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öryggisMál „Þetta sýnir að sam-
starfssamningar um leit og 
björgun á norðurslóðum, og sam-
æfingar eins og haldnar hafa verið 
undanfarin ár með það að mark-
miði að æfa viðbrögð við því að 
skip með fjöldann allan af farþeg-
um verði fyrir skakkaföllum, eru 
nauðsynlegar og eiga fullan rétt 
á sér,“ segir Ásgrímur L. Ásgríms-
son, framkvæmdastjóri aðgerða-
sviðs hjá Landhelgisgæslunni.

Mannbjörg varð í erfiðri og 
flókinni björgunaraðgerð á vegum 
breska sjó- og flughersins  við 
Falklandseyjar á miðvikudag. Þá 
kviknaði í vélarrúmi Le Boréal, 
10.000 tonna fransks skemmti-
ferðaskips í eigu fyrirtækisins 
Compagnie du Ponant. Farþegar 
og áhöfn, alls 347 manns, þurftu 
að yfirgefa skipið við mjög erfiðar 
aðstæður.

Le Boréal hefur mörg undan-
farin sumur verið í siglingum við 
Íslandsstrendur með erlenda far-
þega og gert út frá Hafnarfirði, en 
frá Reykjavík síðastliðið sumar. 
Skipið yfirgaf landið síðast 13. 
ágúst eftir að hafa um skeið siglt á 
milli fjölda staða hér á landi, með 
viðkomu meðal annars á Grund-
arfirði, Ísafirði og Akureyri.

Ásgrímur bætir við að björg-
unaræfingar hafi sýnt fram á 
nauðsyn þess að á hafsvæðinu 

umhverfis Ísland sé til staðar 
öflug björgunarmiðstöð sem 
tekið getur á móti og þjónustað 
björgunartæki, björgunarlið og 
ef til vill í framhaldinu skipbrots-
fólk sem þarf að koma fyrir áður 
en hægt er að koma því til síns 
heima.

Í fréttatilkynningu frá breska 
varnarmálaráðuneytinu segir 
Michael Fallon, varnarmála-
ráðherra Breta, að samhæfðar 
aðgerðir flota og flughers hafi 
„komið í veg fyrir harmleik“.

Öllu var tjaldað til í aðgerðum 
flota og flughers; fjórar þyrlur 
voru sendar á slysstað, tvær flug-
vélar, herskip auk tveggja stórra 
dráttarbáta.

Ásgrímur segir björgunaraðila 
hér standa að aðgerðum á líkan 
hátt og við björgun fólksins á Le 
Boréal. Varðskipin yrðu þegar 
send af stað – og þyrlur ef skipið 
væri ekki of langt frá landi. Eins 
yrði öllum nálægum skipum 
þegar beint á slysstað og kallað 
eftir aðstoð danskra varðskipa 
sem hafa þyrlu um borð.

Ásgrímur ítrekar mikilvægi þess 
að hér sé til staðar viðbragðsgeta, 
til dæmis varðskipið Þór sem 
hefur dráttargetu til að bjarga 
skipi eins og Le Boréal en stór 
úthafsdráttarskip eru hér ekki að 
staðaldri.  - shá / sjá síðu 10

Háski skemmtiferðaskips 
er áminning til Íslendinga
Mannbjörg af 10.000 tonna skemmtiferðaskipi, sem  hefur verið fastagestur hér 
við land, er til marks um mikilvægi alþjóðlegs samstarfs Íslands um leit og björg-
un. Þörf fyrir björgunarmiðstöð á Íslandi segir yfirmaður hjá Landhelgisgæslunni.

SÖGURNAR 
SEM EKKI 

MÁTTI SYNGJA

Gjafakort

Gjafakort í Borgarleikhúsið er 
ávísun á einstaka kvöldstund  
sem aldrei gleymist. 

BORGARLEIKHÚSSINS

borgarleikhus.is  

Fréttablaðið í dag

lÍfið Ólafur seldi Simon Cowell 
réttinn.  24-26

skoðun Tal forsetans ekki til 
þess fallið að koma í veg fyrir að 
innflytjendur verði fyrir aðkasti 
að ósekju, segir Guðmundur 
Andri. 13 

sport Tveir íslenskir Evrópu-
meistarar í MMA. 14

2 sérblöð l fólk  l  fasteignir
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

108 
skemmtiferðaskip komu til 
hafnar í Reykjavík í sumar

Þrjátíu kindur settar út í Elliðaey  Fjárbændur og úteyjakarlar fóru með um þrjátíu kindur út í Elliðaey á föstudag. Þar hefur verið svo lítið um fé undanfarin misseri að úteyjakarlarnir sögðu 
nauðsynlegt að fá fleira fé þangað til að halda við rollustígum og koma í veg fyrir að baldursbráin yxi þar mikið. Band var sett um kindurnar, þeim lyft úr bátnum og síðan teymdar af stað. 
Ekki þurfti að hjálpa þeim nema fyrstu metrana, eftir það sáu þær um sig sjálfar og gengu þangað sem grasið er. Mynd/Óskar P. Friðriksson

Þetta sýnir að 
samstarfssamningar 

um leit og björgun á norður-
slóðum, samæfingar, eins og 
haldnar hafa verið undan-
farin ár með það að mark-
miði að æfa viðbrögð við því 
að skip með fjöldann allan af 
farþegum verði fyrir skakka-
föllum, eru nauðsynlegar og 
eiga fullan rétt á 
sér.
Ásgrímur L. 
Ásgrímsson, 
framkvæmdastjóri 
aðgerðasviðs hjá 
Landhelgisgæslunni.



Suðvestan og vestan 15-23 m/s, hvassast 
syðst á landinu, víða skúrir eða slydduél, en 
hægara og bjart með köflum fyrir austan. 
Kólnandi veður þegar líður á daginn, fyrst 
norðvestantil og fara þá skúrirnir yfir í él.  
Sjá Síðu 18

Veður

félagSmál Lýðheilsusetrið Ljós-
brot er nýtt fyrirtæki sem býður 
ungu fólki á aldrinum 18 til 25 ára 
dagsmeðferð eða endurhæfingu. 
Prógrammið byggir á HOLOS-kerf-
inu sem lítur til manneskjunnar í 
heild sinni. Mikill áhugi er á því að 
sögn Elísabetar Gísladóttur, fram-
kvæmdastjóra Lýðheilsusetursins, 
bæði af hálfu ungs fólks sem vantar 
aðstoð og fagfólks sem vill hjálpa.

Elísabet stofnaði Lýðheilsusetrið 
ásamt Ölmu Rut Lindudóttur  og 
Kolbrúnu Ingibergsdóttur, allar 
höfðu þær unnið í Götusmiðjunni. 
Hugmyndin að prógramminu spratt 
upp þegar þeim varð ljóst að ekkert 
tæki við krökkum að vímuefnameð-
ferð lokinni.

„Þau eru full af von og langar að 
takast á við lífið. Oft á tíðum eru 
þetta krakkar sem eru af annarri og 
þriðju kynslóð svokallaðra „kerfis-
fræðinga“, sem þekkja ekki mikið 
annað heldur en að þurfa á félags-
hjálp að halda,“ segir Elísabet. 
Markmiðið með prógramminu er 
að brjóta vítahringinn.

Lýðheilsusetrið er til húsa í Síðu-
múla og býður upp á  þrjár átta 
vikna lotur sem eru miskrefjandi. 
„Við sækjum þau á morgnana, og 
þau fara í prógramm þar sem þau fá 
bæði sálgæslu, áfallahjálp og með-
ferð við fíkn. Síðan styðjum við þau 
með áherslu á næringu, hreyfingu, 
líðan og lífsstíl sem fylgir lýðheilsu-
legu markmiði,“ segir Elísabet.

Þátttakendum  er meðal annars 
boðið upp á fjármálalæsi, líkams-
rækt, listþerapíu, og náms- og starfs-
ráðgjöf sem metur áhugasvið þeirra.

„Það er markmið okkar að þau 

verði sjálfbær eftir að þau koma frá 
okkur,“ segir Elísabet. Hún bætir við 
að þátttakendur hafi áhrif á að móta 
prógrammið. „Það eru margir sem 
koma að þessum pakka til að gera 
hann heilan og hann verður alltaf í 
þróun til að mæta nýjum kröfum.“

Þjónustan er ekki einungis í boði 
fyrir ungt fólk með vímuefnavanda, 
heldur einnig fyrir krakka sem hafa 
til dæmis dottið út úr framhaldsskóla.

„Þjónustan er formlega að fara af 
stað um þessar mundir, en nú þegar 
eru fimm einstaklingar á fjórðu viku 
í lotunni,“ segir Elísabet.

Yfir þrjátíu sjálfboðaliðar, meðal 
annars læknar, áfengisfræðingar og 
félagsráðgjafar koma að starfsem-
inni. Lýðheilsusetrið er fjármagnað 
af styrkjum frá einstaklingum og 

fyrirtækjum. Næsta skref er að kynna 
starfsemina fyrir sveitarfélögum og 
ríkinu og leita til samninga við þau. 
saeunn@frettabladid.is

Götusmiðjukonur gera 
unga í vanda sjálfbæra
Þrír fyrrverandi starfsmenn Götusmiðjunnar hafa komið á fót úrræði fyrir ungt 
fólk með fjölþættan vanda. Byggt er á kerfi sem lítur til manneskjunnar í heild.  
Í boði er meðal annars áfallahjálp, meðferð við fíkn og leiðsögn í fjármálalæsi 

Hellisbúinn selur hangilæri

 Stærsti matarmarkaður landsins, Matarmarkaður Búrsins, fór fram í Hörpu um helgina. Eiður E. Kristinsson var staddur á markaðnum og seldi 
kjötvörur úr búi sínu undir merkinu Hellisbúinn Hrólfsstaðahelli. Meðal þess sem hann var að selja var hangilæri. Fréttablaðið/SteFán

Varnarmál David Cameron, for-
sætisráðherra Bretlands, hyggst 
leggja tillögu fyrir breska þingið 
á næstu dögum um loftárásir gegn 
hryðjuverkasamtökunum ISIS í 
Sýrlandi. Áætlað er að árásirnar 
hefjist fyrir jól samkvæmt heim-
ildum Telegraph.

Í frétt á vef blaðsins kemur fram 
að Cameron muni fara til Parísar í 
dag til að ræða hernaðaráætlunina 
við François Hollande Frakklands-
forseta. Þá mun Vladimir Pútín 
Rússlandsforseti fara til Íran til 
að ræða ástandið við yfirvöld 
þar. Í kjölfarið mun Hollande svo 
halda til fundar við Barack Obama 
Bandaríkjaforseta í Washington 
til að ræða hertar aðgerðir Banda-
ríkjanna gegn ISIS.

Öryggisráð Sameinuðu þjóð-
anna samþykkti einróma í vikunni 
að stórefla aðgerðir gegn ISIS eftir 
hryðjuverkaárásirnar í París.

Þá hélt Obama Bandaríkjafor-
seti blaðamannafund í Malasíu í 
gær þar sem hann sagði að alþjóð-
legt bandalag gegn ISIS myndi ekki 
gefast upp fyrr en samtökin hefðu 
verið upprætt.

Þá ítrekaði  hann afstöðu sína 
um að Bandaríkin tækju við Sýr-
lenskum flóttamönnum og minnti 
á að þeir væru einfaldlega venju-
legt fólk í leit að öruggu skjóli. 
- sg, srs

Bretar ætla að 
hefja loftárásir 
fyrir jól

David Cameron leggur tillögu fyrir 
breska þingið á næstu dögum um loft-
árásir gegn iSiS. nOrDiCPHOtOS/aFP

menning Bæjarráð Hveragerðis-
bæjar samþykkti á fimmtudag-
inn að úthluta lóðinni Austur-
mörk 6, 8 og 10 til umráða undir 
safn um íslenska hestinn.
 „Mjög flott hugmynd sem ég 
efast ekki um að verður vinsæl 
á meðal ferðamanna, íslenskra 
sem erlendra,“ segir Aldís Haf-
steinsdóttir, bæjarstjóri Hvera-
gerðisbæjar, á bloggsíðu sinni.
 Áður voru uppi áform um að 
byggja björgunarmiðstöð á lóð-
inni á Austurmörk en ekki verður 
af því. Bæjarráð samþykkti því að 
úthluta Sigurbirni Viktorssyni og 
Viktori Sveinssyni lóðinni þegar 
formleg umsókn og tilskilin gögn 
liggja fyrir sem á að vera í síðasta 
lagi 1. desember.  - sg

Íslenskir hestar 
fá sitt eigið safn 
í Hveragerði

lýðheilsusetrið ljósbrot býður ungu fólki sem glímir við margs konar vanda náms- 
og starfsráðgjöf. Fréttablaðið/VilHelm 

Oft á tíðum eru 
þetta krakkar sem 

eru af annarri og þriðju 
kynslóð svokallaðra „kerfis-
fræðinga“, sem þekkja ekki 
mikið annað heldur en að 
þurfa á félags-
hjálp að halda.

