8 m. 3966

Einbýli til leigu
Á rólegum og skjólsælum stað neðst í Fossvogsdalnum höfum við fengið til leigu 300 fm einbýli á einni hæð.
Húsið var endurnýjað frá grunni 2008 á glæsilega og vandaðan hátt og skiptist í góðar stofur og eldhús, tvö 
baðherbergi og snyrtingu, fimm svefnherbergi, þar af hjónasvíta með sér baðherbergi. Húsið getur verið leigt 
með eða án húsgagna og heimilistækja.

Leiguverð 450 þúsund pr mán.

Nánari uppl. veita Kjartan Hallgeirsson lögg. fasteignasali í síma 824-9093 og  
Hilmar Þór Hafsteinsson lögg. fasteignasali og leigumiðlari í síma 824-9098



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

Glæslilegt mjög mikið endurnýjað 126,1fm 

parhús á þessum einstaka stað í miðborginni. 

Verönd út frá borðstofu. 

Góðar svalir út frá efri hæð.

Sérbílastæði. 

Haðarstígur

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

241 fm einbýlishús

60 fm bílskúr í Hveragerði 

4 svefnherbergi eru í húsinu 

og glæsilegur garður.

Hraunbær Hveragerði

Verð : 39,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 2 herb. 

risíbúð á besta stað í miðbæ Hafnarfjarðar. 

Hátt til lofts. 

Húsið allt var tekið í gegn 2002-2006. 

Laus við kaupsamning.

Strandgata

Verð : 22,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

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

Mjög falleg 4-5 herbergja íbúð á 3ju hæð 

í fallegu lyftuhúsi. Íbúðin var nánast öll 

endurinnréttuð fyrir nokkrum árum. 

Glæsilegar innréttingar í eldhúsi og baðherb.

Örstutt í verslanir og skóla. 

Kríuhólar

Verð : 27,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

Kjörið fjárfestingatækifæri. Tveir eignarhlutar 

báðir í útleigu, tryggar tekjur 

784 fm lóð með nægum bílastæðum, 

mögulega stækkunarmöguleiki. Neðri hæð 

starfrækt sem grillsjoppa. Íbúð á efri hæð

Breiðamörk - Hveragerði

Verð : 29,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

2ja herbergja kjallaraíbúð 

Fín eldhúsinnrétting 

48 fm auk sameiginlegs þvottahúss 

Góð staðsetning í Norðurmýri

Vífilsgata

Verð: 17,2 millj.Nánar: Jason 775 1515

142 fm parhús með stórum bílskúr 

Endurgerð íbúð 

3 svefnherbergi 

Stór garður

Kársnesbraut

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

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

Úlfarsbraut útsýnisíbúðir

Verð frá: 44,4 millj.Nánar: Davíð 697 3060

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

333 fm einbýli. Hús sem gefur mikla möguleika 

Mikil lofthæð í stofu og alrými.

Hús sem hefur fengið gott viðhald. 

Tvöfaldur bílskúr 

Fornaströnd

Verð: 69,5 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Glæsileg 2-3ja herbergja 93,8 fm 

íbúð á jarðhæð Íbúðin er fyrir 55 ár og eldri. 

Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi. 

Stór sólpallur í suður. 

Björt og skemmtileg íbúð.

Boðaþing  

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

Afar glæsileg 147 fm íbúð á 6. hæð (efstu)

Stórar stofur og rúmgott eldhús

Glæsilegar innréttingar og 2 baðherbergi 

Sérlega vönduð eign og gott skipulag

Sóltún/Borgartún

Verð :  59,5 millj.Nánar: Svan 697 9300

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 upprunaleg íbúð að stærð 77,9 fm 

Upprunalegar innréttingar 

Mikil sameign, gufubaðstofa 

Frábær staðsetning

Skaftahlíð

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

Falleg íbúð á tveimur hæðum 

Samtals að stærð 194,1 fm 

Möguleiki á aukaíbúð á jarðhæð

Víðihlíð

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

AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is



Góð 82 fm 3ja herbergja íbúð auk stæðis 

Tvennar svalir 

Frábært skipulag 

Góð staðsetning

Rekagrandi

Verð: 29,9 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Tvær íbúðir á 5. hæð. Lyftuhús 

3ja herbergja íbúð auk stúdíóíbúðs 

Stæði í bílageymslu fylgir eign

Fínir tekjumöguleikar, tvær leigur

Hringbraut

Verð : 33,5 millj.Nánar: Jason 775 1515

Mjög vel skipulögð 109,8fm 4 herb. endaíbúð 
á 4 efstu hæð í vel við höldnu húsi 
ásamt 21,4fm bílskúr, samtals: 131,2fm. 
Suður svalir. Möguleiki á að hafa 4 svefnherbergi. 
Þvottahús innan íbúðar. 
Snyrtilegt hús og íbúð.

Ofanleiti

Verð : 38,8 millj.Nánar: Helgi 780 2700

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 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

Falleg þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð, 

82,6 fm að stærð. Sameiginlegt þvottahús 

á sömu hæð. Geymsla innan íbúðar ásamt 

sérgeymslu í sameign. Stórir fataskápar og 

rúmgóð svefnherbergi með Pergo parket

Ásbraut - Kópavogur

Verð : 25,2 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

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

Mjög fallegt og afar vel skipulagt 139,6fm 

5-6 herb. einbýlishús á 1. hæð 

ásamt 40,5fm bílskúr. Stór suður verönd.  

Herbergi með baði í skúr með sérinngangi.

Fallegt eldhús og böð.

Einiteigur

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

Glæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað 242,2 fm 
einbýlishús á þessum eftirsótta stað í Garðabæ. 
Eignin er mjög vel skipulögð og skiptist í 4 svefnherb. 
tvö baðh. samliggjandi bjartar stofur og opið eldhús. 
Húsið stendur á stórri gróðursælli lóð með 3 pöllum. 
Glæsileg eign við eina af vinsælli götum Garðabæjar.

Bakkaflöt

 Nánar: Gunnar 899 5856

Vægast sagt glæsileg 129fm 3 herbergja 

íbúð á 2. hæð í nýju lyftuhúsi ásamt stæði 

í bílageymslu. Íbúðin er hönnuð að innan 

af Rut Kára. Sérsmíðaðar innréttingar. 

Eignin er laus strax.

Vesturgata

Verð : 46,5 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Falleg og björt 106 fm, 

4ra herbergja auk stæðis 

Fallegt útsýni Mikil lofthæð í stofum. 

Rúmgott risherbergi 

Frábær staðsetning

Tjarnarmýri

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

170 fm einbýlishús með bílskúr 

4 góð svefnherbergi 

Stór suður garður 

Vel skipulagt hús

Álfhólsvegur

Verð: 49,5 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

157,1 fm hæð og kjallari í tvíbýlishúsi 

með geymsluskúr 

Möguleiki á tveimur íbúðum 

með sérinngangi

Frakkastígur 

Verð : 42,0 millj.Nánar: Svan 697 9300

Rúmgóð og björt íbúð á 2. hæð 

Stór stofa, svalir með fallegu útsýni 

3-4 svefnherbergi

Tengi fyrir þvottavél á baði 

38 fm fullbúinn bílskúr

Blikahólar

Verð: 32,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

Engimýri 13

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16. des. kl. 17:00-17:30

Fallegt 229,6 fm tveggja hæða einbýlishús 

Tvöfaldur bílskúr og gott bílaplan 

Gróinn og fallegur garður 

Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu 

Eyjabakki 14 

Verð : 22,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15. des. kl. 17:00-17:30

3ja herbergja íbúð á 2. hæð 

Nýlegt eldhús 

Vestursvalir 

Stutt í alla þjónustu

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Reynimelur 41 

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16. des. kl. 17:00-17:45

Björt og rúmgóð 82 fm 3ja herbergja 

Nýlegt eldhús með gaseldavél 

Rúmgóð svefnherbergi og stofa 

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Laus fljótlega

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG



Agnar Agnarsson Einar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Nýbýlavegi 8 - 200 Kópavogi  //  Sími: 527 1717  // domusnova.is 

Eignin skiptist í kjallara, tvær hæðir og ris og er birt stærð samtals 387fm. Umtalsverðar 
endurbætur hafa átt sér stað á eigninni undanfarin ár, m.a. pípulögn, raflögn, gólfefni o.fl.

Í dag er rekið gistiheimili í húsinu og getur allt innbú og rekstur fylgt með í kaupverði.

Fasteignin getur einnig hentað sem glæsilegt einbýlishús. Sérinngangur getur verið 
í kjallarann sem býður upp á aukaíbúð þar.  

Enn fremur gæti eignin skartað sem glæsilegt skrifstofuhúsnæði með 12 lokuðum skrifstofum.

Eignin getur verið laus eftir nánara samkomulagi.

Skólabrú 2 
til sölu

Allar frekari upplýsingar 
veitir Agnar í síma 820-1002
eða agnar@domusnova.is

Fasteignin er byggð 1912 eftir teikningu Rögnvalds Ólafssonar og  
að margra dómi talið vera meðal fallegustu húsa Reykjavíkur í dag.

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800

gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Framkvæmdastjóri
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708
sigurdur@gardatorg.is

Sigurður
Tyrfingsson

Skjalagerð - sala/leiga
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508
thoroddur@gardatorg.is

Þóroddur S.
Skaptason

Lögg. fasteignasali
824-5066 
S: viggo@gardatorg.is

Viggó
Sigursteinsson

Sölustjóri
Lögg. leigumiðlari 
S: 898-5254
steinar@gardatorg.is

Steinar S.
Jónsson

Sölufulltrúi
Tæknifræðingur - MBA 
S: 863-7499
steingrimur@gardatorg.is

Steingrímur A.
Jónsson

FOSSHÁLS TIL SÖLU EÐA LEIGU

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Ásbyrgi
Suðurlandsbraut 54
Sími: 568 2444

Fasteignamarkaðurinn
Óðinsgötu 4
Sími: 570 4500

Til sölu eða leigu glæsilegt 814,3 fm. verslunnarhúsnæði á jarðhæð á mjög góðum stað við Fosshálsinn.  
Húsnæðið er er bjart, vel skipulagt með mikilli lofthæð og góðum verslunarfrontum. 
Húsið er í mjög góðu ástandi utan sem innan. Verð: 140 millj.

FASTEIGNIR.IS

Falleg og mikið endurnýjuð 
89 fm 4ra herbergja íbúð 
á fyrstu hæð við Víðimel í 
Reykjavík. Íbúðinni hefur 
verið breytt þannig að 
eldhúsið var fært yfir í 
borðstofu og opnað á milli 
borðstofu og stofu. Skipt-
ing íbúðar: Gangur/hol, 
hjónaherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofa og tvö barna-

herbergi þar sem annað er lítið. Í kjallara er svo sameiginlegt þvottahús og 
tvær sérgeymslur. Rúmgóður sameiginlegur geymsluskúr er á lóð.
Eignin verður sýnd mánudaginn 15.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 36,9 m. 8454
 

 Víðimelur 52 , 107 Rvk. - íbúð merkt 01-01 

OPIÐ HÚS

mánudag



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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

895 6107

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

867 3707

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Gleðileg Jól

Opið hús mánudaginn 15. des kl. 17:30-18:00

Klettás 21 210 Garðabær 47.900.000

Afar glæsilegt, fallegt og hlýlegt endaraðhús á einni hæð þar sem hver fermetri 
er vel nýttur. Þrjú svefnherbergi, u-laga eldhús opið inn í rúmgott rými sem er hol, 
stofa og borðstofa. Garður með mynstursteyptum sólpalli.  25,7 fm. bílskúr (innif. í 
fmfj.) með góðu geymslulofti. 
Upplýsingar veitir Jóhanna fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 128,6 m2

PANTAÐU SKOÐUN S: 893 4416

Strandvegur 26 210 Garðabbææ 39.800.000

Fallega og góð 3ja til 4ra herbergja 108 fm íbúð á 2. hæð að Strandvegi 26, 
Sjálandi, Garðabæ. Stæði í yfirstærð í bílakjallara. Lyftuhús. Stigagangur og 
sameign flott og til fyrirmyndar. Stórar, 18 fm, skjólgóðar suðursvalir. Vandaðar 
innréttingar. Eikar-plankaparkett. Laus eigi síðar en í mars n.k..
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 3 - 4     Stærð: 107,9 m2