Elísabet Gísladóttir, 
framkvæmdastjóri 
Lýðheilsusetursins.
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12 viðurkenndir þjónustuaðilar um allt land 
Fáðu ókeypis tíu punkta yfirferð hjá þjónustuaðilum Toyota og láttu okkur fara yfir ljósin, prófa rafgeyminn, 
athuga þurrkur, rúðuvökva, viftureim og stýrisreim, mæla olíu og frostþol kælivökva, smyrja lamir og læsingar, 
setja sílíkon á þéttikanta og skoða smurbókina í leiðinni.

ALLT Í VETRARLAGI 
með ókeypis 10 punkta mati hjá þjónustuaðilum 
Toyota á Íslandi í nóvember

20% afsláttur 
af rúðuþurrkublöðum, þurrkugúmmíi og bílaperum.

15% afsláttur 
af Optifit rafgeymum.

Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480 8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420 6610
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík 540 4900
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440 8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440 8000
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum 481  1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456 4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455 4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464 1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470 5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421 6901

KS Sauðárkróki

Toyota Akureyri
Bílaverkstæði Austurlands

Bílaleiga Húsavíkur

Bílatangi Ísafirði

Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur

Toyota Selfossi

Bílageirinn

Arctic Trucks

Nethamar

Engin vandamál - bara lausnir Bókaðu tíma

Toyota Kauptúni

Toyota Reykjanesbæ



Enn snjallara heyrnartæki

heyra.is HEYRNARSTÖ‹IN

Nýja Beltone Legend heyrnartækið tengist þráðlaust beint í iPhone, 
iPad og iPod touch. Pantaðu ókeypis heyrnarmælingu í síma 
568 7777 og fáðu heyrnartæki lánað til reynslu.

Beltone Legend gengur með iPhone 6s og eldri gerðum, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð)
með iOS eða nýrra stýriker�. Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

Ókeypisheyrnarmælingsíðan 2004

Kjaramál Samþykkt hefur verið að 
stéttarfélög starfsmanna álversins í 
Straumsvík aðstoði Rio Tinto Alcan 
í tvær vikur við það að slökkva á 
álverinu, eftir að verkfall hefst annan 
desember. Ef ekki tekst að semja, 
hefst verkfall um 300 starfsmanna 
álversins eftir rúma viku.

Aðalágreiningsefnið er að sögn 
Ólafs Teits Guðnasonar, talsmanns 
Rio Tinto Alcan, að álverið í Straums-
vík sitji ekki við sama borð og önnur 
fyrirtæki á Íslandi, varðandi mögu-
leika til þess að bjóða út hluta starf-
seminnar, eins og mötuneyti og 
þvottahús. Það  sé samkvæmt sér-
stökum ákvæðum í kjarasamningum 
sem eru síðan 1972, og engin önnur 
fyrirtæki á Íslandi búi við. 

Ef ekki tekst að semja byrja þeir 
að slökkva á fyrsta kerinu í álverinu 
strax annan desember.

Gylfi Ingvarsson, talsmaður 
samninganefndar stéttarfélaga í 
álverinu, segir að ekkert hafi gerst 
á fundinum  síðasta þriðjudag, en 
vonast til að samningar náist á fund-

inum á morgun. „Ég horfi til þess að 
það verði samið við launþega fyrir 
Straumsvík eins og annars staðar í 
samfélaginu,“ segir Gylfi.

Gylfi segir að útboð þjónustu 
verði ekki tekið fyrir á fundinum á 
þriðjudaginn. „Við höfum hafnað því 
alfarið. Við höfum samningsréttinn 

fyrir öll þessi störf. Eins og er verið 
að semja um í samfélaginu í dag, og 
þetta SALEK samkomulag og svo 
framvegis gerir ekki ráð fyrir því að 
starfsmenn þurfi að semja einhvern 
hluta af sinni starfsemi fyrir lægri 
kjör. Þannig að við erum ekki að 
ræða það.“ - sg

Búa sig undir að slökkva á Straumsvík

Álverið í Straumsvík er með 480 ker. Fréttablaðið/birgir ÍSleiFur

náttúra Rannsóknarniðurstöður 
sýna að hafið við Ísland er mikilvægt 
beitarsvæði fyrir Atlantshafslaxinn, 
sérstaklega fyrir lax frá Bretlands-
eyjum og suðurhluta Evrópu.

Nýlega kom út grein í vísinda-
ritinu ICES Journal of Marine Science 
um uppruna og lífssögu 186 laxa sem 
veiddust á Íslandsmiðum sem meðafli 
í makrílveiðum í íslenskri fiskveiði-

lögsögu árin 2007 til 2010. Nýttur var 
gagnagrunnur um erfðir laxastofna í 
284 evrópskum ám til að greina með 
erfðatækni uppruna laxa í veiðinni.

Í ljós kom að 68 prósent sýnanna 
voru rakin til suðursvæðis Evrópu 
(meginlands Evrópu og Bretlands-
eyja), 30 prósent voru frá norðurhluta 
Evrópu (Skandinavíu og Rússlandi) en 
einungis tvö prósent laxanna voru 

frá Íslandi. Niðurstöðurnar benda til 
þess að hafsvæðin suður og austur af 
Íslandi séu mikilvæg beitarsvæði fyrir 
Atlantshafslaxinn, sérstaklega fyrir 
lax frá Bretlandseyjum og suðurhluta 
Evrópu.

Lágt hlutfall laxa af íslenskum 
uppruna kom á óvart og bendir til að 
íslenskur lax noti önnur beitarsvæði, 
en einnig eru íslenskir laxastofnar 

ekki stórir í samanburði við allan 
laxastofninn í Norður Atlantshafi.

Greinina rituðu vísindamenn á 
Veiðimálastofnun, Matís og Haf-
rannsóknastofnun. Fyrsti höfundur 
er Kristinn Ólafsson en greinin er 
hluti af doktorsverkefni hans en frá 
Veiðimálastofnun tóku Sigurður Már 
Einarsson og Sigurður Guðjónsson 
þátt í verkefninu.  - shá

Hafið við Ísland beitarland fyrir lax hvaðanæva að

lax sem veiddist með makríl var úr 
útlendum ám. mynd/naSF

Heilbrigðismál „Ef versta mögu-
lega niðurstaðan kemur út úr 
þessu máli og hjúkrunarfræð-
ingurinn á gjörgæslunni verður 
fundinn sekur um manndráp af 
gáleysi þá er ég fullviss um að það 
verði til þess að mistök á spítal-
anum verði þögguð niður,“ segir 
Ólafur Baldursson, framkvæmda-
stjóri lækninga á Landspítalanum. 
„Starfsfólkið hefur sagt það við 
okkur beint.“

Síðustu þrjú ár hafa stjórn-
endur spítalans unnið að eflingu 
öryggismenningar og tekið upp 
rótargreiningu á atvikum. Þar er 
treyst á að starfsfólk tilkynni öll 
mistök og atvik til þess að læra 
megi af þeim. Í ár hafa tíu rótar-
greiningar verið gerðar á alvar-
legum atvikum á spítalanum 
sem er mikil fjölgun frá síðustu 
tveimur árum. Umræða um dóms-
mál hjúkrunarfræðingsins hefur 
því greinilega ekki enn haft áhrif 
á fjölda tilkynninga þótt starfsfólk 
sé uggandi.

Sigríður Gunnarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri hjúkrunar, segir 
ástæðu fjölgunar vera að rótar-
greining hafi sannað gildi sitt. 
Starfsfólk sé hreinlega farið að 
óska eftir því að mál séu rann-
sökuð. Ef fangelsisdómur verði að 
nýjum veruleika heilbrigðisstarfs-
fólks muni það líklega breytast.

„Fólk er ekki bara að hugsa um 
sjálft sig. Það mun einnig þagga 
niður mistök annarra þar sem 
enginn vill bera ábyrgð á að koma 
samstarfsfélaga inn í réttarsal,“ 
segir Sigríður.

Ólafur og Sigríður segja öryggis-
menningu spítalans ekki ganga út 
á að finna sökudólga. Það stangist 
aftur á móti við vinnulag lögreglu 
og lagaumhverfi. Til þess að hægt 
sé að bæta spítalann og koma í 

veg fyrir þöggun þurfi að verða 
breyting þar á.

Þau nefna samstarf lögreglu við 
Embætti landlæknis við rannsókn 
mála til að nauðsynleg sérfræði-
þekking sé til staðar. Einnig að 
skerpa þurfi á lagarammanum 
utan um rannsókn mála svo skýrt 
sé hvaða mál beri að tilkynna til 
lögreglu. Að mati Sigríðar er þó 
mikilvægast að hegningarlögum 
verði breytt þannig að hægt sé að 
ákæra út frá sameiginlegri refsi-
ábyrgð.

„Niðurstaða okkar á öllum 
rannsóknum atvika hefur verið sú 
að keðja atburða olli mistökum og 
að ekki sé hægt að benda á einn 
sem brást. En það er ekki heimild 
í lögum að lögsækja einfaldlega 
spítalann fyrir að hafa brugðist. 
Dómskerfið snýst um að finna 
sökudólg og eina leiðin til að fara 
af stað með dómsmál er að ákæra 
starfsmann,“ segir Sigríður en 
bendir jafnframt á að auðvitað sé 
heilbrigðisstarfsfólk ekki undan-
þegið lögum en að ramminn þurfi 
að vera skýr.

Ólafur kallar eftir auknum 
skilningi á mikilvægi þess að 
alvarleg atvik í heilbrigðisþjón-
ustu verði ekki þögguð niður. 
Hann myndi vilja sjá sambærilega 
meðferð á þeim og samgönguslys-
um og vísar þar til rannsóknar-
nefndar samgönguslysa. Þar er sú 
stefna höfð að finna ekki sökudólg 
heldur greina mistökin nákvæm-
lega. Menn geta talað við nefndar-
menn í trúnaði án þess að vera 
dregnir til ábyrgðar og dómstólar 
hafa ekki aðgang að niðurstöðum 
nefndarinnar.

„Spítalar eru hættulegir og þar 
verða mistök. Það er staðreynd. 
Hvað ætlum við að gera í því? 
Greina raunverulegar orsakir 

alvarlegra atvika. Það er for-
senda þess að unnt sé að vinna 
að markvissum umbótum. Við 
óttumst að óskýr lagarammi í 
kringum öryggisvegferð okkar 
stefni henni í voða,“ segir Ólafur.  
erlabjorg@frettabladid.is

Dragi frekar sjálfan spítalann 
fyrir dóm heldur en starfsfólk
Starfsfólk Landspítalans segir þöggun um mistök óhjákvæmilega ef tilkynning um þau leiði til þess að fólk 
endi í réttarsal. Stjórnendur vilja lagaumhverfi sem styður öryggismenningu í stað þess að elta sökudólga.

Sigríður og Ólafur segja sameiginlega refsiábyrgð eiga betur við mál hjúkrunar-
fræðingsins, þar sem landspítalinn ætti frekar að vera dreginn fyrir dóm en að ein 
manneskja sé látin bera ábyrgð á mistökum margra. Fréttablaðið/gVa 

Fólk er ekki bara að 
hugsa um sjálft sig. 

Það mun einnig þagga niður 
mistök annarra þar sem 
enginn vill bera ábyrgð á að 
koma samstarfsfélaga inn í 
réttarsal. 
Sigríður Gunnarsdóttir,  
framkvæmdastjóri hjúkrunar.

Við óttumst að 
óskýr lagarammi í 

kringum öryggisvegferð 
okkar stefni henni í voða. 
Ólafur Baldursson,  
framkvæmdastjóri lækninga.

20
alvarleg atvik hafa verið 
rannsökuð síðustu þrjú ár. 
Tíu á þessu ári.

gjafir Jólagjöfin í ár er þráðlausir 
hátalarar eða heyrnartól. Þetta er 
niðurstaða jólagjafavalnefndar Rann-
sóknarseturs verslunarinnar. Í rök-
stuðningi segir að með þráðlausum 
hátölurum eða heyrnartólum sé hægt 
að njóta tónlistar, bókmennta eða 
kvikmynda í meiri gæðum en ella. 
Jólagjöfin í fyrra var nytjalist og þar 
áður lífsstílsbók.

Rannsóknarsetur verslunarinnar 
segir heildarveltu í smásöluverslun 
nálgast óðum þær hæðir sem hún 
náði velmegunarárið 2007, þótt enn 
sé hún um 11 prósentum minni að 
raunvirði. Spáð er að velta í smásölu-
verslun í nóvember og desember auk-
ist um sjö prósent milli ára og verði 
um 89 milljarðar króna.  - jhh

Spá þráðlausum 
jólagjöfum í ár

Spáð er aukinni jólaverslun. mynd/getty

DanmÖrK Þegar starfsmenn danska 
matvælaeftirlitsins brugðust við 
ábendingu um grunsamlegan lager á 
bak við gamla Carlsberg-verksmiðju í 
Valby rákust þeir á tvo unga Rúmena 
sem endurpökkuðu gömlu sælgæti og 
settu miða með nýjum endingartíma 
á glæra plastkassa sem þeir höfðu 
troðið sælgætinu í.

Ljósmyndari Jótlandspóstsins var 
með í för og á mynd sem hann tók má 
sjá að gömlu kassarnir eru merktir 
með heitinu Katjes. Í frétt Jótlands-
póstsins er haft eftir starfsmanni mat-
vælaeftirlitsins að ungu mennirnir 
hafi kastað af sér þvagi í einn glæru 
kassanna. Ekki hafi verið möguleiki 
til að þvo sér um hendur.

Í húsnæðinu voru 30 tonn af gömlu 
sælgæti. - ibs

Gamalt sælgæti 
endurmerkt og 
pissað í plastílát
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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Er kominn tími á endurnýjun?
Kíktu í kaffi og reynsluakstur

DÍSILBÍLARNIR FRÁ RENAULT SLÁ Í GEGN 
Renault var þriðji mest keypti bíllinn á Íslandi 2014.** Nýju Renault bílarnir hafa slegið í gegn 
með hagstæðu verði, ríkulegum búnaði og úrvali sparneytinna bensín- og dísilvéla. Komdu og 
reynsluaktu nýjum Renault sendibíl og láttu sölumenn okkar gera þér tilboð í nýjan Renault.

**Miðað við almenna sölu til einstaklinga og fyrirtækja án bílaleiga árið 2014

RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL

Verð: 2.411.000 kr. án vsk.
2.990.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,2 l/100 km*

RENAULT TRAFIC, DÍSIL
1,6 L. VÉL, 115 HESTÖFL

Verð frá: 3.379.000 kr. án vsk.
4.190.000 kr. m. vsk.

Eyðsla frá 5,9 l/100 km*

RENAULT MASTER, DÍSIL
2,3 L. VÉL, 125 HESTÖFL

Verð frá: 3.992.000 kr. án vsk.
 4.950.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 7,8 l/100 km*



Glæsilegar vörur á sérstöku jólaverði. 
Jólabæklingurinn er kominn út. Sjá nánar á sminor.is.
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SIEMENS
Þvottavél

WM 14E477DN
Tekur 7 kg, 

vindur upp í 
1400 sn. Mjög stutt 

kerfi (15 mín.). 
Orkuflokkur A+++.

Fullt verð: 104.900 kr.

Jólaverð:

84.900
SIEMENS

Bakstursofn
HB 23AB221S (hvítur)

Hagkvæmur með
 67 lítra ofnrými. 

Fimm ofnaðgerðir.

Fullt verð: 119.900 kr.

Jólaverð:

89.900 kr.

SIEMENS
Kæli- og 

frystiskápur
KG 36VUW20 (hvítur)

Orkuflokkur A+. 
„crisperBox“-skúffa. 

LED-lýsing. 
H x b x d: 

186 x 60 x 65 sm.

Fullt verð: 94.900 kr.

Jólaverð:

74.900 kr.

Palma
Gólflampi

19901-xx
Fáanlegur í 

antíklit og stáli.

Fullt verð: 18.900 kr.

Jólaverð:

11.900 kr.

Les sér til fyrir heimsókn páfa

LögregLumáL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu er svo illa tækjum 
búin að það stendur henni  fyrir 
þrifum í rannsóknum á umfangs-
m i k l u m  s a ka m á l u m .  Þ e tt a 
staðfestir Aldís Hilmarsdóttir, 
aðstoðar yfirlögregluþjónn og yfir-
maður fíkniefnabrotadeildar lög-
reglunnar.

„Ég myndi segja að það vanti 
nokkuð mikið upp á að við séum 
með þann búnað, eða höfum náð 
að uppfæra þann búnað, sem við 
þurfum. Þetta gerir það að verkum 
að gæði rannsóknanna verða minni 
en ella, málsmeðferðartími verður 
lengri og í raun er þetta oft meira 

íþyngjandi fyrir sakborninga,“ segir 
Aldís.

Mikill niðurskurður til lögregl-
unnar hefur valdið því að embættið 
hefur dregist aftur úr nágrannalönd-
unum þegar kemur að tækjabúnaði. 
Aldís segir að íslenska lögreglan sé 
nánast aðhlátursefni vegna þessa 
hjá samstarfsfólki ytra.

„Við vitum hvaða lausnir þetta 
eru og erum búin að biðja um sum 
þessi tæki. Sum þeirra eru jafn-
vel ekki mjög dýr,“ segir Aldís og 
nefnir tæki sem kostar tvær millj-
ónir. Tækið gerir afritun á gögnum 
úr símum og spjaldtölvum margfalt 
fljótlegri og aðgengilegri. Þannig séu 

tækin ekki tekin af sakborningum 
lengi. „Það eru allir með þetta í 
kringum okkur. Það er búið að vera 
á innkaupalistanum að mér skilst í 
tvö ár, og búið að samþykkja það 
en það hefur ekki enn komið pen-
ingur.“

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er eftirfylgni-tæki lög-
reglunnar (e. tracker) klunnalegt og 
áberandi tæki sem er langt frá því að 
standast þær kröfur sem lögreglan 
gerir. Það er með öðrum orðum 
ekkert líkt örflögum í James Bond-
myndum sem senda nákvæm GPS-
hnit til rannsakenda.

Aldís segir að lögreglan sé háð 

símafyrirtækjunum þegar kemur 
að því að fá upplýsingar um sím-
talaskrá fólks. Þá þurfi að treysta 
því að gögnin séu rétt. Lögregla hafi 
ekki úrræði til að kanna símtala-
skrár sjálf.

„Við erum ekkert að tala um 
byssur. Þegar ég tala um tækjakostn-
að þá er ég að tala um síma, mynda-
vélar, hlustunarbúnað og tæki til að 
afrita tölvubúnað. Með það litla sem 
við höfum náð að endurnýja höfum 
við þurft að reiða okkur á velvilja 
Lionsklúbba,“ segir Aldís. Lions-
klúbburinn EIR gaf fíkniefnadeild-
inni 400 þúsund krónur í febrúar á 
þessu ári. snaeros@frettabladid.is

Lögreglan illa búin tækjum til rannsókna
Niðurskurður til lögreglunnar hefur valdið því að embættið á ekki búnað sem heldur í við nútímatækni. Endurnýjun tækja er háð 
velgjörðarfélögum. Rannsóknir eru minni að gæðum og taka lengri tíma.  Við erum búin að biðja um sum tækin, segir lögreglustjóri.

Lögreglumenn á vettvangi ásamt tækni-
deild. Búnaður lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu er nánast aðhlátursefni 
hjá kollegum á Norðurlöndunum. 
FréttaBLaðið/aNtoNBriNk

Ferðaþjónusta Landeigendur hafa 
ákveðið að skoða til hlítar þá hug-
mynd að nota bílastæðagjöld til 
fjármögnunar á uppbyggingu á fjöl-
sóttum stöðum á suðurströndinni og 
fara sameiginlega í viðræður við aðila 
um heildarlausn þeirrar hugmyndar. 
Þetta var ákveðið á fundi á fimmtu-
daginn. Jafnframt verður unnið að 
gerð þjónustusamninga milli ferða-
þjónustuaðila og landeigenda, segir 
í tilkynningu. Nokkrir landeigendur 
og ferðaþjónustuaðilar á fjölsóttum 
ferðamannastöðum á suðurströnd-
inni boðuðu til fundar með sveitar-
stjórum til að ræða aðbúnað og þjón-
ustu við ferðamenn á svæðinu.

Fundargestir töldu brýnt að fara 
í mikla uppbyggingu á svæðinu öllu 
til að hægt væri að taka á móti öllum 
þeim ferðamönnum sem sækja svæð-
in heim. Landeigendur töldu sig geta 
ekki beðið lengur eftir úrlausn þessara 
mála. - sg 

Bílastæðagjöld 
fyrir ferðamenn

Seljalandsfoss á Suðurlandi er vinsæll 
viðkomustaður.  Fréttablaðið/Vilhelm

 Maður í Naíróbí í Kenía les kaþólskt dagblað í aðdraganda komu Frans páfa til landsins. Páfinn mun halda messu í Kangemi sem er eitt fátækasta 
hverfið í Naíróbí. NordicphotoS/aFp
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Upplifðu  
skandinavískan  

lúxus 
Komdu og skoðaðu nýjan  

Volvo XC60 Executive í Brimborg 
Verð frá 8.905.000 kr. 

MADE BY SWEDEN 
VOLVO.IS

Volvo XC60 AWD er búinn sparneytinni og aflmikilli D4 dísilvél með sjálfskiptingu sem skilar 190 hestöflum og 420 Nm togi. Veghæð Volvo XC60 er 23,5 cm undir lægsta punkt. Hann er ríkulega búinn 
staðalbúnaði eins og rafdrifinni opnun á afturhlera, leiðsögukerfi með Íslandskorti, bakkmyndavél, vélarhitara með tímastilli, tölvustýrðri loftkælingu með hitastýringu (ECC), lofthreinsikerfi og Volvo High 
Performance Sensus Connect hljómtækjum með 7“ skjá, internettengingu og DVD spilara. Volvo XC60 Executive kemur á 18“ Leda álfelgum og er búinn leðurklæddum sportsætum. Ökumannssætið er 
rafdrifið með minni. Í innra rýminu er jafnframt TFT digital mælaborð. Aðgengi og ræsing er lyklalaust. Bíllinn er búinn fyrsta flokks öryggisbúnaði en þar má nefna margverðlaunaða öryggiskerfið Borgaröryggi 
(City Safety). Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri er 5,7 l/100 km og CO2 losun er 149 g/km. Volvo XC60 er einnig fáanlegur beinskiptur frá 7.580.000 kr. Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta 
verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Volvo_XC60_Executive_Tier5x38_20150901_END.indd   1 25.9.2015   10:33:27
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Farþegaspá 2016

Á fljúgandi 
ferð
Morgunfundur Isavia um farþegaspá Keflavíkurflugvallar 
og framkvæmdir 2016 verður haldinn í Þingsölum á Hotel 
Reykjavik Natura miðvikudaginn 25. nóvember kl. 8.30–10.00.

Dagskrá:
Farþegaspá Keflavíkurflugvallar 2016
— Grétar Már Garðarsson, 
verkefnastjóri á viðskiptaþróunarsviði Isavia

Uppbygging og framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli
— Guðmundur Daði Rúnarsson, 
aðstoðarframkvæmdastjóri Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar

Vaxandi �öldi – áskoranir og tækifæri
— Grímur Sæmundsen, formaður Samtaka ferðaþjónustunnar

Húsið opnað kl. 8.15. Boðið verður upp á kaffi og lé�an morgunverð.

Nánari upplýsingar og skráning
á www.isavia.is/morgunfundur

Byggðamál Heiða Kristín Helga-
dóttir, þingmaður Bjartrar framtíðar, 
hefur lagt fram fyrirspurn til forsætis-
ráðherra um sértækar byggðaaðgerð-
ir til bjargar byggð í Grímsey. Ríkis-
stjórnin samþykkti á fundi sínum 
í vikunni að ráðast í margvíslegar 
aðgerðir til þess að bjarga byggðinni 
í eynni. Fyrirspurn Heiðu Kristínar 
er tvíþætt. Annars vegar vill hún vita 
hversu miklum fjárhæðum verður 
varið til þessara aðgerða og hvort 
forsætisráðuneytið hafi upplýsingar 
um að svipaðar aðgerðir hafi borið 
árangur og snúið við fólksfækkun.

Fréttablaðið hefur áður greint frá 
því að tillögur  nefndar um fram-

tíð byggðar í Grímsey voru metnar 
um hálfur milljarður árlega í formi 
aukinna samgangna við eyjuna 
og sértækan byggðakvóta sem kæmi 
í hlut Grímseyjar.