PANTAÐU SKOÐUN S: 893 4416

Ásvallagata 61 101 Reykjavík 24.900.000

Nýlega endurnýjuð, falleg og góð íbúð á fyrstu hæð. Aðeins fjórar íbúðir í stiga-
ganginum.  Sameign til fyrirmyndar. Laus til afhendingar strax við kaupsamning. 
Eign, sem erfitt er að lýsa svo sannmælis njóti. Sannarlega er skoðun með eigin 
augum best til að meta gæði og kosti íbúðarinnar. Velkomin að skoða.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 2 - 3     Stærð: 56,6 m2

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

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

Nýjar útsýnisíbúðir
Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja-4ra herbergja íbúðir á þessum vinsæla stað í 
Kópavogi. Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði. 
Einstaklega fallegt útsýni.  Stærðir frá 91 fm - 126 fm.  Afhending hefst í júní 2015.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Fjölbýlishús      Stærð: 91-126 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15.des kl.17:30-18:00

Skógarhæð 1 210 Garðabær

Verð: 72.800.000

Gott fjölskylduhús á einni hæð með fjögur svefnherbergi. Góður suður garður með sól-
stofu og stórum sólpalli. Húsið er með góðu aðalrými, sjónvarpsholi, eldhúsi, borðstofu 
og stofu,, útúr stofu er sólstofa, sem er ekki skráð inní heildar fm hússins. Öll svefnher-rr
bergin eru rúmgóð. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með baðkari, sturtuklefa og 
góðri innréttingu. Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 206,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15 des kl. 17.30-18.00 

Norðurbakki 5c   220 Hafnarfjörður 34.900.000

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

Herb: 3     Stærð: 109,7 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15 des.kl 18.30-19.00 

Frostafold 41  112 Reykjavík 26.200.000

Björt og rúmgóð endaíbúð með sérinngangi af svölum á annarri hæð í fjölbýlihúsi 
í Foldahverfinu. Fallegt útsýni er frá íbúðinni. Eignin skráð 120,5fm, íbúðarrýmið er 
97,4 fm og stæði í lokaðri bílageymslu er skráð 23,1fm. Garðskáli og suður svalir.
Eignin er frábærlega staðsett, stutt er í skóla, leikskóla, íþróttir og þjónustu. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 3     Stærð: 129,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15 des. kl 17.30-18.00 

Reykás 33  110 Reykjavík 34.900.000

Mjög rúmgóð og falleg  íbúð með yfirbyggðum svölum og  frábæru útsýni yfir
Rauðavatn og víðar á efstu hæð í góðu fjölbýli. Búið er að skipta um þak á húsinu 
og íbúðin er á tveimur hæðum með  4 góðum svefnherbergjum.  Íbúðin er nýlega
máluð að innan, búið er að endurnýja bakaraofn og keramikhelluborð og þvottahús 
var nýlega tekið í gegn. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 5     Stærð: 139,6 m2

HRINGDU NÚNA FYRIR FREKARI UPPLÝSINGAR

Skerjabraut 1 170 Seltjarnarnes 26.900.000

Ný og glæsileg 60,8, fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í fallegu lyftuhúsi. Sameigin-
legur inngangur. Sér afnotaflötur á lóð er 22,6 fm. Húsið er hannað af Tark ehf. 
Eignirnar verða afhendar fullbúnar án gólfefna nema á votrýmum haustið 2015. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herb: 2     Stærð: 60,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. des kl. 17:30-18:00

Flókagata 16  105 Reykjavík 39.900.000

Mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð með sér inngangi. Tvöföld stofa með útgengi 
á svalir í suður, niðurgengt á timburverönd í garði. Eldhús og baðherbergi eru 
endurnýjuð. Hjónaherbergi með skápum. Í kjallara er rúmgott herbergi með sér inn-
gangi og sameiginl.salerni. Tvær sér geymslur, sameiginl. þvottahús og geymsla.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 97,3 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 895-6107  

Vesturbrún 6  104 Reykjavík 79.900.000

Fallegt, módernískt og sjarmerandi hús við Laugardalinn. Stór lóð  og útsýni er 
frábært. Húsið hefur verið  endurnýjað á glæsilegan hátt . Efri hæð hússins er 
björt og vel skipulögð með eldhúsi, stofu, borðsstofu og sjónvarpshorni.  Svefn-
herbergin eru þrjú og möguleiki á að hafa  fjögur. Búið er að samþykkja rúmlega 
100fm stækkun hússins. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 5     Stærð: 183,9  m2

Hjallabrekka 2a 200 Kópavogur 34.900.000

ð sérinngangi, svalir, og skjól góðum timburpalli til 
ð öll endurnýjuð, góð forstofa, rúmgott aðalrými með 

g stofu. Baðherbergi, 3 góð svefnherb. og svalir út af borð- 
sérlega skjólgóður timburpallur til suðurs. 

r veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 113 m2

34.900.000

Góð 4ra herb. enda-íbúð með sér
suðurs. Íbúðin hefur verið öll e
borðstofu, eldhúsi og sto
stofu. Að auki er sérl
Upplýsingar ve

Herbergi: 4     Stærð: 113 m2



BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Land cruiser 150 gx 38”. 
Árgerð 2012, ekinn 41 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 11.700.000. 
Rnr.182170.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

2014 NÝIR JEEP GRAND 
CHEROKEE OVERLAND 4X4

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

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

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

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

AUDI A4 sedan 1,8 turbo s line. 
Árgerð 2008, ekinn 88 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.690.000. 
Rnr.210671.Möguleiki á að eins 
540.000.kr útborgun. Bíllinn er á 
staðnum. Netbilar.is Hlíðasmára 2. s: 
588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

HYUNDAI I30 wagon classic. Árgerð 
2012, ekinn 77 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.850.000. Rnr.210631.Möguleiki 
á að eins 370.000.kr útborgun. Bíllinn 
er á staðnum. Netbilar.is Hlíðasmára 
2. s: 588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

CITROEN C3 sx. Árgerð 2007, 
ekinn 73 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
750.000. Rnr.210988.Möguleiki á 
að eins 150.000.kr útborgun.Eða 
100% kortalán. Bíllinn er á staðnum. 
Netbilar.is Hlíðasmára 2. s: 588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

CHEVROLET Suburban 1500 4x4. 
Árgerð 2006, ekinn 128 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.750.000. 
Rnr.108572.. Bíllinn er á staðnum. 
Netbilar.is Hlíðasmára 2. s: 588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

FORD Taurus . Árgerð 2004, ekinn 
154 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
790.000. Rnr.210510.Möguleiki á 
100% kortaláni til 36. mánaða. 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 B 180 NGT 
. Árgerð 2011, ekinn 60 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.290.000. 
Rnr.161257.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

BMW 320d f30 sportline. Árgerð 2014, 
ekinn 9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.590.000. Rnr.990959.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 Kia Sorento EX Luxury. Árgerð 2013, 
ekinn 30 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.690.000. Rnr.990984. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

CADILLAC Escalade 4x4 luxury sports 
sedan. Árgerð 2010, ekinn 56 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 9.890.000. 
Rnr.991094. Hlaðinn aukabúnaði.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.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 til sölu

Grand Cherokee Ltd. Til sölu. Vel með 
farið eintak. Uppl. í s. 840 7040.

 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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

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

 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

ÖRLAGALÍNAN 908-1800
Spáum í spil og ráðum drauma, andleg 
hjálp og ráðgjöf. Opið frá 20 -23 öll 
kvöld.

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

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

til sölu

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

CHEVROLET CAPTIVA LTZ /LEÐUR/dísel

Árg. ‘12, ek. 25.900 km. Ásett v. 5.290.000. 

Frekari uppl. veitir Viktor í s. 696 9420.

Tilboð  
4.980.000





| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Til sölu

Leikfimirimlar & óhefðbundnar 
jólagjafir www.oskarsson.is S. 566-
6600

Borðtennisborð, fótboltaspil og fleira 
sniðugt í jólapakkann. www.oskarsson.
is S. 566-6600

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

 SJÁ NÁNAR Á: 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

GEFÐ‘ENNI GOTT Í SKÓIN
Þú færð We-Vibe fyrir pör - vinsælasta 
unaðstæki í heiminum og allar 
flottustu vörurnar á www.hush.is 
Netgíró, greiðslukort og millifærsla

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

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 47.500 á mán. Rent a 
room price from 47.500 kr. per 

month.

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

 Geymsluhúsnæði

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

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

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.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Save the Children á ÍslandiSave the Chih ldren
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Finndu þína hársnyrtistofu á www.tigi.is
Varastu eftirlíkingar og veldu Bed Head á þinni hársnyrtistofu.

jólapakkar frá Bed Head
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Það þekkir hvert mannsbarn þá hefð að 
borða kæsta skötu á Þorláksmessu, en sá 
siður kom fyrst frá Vestfirðingum. Þessi 
hefð skipar nú stóran sess í matarmenningu 
okkar núna yfir hátíðarnar og er ómissandi 
á flestum heimilum. 

Önnur og yngri hefð er að bjóða upp á 
saltfisk með skötunni og segja þeir sem 
smakkað hafa að saman sé þetta algjört 
lostæti.

Elvar Reykjalín Jóhannesson hjá Ekta-
fiski á Hauganesi segir eftirspurnina eftir 
saltfiskinum aldrei meiri en rétt fyrir jólin. 
„Við framleiðum aldrei eins mikið og í des-
ember enda verður sífellt vinsælla að hafa 
þetta með skötunni og saman er þetta rosa-
lega gott hvort sem er með hangifloti, höms-
um eða smjöri,“ segir Elvar, en hann er eng-
inn nýgræðingur í saltfiskverkuninni. 

Afi hans byrjaði með saltfiskframleiðslu 
um 1940 og kenndi pabba Elvars tökin, 
sem hefur nú tekið við framleiðslunni. „Nú 
er fimmta kynslóðin farin að læra af mér, 
en afabörnin mín hafa komið og unnið hjá 
mér,“ segir hann. 

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra hóf 
útgáfu Kærleikskúlunnar árið 2003 
og á hverju ári er þekktur listamaður 
fenginn til þess að hanna kúluna. Allur 
ágóði sölunnar rennur í Reykjadal, sem 
er helgar- og sumardvalarstaður fyrir 
fötluð ungmenni. 
Hönnuður kærleikskúlunnar í ár er 
Davíð Örn Halldórsson myndlistar-
maður. „Kúlan mín heitir Mandarína. 
Hugmyndin var að vinna með eitthvað 
jólalegt, en án þess þó að það væri 
trúartengt eða væri jólasveinarnir eða 
álíka. Mér datt þá í hug að nota mand-
arínuna, fannst það svolítið fyndið, og 
vann hugmyndina svolítið út frá form-
inu, “ segir Davíð. 
  Kúlan er munnblásin og handmáluð 
þannig að engar tvær kúlur eru alveg 
eins. Litirnir í kúlunni eru frá appels-
ínurauðum út í gulan, og segir Davíð 
það vera í takt við önnur verk sín. „Ég 
nota alltaf frekar æsta exótíska liti í 
mín verk, svo þetta átti vel við Mand-
arínuna,“ segir hann. 
   Davíð segir það mikinn heiður fyrir 
sig að hafa verið valinn i verkefnið. 
„Þarna er maður kominn í hóp með 
flottu listafólki sem hefur tekið þátt í 
þessu. Svo er líka bara gott fyrir sálina 
að gera góðverk,“ segir hann. 

Berglind Sigurgeirsdóttir, mark-
aðs- og kynningarstjóri hjá Styrktar-
félagi lamaðra og fatlaðra, segir sölu á 
Kærleikskúlunni skipta sköpum fyrir 
starfsemi sumarbúðanna. „Þetta eru 
einu sumarbúðirnar á landinu sem eru 
starfandi á Íslandi og þangað koma um 
350 börn yfir allt árið. Salan á Kær-
leiks kúlunni er ein af okkar mikilvæg-
ustu fjáröflunum og það skiptir börnin 
og fjölskyldur þeirra öllu máli,“ segir 
hún. 

 Kærleikskúlan er aðeins til sölu í 14 
daga og má sjá nánari upplýsingar inni 
á kaerleikskulan.is

 adda@frettabladid.is
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Ástkær sonur okkar, faðir, tengdafaðir og afi,

SIGURÐUR INGI RÚNARSSON
lést á heimili sínu mánudaginn 1. desember. 
Útför hefur farið fram í kyrrþey.