„Það sem skiptir mestu máli er að 
fjármunum úr sameiginlegum sjóði 
okkar allra sé sem best varið og að 
svona aðgerðir skili árangri. Mér 
finnst rétt að spyrja hversu miklir fjár-
munir fara í þessa sértæku aðgerð til 
að styrkja byggð í Grímsey og hvert sé 
markmiðið. Ef fjármunirnir hlaupa á 
hundruðum milljóna þá þarf það að 
liggja fyrir,“ segir Heiða Kristín. „Það 
er mín tilfinning að íslensk byggða-
stefna sé tilviljanakennd og ekki nægi-
lega markviss. Það er öllum til góða 
að horfast í augu við það. Ég hefði 
viljað sjá fjármagni varið til sóknar-
áætlana landshlutanna í stað þess að 
skera niður nærri allt fé til þeirra.“ - sa

Vill vita hvað kosti að bjarga Grímsey
 Það sem skiptir 
mestu máli er að 

fjármunum úr sameigin-
legum sjóði 
okkar allra sé 
sem best 
varið.
 Heiða Kristín  
Helgadóttir

Belgía Charles Michel, forsætisráð-
herra Belgíu, segir að hættuástand, 
sem lýst var yfir í Brussel á laugar-
daginn, haldi áfram í dag.

Lestarstöðvar, skólar og háskólar 
voru ekki opnaðar í Brussel í morgun.

„Hættuástandi vegna hryðjuverka 
linnir ekki fyrr en Salah Abdeslam 
hefur verið handsamaður,“ sagði Jan 
Jambon, innanríkisráðherra Belga, 
við flæmska fjölmiðla í gær.

Þá upplýsti Jambon að leitin næði 
til fleiri grunaðra hryðjuverkamanna.

Tyrkneska lögreglan handtók á 
laugardag þrjá menn grunaða um að 
hafa lagt á ráðin um hryðjuverk. Einn 
þeirra er belgískur ríkisborgari.

Leitin að Salah Abdeslam, meint-

um geranda í árásunum í París, hélt 
áfram um helgina í Brussel án árang-
urs. Mohamed Abdelslam hefur í fjöl-
miðlum biðlað til Salah bróður síns 
að gefa sig fram. Frekar vilji hann sjá 
bróður sinn í fangelsi en í grafreit. 

Vinir Salah sögðu ABC fréttastof-
unni að hann hefði haft samband 
við þá. Þeir segja Salah hafa klæðst 
sprengjuvesti í París en fengið bak-
þanka með að sprengja sig í loft 
upp. Liðsmenn Íslamska ríkisins séu 
ósáttir við það. Mikill viðbúnaður er 
í Brussel, hermenn og brynvagnar 
á götum úti. Um þúsund hermenn 
vakta verslanir, veitingastaði, ríkis-
stofnanir og stofnanir Evrópusam-
bandsins. stefanrafn@frettabladid.is

Brussel í herkví
Forsætisráðherra Belgíu sagði í gær að hættustig héldi 
áfram í dag. Grunaðra hryðjuverkamanna er leitað. 

Hermenn vakta verslunarmiðstöðina Galerie de la Reine í Brussel. FRéttaBlaðið/EPa

Sorglegt að sjá borgina 
í þessu ástandi

„Ég vona að þetta 
ástand líði fljótt 
hjá,“ segir Maite 
Morren, fulltrúi 
í hverfisstjórn 
Ixelle-hverfis 
nærri miðborg 
Brussel, í samtali 

við Fréttablaðið. Hún er sorgmædd 
yfir því að sjá borgina sína, sem 
gjarnan iðar af lífi, í þessu ástandi.

„Flestir sem ég þekki eru 
samt mjög yfirvegaðir.“ Hún segir 
fáa á ferli úti á götu. Margar versl-
anir og samkomustaðir hafi lokað 
og nú eru borgaryfirvöld að ákveða 
hvort skólum verði lokað í dag.

„Ég ætlaði að sækja viðburð á 
laugardaginn fyrir unga listamenn 
en honum var frestað. Þá ætlaði ég í 
partí sama kvöld en því var aflýst.“

Óhuggulega hljóðlátt

„Stemningin var 
mjög sérstök 
í gær. Það er 
erfitt að lýsa 
því án þess að 
undirstrika það 
fyrst hversu 
lífleg Brussel er 
almennt á laugar-

dögum,“ segir Vilhjálmur Ólafsson, 
íbúi í Brussel.

„Í gær var eins og miðbærinn 
hefði verið rýmdur. Það var erfitt 
fyrir okkur að sjá þetta. Það voru 
fáir á ferli þar sem allt er venjulega 
iðandi af lífi.“ Þeir sem hafi verið á 
ferli hafi verið á hraðferð og borgin 
verið óhuggulega hljóðlát.

Vilhjálmur segir borgarlífið þó 
hafa tekið ögn við sér á sunnudag. 
„Ég var aldrei raunverulega hræddur 
um líf mitt en ég, eins og allir aðrir 
Brusselbúar, hafði varann á.“
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Fylgstu með Jóladagatalinu á facebook síðu Krónunnar – Jólaleikur í hverri viku

Nýtt jólatilboð
alla mánudaga og fimmtudaga til jóla

– fyrst og   fremst
ódýr!

199kr.
kg

Verð áður 349 kr. kg
Klementínur 1 kg í neti

Sérð þú hvaða tilboð 
leynist í næsta pakka?

Fylgstu með á 
fimmtudaginn.

42%
afsláttur

GILDIR
Á MEÐAN
BIRGÐIR 
ENDAST
til 25. nóvember 2015



Mannbjörg varð í erfiðri og flókinni 
björgunaraðgerð á vegum breska 
sjó- og flughersins  við Falklands-
eyjar  á miðvikudag. Þá kviknaði í 
vélarrúmi Le Boréal – 10.000 tonna 
fransks skemmtiferðaskips í eigu 
fyrirtækisins Compagnie du Pon-
ant – sem krafðist þess að farþegar 
og áhöfn þurftu að yfirgefa skipið 
við mjög erfiðar aðstæður. Atvikið 
er áminning um mikilvægi þess að 
öflug björgunarmiðstöð sé til staðar 
fyrir hafsvæðið umhverfis Ísland, 
en skipið hefur nokkur undanfarin 
sumur verið í siglingum við Íslands-
strendur með erlenda farþega og gert 
út frá Hafnarfirði, en frá Reykjavík 
síðastliðið sumar.

Litlu mátti muna
Í fréttatilkynningu frá breska varnar-
málaráðuneytinu kemur fram að 
mikill eldur kom upp í vélarrúmi 
skipsins sem varð vélarvana og tók 
þegar að reka að austurströnd Falk-
landseyja og var um tíma aðeins þrjár 
sjómílur frá landi. Þegar voru tvær 
björgunarþyrlur breska flughersins 
af Sea King gerð sendar í loftið ásamt 
tveimur aðstoðarþyrlum, C-130 
Hercules-flugvél og Voyager-flugvél 
til að annast fjarskipti og stjórnun á 
slysstað. Miklu virðist þó hafa skipt 
að breska freigátan HMS Clyde, sem 
er með þyrlu um borð, var á svæð-
inu. Eins voru tveir stórir hollenskir 
dráttarbátar þegar sendir af stað til 
að fyrirbyggja að skipið ræki upp í 
klettótta strönd Falklandseyja og til 
að reyna að koma skipinu til hafnar.

Alls voru  90 farþegar hífðir um 
borð í þyrlur frá skipinu og björgun-
arbátum á sjó. HMS Clyde bjargaði á 
þriðja hundrað manns úr björgunar-
bátum.

Breski varnarmálaráðherrann, 
Michael Fallon, segir í fréttatilkynn-

Sagðir hafa komið  
í veg fyrir harmleik
Skemmtiferðaskip sem hefur verið fastagestur á Íslandi varð vélarvana og var 
rétt rekið upp í land á Falklandseyjum. Stór björgunaraðgerð sjó- og flughers 
Breta tókst giftusamlega. Minnir á mikilvægi samstarfs um leit og björgun.

Le Boréal er 10.000 lestir, smíðað árið 2010 – farþegar og áhöfn getur mest talið 400 manns. mynd/EPA/BRITISH mInISTRy OF dEFEnCE   

Mikilvægi Þórs mikið
„Það væri á svipuðum nótum sem 
yrði unnið hér. Þyrlurnar okkar yrðu 
notaðar til að koma fólki um borð í 
varðskip eða önnur skip sem kæmu 
á svæðið, þ.e.a.s. ef staðsetning 
atviks væri innan viðráðanlegrar 
vegalengdar frá landi. Munurinn 
er hins vegar sá að þyrlurnar gætu 
ekki lent með fólkið á þilfari varð-
skipanna. Gætu tyllt sér hugsanlega 
þannig að fólk gæti stokkið út en 
annars þyrfti að hífa það niður líka. 
Það munar um tímann. Mikilvægt 
yrði því að kalla til t.d. dönsku varð-
skipin sem eru með þyrlu um borð 
sum hver,“ segir Ásgrímur.

Ef skip yrði fyrir skakkaföllum 
lengra frá ströndinni þar sem 
þyrlum yrði ekki komið við 
segir Ásgrímur að stefna þyrfti sem 
flestum skipum á svæðið og nota 
allt sem tiltækt er til að koma fólki 
á milli. „Það yrði að láta sum skipin 
mynda skjól á meðan önnur væru 
að taka fólk um borð. Aðstæður 
hverju sinni hafa svo mikið að segja 
hvernig björgun yrði framkvæmd. 
Fjarlægð frá landi er stór þáttur 
í þessu líka,“ segir Ásgrímur og 
ítrekar mikilvægi þess að hér sé til 
staðar viðbragðsgeta, t.d. varð-
skipið Þór sem hefur dráttargetu til 
að bjarga skipi eins og Le Boréal.

ingunni að samhæfðar aðgerðir flota 
og flughers hafi bjargað fjölmörgum 
mannslífum og „komið í veg fyrir 
harmleik“.

Fréttablaðið greindi frá því í lok 
október þegar Ísland, Bandaríkin, 
Rússland, Kanada, Danmörk, Finn-
land, Noregur og Svíþjóð undirrituðu 
samning um víðtækt samstarf um leit 
og björgun á norðurskautssvæðinu. 
Samtökin, The Arctic Coast Guard 
Forum, eru sögð mikilvægt skref í átt 
til alþjóðlegrar samvinnu á svæðinu 
og undirstriki framtíðarmikilvægi 
þess. Þá má minna á hugmyndir um 
stofnun alþjóðlegrar björgunarmið-
stöðvar á Íslandi

Alvarleg áminning
Ásgrímur L. Ásgrímsson, fram-
kvæmdastjóri aðgerðasviðs hjá Land-
helgisgæslunni, segir björgunina á 
miðvikudaginn minna sterklega 
á hversu mikilvægt það er að hafa 
tækjabúnað, þjálfaðan mannskap, 
áætlanir og alþjóðlegt samstarf til 
að bregðast við svona atviki því að 
þrátt fyrir að skemmtiferðaskipin 
séu í góðu ástandi, nýleg og með við-
eigandi öryggisbúnað þá geti atvik 
sem þessi átt sér stað hvenær sem er 
og hvar sem er.

„Þetta sýnir að samstarfssamningar 
um leit og björgun á norðurslóðum, 
samæfingar, eins og haldnar hafa 
verið undanfarin ár með það að 
markmiði að æfa viðbrögð við því að 
skip með fjöldann allan af farþegum 
verði fyrir skakkaföllum, eru nauð-
synlegar og eiga fullan rétt á sér. Þær 
æfingar hafa m.a. sýnt fram á nauð-
syn þess að á hafsvæðinu umhverfis 
Ísland, á milli Íslands, Grænlands og 
Svalbarða, er nauðsynlegt að til staðar 
sé öflug björgunarmiðstöð sem tekið 
getur á móti og þjónustað björgunar-
tæki, björgunarlið og e.t.v. í framhald-
inu skipbrotsfólk sem þarf að koma 
fyrir áður en hægt er að koma því til 
síns heima,“ segir Ásgrímur og bætir 
við að margt megi læra af björgun 
fólksins um borð í Le Boréal.

Svavar  
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Þyrlurnar okkar 
yrðu notaðar til að 

koma fólki um borð í 
varðskip eða önnur skip sem 
kæmu á svæðið, þ.e.a.s. ef 
staðsetning atviks 
væri innan 
viðráðanlegrar 
vegalengdar frá 
landi.
Ásgrímur L. Ásgrímsson
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Mercedes-Benz þekkir vel þarfir og kröfur atvinnulífsins um öfluga, 
sparneytna og fjölhæfa vinnubíla. Vito og Citan fást báðir útfærðir sem 
sendi-, fjölnota- og fólksflutningabílar og ótal möguleikar eru á að laga 
þá að sérstökum þörfum. Með Mercedes-Benz Vito og Citan fær þitt 
fyrirtæki dýrmætan liðsauka sem eflir reksturinn.

Vetrardekk fylgja öllum Vito og Citan til áramóta
ásamt húfu, trefli og sköfu.

Komdu í Atvinnubíladeild Öskju og kynnstu þessum 
hörkuduglegu vinnufélögum.

Vito og Citan, hörkuduglegir vinnufélagar

ASKJA  ATVINNUBÍLAR · Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík · Sími 590 2120 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur okkur á Facebook 
„Mercedes-Benz Ísland atvinnubílar“ 

Vito, millilangur sendibíll, 114 hestöfl, 6 gíra beinskiptur

Verð frá 4.240.000 kr. án vsk

Citan, millilangur sendibíll, 90 hestöfl, 5 gíra beinskiptur

Verð frá 2.790.000 kr. án vsk
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Falleg glös gleðja augað

Á síðustu tveimur mánuðum hafa hryðjuverkasam-
tökin sem kenna sig við íslamskt ríki, Daish, lýst 
ábyrgð á nokkrum stórum hryðjuverkaárásum. 

Þetta eru sprengjutilræði í Ankara, Beirút, fjöldamorð 
í Túnis, tortíming rússneskrar farþegaþotu og nú síðast 
fjöldamorð í París. Eru þá ótalin öll ódæðisverk þeirra í 
Sýrlandi og Írak. Þótt tala fallinna í árásunum sé skelfileg 
er hún dropi í haf mannfallsins í styrjöldum sem geisað 
hafa í Miðausturlöndum og hafa með beinum og 
óbeinum hætti leitt til þessara hryðjuverkaárása.

Innrásin í Írak 2003 er einhver stærstu mistök í sögu 
vestrænnar utanríkisstefnu. Upplausnin sem af því 
leiddi gat af sér þessi illræmdu hryðjuverkasamtök og 
ýtti undir borgarastríðið í Sýrlandi. Út úr því öngstræti 
átaka ólíkra vígahópa verður ekki komist nema með 
pólitískum leiðum. Öll stórveldi á svæðinu verða tafar-
laust að hætta að hugsa fyrst og fremst um að ná fram 
eigin markmiðum og láta af því að vígbúa stríðandi 
fylkingar.

Hryðjuverkaárásirnar í París mega ekki verða til 
þess að stríðshrjáð og landflótta fólk verði fyrir aðkasti 
í Evrópu eða að stjórnvöld noti þau sem átyllu til að 
skjóta sér undan sammannlegri ábyrgð sinni á að hjálpa 
fólki í neyð. Samfélög Vestur-Evrópu verða jafnframt 
að vera meðvituð um þá hættu sem það hefur í för með 
sér ef einstakir þjóðfélagshópar eru jaðarsettir og eiga 
minni möguleika en aðrir, t.d. til menntunar og atvinnu, 
vegna fordóma og bágrar félagslegrar stöðu.

Raddir þeirra sem nota hryðjuverk og ótta til að 
réttlæta aðskilnað og sundurgreiningu hópa sem búa 
saman í samfélagi mega ekki verða ofan á. Með því að 
taka undir slíkan málflutning er í raun verið að fallast 
á sjónarmið ofstækismanna, hvaða nöfnum sem þeir 
nefnast. Sigurinn í baráttu gegn hryðjuverkum vinnst 
ekki með hernaði. Hann vinnst ekki heldur með víg-
væðingu lögreglunnar, víðtækum njósnum um borgar-
ana eða hertu landamæraeftirliti. Hann vinnst með því 
að styrkja menntakerfi, heilbrigðiskerfi og velferðarkerfi 
og tryggja öllum þjóðfélagshópum þátttöku í lýðræðis-
legu samfélagi.

Þorum að velja frið

Steinunn Þóra 
Árnadóttir
alþingismaður 
Vinstri hreyfing-
arinnar – græns 
framboðs

Sigurinn í 
baráttu gegn 
hryðju-
verkum 
vinnst ekki 
með hernaði.

Frá degi til dags

Blessunarlega þekkja margir Íslend-
ingar þau miklu lífsgæði sem felast í 
því að alast upp í nábýli við eldri kyn-
slóðir. Eiga vísan gæskufullan faðm 
ömmu og afa, læra af þeim um lífið og 
liðna tíð og deila með þeim sorgum 

og gleði frá unga aldri og oft langt inn á fullorðins-
árin. Eitt það mikilvægasta sem þetta kennir þeim 
sem njóta er að bera virðingu fyrir fólki óháð aldri. 
Og hver sá sem ber yfir virðingu fyrir eldra fólki 
hlýtur að sjá að öll eigum við rétt á að lifa með 
reisn og við sómasamleg kjör.

Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formaður Félags 
eldri borgara í Reykjavík, var í viðtali hér á síðum 
blaðsins síðastliðinn föstudag og greindi frá fjár-
hagsstöðu, efnum og aðstæðum fjölmargra eldri 
borgara á Íslandi. Þórunn bendir á að fjöldi eldri 
borgara býr við algjörlega óviðunandi kjör og að 
almannatrygginga- og lífeyrissjóðskerfinu er stillt 
þannig upp að fólk fái ekki nema 200 þúsund á 
einstakling í sambúð og 225 þúsund fyrir ein-
hleypa. Með þessa upphæð er ætlast til að fólk 
greiði fyrir húsnæði og allt sem því fylgir, fæði og 
klæði, læknis- og lyfjakostnað og almennar sam-
göngur svo brýnustu nauðsynjar séu tilgreindar. 
Þá standa eftir afmælis- og jólagjafir, að halda 
hátíð eða einfaldlega að eiga þess kost að gleðja 
aðra.

Það sér hver heilvita manneskja sem lifir í 
íslensku samfélagi í dag að þetta dæmi gengur 
ekki upp. Efnahagslegar aðstæður fjölmargra eldri 
borgara eru einfaldlega til háborinnar skammar 
fyrir ráðamenn þjóðarinnar og samfélagið í heild. 
Og þessi smánarblettur er ekkert nýtt eða sjálf-
sprottið fyrirbæri, eins og myglusveppur sem 
hefur náð sér á strik í rakri kjallaraholu, heldur 
þvert á móti afleiðing forgangsröðunar og með-
vitaðra ákvarðana.

Síðasta ríkisstjórn lét það vera með sínum fyrstu 
verkum að skerða kjör lífeyrisþega, sem voru nú 
ekki upp á marga fiska fyrir í svokölluðu góðæri, til 
þess að bjarga þjóðinni frá þroti eftir að bankarnir 
hrundu. Eldri borgarar og öryrkjar voru sendir 
heim með reikninginn úr partíinu sem þeim var 
aldrei boðið til. Ekki stóð svo á loforðunum um 
bót og betrun hjá ríkisstjórninni sem tók við, sem 
boðar nú hlálega prósentuhækkun sem mun í 
raun engu breyta um aðstæður þessa fólks.

Alþingi Íslendinga og ríkisstjórnir fyrr og nú 
skulda eldri borgurum í landinu bæði afsökunar-
beiðni og leiðréttingu. Og hafi þetta ágæta fólk 
einhvern tímann notið þess að fá tilsögn um lífið 
frá ömmu og afa eða öðru eldra fólki, beri fyrir því 
virðingu og til þess hlýhug, þá verður þess vart 
lengi að bíða að hver einasti ný-launaleiðrétti 
ráðamaður láti raunverulega til sín taka í þessum 
efnum. Svona ef ömmur þeirra og afar hafa kennt 
þeim að skammast sín.

Smánarblettur

Alþingi 
Íslendinga og 
ríkisstjórnir 
fyrr og nú 
skulda eldri 
borgurum í 
landinu bæði 
afsökunar-
beiðni og 
leiðréttingu.

Allir búnir að gleyma  
Stoltenberg?
Forseti Íslands, Ólafur Ragnar 
Grímsson, sagði meðal annars í 
útvarpsviðtali í gær að: „Hvort 
sem að frjálslyndum öflum svo
kölluðum líkar það betur eða ver, 
þá er það núna orðið viðfangsefni 
kjörinna fulltrúa víða í Evrópu, 
að koma í veg fyrir að venjulegt 
fólk sé drepið.“ Hugsanlega er 
hann með þessu genginn í raðir 
stjórnmálamanna á borð við Hol
lande og Cameron sem boða lítið 
annað en vopnaskak. Orð Jens 
Stoltenberg eftir árás öfgamanns 
á þjóð hans virðast fallin í 
gleymsku: „Svarið við árásunum 
er meira lýðræði og opnara sam
félag.“ 

Að hætti kerlinga 8. áratugarins
Sigríður Á. Andersen, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, skrifar grein 
í Moggann um atriði Hagaskóla 
í Skrekk. Hún segir það flott en 
þó sé það „gegnsýrt af staðal
ímyndum kvenréttindabaráttu  
8. áratugarins“. Sigríði finnst ekki 
mikið koma til skilaboða stúlkn
anna og segir að textinn virðist 
frekar hafa oltið upp úr kerlingum 
á hennar aldri en 15 ára stúlkum. 
Atriði stúlknanna var vafalaust 
innblásið af umræðu um bága 
meðferð kynferðisbrota á landinu 
undanfarnar vikur. Sigríði má mis
líka boðskapur grunnskólanem
anna en vonandi er hún sammála 
því að jafnréttisbaráttan á langt í 
land innan réttarkerfisins. 
stefanrafn@frettabladid.is
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Nýr Volkswagen Caddy kostar frá: 2.760.000 kr. (án vsk. 2.225.806 kr.)

www.volkswagen.is

AtvinnubílarHEKLA býður gott úrval atvinnubíla og góða þjónustu.

Við kynnum til leiks fjórðu kynslóð af vinsælasta atvinnubíl á Íslandi undanfarin ár.  
Enn meiri staðalbúnaður, aukið öryggi og öflugri vélar eru aðeins nokkur atriði sem gera hinn  
nýja Caddy svo aðlaðandi. Nú kemur Caddy líka í fimm og sjö manna fjölskylduútfærslu  
með nálgunarvara og loftpúðum fyrir ökumanns- og farþegarými.

Við bjóðum þér að líta við í sýningarsal VW Atvinnubíla og kynnast honum betur.

Nýr Volkswagen Caddy

Nýr Caddy!

Guðmundur 
Andri Thorsson
rithöfundur

Í dag Forseti Íslands minnti á það í 
kjölfar hryðjuverkanna í París 
að hatursfullt tal um íslam og 

múslima almennt væri einungis 
vatn á myllu ódæðismannanna og 
til marks um að þeim hefði tekist 
ætlunarverk sitt. Fáir lögðu eyrun 
við þeim tímabæru varnaðarorðum, 
hvorki andstæðingar forsetans né 
aðdáendur. Þeim mun meiri athygli 
vakti hins vegar annað sem hann 
sagði af þessu tilefni í viðtölum hér 
og þar.

Það var eitthvað á þá leið að öfga-
fullt íslam sé „mesta vá okkar tíma“ 
og sá vandi verði ekki leystur með 
„barnalegri einfeldni“ eða „aðgerðum 
á sviði umburðarlyndis og félagslegra 
umbóta“.

Umburðarlyndi er dyggð
Við þessi orð er ýmislegt að athuga. 
Fyrst orðalagið: Forseti lýðveldisins 
á helst ekki að nota orð eins og 
„umburðarlyndi“ í neikvæðri 
merkingu. Það mætti meira að segja 
hæglega rökstyðja það að eitt helsta 
hlutverk forseta sé einmitt að hvetja 
landsmenn sína til umburðarlyndis 
gagnvart hver öðrum, en ekki að etja 
þeim saman. Kannski erfitt að vera 
„sameiningartákn“ nú á dögum en 
samt óþarfi að tala eins og „sundr-
ungartákn“. Forseti lands, „ábyrgðar-
laus gagnvart stjórnarathöfnum,“ á 
helst ekki að tala inn í hugarfar eins 
hluta þjóðarinnar, og alls ekki þess 
hluta sem andvígur er „umburðar-
lyndi“. Umburðarlyndi er megin-
dyggð.

Óheppilegt og hálfleiðinlegt er líka 
orðalagið um „barnalega einfeldni“; 
þar höfðar forsetinn til þeirra sem 
tíðrætt er um „naívisma“, sem lýsi 
sér til dæmis í meintu andvaraleysi 
gagnvart innflytjendum, eins og 
þeir séu stjórnmálaflokkur en ekki 
bara alls konar fólk. Forseti Íslands 
mætti minnast þess að hann er líka 
forseti innflytjendanna og honum 
ber að koma í veg fyrir að þeir verði 
fyrir aðkasti að ósekju. Svona tal er 
ekki til þess fallið, nema síður sé. Og 
almennt talað: Það er ósiður að nota 
orð sem tengjast börnum og hinu 
barnalega í neikvæðri merkingu eða 
sem skammaryrði. Þar eimir eftir 
af gamalla íslenskri barna-andúð. 
Það sýnir leiðinlegan þankagang og 
skilningsleysi á því mikla dýrmæti 
sem felst einmitt í tærum og frjóum 
barnshuganum og hinu barnslega 
viðhorfi. Ætli orðið „fréttabörn“ sé 
ekki ljótasta orð íslenskrar tungu?