Rúnar Borgþórsson
Guðbjörg J. Sigurðardóttir
Rúnar Ingi Sigurðsson     Margrét Tómasdóttir
Amanda Sif Rúnarsdóttir
Borgþór Smári Rúnarsson

Elskulega móðir okkar,

JENSÍNA ÓLÍNA GÍSLADÓTTIR
lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi í 
Hafnarfirði þann 29. nóvember 2014. 
Jarðarförin fer fram í dag, mánudaginn 15. 
desember, kl. 13.00 í Fríkirkjunni í Hafnarfirði.

Reynir, Erla, Villi, Agnes og fjölskyldur þeirra.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

FJÓLA BACHMANN
lést 10. desember. Útförin fer fram frá 
Selfosskirkju fimmtudaginn 18. desember 
kl. 13.30.

Vígsteinn S. Gíslason
Anna Dóra Ágústsdóttir Jón Karl Jónsson
Ingi Þór Ágústsson Rósamunda Baldursdóttir
Gylfi Már Ágústsson Unnur Pálmarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

MERKISATBURÐIR
1861 Maðurinn sem bjó til 
körfuboltann, James Nais-
mith, fæddist.

1913 Mohandas K. Gandhi 
var handtekinn fyrir að 
leiða göngu indverskra 
námuverkamanna í Suður-
Afríku.

1914 Gassprenging varð í 
Mitsubishi Hojo-kolanám-
unni í Kyushu í Japan og 
687 námuverkamenn létu 
lífið

1939 Kvikmyndin Gone 
with the Wind var frum-
sýnd í Loew’s Grand 
Theatre in Atlanta í Georg-
íufylki Bandaríkjanna.
1941 Helförin. Þýskir hermenn myrða yfir 15.000 gyðinga í 
Drobytsky Yar suðvestur af Kharkiv í Úkraínu.
1967 Sifurbrúin eða The Silver Bridge sem lá yfir Ohio-ána 
hrundi með þeim afleiðingum að 46 létu lífið.
1991 Kúveit fagnar því að ráðið var niðurlögum síðasta olíuelds-
ins sem Írakar kveiktu í Persaflóastríðinu.

2001 Bílasprengja særði um 60 manns í Madríd á Spáni.

2001 Tíu manns voru aflífaðir í Peking í Kína. Ríkisdagblaðið í 
Kína sagði að fólkið sem var aflífað hafi allt verið ræningjar og 
morðingjar á aldrinum 20–23 ára.
2009 Nýja Boeing 787 Dreamliner-þotan fer í jómfrúrflug sitt 
frá Seattle.

Á þessum degi árið 1995 dæmdi mannréttindadómstóll Evrópu belgíska knattspyrnumann-
inum Jean-Marc Bosman í hag í máli sem hann höfðaði gegn félagsliði sínu, knattspyrnusam-
bandi Belgíu og Evrópu (EUFA), varðandi rétt leikmannsins til atvinnufrelsis.

Bosman vildi komast frá Standard Liege til fransks liðs árið 1990, en samningur hans við 
belgíska liðið var útrunninn og vildi félagið fá upphæð fyrir leikmanninn sem franska félagið 
var ekki tilbúið að greiða. Fimm árum síðar var úrskurðað að Bosman hefði verið frjálst að 
fara því það samrýmdist reglum um frjálst flæði vinnuafls. Íþróttir voru skilgreindar eins og 
hver önnur atvinnustarfsemi innan Evrópusambandsins.

Dómurinn hafði mikil áhrif á knattspyrnuheiminn. Félögin áttuðu sig á því að það borgaði 
sig að gera lengri samninga við leikmenn og greiða þeim hærri laun. Í kjölfarið kom launa-
skrið sem enn sér ekki fyrir endann á.

ÞETTA GERÐIST: 15. DESEMBER 1995

„Bosman-dómurinn“ fellur

Það er gott fyrir sálina 
að gera góðverk
Myndlistarmaðurinn Davíð Örn Halldórsson er hönnuður Kærleikskúlunnar þetta árið, en 
allur ágóði rennur í Reykjadal, sumarbúðir Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra. 

HÖNNUÐURINN 
 Davíð Örn með 
Mandarínuna, 
Kærleikskúluna 
2014.

JÓLALEG  Kúlan er einstaklega falleg og jólaleg í ár.

Saltfi skur hefð á Þorláksmessu
Elvar Reykjalín hjá Ektafi ski segir vinsælt að borða saltfi sk með skötunni.

REYNSLUBOLTI  Elvar Reykjalín 
Jóhannesson hjá Ektafiski.

HERRAMANNSMATUR  Saltfiskurinn 
bragðast einstaklega vel með skötunni.

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS



Kreditkort hf
Ármúla 28
108 Reykjavík

550 1500
550 1601
kreditkort@kreditkort.is
kreditkort.is  

Kynntu þér kostina á kreditkort.is

Við bjóðum upp á ýmis fríðindi sem 
tengjast kortunum okkar.
Veldu kort með þeim eiginleikum 
sem henta þér.

Rétta kortið hjálpar þér að
upplifa ótrúlegustu ævintýri
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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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.

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

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

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

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

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

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

„Hamingjan er eins og koss. Þið verðið að deila henni til að 
njóta hennar.“

Bernard Meltzer.

LÁRÉTT
2. hæfileiki, 6. belti, 8. meðal, 
9. sníkjudýr, 11. tveir eins, 12. afspurn, 
14. fet, 16. klafi, 17. bar, 18. fát, 
20. klaki, 21. þjappaði.

LÓÐRÉTT
1. blöðru, 3. málmur, 4. ölvun, 
5. máttur, 7. lævís, 10. stykki, 
13. struns, 15. aflast, 16. einatt, 
19. svörð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gáfa, 6. ól, 8. lyf, 9. lús, 
11. ll, 12. umtal, 14. skref, 16. ok, 
17. krá, 18. fum, 20. ís, 21. tróð. 
LÓÐRÉTT: 1. bólu, 3. ál, 4. fyllerí, 
5. afl, 7. lúmskur, 10. stk, 13. ark, 
15. fást, 16. oft, 19. mó.

Ekki vera lengi.

Auðvitað ekki. 
Einn kaldur með 
félögunum hefur 

aldrei skaðað.

Einn í 
viðbót, 

Jói?

Eigum við 
að taka 

spil?

Ja … það 
skaðar nú 

varla.

Það 
skaðar 
aldrei 
neinn.

Góðan daginn, 
elskan. Ég get 

útskýrt …
Komdu þér 

heim, Jói. Þú 
ert í slæmum 

málum.

Þannig að þér 
finnst ekkert 
mál að fara í 

klippingu?
Nei.

Þegar ég var á þínum aldri 
var klipping risaviðburður.

Hvernig maður 
klippti sig var 
yfirlýsing. 
Það lýsti 
persónu-
leikanum.

Það er 
svo grunn-

hyggið.

Já, 
líklega.

Dæmið fólk ekki 
eftir útlitinu 
heldur hversu 

flottur gemsinn 
þess er.

Bára er listakokkur. Júlla býr sjálf til 
öll fötin á börnin sín. Systir mín er 
með frábæra ferilsskrá.

Er ég sú eina sem er 
ekki með neinn sér-
stakan hæfileika?

Ekki nema 
sjálfsvorkunn 

teljist með.

Þegar þú veist að eitthvað sem 
þú ert öruggur um að er mistök 
en segir það samt …

Ég er 
meistari í 

því.

Kristján Eðvarðsson (2.178), Skák-
félaginu Hugin, hafði hvítt gegn Jóni 
Árna Halldórssyni (2.150), Skákfélag-
inu Fjölni, á Íslandsmóti skákfélaga.
Hvítur á leik:

25. Bxf6! gxf6 26. 26. Hg3+ Kh8 
27. Dh6! Svartur gafst upp þar sem 
27. …De7 og 27.…Df7 er svarað 
með 28. Hc7! Héðinn Steingrímsson 
Íslands meistari í hraðskák eftir sigur 
á Friðriksmóti Landsbankans.
www.skak.is Jólamót KR og Gallerý 
Skákar.
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UNITED LED32X162
Einfalt og gott 32“ sjónvarp með 1366x768p upplausn. Progressive 
Scan. Stafrænn DVB-T/T2 móttakari. USB, 3x HDMI, Scart, S-video, 
Digital Coax, PC, heyrnartóls- og RCA tengi. CI kortarauf.

YAMAHA RESTIO
Restio frá Yamaha hefur farið sigurför um heiminn enda er hér á ferð stílhrein og glæsileg 
hljóðlausn inn í hvaða rými sem er. Hægt er að fá Yamaha Restio í fjórum litum og er með 
innbyggðum geisla spilara, USB afspilun og FM útvarpi. Nýjir litir.
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149.990

119.992

DUTY
FREE
VERÐ

SM.IS

Y D
F

YYYYYYYYYYYYYYYYYUTUUTTUTUTTT

YY

TY
E

DU

Y

DUDUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTYTTYYTYTYT
F
DDU

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

Góðar gjafir Góðar gjafirGóðar gjafir 

Sjónaukar í miklu úrvali 
hvort sem er í veiðina, til að 
skoða útsýni eða til að sjá 
stjörnurnar úti í geimnum.

JBL PULSEBLACK
2x6w þráðlaus Bluetooth hátalalari með 
ótrúlega flottum hljóm. 64 LED perur 
með 5 stillingum sem breyta honum í 
diskókúlu. Hleðslurafhlaða og USB.

Scansonic P2501
FM ferðaútvarp með hleðslurafhlöðu 
Skvettu helt. Aux inngangur. 
Heyrnartólstengi.

SCANSONIC

FULLT VERÐ 

14.990

11.992
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FREE
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FULLT VERÐ 

24.990

19.992
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FREE
VERÐ

FULLT VERÐ 

39.990

31.992
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FREE
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Harman AURA
Flottur Bluetooth hátalari með DSP Audio Technology. Woofer 30W. 
Tweeter 2 x 15W. Tíðnisvið 50 - 20kHz. Optical og jack tengi. 
Heyrnatólatengi. Fæst hvítur eða svartur.

JBL Flip2
Þráðlaus ferðahátalari með innbyggðum 
Slipstream bassa sem skilar öflugum hljómi, 
Bluetooth tengingu fyrir þráðlaus samskipti 
og innbyggðan hljóðnema fyrir símtöl. Stærð 
(HxBxD): 7,5x16x7,5 sm. Fimm litir.

JBL J46BT
Nett Bluetooth heyrnartól með 
innbyggðum hljóðnema og Playback 
stýringu. USB hleðsla 4,5 klst. 6mm 
driver. Fást bæði svört og hvít.

FULLT VERÐ 

14.990

11.992

DUTY
FREE
VERÐ

JBL SB350
320w SoundBar heimabíókerfi með 6,5" þráðlausum bassa. Dolby Digital Decoding. Bluetooth. 
HARMAN SOUND. Heldur hljóðhæðinni jafnri. Getur lært á fjarstýringu sjónvarpsins. Hægt að festa 
á vegg. HDMI tengi ARC. RCA og Optical tengi og USB. Fjarstýring, RCA og Optical tengi.

SOUNDBAR 
HEIMABÍÓ

FULLT VERÐ 

79.990

63.992

DUTY
FREE
VERÐ

FULLT VERÐ 

79.990

63.992

DUTY
FREE
VERÐ

EKKERT 
SNÚRUVESEN 
Í RÆKTINNI!
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Munið  

gjafabréfin!

Jólagjöfin fæst 
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EASTON GÖNGUSTAFIR 

12.990 KR. 

MINOX BL 8X42 BR  
SJÓNAUKI 

49.990 KR. 

LIGHT MY FIRE MEALKIT 2.0
Ferðamatarsett

3.995 KR. 

Á djasskvöldi KEX hostels á 
Skúlagötu 28 annað kvöld verður 
framinn Jólajazz. Sérstakur Jóla-
KexKvartett hefur verið skipaður 
til að sinna þessu ábyrgðarmikla 
verkefni. Sigurður Flosason leik-
ur á saxófón, Agnar Már Magnús-
son á píanó, Leifur Gunnarsson á 
kontrabassa og Einar Scheving á 
trommur. Fjölmörg elskuð og dáð 
jólalög munu verða sveiflunni að 
bráð.  