Hatur er ódyggð
Það er eðlilegt að óttast hið ókunna 
og ekki endilega til marks um 
heimsku eða illt innræti. Það er 
mannlegt viðbragð, og óþarfa sjálfs-
upphafning að saka það fólk um 
„rasisma“ sem stendur beygur af 
ljótum og ankannalegum hugmynd-
um og þeim sem þær aðhyllast.

Öfgafullt íslam er raunveruleg og 
hrikaleg vá þó að hún sé auðvitað 
ekki „mesta vá okkar tíma“. Eigi 
á annað borð að standa í slíkum 
jöfnuði – sem er afar hæpið að gera 
– er ýmislegt sem mannkyni stendur 

meiri hætta af en íslamskir öfga-
menn. Þar má nefna loftslagsvána, og 
gjörtækt hæfileikaleysi mannkyns til 
að horfast í augu við afleiðingarnar 
sem lífshættir þess hafa fyrir lífið á 
Jörðinni og framtíð mannkyns. Þessi 
vandi er miklu stærri þáttur í ófriðar-
blikum en nokkurn tímann rausið 
í Múhameð spámanni í sjálfu sér. 
Önnur ógn sem þarf að hafa í huga er 
sú ægilega misskipting auðs sem lýsir 
sér í eignarhaldi æ færri á æ stærri 
auðlindum og verðmætum; sú hug-
mynd að ranglætið borgi sig ævinlega 
en réttlæti verði aldrei við komið af 
því að það sé svo óhagkvæmt – hún 
getur ekki ekki annað en leitt stór-
felldan ófarnað yfir mannkynið, stríð 
og hörmungar.

Og svo eru það vondu og spillandi 
hugmyndirnar: hatrið sem grasserar í 
skúmaskotum umræðu og samfélaga. 
Öfgafullt íslam er ein af hrikalegustu 
birtingarmyndum þess en alls ekki sú 
eina: þar sem ungt fólk (oft karlmenn) 
kemur sér saman um að búa sér til 
andstæðing sem ekki hafi sama rétt 
til að lifa og þeir sjálfir; og þeir sjálfir 
séu á guðs vegum þegar þeir taki sér 
rétt til að binda enda á líf annarra.

Við sjáum þetta í mönnum eins 
og Breivik í Noregi. Við sjáum þetta 
í Svíþjóð og Finnlandi og fyrrum 
kommúnistaríkjum þar sem fasísk-
um hreyfingum vex fiskur um hrygg. 
Við sjáum þetta í vopnavæðingu 
hatursfullra manna í Bandaríkjunum. 
Rugluð ungmenni ganga þar inn í 
skólastofur og skjóta allt sem fyrir 
verður. Framferði þeirra er hryllilegt 
og óskiljanlegt en ég er samt ekki í 
þriðju heimsstyrjöldinni við þau.

Og það er rangt að taka sérstak-
lega út eina tegund öfgamanna og 
segja þá hættulegri en aðra: Maður er 
alveg jafn dauður þó að maður hafi 
verið skotinn af hægri öfgamanni af 
þeirri tegund sem meira hafa látið að 
sér kveða með sprengjum en mús-
limar í Evrópu. Öfgar eru vá. Hatur er 
ódyggð. Vanþekking, vanmetakennd, 
andleg fátækt, iðjuleysi, ranghug-
myndir … Ekki er víst að aðgerðir „á 
sviði umburðarlyndis og félagslegra 
umbóta“ nái ævinlega að uppræta 
þetta allt saman og hatrið og dauða-
dýrkunina en vandséð er að aðgerðir 
á nokkrum öðrum sviðum séu væn-
legri til árangurs.

„Barnaleg einfeldni“

Forseti Íslands mætti minnast 
þess að hann er líka forseti inn-
flytjendanna og honum ber að 
koma í veg fyrir að þeir verði 
fyrir aðkasti að ósekju. Svona 
tal er ekki til þess fallið, nema 
síður sé.
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Hvað gerði Gylfi?
Gylfi Þór Sigurðsson hóf leikinn 
á bekknum að þessu sinni. Hann 
spilaði síðustu 20 mínútur leiksins 
en náði ekki að setja mark sitt á 
leikinn gegn Bournemouth.

Stærstu úrslitin Jürgen 
Klopp virðist þegar 
vera farinn að 
setja mark sitt á 
lið Liverpool sem 
lék eins og Dort-
mund undir stjórn 
Klopp er það sótti 
Man. City heim. City sá aldrei til 
sólar og Liverpool vann sinn besta 
sigur á leiktíðinni. 
Hetjan Man. Utd virtist vera að mis-
stíga sig gegn Watford er Bastian 
Schweinsteiger steig upp og 
tryggði þeim sigur með marki sem 
verður reyndar líklega skráð sem 
sjálfsmark. 
Kom á óvart Jamie Vardy er eigin-
lega hættur að koma á óvart en það 
er samt óvænt að hann sé búinn 
að skora í tíu leikjum í röð og jafna 
þar með með Hollendingsins Ruud 
Van Nistelrooy sem lék þann leik 
fyrstur allra er hann spilaði með 
Man. Utd.

Í dag
19.50 C. Palace -  Sunderl.  Sport 2
22.00 Messan  Sport 2 

Olís-deild karla
18.00 ÍBV - Afturelding Eyjar

FRáBæR LeiKUR HJá HaUKUM  
Haukar komu mörgum á óvart 
í gær er þeir stóðu upp í hárinu 
á einu besta liði Frakklands, St. 
Raphael.

Haukarnir voru mest sex 
mörkum undir í fyrri hálfleik og 
munurinn á liðunum var fimm 
mörk í hálfleik, 10-15. Síðari hálf-
leikur var aftur á móti frábær hjá 
Haukunum sem hófu að saxa á 
forskot franska liðsins og náðu að 
jafna, 26-26, þegar þrjár mínútur 
voru eftir.  Mikil spenna var á loka-
sekúndunum en 
Frakk-
arnir 
tryggðu 
sér 
sigurinn 
með marki 
nokkrum 
sekúndum fyrir 
leikslok. Hauk-
arnir grátlega 
nálægt jafnt-
efli.

Síðari leikur 
liðanna fer 
fram ytra eftir 
viku.

Nýjast

Tottenham 4 –1 West Ham
Watford 1 –2 Man. Utd
Swansea 2 – 2 Bournemouth
Southampton 0 – 1 Stoke City
WBA 2 – 1 Arsenal
Chelsea 1 – 0 Norwich
Newcastle  0 – 3 Leicester
Everton 4 – 0 Aston Villa
Man. City 1 – 4 Liverpool

Efst 
Leicester 28
Man. Utd 27
Man. City 26
Arsenal 26
Tottenham 24

Neðst 
Norwich 12
Newcastle 10
Bournemouth 9 
Sunderland 6
Aston Villa 5

Enska úrvalsdeildin

EHF-bikarinn 
 
Haukar       28–29  St.Raphael 
Haukar: Janus Daði Smárason 7/2, Heimir Óli 
Heimisson 5, Elías Már Halldórsson 5. 
St. Raphael:  Alexandru Simicu 8, Arnór 
Atlason 6, Adrien Dipanda 5.

mma Helgin var heldur betur góð 
fyrir keppnislið Mjölnis sem tók þátt 
á evrópumeistaramóti áhugamanna í 
MMa eða blönduðum bardagalistum.

Íslenska liðið kemur heim frá 
englandi með þrenn verðlaun í 
dag. Sunna Rannveig Davíðsdóttir 
og Bjarki Þór Pálsson urðu bæði 
evrópu meistarar og Pétur Jóhannes 
Óskarsson fékk brons í sínum flokki. 
Þetta var í fyrsta sinn sem evrópu-
mót áhugamanna í MMa er haldið 
og voru skráðir keppendur 130 frá 
þrjátíu löndum.

Bjarki Þór lagði Búlgarann og 
heimsmeistarann Dorian Dermend-
zhiev í mögnuðum bardaga í veltivigt 
sem fór alla leið. allir dómararnir 
voru sammála um að Bjarki hefði 
haft betur en hann var ekki fjarri því 
að klára bardagann í lokalotunni. 
Yfirburðir hans leyndu sér þó ekki 
en Búlgarinn hafði klárað alla aðra 
andstæðinga sína í fyrstu lotu.

Sunna Rannveig mætti hinni 
sænsku Önju Saxmark í úrslitum og 
kláraði hana með tæknilegu rothöggi 
í annarri lotu. Frábær árangur.

„Ég er alveg í skýjunum núna. Þetta 
er búin að vera ótrúleg vika hjá okkur 
öllum. Ég er ótrúlega ánægð og stolt,“ 
segir Sunna Rannveig en hún var enn 
að ná sér niður á jörðina er íþrótta-
deild heyrði í henni. árangurinn kom 
henni ekki á óvart. „Ég kom hingað til 
þess að vinna þetta mót.“

Sunna Rannveig segist hafa verið 
svolítið stressuð fyrir fyrsta bardag-
ann sinn í mótinu en í gær var ekkert 
slíkt uppi á teningnum.

„Ég var minnst stressuð fyrir 
úrslitabardagann. Mér leið betur með 
hverjum deginum og leið bara virki-

lega vel fyrir úrslitin. Þessi sænska 
stelpa er mjög góð í búrinu og einnig 
utan þess. Ég hef spjallað mikið við 
hana og kann afar vel við hana. Ég 
hafði bara betur að þessu sinni.“

Þessi þrítuga bardagakona segist 
seint munu gleyma stundinni er hún 
steig upp á verðlaunapallinn og svo 
var íslenski þjóðsöngurinn leikinn 
henni til heiðurs.

„Það var alveg mögnuð stund. Þetta 
var óraunverulegt en samt svo fallegt. 
Það tók tíma að gera sér grein fyrir 
þessu og ég er enn að því en þó með 
gleði í hjarta,“ segir Sunna. Hún á ell-
efu ára gamla dóttur, Önnu Rakel, og 
fyrsta verk eftir verðlaunaafhending-
una var að heyra í dótturinni.

„Ég heyrði í henni alveg um leið og 
ég var farin af pallinum. Ég heyri líka 
alltaf í henni fyrir bardaga og röddin 
hennar er venjulega það síðasta sem 
ég heyri áður en ég fer í hringinn. 
Mér líður alltaf vel þegar ég hef heyrt 
í henni.“

Sunna Rannveig ætlar ekki að láta 
hér við sitja enda á hún sér stærri 
drauma.

„Ég hef lengi verið að velta fyrir 
mér að fara í atvinnumennsku. Ég 
held að það verði bara næsta skref 
hjá mér. Þetta hefur verið mjög erfitt. 
Ég er að vinna mikið með æfingunum 
sem eru líka í rauninni full vinna. Það 
væri frábært að fá styrktaraðila sem 
gætu gert mér það kleift að einbeita 
mér algjörlega að íþróttinni,“ segir 
Sunna og bætir við að hún sé afar 
þakklát fyrir þá styrktaraðila sem 
hafa hjálpað henni á síðustu árum.

„Stóra markmiðið er síðan að kom-
ast inn í UFC. Ég er staðráðin í því að 
fara alla leið.“  henry@frettabladid.is

EVRÓPU- 
MEISTARAR
Ísland eignaðist tvo Evrópumeistara í blandaðri bar-
dagalist, MMA, í gær. Sunna Rannveig Davíðsdóttir 
og Bjarki Þór Pálsson unnu bæði sína úrslitabardaga.

Stoltir Evrópumeistarar með verðlaunin sín í gær. MyNd/kjARtAN Páll SæMuNdSSON
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SirkuSlíf
Dagný Gylfadóttir keramikhönn-
uður setti merkið DayNew á fót 
fyrir rúmu ári. Hún sækir inn-
blástur til leikja barnæskunnar.
Síða 2

Pevaryl sveppalyf fæst án lyfseðils og er ætlað 
til sjálfsmeðhöndlunar á sveppasýkingum í leg
göngum fyrir konur sem áður hafa verið greind

ar hjá lækni og þekkja einkennin. Pevaryl inniheldur 
virka efnið econazol sem hefur breiða sveppaeyð
andi verkun. Econazol frásogast lítið og er því fyrst 
og fremst um staðbundna verkun að ræða.

Að sögn Guðnýjar Traustadóttur, markaðstengils 
hjá Vistor, er mikil reynsla komin á lyfið en Pevaryl 
hefur verið á markaði hér á landi í 35 ár og verið 
notað af fjölda kvenna. Fjöldi kvenna á barneignar
aldri fær einhvern tímann sveppasýkingu í leggöng 
og um það bil helmingur þeirra fle hana að minnsta 
kosti einu sinni aftur. Sýkingin kemur frá smásæjum 
sveppi „Candida Albicans“ sem almennt er til staðar 
í líkamanum en ef jafnvægi hans raskast getur það 
valdið sveppasýkingu.