Tónlistin hefst klukkan 20.30 
og stendur í um það bil tvær 
klukkustundir með hléi. Aðgang-
ur er ókeypis. 

Jóladjass á 
KEX hosteli

Bíó Paradís stendur fyrir bóka-
upplestri í anddyri bíósins annað 
kvöld. Þar munu tíu rithöfundar 
stíga fram og lesa upp úr bókum 
sínum. Höfundarnir sem lesa 
eru: Bryndís Björgvinsdóttir, 
Gísli Pálsson, Halldór Armand 
Ásgeirsson, Jónína Leósdóttir, 
Ófeig ur Sig urðsson, Sigurbjörg 
Þrastardóttir, Sigurður Pálsson, 
Sverrir Norland,  Þór dís Gísla-
dótt ir og Yrsa Sigurðardóttir.

Upplesturinn hefst klukkan 
20 og það verður hugguleg jóla-
stemning í bíóinu og ýmsar kræs-
ingar í boði.

Tíu höfundar í 
Bíói Paradís

YRSA SIGURÐARDÓTTIR  Ein tíu 
höfunda sem lesa upp í Bíói Paradís 
annað kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

LEIKLIST  ★★★★ ★

MP5
Skrifað, leikið og leikstýrt af Hilmi Jens-
syni og Tryggva Gunnarssyni
SÝNT Í TJARNARBÍÓI

Hvað myndi gerast ef hríðskota-
byssa væri kynnt inn í lítið og frið-
samt samfélag? Er þörf á henni? 
Hver mun bera ábyrgð á skotvopn-
inu? Hvernig breytast samskipti 
milli einstaklinga? Þetta eru ein-
ungis nokkrar af þeim spurning-
um sem teknar eru fyrir í MP5, 
nýju leikriti sem sýnt er á fjölum 
Tjarnarbíós. 

Verkið gerist í náinni framtíð í 
alþjóðlegri geimstöð þar sem tveir 
geimfarar eyða dögum sínum í 
góðu yfirlæti við rannsóknir og 
tedrykkju. En friðurinn er úti 
þegar eldur brýst út í vistarver-
um Bandaríkjamanna og neyðar-
bjöllurnar fara í gang. Þeir lokast 
inni í vinnuaðstöðu sinni og verða 
að búast við hinu versta. 

Hilmir og Tryggvi hafa þróað 
með sér virkilega skemmtilegt 
samband á sviðinu sem einkennist 
af leikgleði og einlægni. Þeir hafa 
fundið skemmtilegan leiktakt sem 
á vel við sviðsetninguna og skapa 
þar af leiðandi mjög gott jafnvægi 
sín á milli. Geimfararnir tak-
ast á, sættast, grínast og gleðjast 
hvor með öðrum en óvissuástand-
ið gerir þeim mjög erfitt fyrir. 
Hvernig er hægt að skapa traust 
þar sem hættan leynist í hverju 
horni?

Sviðsetningin er stílhrein og 
hönnunin er látlaus en uppfull af 

frumlegum lausnum. Sviðshreyf-
ingarnar eru oft á tíðum bráð-
fyndnar og skemmtilega útsettar. 
Þá verður sérstaklega að nefna 
búningana sem eru samsettir úr 
hvítu teygjuefni, hvítum striga-
skóm og dökkbláum nærbuxum, 
frábærir geimbúningar. Hljóð-
myndin er að sama skapi einföld 
en virkilega smellin á köflum þar 
sem öll sviðshljóð eru leikin af 
hljóðmanni.

Vandamálið við verk af þessu 
tagi er einmitt ástæðan fyrir því 
að þau eru svona áhugaverð; hand-
ritið er skrifað á stuttum tíma, í 
takt við líðandi stund en ekki 
gefst endilega mikið pláss fyrir 
endurskoðun eða flókna fram-
vindu. Útkoman verður eins konar 
geimsápuópera sem hefur sína 
kosti og galla. Þannig fær glens-
ið að njóta sín en erfiðara er að 
finna rými fyrir dramatísk augna-
blik. Af þeim sökum er hætta á að 
skrifa sig út í horn sem er síðan 
leyst með gömlu leikhúsbragði til 
að afgreiða lokin á verkinu.

Þrátt fyrir fyrrnefnda vankanta 
á verkinu sjálfu þá er sýningin 
vonandi byrjun á nýrri bylgju af 
sviðsetningum sem bregðast skjótt 
við samtímaatburðum: Einföld 
örverk sem hafa mikið að segja, 
beintengd inn í íslenskan raun-
veruleika. Þetta er spennandi og 
bráðnauðsynlegt innslag í íslenskt 
samtímaleikhús sem getur verið 
alltof passasamt.

 Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Þrátt fyrir galla 
er MP5 virðingarvert og á köflum 
stórskemmtilegt ákall um betri við-
bragðstíma sviðslistarinnar.

Spennandi og bráðnauðsynlegt innslag

MP5  „Hilmir og Tryggvi hafa þróað með sér virkilega skemmtilegt samband á sviðinu,“ 
segir Sigríður Jónsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Save the Children á ÍslandiSave the Chih ldren

MENNING
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Niður 

brekku fer

20% PAKKAAFSLÁTTUR EF KEYPT ERU SKÍÐI 

OG SKÓR EÐA BRETTI, BINDINGAR OG SKÓR

Rossignol, Nordica, K2, Blizzard, Northwave

Drake, UVEX og fleiri frábær merki

NNiðNiððNiðððiN rN

HJÁLMUR
ROSSIGNOL TOXIC

11.990 kr.

HJÁLMUR
ROSSIGNOL TOXIC

kr

DÖMUSKÍÐASKÓR
NORDICA CRUISE 55

29.990 kr.

HERRASKÍÐASKÓR
ROSSIGNOL ALIAS 80

37.990 kr.

HER R
IGNOL ALIAS 80
RASKÍÐASKÓR

SNJÓBRETTASKÓR
NORTHWAVE SUPRA EÐA
NORTHWAVE DIME

26.990 kr.

HJÁLMUR
K2 THRIVE

15.990 kr.

SKÍÐAGLERAUGU
UVEX

frá 7.990 kr.

DÖMUSKÍÐI
MEÐ BINDINGUM 
ROSSIGNOL UNIQUE 2

84.990 kr.

kr

HJÁLMUR
K2 THRIVE

Á
R
N
A
S
Y
N
IR

util if. is

síðan 1974
SKÍÐADEILDIN ER Í  GLÆSIBÆ

SNJÓBRET ÓÓR
ÐA
ÓÍÐAGLERAUGU

SNJÓBRETTI
ROSSIGNOL MYTH EÐA
ROSSIGNOL CURCIUT

57.990 kr.

HERRASKÍÐI
MEÐ BINDINGUM 
ROSSIGNOL PURSUIT 13

84.990 kr.



– fyrst og   fremst

ódýr!

2839kr.
stk.

Þín eigin Þjóðsaga

2839kr.
stk.

Gula spjaldið í Gautaborg

2649kr.
stk.

Fjörfræðibók Sveppa

3189kr.
stk.

Vísindabók Villa 2

2089kr.
stk.

Jólafjör

1989kr.
stk.

Loom æðið

2419kr.
stk.

Fjársjóðskistan, Sígild ævintýri

949kr.
stk.

Disney Frozen þrautabók

2689kr.
stk.

Ótrúleg ævintýri afa 
Leitin að Blóðey

2419kr.
stk.

Disney prinsessu sögur

r.kr.krkkr..r.
ststk.ststtk.k.

a 2Vísindabók VillV kn aa aV s n a ó VVísindab illdísindabók Villaaaísindabó aVísindabók VVíVísíssiindndadabbóók VViilllala 22

BARNA- OG

UNGLINGABÆKUR
Gildistími 15.-16. desember

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Vallakór

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum



GJAFAKORT KRÓNUNNAR
Jólagjöfin sem nýtist öllum

Þú velur upphæð

að lágmarki

5.000 kr.5 00

áá rrkk

Nýtt tilboð alla daga til jóla!

AÐEINS
Í DAG

15.
DESEMBER

799kr.
kg

Verð áður 1298 kr. kg
Veislufugl með fyllingu, frosinn

38888%3333338383838383388888888888
afsláttur

1000 STK.
AÐEINS

Í BOÐI

á kronan.is

Gjafakort Krónunnar er tilvalin 
jólagjöf sem nýtist öllum heimilum, 

stórum jafnt sem smáum.

VERÐ!
FRÁBÆRT

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

EXODUS 3D  KL. 9
EXODUS 2D  KL. 5.45
MOCKINGJAY– PART 1  KL. 8 – 10.40
DUMB AND DUMBER TO  KL. 5.30 – 8 – 10.30
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D KL. 5.30
NIGHTCRAWLER  KL. 5.30

THE HOBBIT FORSÝNING  KL. 10 
THE HOBBIT LÚXUS FORSÝNING  KL. 10 
EXODUS 3D  KL. 4.30 – 8 - 11 
EXODUS 3D LÚXUS  KL. 3.30 – 6.30 
BIG HERO 6 3D  KL. 4.30 
BIG HERO 6 2D  KL. 3.15 – 5.30 
MOCKINGJAY – PART 1  KL. 8 – 10.45 
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D  KL. 3.15 
DUMB AND DUMBER TO  KL. 5.30 – 8 – 10.30 

FORSÝNING

- EMPIRE

JÓLAMYNDIN Í ÁR

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

EMPIRENEW YORK POST
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HOLLYWOOD REPORTER

EMPIRE

EMPIRE

Jólamyndin 2014y d 0d 0
Jólamyndin 2014

EXODUS 7, 10(P)

BIG HERO 6 2D 4:30

BIG HERO 6 3D 4:30

HUNGER GAMES: MOCKINGJAY 7, 10

MÖRGÆSIRNAR 2D 4:30

NIGHTCRAWLER 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

POWERSÝNING
KL. 10:00

Óskarsverð-
launaleikkon-
an Angelina 
Jolie sendi frá 
sér tilkynn-
ingu þess 
efnis að hún 
geti því miður 
ekki mætt á 
frumsýningu 
myndarinnar 

Unbroken í Los Angeles sem fer 
fram í kvöld. Ástæðan er heldur 
óvenjuleg, en leikkonan smitaðist 
af hlaupabólu. 

Hún sendi frá sér myndband 
á YouTube þar sem hún sagðist 
vera algjörlega miður sín að kom-
ast ekki og að myndin skipti hana 
gríðarlega miklu máli. Í staðinn 
yrði hún heima að klóra sér. Síð-
asta vika var heldur óheppileg 
fyrir Jolie, en ekki var nóg með 
að hún fengi hlaupabólu heldur 
var myndin hennar Un broken 
ekki tilnefnd til Gold en Globe 
verðlauna eins og spáð hafði 
verið.

Jolie með 
hlaupabólu

ANGELINA JOLIE

Allir komust í jólafíling
Hljómsveitin Baggalútur heldur sína árlegu jólatónleika í Háskólabíói og var fyrir löngu orðið uppselt. Á 
föstu dag var fullt hús, mikil jólastemning og skemmtu gestir sér konunglega. Munu þeir félagar endurtaka 
leikinn um næstu helgi og má búast við miklu jólastuði.

FÖNDURSTUND!  Þeir Kalli og Guðmundur þenja 
raddböndin.

PÍANÓMAÐURINN  Bragi Valdimar fór á kostum.

JÓLALEGT  Sviðið var einstaklega fallegt og jólalegt.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ÞAÐ SNJÓAR  Sviðsmyndin var einstaklega 
skemmtileg.

SPENNTIR  Kristján og Kjartan komu frá 
Suðurnesjum.

Í JÓLASKAPI  Björk og Guðmundur voru 
hress. 

BAGGALÚTSAÐDÁENDUR  Kristín, 
Sigurlaug og Búi voru spennt fyrir tón-
leikunum.

BAGGALÚTSBÚÐIN  Þar er til söu ýmis-
konar skemmtilegur varningur tengdur 
hljómsveitinni.

VÍGALEGUR  Sigurður Guðmundsson úr Hjálmum einbeittur á græj-
unum.

Í gær vaknaði Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson, forsætisráðherra Íslands, og 

kíkti í svarta Nike-táfýluskóinn sinn úti í 
glugga þar sem kartafla blasti við honum. 
Já, Sigmundur er búinn að vera óþekkur og 
sveinki lætur engan komast upp með slíkt 
– ekki einu sinni ráðherra. Með malt og 
Mountain Dew í glasi fór hann á Facebook 
og sagði frá jólaballi með leikskólabörnum 
þar sem jólasveinar héldu uppi fjörinu.

ÞEGAR kom að því að syngja Heims um 
ból urðu þeir bræður smeykir og Glugga-
gægir bað fólk að vakta gluggana og láta 

vita ef sæist til útsendara frá mann-
réttindaráði Reykjavíkurborgar,“ 

skrifaði Sigmundur og glotti yfir 
eigin fyndni.

ÞETTA er ekki í fyrsta skipti 
sem drepfyndni forsætis-
ráðherrann skemmtir okkur 
með óborganlegu skop-
skyni sínu á Face book. Í 
október glensaði hann með 
hríðskotabyssumálið – þó 
síðhærðir trjáfaðmarar hafi 
ekki fattað djókið.

ÞAÐ er gott að Sigmundur skemmtir sér 
í embættinu og engu líkara en að sjálfur 
Laddi hafi tekið sér bólfestu í honum, að 
minnsta kosti þegar hann loggar sig inn 
á Facebook. Ef hann nær ekki endurkjöri 
getur hann kannski sótt um vinnu hjá 
DV við að skrifa fyrir Loka. Það er samt 
spurning hvort þetta sé viðeigandi fyrir 
forsætisráðherra, þó auðvitað þurfum við 
gárunga sem skoða samtímann í spéspegli.

VÆRU ekki faglegri vinnubrögð að láta 
sprelligosa úti í bæ um brandarana? Eða 
bitra borgarfulltrúa sem fá ekki að vera 
með í neinu vegna þess að þeir höguðu sér 
illa. Þeir eru meira að segja með Sigmundi 
í flokki. Hann getur þá kannski sent þeim 
brandara sem eru ekki sæmandi ráðherra 
en mega síður fara til spillis.

ÉG stóð nefnilega í þeirri trú að það væri 
hagur forsætisráðherra og ríkisstjórnar 
hans að stuðla að sátt í samfélaginu. Eða 
að minnsta kosti að halda gagnrýnend-
um sínum „góðum“ svo hægt sé að ganga 
lengra í pólitískum fautaskap þegar þess 
þarf. Þið vitið – eiga inni smá viðskipta-
vild.

Laddi, Loki og Sigmundur



Opnunartími yfir hátíðar:
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 Maður fær bara 
kjánahroll við það að 

tala um þetta.
Dagur Sigurðsson,

Füchse Berlin og þýska landsliðinu.

visir.is
Meira um leiki 
helgarinnar

VALUR – HAUKAR
Mfl. karla

Í Vodafonehöllinni 
í kvöld kl. 19.30

Komdu að styðja strákana okkar!

Áfram Valur!

Demantar, safír og rúbín
Verð frá 158.000 kr.
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HANDBOLTI Síðustu mánuðir Dags 
Sigurðssonar hafa verið anna-
samir en auk þess að stýra þýska 
úrvalsdeildarfélaginu Füchse 
Berlin, líkt og hann hefur gert 
síðan 2009 með góðum árangri, 
var hann þann 12. ágúst sl. ráð-
inn landsliðsþjálfari Þýskalands. 
Þar er honum ætlað það verkefni 
að koma Þýskalandi úr þeim öldu-
dal sem liðið hefur verið í síðustu 
misserin.

Ráðningu Dags var vel tekið 
á flestum vígstöðvum en þó var 
ákvörðun þýska handboltasam-
bandsins að ráða þjálfara sem 
væri enn starfandi í þýsku úrvals-
deildinni gagnrýnd. Það kom Degi 
sjálfum ekki á óvart.

„Við buðum upp á umræðuna 
með þessari ákvörðun,“ segir 
Dagur við Fréttablaðið en hann 
lætur af störfum sem þjálfari 
Füchse Berlin í lok tímabilsins. 
Erlingur Richardsson tekur við 
starfinu en gengið var frá ráðn-
ingu hans í síðustu viku.

„En á meðan ég verð með bæði 
liðin þá verður þessi umræða allt-
af lifandi. Þetta var þó ákvörðun 
sem var tekin í sátt allra aðila – 
Füchse Berlin, þýska sambandsins 
og í raun deildarinnar líka – og því 
hafa hin liðin í deildinni ekki gagn-
rýnt þetta.“

Maður hlýtur að lifa veturinn af
Hann segir að sér hafi gengið 
ágætlega að sinna báðum verk-
efnum. „Við í landsliðinu fórum 
ágætlega stað í okkar riðli [í 
undan keppni EM 2016] en nú er 
einbeitingin hjá Füchse Berlin 
fram að áramótum. Eftir mótið í 
Katar verða svo 3-4 mánuðir eftir 
af tímabilinu og maður hlýtur að 
lifa það af,“ segir hann í léttum 
dúr.

Í júlí bárust þær fregnir að 
Þýskaland, sem tapaði fyrir Pól-
landi í umspilskeppninni í júní, 
færi þrátt fyrir allt á HM í Katar 

eftir að keppnisréttur Eyjaálfu var 
afturkallaður. Forráðamenn HSÍ 
á Íslandi voru ósáttir enda hafði 
Handknattleikssamband Evrópu, 
EHF, tilgreint Ísland sem fyrstu 
varaþjóð álfunnar. Þrátt fyrir 
mikil mótmæli og kæru HSÍ varð 
ákvörðun Alþjóðahandknattleiks-
sambandsins, IHF, ekki haggað. 

Það var því mikið fagnað hér 
á landi þegar IHF ákvað síðla í 
nóvember að veita Íslandi sæti 
í keppninni eftir að Barein og 
Sameinuðu arabísku furstadæm-
in drógu sig úr keppni. Liðin ósk-
uðu reyndar svo eftir því að kom-
ast aftur inn en IHF vísaði því 
umsvifalaust frá.

Ekkert svakalegt plott í gangi
„Ég er gríðarlega sáttur við að 
Ísland verði með,“ segir Dagur. 
„Þetta sýnir kannski að það var 
ekkert svakalegt plott í gangi 
þegar Þýskaland komst inn – enda 
hefur nú komið í ljós að sjónvarps-
rétturinn í Þýskalandi er í upp-
námi,“ segir Dagur en samningar 
náðust ekki á milli rétthafa keppn-
innar og þýsku ríkisstöðvanna 
ZDF og ARD. Hefur það verið 
harkalega gagnrýnt í Þýskalandi.

Ísland fór inn í C-riðil í stað 
Barein og Þýskaland í D-riðil í 
stað Ástralíu. Eins og gefur að 
skilja eru riðlarnir því mun sterk-
ari fyrir vikið en liðin úr þessum 
riðlum munu svo mætast í 16-liða 
úrslitum keppninnar.

Geðþóttaákvarðanir teknar
„Menn taka geðþóttaákvarðanir 
í þessum efnum og þessum liðum 
sem komu inn er einfaldlega raðað 

í riðla eftir hentisemi. Maður fær 
bara kjánahroll við það að tala um 
þetta,“ segir Dagur.

Næstu verkefni íslenska lands-
liðsins verða æfingaleikir gegn 
Degi og lærisveinum hans í þýska 

landsliðinu í Laugardalshöll dag-
ana 4. og 5. janúar. „Það er mjög 
spennandi og verður örugglega 
léttara yfir heimsókninni fyrst 
bæði lið eru að fara til Katar. 
Maður kemur þá ekki heim sem 

Kem ekki heim sem svikari
Dagur Sigurðsson hefur farið vel af stað í starfi  sínu sem þjálfari þýska landsliðsins þrátt fyrir miklar annir 
en hann stendur einnig í ströngu sem þjálfari Füchse Berlin. Hann er spenntur fyrir Íslandsför landsliðsins.

EINBEITTUR  Dagur Sigurðsson er í tvöföldu þjálfarahlutverki í vetur.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

HANDBOLTI Heiner Brand, fyrrum 
landsliðsþjálfari og yfirmaður hjá 
þýska handknattleikssambandinu, 
segir að Dagur Sigurðsson verði ekki 
undanskilinn gagnrýni þegar kemur 
að frammistöðu þýska landsliðsins á 
HM í Katar í janúar.

Dagur tók við landsliðsþjálfara-
starfinu í sumar eftir að Þýskaland 
féll úr leik í undankeppni HM 2015. 
Þýskaland komst svo óvænt inn í 
keppnina eftir að þátttökuréttur 
Ástralíu var afturkallaður.

„Allir þjálfarar verða dæmdir af 
árangri sínum og í því tilliti þarf 
að skoða árangur liðsins á mótinu 

í Katar,“ sagði Brand við þýska fjöl-
miðla en hann gerði Þýskaland að 
Evrópumeistara árið 2004 og heims-
meistara þremur árum síðar.

Hann telur að Þýskaland eigi að 
stefna hátt þrátt fyrir óvenjulega leið 
þess til Katar. „Þýska handknattleiks-
sambandað verður stærðar sinnar 
vegna að setja sér háleit markmið,“ 
segir Brand sem segir að Þýska-
land eigi að stefna á að komast að 
minnsta kosti í 8-liða úrslit keppninn-
ar. „Þrátt fyrir misjafnt gengi síðustu 
ára getur þýska landsliðið unnið 
hvaða andstæðing sem er á góðum 
degi.“ - esá

Dagur verður dæmdur af árangrinum

KRAFA UM ÁRANGUR  Heiner Brand 
vill að Þýskaland nái langt á HM í Katar 
í janúar. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen spilaði sinn fyrsta 
leik með Bolton í rúm fjórtán ár er hann kom inn á sem 
varamaður í markalausu jafntefli gegn Ipswich á Macron-leik-
vanginum í Bolton. 

„Mér fannst hann standa sig virkilega vel eftir að hann 
kom inn á,“ sagði Neil Lennon, stjóri Bolton, en Eiður 
Smári spilaði síðustu 30 mínútur leiksins eftir meiðsli 
miðjumannsins Darren Pratley.

„Hann fékk meira að segja áminningu sem sýnir 
að hann býr enn yfir hungri til að standa sig vel. Við 
hlökkum virkilega mikið til þess að sjá hann og Lee 
Chung-Yong spila saman þegar Eiður kemst í betra 
form,“ sagði Lennon enn fremur.

Bolton er í átjánda sæti ensku B-deildarinnar með 
23 stig að lokinni 21 umferð. Liðið mætir næst Millwall á 
föstudagskvöld. - esá

Stjórinn ánægður með Eið Smára

ÚRSLIT
OLÍSDEILD KARLA

AKUREYRI - FRAM 31-24 (13-12)
STJARNAN - ÍBV 21-22 (13-7)

Í KVÖLD
Digranes: HK - FH kl. 19.30
N1-höllin: Afturelding - ÍR kl. 19.30
Vodafone-höllin: Valur - Haukar kl. 19.30

DOMINO’S-DEILD KVENNA

BREIÐABLIK - KR 72-75 (40-31, 60-60)
HAMAR - SNÆFELL 54-96 (34-44)
GRINDAVÍK - KEFLAVÍK 79-70 (44-41)
HAUKAR - VALUR 62-54 (34-20)

STAÐAN
Snæfell 13 12 1 1010-819 24
Keflavík 13 10 3 1102-855 20
Haukar 13 10 3 930-847 20
Valur 13 7 6 976-945 14
Grindavík 13 7 6 937-914 14
KR 13 3 10 789-932 6
Hamar 13 2 11 692-970 4
Breiðablik 13 1 12 807-961 2

KÖRFUBOLTI Tíundu umferð Dom-
ino’s-deildar karla lýkur í kvöld 
þegar Stjarnan tekur á móti Njarð-
vík í Ásgarði í beinni útsendingu 
á Stöð 2 Sport. Teitur Örlygsson, 
aðstoðarþjálfari Njarðvíkur, snýr 
aftur í Garðabæinn í fyrsta sinn 
eftir að hann lét af störfum sem 
þjálfari Stjörnunnar í sumar.

„Ég hlakka fyrst og fremst til að 
hitta gott fólk,“ segir Teitur sem 
hefur beðið lengi eftir þessum leik. 
„Ég leitaði eftir þessum leik í dag-
skrá vetrarins og svo skemmir 
ekki fyrir að þetta er sjónvarps-
leikur líka. Það gerir þetta allt 
saman stærra,“ segir hann.