Sveppasýking þrífst best þar sem er rakt, hlýtt 
og þétt, svo sem í leggöngum. Sveppasýking herjar 
oft á konur á barneignaraldri þar 
sem þær hafa meira af hormóninu 
östrógeni, en það eykur glúkósa
magn í leggöngunum sem svepp
urinn nærist á. Auk þess kemur 
sveppasýking oft fram í tengslum 
við sýklalyfjameðferð að sögn 
Guðnýjar.

Að sögn Guðnýjar getur það 
verið kostur að nota staðbundið 
lyf eins og Pevaryl við sveppasýk
ingum í leggöngum þar sem frásog 
þess er lítið.

EiNkENNi SvEPPaSýkiNGar
Helstu einkenni sveppasýkingar 
eru kláði í og utan við leggöng, 

hvítleit og jafnvel kornkennd útferð. Slímhúðin 
getur auk þess verið sár, þurr og með sviða.

PakkNiNGar PEvaryl:
•1 Depot forðastíll og krem (samsett meðferð) 
•3 skeiðarstílar og krem (samsett meðferð)
•1 Pevaryl depot forðastíll (eins dags meðferð)

Setjið skeiðarstílinn hátt í leggöng að kvöldi fyrir 
svefn. Berið kremið á og í kringum leggangaop og/
eða á skapabarmana 23 sinnum á dag þar til óþæg
indin eru horfin og í þrjá daga til viðbótar. Þegar 
keyptur er pakki með þremur stílum er mjög mikil
vægt að klára meðferðina þ.e. þrjú kvöld í röð.

Pevaryl má nota á öðrum og síðasta þriðjungi 
meðgöngu en ekki skal nota Pevaryl á fyrsta þriðj
ungi meðgöngu nema samkvæmt læknisráði.

Pevaryl fæst án lyfseðils í næsta apóteki.

við SvEPPaSýkiNGum 
í lEGGöNGum kvENNa
viSTOr kyNNir  Pevaryl skeiðarstíla og Pevaryl krem til staðbundinnar notk‑
unar við sveppasýkingum í leggöngum.

Pevaryl 150 mg skeiðarstíll, Pevaryl Depot 150 mg skeiðarstíll og Pevaryl 1% krem (í samsettum pakkningum) (innihalda 
econazolnítrat) eru breiðvirk sveppalyf við sveppasýkingum í leggöngum (leggangabólga og skapabólga af völdum ger‑
sveppa). Skammtar: Einn skeiðarstíll hátt í leggöng að kvöldi fyrir svefn, 3 daga í röð (Pevaryl skeiðarstíll) eða einu sinni 
(Pevaryl Depot skeiðarstíll). Krem: Berist á svæðið í kringum leggangaop og endaþarmsop 2‑3 á dag. Meðferð á að vara 
í 3 daga eftir að óþægindi eru horfin. Meðhöndlun maka: Þvoið reður og forhúð og berið kremið á tvisvar á dag þar til 
óþægindi hverfa og í 3 daga eftir það. Þungaðar konur ættu að þvo hendur vandlega fyrir notkun skeiðarstíla. Frábending‑
ar: Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna. Varnaðarorð: Pevaryl og Pevaryl Depot má ekki nota sam‑
hliða annarri meðferð í eða á kynfærum. Ef fram koma merki um ertingu eða ofnæmi skal hætta meðferð. Pevaryl krem 
inniheldur bensósýru sem getur haft væg ertandi áhrif á húð, augu og slímhúðir og bútýlhýdroxýanisól sem getur valdið 
staðbundnum aukaverkunum í húð (snertiexemi) eða haft ertandi áhrif á augu og slímhúð. Pevaryl skeiðarstílar inni‑
halda efni í olíugrunni sem getur haft áhrif á og dregið úr öryggi latexhetta og latexverja. Ekki skal nota lyfin samtímis 
slíkum verjum. Þeir sem nota sæðisdrepandi lyf skulu ráðfæra sig við lækni, þar sem staðbundin meðferð í leggöngum 
getur gert sæðisdrepandi lyf óvirkt. Meðganga / brjóstagjöf: Pevaryl má ekki nota á fyrsta þriðjungi meðgöngu nema skv. 
læknisráði. Nota má Pevaryl á öðrum og síðasta þriðjungi meðgöngu ef hugsanlegur ávinningur fyrir móður vegur þyngra 
en möguleg hætta fyrir fóstrið. Ekki er þekkt hvort econazolnítrat berst í brjóstamjólk. Gæta skal varúðar við notkun 
Pevaryl hjá konum með barn á brjósti. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfis‑
hafi: McNeil Sweden AB. Umboð á Íslandi: Vistor hf., sími: 535‑7000

Járn & Gler hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is

Rafdrifnir gluggaopnarar 

Rafdrifnir opnarar á glugga,  
þar sem erfitt er að komast að. 
Rofastýrðir -  220v.  
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LUKTIR
40 cm 5.900
30 cm 4.600

KLAPPSTÓLL
kr. 5.990

GEYMSLUBÆKUR
kr. 2.900

ILMKERTI
kr. 1.600 / 2.990

SPEGILL
kr. 12.900

ASYMETRIC LJÓS
kr. 21.350

PÚĐI
kr. 7.800

VASI
kr. 3.200

KERTASTJAKI
kr. 5.200

KARFA
kr. 5.350



Fólk| heimili

Fólk er kynningarblað sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið  
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Snjóhúsin eru það nýjasta. 
Ég sýndi þau Í ráðhús-
inu á sýningu Handverks 

og hönnunar og þar vöktu þau 
lukku,“ segir Dagný Gylfadóttir 
keramikhönnuður. Hún hannar 
undir merkinu DayNew og hefur 
á rúmu ári vakið athygli fyrir 
skemmtilega keramikmuni sem 
minna á leiki í æsku. Hún sækir 
innblásturinn til eigin barnæsku, 
retro-lita og leikfanga.

„Postulínsvasarnir og loft-
ljósin mín sækja til dæmis form 
sitt til sirkustjalda. Ég hef einn-
ig gert kertaluktir sem minna á 
stallana sem sirkusdýrin stóðu á. 
Þessir hlutir minna fólk á æsku 
og leik og gömlu leikföngin eins 
og skopparakringlurnar. Sem 
barn bjó ég á Akureyri og þar var 
alltaf svo mikill snjór á veturna. 
Við krakkarnir bjuggum oft til 
lítil snjóhús og settum kerti inn í 
þau. Maður gat starað endalaust 
á þetta litla ljós í snjóhúsinu.“

Kertasnjóhúsin eru úr hálf-
gegnsæju postulíni og munstrið 
minnir á hlaðna veggi. „Það má 
bæði skapa með þeim notalega 
vetrarstemmingu eða raða í 
kringum þau jólalegum hlutum á 
aðventunni,“ segir Dagný

„Línan mín stækkar jafnt og 
þétt og í dag er ég komin með 
hlutina í sölu í nokkrum versl-
unum um landið,“ bætir hún við 
en meðal verslana má nefna Gall-
erí Stíg á Skólavörðustíg, Litlu 
hönnunarbúðina í Hafnarfirði, 
Hús handanna á Egilsstöðum og 
Listfléttuna á Akureyri. Nánar 
má forvitnast um DayNew á 
Facebook.

SirkuSlíF og leikir
íSlenSk hönnun  Dagný Gylfadóttir keramikhönnuður setti merkið DayNew 
á fót fyrir rúmu ári. Ákveðin nostalgía þykir einkenna postulínsmuni hennar 
en hún sækir innblástur til leikja barnæskunnar.

SirkuS Form og litir sirkustjalda rata inn í hönnun Dagnýjar.

SnjóhúS kertasnjóhús er nýjasta vara Dagnýjar. „Við krakkarnir bjuggum svo oft til 
lítil snjóhús og settum kerti inn í þau. Maður gat starað endalaust á þetta litla ljós í snjó-
húsinu.“ 

VetrarStemming Postulínsmunir Dagnýjar hafa vakið athygli fyrir skemmtileg 
form og liti sem minna á leiki barnæskunnar. MynD/Ernir

heimiliSleg hönnun Dagný Gylfa-
dóttir hannar og framleiðir postulínsmuni 
undir heitinu Daynew. MynD/Ernir

Mest seldu 
ofnar á 

Norðurlöndum

10 ára ábyrgð

Hjá okkur eru ofnar hitamál

LÁGHITA 
MIÐSTÖÐVAROFNAR

Gæði fara aldrei úr tísku

Við kynnum nýja heimasíðu, www.isleifur.is

Dragháls 14 - 16

110 Reykjavík

Sími 4 12 12 00

Fax 4 12 12 01



FASTEIGNIR.IS
47. tbl.

Garðatorg eignamiðlun 
hefur til sölu vel staðsett  
298 fm einbýlishús við 
Jórusel í Seljahverfi.

Húsið er á þremur hæðum með 
innbyggðum 75,2 fm bílskúr en 
húsinu fylgir einnig 28 fm sér-
stæður bílskúr sem býður upp 
á mikla möguleika. Samtals er 
eignin 326 fm.

Gengið er inn í flísalagða for-
stofu. Á hæðinni er hol með 
fataskáp, flísalögð gestasnyrt-
ing, borðstofa og eldhús með 
nýlegri hvítri innréttingu með 
granítborðplötum, gaseldavél 
og tvöföldum ísskáp. Hjóna-
herbergi er með útgengi út á 
norðursvalir. Stofa er parket-
lögð með útgengi út á suður 
verönd.

Gengið er upp á efri hæð frá 
holi. Þar er barnaherbergi með 
fataskáp, svefnherbergi, sem er 
stórt og sameinað úr tveimur 
herbergjum, með fataskáp með 
útgengi út á suðursvalir. Bað-
herbergi er með hornbaðkari.

Í kjallaranum er þvottahús 
með innréttingu og sturtu-

klefa. Þar er hobbíherbergi með 
flísum. Bílskúrinn er með hurða-
opnara.

Garðurinn er fallegur og bíla-
planið stórt.

Jóruselið er róleg og góð gata. 
Fyrir framan húsið er leikvöllur, 
fyrir aftan húsið er mói þar sem 

hægt er að tína ber á sumrin og 
þar er útsýni yfir alla borgina.

Leikskóli, skóli og verslun eru 
í nokkurra mínútna göngufjar-
lægð.
Allar nánari upplýsingar 
veitir Steinar S: 898-5254 
steinar@gardatorg.is

Einbýli í Seljahverfi

Húsið stendur á frábærum stað í Seljahverfi, í göngufæri við 
leikskóla, skóla og verslun.

Bárður 
Tryggvason

Eigandi
Sölufulltrúi

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Eigandi
Framkvæmdastjóri 
Lögg.fasteignasali 

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur 

fasteignasali B.Sc

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

Sölufulltrúi 
Snæfellsnes

893 4718

Ellert 
Róbertsson

Sölufulltrúi

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson

Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið
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www.valholl.is  ·  www.nybyggingar.is
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Kristján S. 
Bjarnason  
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Sturla  
Pétursson   

lögg.  
fasteignasali
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Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 
www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Glæsilegt og vandað 328,2 m2 einbýlishús 
á tveimur hæðum innst í botnlanga með 
stórum þaksvölum og miklu útsýni til sjávar 
og fjalla við Þrastarhöfða 57 í Mosfellsbæ. 
V. 120 m.

Mjög fallegt 170,6 m2 parhús á einni hæð. 
fjögur svefnherbergi. stórt hellulagt 
bílaplan með hitabræðslu. frábær staðset-
ning, leikskóli, grunnskóli, sundlaug, 
líkamsrækt og golfvöllur í næsta nágrenni. 

eignin er skráð 170,6 m2, þar af parhús 
137,5 m2 og bílskúr 33,1 m2. 

V. 59,5 m.

Þrastarhöfði 57 - 270 Mosfellsbær 

Fálkahöfði 9 - 270 Mosfellsbær  

fallegt og vel skipulagt 169,4 m2.  
einbýlishús með bílskúr við hamratún 6  
í Mosfellsbæ, ásamt sólstofu sem er ca.  
15 m2 en óskráð. 

eignin skiptist í fjögur herbergi, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, 
geymslu, forstofu, eldhús, borðstofu, 
stofu, og sólstofu. 

V. 55,0 m.

Hamratún 6 - 270 Mosfellsbær 

Nönnubrunnur 1 - 113 Rvk. 

 
Mjög falleg og vönduð 80,5 fm íbúð í nýju 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu í Úl-
farsárdal í reykjavík. Gott skipulag. fallegar 
innréttingar og gólfefni. íbúðin er einkar vel 
staðsett í hverfinu með frábæru útsýni.  
V. 32,9 m.