Teitur átti stóran þátt í þeim 
mikla uppgangi sem verið hefur 
í Stjörnunni síðustu árin. Stjarn-
an varð bikarmeistari í tvígang 
undir stjórn Teits og komst tvíveg-
is í lokaúrslitin í úrslitakeppninni. 
Liðið hafði aldrei leikið til úrslita 
í bikarnum né komist í úrslita-

keppnina áður en Teitur tók við í 
desember árið 2008, er liðið var í 
fallsæti úrvalsdeildar karla.

Liðin eru bæði með tíu stig í 
þéttum pakka um miðja deild og 
því mikilvæg stig í boði í kvöld. 
Stjörnumenn töpuðu fyrir toppliði 
KR í síðustu umferð en hafa verið 
á fínum skriði að undanförnu. 
Njarðvíkingar eru hins vegar að 
sleikja sárin eftir að hafa fallið 
óvænt úr leik gegn Skallagrími í 
16-liða úrslitum bikarkeppninnar.

„Þetta er heljarinnar pakki. 
Það eru nú tveir leikir eftir þar til 
að vetrarfríið hefst og getum við 
allt eftir gengi okkar komist upp í 
þriðja sætið eða fallið niður í það 
níunda,“ segir Teitur en Njarðvík-
ingar leita sér nú að nýjum Banda-
ríkjamanni eftir að samningi 
Dustins Salisbery var sagt upp. 
Salisbery spilar þó með Njarðvík 
fram að vetrarfríi.

„Það er óskandi að hann stígi 

upp og láti okkur þjálfarana líta 
illa út. Mér heyrist að hann vilji 
gera það sjálfur,“ segir Teitur og 
bætir við að samskiptin við Salis-
bery hafi verið góð. „Það voru 
engin leiðindi í kringum þetta 
enda algjör toppdrengur.“ - esá

Hlakka til að hitta gott fólk
Teitur Örlygsson, aðstoðarþjálfari Njarðvíkur, snýr aft ur í Garðabæinn í kvöld.

ÞJÁLFARARNIR  Teitur er aðstoðar-
þjálfari Friðriks Inga Rúnarssonar hjá 
Njarðvík. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



FOR THE WAY IT´S MADE

Öllum  Artisan 
hrærivélum fylgir fimm stykkja bökunarsett 
ásamt matreiðslubók á íslensku.

Margir litir! 
Verð frá 

kr. 84.990

Frábært úrval af nýjum vörum frá KitchenAid 
Pottar, pönnur og bökunarvörur

JAMES DYSON 
uppfinningamaður 
cyclone vacuum tækninnar.

ÖFLUGAR 
HÁGÆÐA 
RYKSUGUR

•  Mikill sogkraftur
•  Engir pokar
•  Góðar loftsíur
•  Sparar orku

Mest seldu sjálfvirku kaffivélarnar á Íslandi um árabil!

Saeco Intelia HD8751
• Sjálfvirk kaffivél
• Ketill úr ryðfríu stáli
• Kvörn úr keramík
• Panarello flóunarstútur
• Baunahólf: 300g

• Vatnstankur: 1,5 lítrar
• Korgskúffa: 10 bollar
• Þrýstingur: 15 bör
• Til heimilisnotkunar
• 1400 wött

Sjálfvirk kaffivél

ítrar
llar
r
nar

ffivél

TILBOÐ 79.990TILBOÐ 79 990TILBOÐ 79.990
FULLT VERÐ 99.990

KAUPAUKI 
1kg af Kimbo baunum fylgir 
öllum SAECO kaffivélum til jóla

I T
A

L I A N  T A S T E R
S

C
E R T I F I E D  B

Y

Hágæða blandari frá KitchenAid
Fyrir kröfuharða - margir litir

Severin KA5700  
1450w Café Caprice kaffivél sem sýður vatnið. 
Dropastoppari. Tekur  8-12 bolla.

VERÐ 16.990VERÐ 16 990VERÐ 16.990

Meðal annars:
Sleikjuarmurinn – fullkominn í baksturinn
Ísgerðarskálin – breyttu hrærivélinni í ísvél!
Pastagerðarvél – Dýrindis heimagert pasta

JÓLAGLAÐNINGURINN

Fjöldi aukahluta fyrir 
Kitchenaid hrærivélar
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 David er frábær 
markvörður, hann er 

góður að verja skot auk 
þess sem hann kemur 
boltanum vel frá sér.

Brendan Rodgers, stjóri Liverpool.

visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

www.postur.is

PAKKINN ÞINN

Komdu jólapökkunum til okkar og við komum 
þeim í réttar hendur hratt og örugglega. 
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ÚRSLIT
ENSKA ÚRVALSDEILDIN

CHELSEA - HULL 2-0
 1-0 Eden Hazard (7.), 2-0 Diego Costa (68.).

BURNLEY - SOUTHAMPTON 1-0
 1-0 Ashley Barnes (73.).

CRYSTAL PALACE - STOKE 1-1
 1-0 James McArthur (11.), 1-1 Peter Crouch (13.).

LEICESTER - MANCHESTER CITY 0-1
 0-1 Frank Lampard (40.).

SUNDERLAND - WEST HAM 1-1
 1-0 J. Gomez, víti (22.), 1-1 Stewart Downing (29.).

WEST BROM - ASTON VILLA 1-0
 1-0 Craig Gardner (72.).

ARSENAL - NEWCASTLE 4-1
 1-0 Olivier Giroud (15.), 2-0 Santi Cazorla (54.), 
3-0 Olivier Giroud (58.), 3-1 Ayoza Pérez Gutiérrez 
(63.), 4-1 Santi Cazorla, víti (89.).

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL 3-0
 1-0 Wayne Rooney (12.), 2-0 Juan Mata (40.), 3-0 
Robin van Persie (71.).

SWANSEA - TOTTENHAM 1-2
 0-1 Harry Kane (4.), 1-1 Wilfried Bony (48.), 1-2 
Christian Eriksen (89.).

STAÐAN
Chelsea 16 12 3 1 36-13 39
Man. City 16 11 3 2 33-14 36
Man. United 16 9 4 3 29-17 31
West Ham 16 8 4 4 27-19 28
Southampton 16 8 2 6 25-13 26
Arsenal 16 7 5 4 28-19 26
Tottenham 16 7 3 6 20-22 24
Newcastle 16 6 5 5 18-22 23
Swansea 16 6 4 6 21-19 22
Liverpool 16 6 3 7 19-22 21
Stoke City 16 5 4 7 18-21 19
Aston Villa 16 5 4 7 10-20 19
Everton 15 4 6 5 24-23 18
West Brom 16 4 5 7 15-20 17
Sunderland 16 2 10 4 14-24 16
Crystal Palace 16 3 6 7 19-24 15
Burnley 16 3 6 7 11-24 15
QPR 15 4 2 9 16-27 14
Hull 16 2 7 7 15-23 13
Leicester 16 2 4 10 15-27 10

Í KVÖLD
20.00 Everton - QPR Sport 2 HD

FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson og 
félagar í Swansea máttu sætta sig 
við 2-1 tap fyrir Tottenham, gamla 
félaginu hans Gylfa, í leik liðanna 
á Liberty-leikvanginum í Wales í 
gær. Daninn Christian Eriksen 
skoraði sigurmarkið undir lok 
leiksins. Swansea var þó síst lak-
ari aðilinn í leiknum.

„Við gáfum þeim ódýrt mark í 
upphafi leiksins en byrjuðum að 
skapa okkur færi eftir það. Þetta 
leit svo út fyrir að vera einstefna 
eftir að við jöfnuðum en svo feng-
um við blauta tusku í andlitið. Það 
áttum við ekki skilið,“ sagði Garry 
Monk, stjóri Swansea, en sóknar-
maðurinn Wilfried Bony komst 
nokkrum sinnum nálægt því að 
skora í leiknum.

Tottenham komst upp úr tíunda 
sætinu í það sjöunda með sigrin-
um og er nú aðeins fjórum stigum 
frá West Ham, sem er í fjórða sæti 
með 28 stig eftir 1-1 jafntefli gegn 
Sunderland á útivelli.

Efstu þrjú liðin unnu öll sína 
leiki í deildinni. Chelsea, Man-
chester City og Manchester Uni-
ted hafa verið á góðum skriði og 
virðast með sama áframhaldi lík-
leg til að stinga af. „Við erum ekki 

að hugsa um titilinn,“ sagði Louis 
van Gaal, stjóri United, eftir 3-0 
sigur á Liverpool í gær. „Ég er 
ánægður með sigurinn en það er 
þó enn heilmargt sem við getum 
bætt í okkar leik. Nú hugsum við 
bara um næsta leik.“

Frank Lampard var hetja Man-
chester City gegn Leicester og 
tryggði sínu liði 1-0 sigur. Mark-
ið var hans 175 í ensku úrvals-
deildinni og jafnaði hann þar með 
árangur Thierry Henry. Aðeins 
Alan Shearer (260 mörk), Andy 
Cole (187) og Wayne Rooney (179) 
hafa skorað fleiri. 

Arsenal hefur nú unnið þrjá af 
síðustu fjórum deildarleikjum en 
liðið hafði betur í mikilvægum leik 
gegn Newcastle, 4-1. Það hefur á 
ýmsu gengið hjá Arsene Wenger, 
stjóra Arsenal, og gagnrýnin á 
hann oft mikil. En í gær sungu 
stuðningsmenn félagsins nafn 
hans ítrekað.

„Okkar hlutverk er að vinna 
fótboltaleiki og ég skil vel að fólk 
sé óánægt þegar okkur tekst það 
ekki. 99,9 prósent stuðningsmann-
anna sýna manni virðingu þó þeir 
séu óánægðir en ég get tekist á við 
hitt 0,1 prósentið.“ - esá

Mjakast upp töfl una
Tottenham hafði betur gegn Gylfa Þór og félögum.

DANSKT SIGURMARK  Christian Eriksen skoraði sigurmark Tottenham seint í leikn-
um gegn Swansea í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Þrjú-núll gefur ekki 
alveg rétta mynd af gangi leiks 
Manchester United og Liverpool á 
Old Trafford í gær. Gestirnir byrj-
uðu leikinn af krafti og sköpuðu 
sér í heildina fleiri færi en heima-
menn. En David de Gea, mark-
vörður United, reyndist Liverpool-
mönnum óþægur ljár í þúfu í gær. 

Þessi 24 ára gamli Spánverji 
varði alls átta skot í leiknum, mörg 
hver úr upplögðum færum og átti 
að öðrum ólöstuðum stærstan þátt 
í sigri United, sem var sá sjötti í 
röð í deildinni. Raheem Sterling 
komst til að mynda þrisvar einn 
gegn de Gea í leiknum, en alltaf 
varði Spánverjinn. Hann varði 
einnig í þrígang frá Mario Balot-
elli í seinni hálfleik.

Lofaður í hástert af Rodgers
Leikmenn United voru öllu beitt-
ari fyrir framan markið en erki-
fjendur þeirra. Wayne Rooney, 
Juan Mata og Robin van Persie 
skoruðu mörk United, en sá síð-
astnefndi hrósaði de Gea í hástert 
eftir leikinn: 

„David var magnaður. Hann var 
stórkostlegur – það er ekki oft sem 
lið vinnur 3-0 og markvörður þess 
er maður leiksins,“ sagði hollenski 
framherjinn.

Brendan Rodgers, knattspyrnu-
stjóri Liverpool, jós De Gea einn-
ig lofi: „Við sköpuðum svo mörg 
færi, en David de Gea var maður 
leiksins. Hann hefur átt 4-5 svona 
leiki á tímabilinu. David er frá-
bær markvörður, hann er góður 
að verja skot, auk þess sem hann 
kemur boltanum vel frá sér.“

Eins og Rodgers sagði var þetta 
ekki fyrsti stórleikur de Gea á 
tímabilinu. Spánverjinn, sem kom 
frá Atletico Madrid sumarið 2011, 
hefur stundum verið gagnrýndur 
fyrir að „vinna“ ekki nógu marga 
leiki fyrir sitt lið, en hann hefur 
svarað þeim gagnrýnisröddum 
með glæsibrag í vetur. 

De Gea hefur haldið United á 
floti á löngum köflum og hefur 
tryggt sínu liði ófá stigin. Skemmst 
er að minnast frammistöðu hans 
gegn Everton, Arsenal, Stoke og nú 
síðast Liverpool, en í öllum þessum 
leikjum varði Spánverjinn frábær-
lega á mikilvægum augnablikum.

Aldrei með sömu varnarlínuna
Frammistaða de Gea á tímabilinu 
er aðdáunarverð, sérstaklega í 
ljósi þess að hann stendur fyrir 
aftan nýja varnarlínu í hverjum 
leik. Meiðsladraugurinn hefur 
ásótt United í vetur, og þá sérstak-
lega varnarmenn liðsins.

Til marks um óstöðugleik-
ann hefur Louis van Gaal, knatt-
spyrnustjóri United, notað 20 
mismunandi samsetningar af mið-
vörðum í vetur. Það er af sem áður 
var þegar Rio Ferdinand og Nem-
anja Vidic stóðu jafnan vaktina í 

miðri vörn United fyrir framan 
Edwin van der Saar.

De Gea á talsvert í land með að 
komast á sama stall og United-goð-
sagnir á borð við Peter Schmeichel 
og van der Saar, en hann er allt-

af að verða betri og það eru fáir 
markverðir sem standa honum 
framar í dag. De Gea er auk þess 
aðeins 24 ára og ætti því að eiga 
mörg góð ár framundan.  
 ingvithor@365.is

Spánverjinn lokaði búrinu
David de Gea átti frábæran leik í marki Manchester United þegar liðið vann Liverpool 3-0 í ensku úrvals-
deildinni í gær. Spánverjinn hefur þaggað niður í gagnrýnisröddum með frammistöðu sinni á tímabilinu.

SÁTTUR  David de Gea mátti vera ánægður með frammistöðu sína gegn Liverpool á 
Old Trafford í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY



Tufte Bambull  
Bolur barna  
MEC-38313 

Stærðir 92-140 

7.950 

Tufte Bambull  
Buxur barna    
MEC-38303 

Stærðir 92-140 

6.950

Tufte Bambull  
Bolur dömu  
MEC-38266 

Stærðir S-XL 

12.950 

Tufte Bambull  
Buxur dömu    
MEC-38261 

Stærðir S-XL 

11.950

Tufte Bambull  
Buxur herra    
MEC-38271 

Stærðir S-XXL 

11.950

Tufte Bambull  
Bolur herra    
MEC-38276

Stærðir  S-XXL 

12.950

mbull 
rna  

140 

Umhverfisvæn framleiðsla Frábær öndunBakteríudrepandiEinstök mýkt

Bambull ullarnærföt 

Bambull er samsett úr tveimur orðum: 

bambus og ull. Bambull er tveggja laga 

efni sem unnið er úr bambus og hágæða 

merino ull. Innra lagið sem liggur við húðina 

er úr bambus sem er einstaklega mjúkur, 

dregur í sig raka og hamlar bakteríuvexti 

sem veldur ólykt í fatnaði. Ytra lagið er úr 

merino ull sem gerir flíkina hlýja á köldum 

dögum. Í öllum saumum er passað að 

bambusinn liggi að húðinni. Bambull hentar 

vel bæði í frístundir og vinnu og heldur hita 

á líkamanum jafnvel þó þú blotnir. Þetta eru 

ullarnærfötin fyrir kröfuharða og þá sem 

hafa viðkvæma húð því ullin liggur aldrei 

upp við líkamann. 

 
Bambull: 52% bambus, 

39% merino ull, 9% nylon
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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

Skútuvogi 1c  104 Reykjavík  Sími 550 8500  Fax 550 8510  www.vv.is

NÝTT Á ÍSLANDI

Ford rafmagns-
handverkfæri

Þessi ágætu rafmagnshandverkfæri eru 
óskaverkfæri fyrir alla handlagna að 

eiga á heimilinu. Kærkomin gjöf.

Slípirokkur
• 125 mm
• 1200 w
Verð: 9.475 kr.

Stingsög
• 650 w
Verð: 5.961 kr.

Skrúfborvél
Hleðsluvél 18V 1,5Ah 
• 2 rafhlöður Li-Ion 
Verð: 19.955 kr.

ÖFLUG OG ÓDÝR
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11.20 How to Make an American 
Quilt 
13.15 The Magic of Bell Isle 
15.05 LOL 
16.40 How to Make an American 
Quilt 
18.35 The Magic of Bell Isle 
20.25 LOL 
22.05 The Cold Light of Day 
01.00 Chronicle 
02.25 The Cold Light of Day 

17.00 Strákarnir 
17.25 Friends
17.50 2 Broke Girls
18.15 Modern Family
18.40 Two and a Half Men
19.05 Sjálfstætt fólk 
19.40 Eldsnöggt með Jóa Fel 
20.15 Sisters
21.00 The Americans
21.45 The Tudors
22.30 The Blacklist
23.10 Grimm
23.55 Sjálfstætt fólk 
00.30 Eldsnöggt með Jóa Fel 
01.05 Sisters
01.45 The Americans
02.25 The Tudors
03.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.22 Kalli á þak-
inu 07.47 Töfrahetjurnar 08.00 Ljóti andarung-
inn og ég  08.25 Latibær  08.47 Tommi og Jenni 
08.54 Tom and Jerry 09.00 Dóra könnuður 09.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.45 Doddi litli 
og Eyrnastór 09.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 10.00 Áfram Diego, áfram! 10.24 Svampur Sveins 
 10.45 Elías 10.55 UKI 11.00 Ofurhundurinn 
Krypto  11.22 Kalli á þakinu 11.47 Töfrahetjurnar 
 12.00 Ljóti andarunginn og ég  12.25 Latibær 
 12.47 Tommi og Jenni  12.53 Tom and Jerry 
13.00 Dóra könnuður 13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 13.45 Doddi litli og Eyrnastór 13.55 
Rasmus Klumpur og félagar  14.00 Áfram Diego, 
áfram! 14.24 Svampur Sveins  14.45 Elías 14.55 
UKI 15.00 Ofurhundurinn Krypto  15.22 Kalli á 
þakinu 15.47 Töfrahetjurnar  16.00 Ljóti andar-
unginn og ég  16.25 Latibær  16.47 Tommi og 
Jenni 16.53 Tom and Jerry 17.00 Dóra könn-
uður  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 Arthúr 2 
20.45 Sögur fyrir svefninn

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama 
21.00 Fyrirtækjaheimsókir 21.30 Stormað

16.55 Wipeout 
17.40 Welcome to the Family
18.05 One Born Every Minute  UK
19.00 The Amazing Race
19.45 The Goodwin Games
20.10 Mind Games
21.00 The Glades
21.50 The Vampire Diaries
22.35 Pretty Little Liars
23.20 Treme
00.20 Southland
01.00 The Amazing Race
01.45 The Goodwin Games
02.10 Mind Games
02.50 The Glades
03.35 The Vampire Diaries
04.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
15.00 Judging Amy 
15.40 Design Star 
16.25 The Good Wife
17.05 Red Band Society 
17.50 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 
21.45 CSI  Vinsælasta spennuþáttaröð 
frá upphafi þar sem Ted Danson fer fyrir 
harðsvíruðum hópi rannsóknardeildar 
lögreglunnar í Las Vegas. 
22.30 The Tonight Show  Martin 
Freeman úr Fargo-þáttunum er gest-
ur kvöldsins ásamt Megan Mullally sem 
margir muna eftir úr gamanþáttunum 
Will & Grace.
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

16.35 Skólaklíkur
17.20 Spurt og sprellað
17.25 Um hvað snýst þetta allt?
17.30 Jesús og Jósefína
17.50 Turnverðirnir
18.05 Jólasveinarnir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Orðbragð
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Munaðarleysingjar í nátt-
úrunni
21.00 Víkingarnir
21.45 Jólin hjá Claus Dalby
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið
22.50 Michael Jackson:  Síðasti tón-
leikatúrinn (This is it (Michael Jackson)) 
Goðsögnin Michael Jackson á hápunkti 
frægðar sinnar. Einlægur, metnaðargjarn 
og hreif heimsbyggðina með sér hvert 
sem hann fór. Heimildarmynd frá 2009 
um vinnuna, undirbúninginn og úthald-
ið á bak við tónleikaröð til London. e.
00.35 Hæpið
01.05 Kastljós
01.30 Fréttir
01.45 Dagskrárlok

08.00  PGA Tour 2014 12.00  PGA Tour Latino-
america 12.25  Golfing World 2014 13.15  PGA 
Tour 2014 - Highlights 14.10  PGA Tour 2014 
18.10  Golfing World 2014 19.00  2014 PGA 
Tour Year in Review 19.55  PGA Tour 2014 23.55  
2014 PGA Tour Year in Review

07.00 Swansea - Tottenham  
08.40 Man. Utd. - Liverpool  
11.30 Crystal Palace - Stoke
13.10 Sunderland - West Ham
14.50 Bolton - Ipswich
16.30 Swansea - Tottenham
18.10 Man. Utd. - Liverpool
19.50 Everton - QPR  Bein útsending
22.00 Messan  
23.15 Football League Show 2014/15
23.45 Everton - QPR

07.00 Fuchse Berlin - RN Löwen
08.25 Real Sociedad - Athletic 
Bilbao  
12.25 Besiktas - Tottenham  
14.15 Evrópudeildarmörkin  
15.05 Real Sociedad - Athletic 
Bilbao
16.45 Fuchse Berlin - RN Löwen
18.10 NBA Home Video - 2003 Spurs  
19.00 Stjarnan - Njarðvík  Bein út-
sending
21.00 Spænsku mörkin 14/15
21.30 Almería - Real Madrid  
23.10 Stjarnan - Njarðvík

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.05 Wonder Years
08.30 2 Broke Girls
08.50 Mom
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.15 Fókus
10.45 The Politician‘s Husband
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar 
13.00 Mistresses
13.45 American Idol
15.15 ET Weekend
16.05 Villingarnir 
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 The Newsroom  
21.25 Peaky Blinders  
22.30 Rush  
23.15 Modern Family
23.45 Stalker
00.30 The Strain
01.15 Tiny Furniture 
02.50 21 & Over 
04.20 Peaky Blinders
05.20 Mike and Molly
05.40 Fréttir og Ísland í dag 

Stöð 2 kl. 20.15 
The Newsroom 
– lokaþáttur
Þriðja röðin af þessum 
mögnuðu og dramatísku 
þáttum sem gerast á 
kapalstöð í Bandaríkj-
unum og skarta Jeff  
Daniels í hlutverki 
fréttalesara stöðvar-
innar.

Bylgjan kl. 
10.00
Ívar Guð-
mundsson
Ívar mætir 
ferskur eft ir 
helgina og 
kemur þér í 
rétta gírinn 
fyrir vikuna.

Mike And Molly 
STÖÐ 2 KL. 19.50 Frábær gaman-
þáttaröð um turtildúfurnar Mike Biggs 
og Molly Flynn. Í þáttunum fylgjumst 
við með þeim en það skiptast á skin og 
skúrir í sambandinu og ástin tekur á sig 

hinar ýmsustu myndir.

Mindy Project
STÖÐ 2 KL. 19.25 Gamanþáttaröð um 
konu sem er í góðu starfi  en gengur illa 
að fóta sig í ástarlífi nu. Mindy er ungur 
læknir á uppleið en rómantíkin fl ækist 
fyrir henni og samskiptin við hitt kynið 
eru fl óknari en hún hafði ímyndað sér.

Eldsnöggt með Jóa Fel
GULLSTÖÐIN KL. 19.40 Sérstök 
hátíðarútgáfa. Að þessu sinni sýnir hann 
hvernig á gera villisveppasúpu með 
heimalöguðu brauði. Hann eldar fyrir 
okkur suðræna svínasteik, hægeldaða 
með appelsínu og kanilrauðkáli ásamt 
sósu og brúnuðum kartöfl um og heima-
lagaðri eplaköku.



Nettur og góður hvíldarstóll með 
háu baki og stillanlegum hnakkapúða 

Léttur og smekklegur sófi.
Kemur í fjórum stærðum.

Glæsilegur og virkilega 
vandaður svefnsófi frá Ítalíu.

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

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

Diva tungusófi

Nánari upplýsingar og vöruúrval má sjá á heimasíðu Lúr - www.lur.is 

Ezzy Espace

Yuni Demetra svefnsófi

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

Fáanlegur einnig sem hvíldarstóll. Margir litir í boði.
Fáanlegur bæði raf- eða handstýrðir.

Mobius

Mjög góður 3ja sæta hvíldarsófi. Alklæddur leðri 
eða vönduðu tau áklæði. Margir litir í boði.

Edwin

 
Frábær 3ja sæta hvíldarsófi. Öll sæti stillanleg hand- eða
rafstýrð. Til í mörgum litum. Klæddur leðri eða tauáklæði.

Isabella

Jólatilboð
á völdum vörum
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„Þetta voru áhrifavaldar hjá 
okkur, það er ekki spurning,“ segir 
Ingó Geirdal, söngvari Dimmu, en 
sveitin mun troða upp ásamt Bubba 
Morthens í Hörpunni í mars og 
flytja plöturnar Geislavirkir með 
Utangarðsmönnum og Lily Marl-
ene með Das Kapital, gömlum 
pönksveitum Bubba. 

„Ég og Silli Geirdal, bróðir minn 
og bassaleikari Dimmu, vorum 
fremst á einum fyrstu tónleik-
um Egós á Lækjartorgi árið 1982 
sem teknir voru upp fyrir Rokk í 
Reykjavík. Ég náði aldrei að sjá 

Utangarðsmenn á tónleikum en 
ég sá Egó oft og Das Kapital líka. 
Ég myndi segja að þetta hafi verið 
fyrstu rokkhljómsveitir Íslands 
sem manni fannst hættulegar, 
menn voru reiðir og með meining-
ar. Textarnir voru sterkir og það 
var kraftur í þeim,“ segir Ingó. 
„Það var mikið talað um að fólk 
vissi ekki við hverju maður mætti 
búast á Utangarðsmanna-tónleik-
um, þeir jafnvel slógust á sviði.“

Þarna fær Bubbi líka einstakt 
tækifæri til að syngja lög sem hann 
hefur ekki sungið síðan á níunda 

áratugnum en að sögn Ingós verð-
ur Dimmu-keimur yfir lögunum. 
„Það var hugmynd Bubba að gera 
það þannig,“ segir hann. - þij

Dimma og Bubbi spila pönk saman
Munu fl ytja plötur Utangarðsmanna og Das Kapital í Hörpunni á komandi ári.

BUBBI OG DIMMA  Gamla pönktónlist 
Bubba var mikill áhrifavaldur fyrir 
 sveitina.  MYND/SPESSI

 Ég myndi segja að 
þetta hafi verið fyrstu 

rokkhljómsveitir Íslands 
sem manni fannst hættu-

legar, menn voru reiðir 
og með meiningar. 

„Mér var sagt að það væri mikið 
mál að fá mynd birta þarna, svo 
ég bara prófaði að senda hana inn. 
Myndin var svo birt, sem er alveg 
frekar merkilegt þar sem þetta er 
Vogue,“ segir Viðar Logi Kristins-
son, 19 ára nemi í Menntaskólanum 
á Akureyri og áhugaljósmyndari.

 „Áhuginn kviknaði þegar ég 
fékk mér Photoshop í tölvuna 
sem ég fékk við fermingu og fór 
að fikta við að breyta myndum, 
en gat alveg gleymt mér við það 
tímunum saman. Svo safnaði ég 
mér fyrir minni fyrstu myndavél, 
Canon 500D, og þá varð ekki aftur 
snúið,“ segir Viðar. 

Það var svo þegar hann komst á 
skrá hjá Eskimo models sem áhug-
inn á tískuljósmyndum kviknaði. 
„Þá sá ég hvernig vinnan var fyrir 
aftan myndavélina og ég varð gjör-
samlega heillaður,“ segir hann. 

Viðar er uppalinn á Dalvík og 
starfaði í fiskvinnslu í nokkur 
sumur þegar hann var yngri. „Ég 
er mjög þakklátur fyrir þessa 
vinnu í dag. Þarna gat maður stað-
ið í færibandavinnu, hlustað á tón-
list og látið hugann reika og ég vil 
meina að ég hafi fengið margar af 
mínum bestu hugmyndum í fisk-
vinnslunni,“ segir hann og hlær. 

Viðar lýsir stílnum sínum sem 
smá goth-ískum, en þó litríkum. 
„Mér leiðist hefðbundin ljósmynd-
un þar sem mér finnst hún ekki 
sýna nóg. Það er skemmtilegast 
að mynda fólk og fanga persónu-
leika þess og tilfinningar á mynd. 
Ég reyni að sækja ekki innblást-
ur í verk annarra, heldur í tónlist, 
liti og náttúruna,“ segir Viðar og 
bætir við að fallega umhverfið sem 
hann ólst upp í hafi haft hvað mest 
áhrif á hann. „Það er ómetanlegt 
að hafa fengið að alast upp þarna í 
skapandi frelsi, öryggi og fallegu 
umhverfi.“ 

Eftir menntaskóla hyggst Viðar 
fara út og læra ljósmyndun. „Mig 

Nítján ára með ljós-
mynd í ítalska Vogue
Viðar Logi Kristinsson, nítján  ára áhugaljósmyndari frá Dalvík, fékk mynd eft ir 
sig birta á síðu tískutímaritinu Vogue á Ítalíu. Þakklátur að hafa unnið í fi ski.

„O, Come All Ye Faithful með King’s 
College Choir.“
Atli Bollason fjöllistamaður

JÓLAPLATAN

HÆFILEIKARÍKUR 
 Viðar Logi á svo 
sannar lega framtíðina 
fyrir sér.
MYND/VIÐAR LOGI KRISTINSSON

ANNAÐ SJÓNARHORN  Skemmtilegt og 
öðruvísi sjónarhorn í þessari mynd.
 MYND/VIÐAR LOGI KRISTINSSON

 Áhuginn 
kviknaði 

þegar ég fékk 
mér Photo-

shop í tölvuna 
sem ég fékk 

við fermingu 
og fór að fikta við að 

breyta myndum.

„Ég hef verið að gera þetta síðustu ár í lokaðri 
grúppu með félaga mínum. Hann var svo upptekinn 
núna þannig ég fór bara sjálfur eitthvað að dandal-
ast með þetta,“ segir Kári Martinsson Regal, sem í 
desember teiknar eina mynd á dag í formi jóladaga-
tals. 

Á myndum Kára eru dagsetningar hvers dags sett-
ar í jólabúning og tölustafirnir meðal annars færðir 
í búning kerta, jólastafa, kaffikönnu og seglskútu.

Kári starfar sem grafískur hönnuður hjá PORTi 
hönnun og segir dagatalið kjörna leið til þess að 
kalla fram bros og halda sér í æfingu.

Myndirnar teiknar Kári yfir sjónvarpinu með 
börnunum sínum þremur. „Ég ákvað þegar ég byrj-
aði að teikna allar myndirnar á eitt A3-blað. Ég er 
farinn að hafa smá áhyggjur af plássleysi en það 
þýðir líka að ég má ekki gera mörg mistök.“ Daga-
talið verður vafalaust tilkomumikið í lok aðventunn-
ar en þetta er í fyrsta skipti sem Kári teiknar allar 
myndirnar á eitt blað.

Hann segir börnin hafa gaman af uppátæki föður 
síns. „Börnin hafa mjög gaman af þessu og bekkjar-

systkini dóttur minnar líka. Maður finnur alveg 
að það er komin smá svona pressa á mann þannig 
maður reynir að vera búinn að setja þetta inn fyrir 
svona níu, tíu á morgnana,“ segir Kári, sem birtir 
myndirnar á Instagram-síðu sinni. - gló

Ein mynd á dag fram að jólum
Kári Martinson Regal teiknar fyrir framan sjónvarpið með börnunum. 

DAGATALIÐ  Freyja, Kári, Arngrímur og Snæbjörn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

langar að einbeita mér að tísku-
ljósmyndun. Ég hef gert nokkra 
tískuþætti fyrir stór tímarit hér 
heima, ásamt einu stærra verkefni 

úti sem ég get því miður ekki sagt 
meira um. En þetta er það sem ég 
vil gera,“ segir hann.
  adda@frettabladid.is

Laugavegi 176   Glerártorgi   lindesign.is

Birki rúmföt

Verð 9.990 kr

Jólatilboð

Áður 13.490 kr

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
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Komið og gerið frábær jólainnkaup!

Höfðabakki 9

500,- 1.500,- 2.000,- 4.900,-
Margir litir og stærðir

500,-
Margir litir og stærðir

Margir litir og stærðir Margir litir og stærðir Margir litir og stærðir

2.000,-1.500,-1.000,-

Herra, dömu, stutterma 
og síðermaMargir litir og stærðir Margir litir og stærðir
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OPIÐ VIRKA DAGA KL. 11–18  •  LAUGARDAGA KL. 11–16  •  HLÍÐASMÁRA 1  •  201 KÓPAVOGUR  •  534 7777  •  modern.is 

Koparbakki 38 cm  /  Verð 7.990 kr. 

Cucu 33 cm /  Verð 12.900 kr. 

Hreindýr h39 cm / Verð 9.900 kr.

Waxinelight kertahús /  Verð 2.900 kr. Kastehelmi 35cl  /  Verð 3.790 kr. Omaggio vasar   /  Verð frá 3.990 kr. 

Essence bjórglös, 48 cl, 2 stk.  /  Verð 4.900 kr.Aalto trébretti / Verð frá 7.990 kr.

Gefðu fallega 
hönnun úr Módern

MARGAR 
STÆRÐIR

Góð hönnun gerir heimilið betra
Við leggjum mikinn metnað í að bjóða aðeins vandaðar vörur og tefla fram því besta 

í evrópskri hönnun. Úrvalið einkennist af fallegri og fjölbreyttri hönnun sem stenst 

tímans tönn. Markmið okkar er að aðstoða viðskiptavini við að fegra heimili sín.

Urbania kertahús frá Kähler / Verð frá 6.490 kr.



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Lok, lok og læs hjá De Gea | Sjáðu 

mörkin
2 Ekkert ferðaveður í dag: Mikil ófærð 

víða um land
3 Togarar sigla undan dökkrauðri 

ölduspá
4 Réðust á 13 ára stúlku og mömmu 

hennar
5 Kirkjuheimsóknir erfi ðar fyrir börn 

sem fara ekki með

Nettilboð 
3.980,-kr

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

TILBOÐ
REKKJUNNAR!

JÓLA
A
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h

! 
1
5
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.

9.030 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
34.950 kr.

JÓLATILBOÐ 
VINSÆLU 

BELLANA-LÖKIN
Á 20% AFSLÆTTI 

TIL JÓLA!

H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

Ekki sátt við vinina á 
Snapchat
„Þarf að taka til í Snappinu. Á óþægi-
lega mikið af MU-vinum með mikla 
tjáningarþörf.“ Þessa fleygu setningu 
birti Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
fyrrverandi menntamálaráðherra og 
varaformaður Sjálfstæðisflokksins, á 
Twitter í gær. Þorgerður er gallharður 
FH-ingur og mikill stuðningsmaður 
Liverpool, en þeir þurftu að lúta í 
lægra haldi fyrir erkifjendum sínum 
í Manchester 
United 3-0 
í viðureign 
liðanna í gær. 
Það hefur því 
verið heldur erfitt 
að vera Liverpool-
manneskja í 
gær og hafa 
vinir hennar sem 
halda með Manc-
hester vitað af 
því þegar þeir 
sendu henni 
sigurskilaboð 
á Snapchat.  
 - asi

Leikur í dýr ustu þáttaröð 
Íslands
„Þetta er ekki stórt hlutverk en ég 
leik karakter sem heitir Soffía. Ég 
er hálfnuð með tökurnar og mun 
klára eftir áramót,“ segir söng- og 
leikkonan Salka Sól Eyfeld í hljóm-
sveitinni Amabadama, en hún fer 
með lítið hlutverk í sjónvarpsþátta-
röðinni Ófærð í leikstjórn Baltasars 
Kormáks. „Ég ætlaði nú að draga 
mig út úr leiklistinni, en fékk þetta 
hlutverk sem ég gat ekki neitað,“ 
segir hún. Þættirnir eru þeir dýrustu 

sem framleiddir hafa 
verið hér á Íslandi, en 

handritshöfundar 
eru þeir Sigurjón 
Kjartansson, Ólafur 
Egilsson, Jóhann 
Ævar Grímsson 
og Bretinn Clive 
Bradley. Stefnt 
er að því að 
sýna þáttaröð-
ina á næsta 
ári. 
 - asi

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 
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