Birkiteigur 3 - 270 Mos.

 
80,5 m2, 3ja herbergja neðri sérhæð við 
birkiteig 3 í Mosfellsbæ. íbúðin skiptist í 
tvö svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, 
þvottahús, geymslu, eldhús og stofu. timbur-
verönd í vestur. V. 28,9 m.

Kvíslartunga - 270 Mos.

 
242,6 m2 parhús á tveimur hæðum í byggin-
gu. eignin afhendist tilbúin til innréttinga 
í júní 2016.  skipulag: neðri hæð: forsto-
fa, svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, 
borðstofa, stofa, bílskúr og geymsla. efri 
hæð: hjónaherbergi með fataherbergi, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og 
geymsla. af efri hæðinni er gengið út á svalir 
með fallegu útsýni. Kvíslartunga 78 – SELD 
Kvíslartunga 80 – V. 44,9 m.

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

falleg 115 m2, 5 herbergja endaíbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi ásamt 20,2 m2 bílskúr. íbúðin skiptist 
í fjögur svefnherbergi, forstofu, baðherber-
gi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. 
sérgeymsla í kjallara. suðursvalir með fallegu 
útsýni. Góð staðsetning. stutt í skóla leiksskóla 
og verslun. V. 38,9 m.

Frostafold 12 - 112 Reykjavík 

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

björt 78,5 m2 3-4ra herbergja íbúð á efstu hæð í 
fjölbýlishúsi. eignin skiptist í tvö svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, eldhús og stofu. Ca. 15 m2 
risloft er ekki skráð í fermetratölu eignarinnar, 
sem í dag er notað sem sjónvarpsherbergi. 
sérgeymsla í kjallara. Góð lofthæð. svalir  í 
suðvestur með fallegu útsýni.V. 28,9 m.

Flétturimi 10 - 112 Reykjavík 

Opið hús þri. 24. nóvember frá kl. 17:30 til 18:00

fallegt 129,2 m2 parhús á einni hæð ásamt 22 m2 
bílskýli sem lokað hefur verið af. eignin skiptist 
í tvö svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, 
þvottahús, geymslu, eldhús, borðstofu, stofu og 
sólstofu. búið er að loka býlskýli og gera herber-
gi úr því. falleg aðkoma er að húsinu, hellulagt 
bílaplan með hitalögnum og afgirtur garður í 
suðvestur. V. 45,4 m.

Lindarbyggð 1 - 270 Mosfellsbær  

Opið hús þri 24. nóvember frá kl. 17:30 til 18:00

rúmgóð 84,1 m2, 3ja herbergja endaíbúð á 
jarðhæð með sér inngangi og timburverönd. 
eignin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, geymslu, þvottahús, eldhús og 
stofu. Þetta er falleg og björt íbúð á vinsælum 
stað í Mosfellsbæ. stutt í skóla, leikskóla, sund 
og líkamsræktarstöð. V. 29,2 m.

Hulduhlíð 9 - 270 Mosfellsbær 

Laus við kaupsamning

Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Laus strax

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón  
Bergsson hdl. og
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.isÓðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Flúðasel 61. Íbúð á eFstu hæð.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög fín 109,0 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) að meðtalinni sér geymslu. Svalir til 
suðausturs og útsýni að Bláfjöllum. Auðvelt að búa til 2 auka herbergi á kostnað 
sjónvarpsrýmis. Raflagnir í íbúð eru yfirfarnar .Sér bílastæði í bílakjallara. Góð eign í 
barnvænu hverfi. Verið velkomin.

strandvegur - garðabæ. útsýni til sjávar.
Mjög glæsileg 3ja-4ra herbergja 118,7 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi niður við sjóinn. 
Sér stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi. Tvö herbergi með 
skápum. Frábært útsýni til sjávar, að Seltjarnarnesi, Bessastöðum og víðar. Skjólsæl 
verönd með steyptum skjólvegg.Frábær staðsetning niður við sjóinn.

Flúðasel. Íbúð á eFstu hæð.
Rúmgóð og vel skipulögð 106,4 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) með suðvestursvölum að 
meðt. sér geymslu í kjallara. Björt stofa með stórum gluggum. Þrjú svefnherbergi. 
Búið að klæða húsið að utan og skipta um þak. Björt og góð eign í barnvænu hverfi 
með góðu nýuppgerðu leiksvæði milli húsa. Sér bílastæði fylgir íbúð í bílakjallara. 

langalÍna 2 - sjálandi garðabæ. 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög falleg 106,7 fm.  íbúð á 1. hæð að meðtaldri 7,9 fm.  geymslu í nýlegu lyftu-
húsi, ásamt sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Um er ræða óvenju rúmgóða íbúð 
með fallegum samstæðum eikarinnréttingum og parketi og flísum á gólfum. Mjög 
stórir og bjartir gólfsíðir gluggar í stofu og eldhúsi. Tvennar svalir.

bergstaðastræti - með suðursvölum.
Virkilega falleg og vel skipulögð 78,1 fm. íbúð á 1. hæð með suðursvölum á 
þessum eftirsótta stað í Þingholtunum. Rúmgóð stofa. Eldhús með góðum borð-
krók. Nýleg gólfefni. Geymsla innan íbúðar. Múrviðgerðir á húsinu voru kláraðar árið 
2012 og húsið málað í framhaldinu. 

Fannborg –  Kópavogi.
Mjög góð 87,0 fm. íbúð á 1. hæð (íbúð 0204) með sérinngangi. Útgengt úr stofu 
á stórar suðursvalir sem eru yfirbyggðar að hluta. Íbúðin er skráð 3ja herbergja en 
búið er að útbúa þriðja svefnherbergið á kostnað stofu. Miklar innréttingar í eldhúsi. 
Stutt alla verslun og þjónustu. Tónlistarskóli, sundlaug og samgöngur í næsta 
nágrenni. 

rauðarárstÍgur 28. 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 63,2 fm. íbúð á 2. hæð (efsta íbúð) miðsvæðis í Reykjavík. Svalir til vesturs út 
af eldhúsi. Tvö rúmgóð herbergi. Þvottaherbergi og sér geymsla í risi auk geymslu 
innan íbúðar. Húsið var allt múrviðgert og endursteinað sl. sumar. Verið velkomin.

bólstaðarhlÍð.  
Virkilega falleg 50,9 fm. íbúð á 2. hæð með svölum til vesturs auk 2,9 fm. sér-
geymslu í kjallara við Bólstaðarhlíð. Fallegar upprunalegar innréttingar í eldhúsi og 
rúmgott svefnherbergi. Stutt í alla þjónustu m.a. skóla og leikskóla ásamt því að 
Kringlan er í göngufæri. 

birKiholt – garðabæ.
Falleg 76,2 fm. íbúð með sérinngangi af svölum á 2. hæð að meðt. sér geymslu. 
Stofa með útgengi á rúmgóðar svalir til vesturs. Fallegar eikarinnréttingar. Skóli og 
sundlaug eru í göngufæri. Næg bílastæði. Eignin getur verið laus til afhendingar 
fljótlega. 

38,7 millj.

34,9 millj.

25,9 millj. 

27,9 millj.

24,9 millj.

25,9 millj.

31,9 millj.

49,9 millj.

29,8 millj.

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA - 4RA HERBERGJA

3JA – 4RA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Frostaskjól. Glæsilegt Raðhús.
Virkilega glæsilegt og mikið endurnýjað 286,5 fm. raðhús á þremur hæðum með innbyggðum 21,1 fm. bílskúr við Frostaskjól. 
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á undanförnum árum, m.a. eldhúsinnréttingar og tæki, gólfefni, innihurðir, baðherbergi o.fl.  
Mikil lofthæð er á efri hæð hússins og falleg viðarklæðning er í loftum. Fjögur herbergi auk fjölskyldurýmis. 
Lóðin er fullfrágengin með hellulagðri innkeyrslu með hitalögnum undir og bílastæði fyrir tvo bíla.  Á baklóð er skjólsæl verönd. 

verð 85,0 millj.

Búðavað. Parhús á frábærum stað.
Virkilega fallegt og vandað 246 fm. parhús á tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð.
Að innan er eignin virkilega vönduð með sérsmíðuðum innréttingum, gólfhita, mikilli lofthæð og innbyggðri lýsingu í stóra hluta 
lofta. Að utan er húsið í góðu ástandi, staðsteypt og byggt úr  vönduðum byggingarefnum. Lóðin er fullfrágengin með helllulagðri 
stétt og innkeyrslu fyrir framan húsið og stórri harðviðarverönd til suðurs neðan við hús.  
Gríðarlega falleg staðsetning þar sem mjög mikils og fallegs útsýnis nýtur yfir Elliðavatnið, til fjalla og víðar.

verð 84,9 millj.

FrostasKjólbúðavað

2310,0 fm. atvinnu-, skrifstofu- og skólabygging 
við Norðlingabraut 4 í Reykjavík.   

Efri hæðin er sérstaklega útbúin sem skólahús-
næði og liggur fyrir leigusamningur við traustan 
leigutaka (Reykjavíkurborg) til 10 ára, auk 5 ára 
forleiguréttar. 

Staðsetning og aðkoma að húsinu er mjög góð 
með 46 bílastæðum á lóð. 

Auðvelt er að skipta neðri hluta eignarinnar í 
smærri einingar. 

Norðlingabraut 4. Heil húseign.

76,2 fm. iðnaðarhúsnæði á götuhæð með góðum 
innkeyrsludyrum. 

Hæðin skiptist í rúmgott opið rými, eitt afstúkað 
herbergi án glugga, snyrtingu án glugga og ræsti-
herbergi með þvottaaðstöðu.

Lofthæð er um 3,1 metrar. 

Húsið er klætt að utan með álklæðningu. 

verð 17,5 millj.

Fiskislóð. Iðnaðarhúsnæði.

Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. ein-
býlishús vel staðsett innst í götu auk baðhúss á 
baklóð og stórrar útigeymslu.  Miklar og skjólgóðar 
verandir eru á framlóð hússins og baklóð hússins 
er öll afgirt með viðar- og hellulagðri verönd með 
heitum potti. Húsið hefur verið mjög mikið endur-
nýjað á undanförnum árum, m.a. eldhúsinnrétting, 
baðherbergi o.fl. Eignin er byggð á vandaðan máta 
og eru innihurðir og hluti loftaklæðninga úr tekki. 

verð 59,9 millj.

Goðatún – Garðabæ.

Virkilega falleg 80,6 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) í vel 
staðsettu steinsteyptu fjórbýlishúsi.  

Svalir til vesturs útaf eldhúsi. Stofa með stórum 
gluggum til suðurs. Nýlegar innréttingar í eldhúsi. 
Hús að utan yfirfarið og málað.  Íbúðin er að hluta 
til undir súð til suðurs. 

Á baklóð hússins er 5,5 fermetra sérgeymsla, sem 
er innifalin í stærð íbúðarinnar. 

verð 37,9 millj.

Ljósvallagata. 3ja herbergja íbúð.

Glæsilegt skrifstofu- og atvinnuhúsnæði, samtals 
4.788,3 fm. að stærð, miðsvæðis á höfuðborgar-
svæðinu. 

Um er að ræða heila eign með glæsilegum 300 fm. 
þaksvölum og um 590 fm. bílageymslu með 24 
bílastæðum.

Eignin er til sölu fokheld. 

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Urðarhvarf 14- Kópavogi. Heil húseign.

Glæsileg húseign, samtals 2.863,5 fm.  að stærð, 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 

Um er að ræða skrifstofu- og atvinnuhúsnæði á 
þremur hæðum með bílakjallara undir. Húsnæðið 
er rúmlega fokhelt að innan. Samtals verða 83 bíla-
stæði á lóð hússins. Glæsilegt útsýni af þaksvölum 
að Esjunni og yfir höfuðborgarsvæðið. 

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Víkurhvarf  7 – Kópavogi. Heil  húseign.

Vel staðsett 114,6 fm. einbýlishús, hæð og ris á 
þessum eftirsótta stað í Smáíbúðahverfinu. 

Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Samliggjandi stofur. 
Fjögur herbergi. 

Lóðin er ræktuð og með hellulagðri verönd. 
Við inngang hússins er stór flísalagður pallur. 
Hiti er í palli og í flísalögðum útitröppum.

Eignin er afar vel staðsett efst í botnlanga.

verð 47,5 millj.

Langagerði.

Lindargata.  Glæsileg 3ja herbergja – laus strax.
Ný og glæsileg 97,7 fm. íbúð á 2. hæð með rúm-
góðum suðursvölum að meðtaldri sér geymslu 
og sér bílastæði í bílageymslu við Lindargötu 39.  
Íbúðin er ný og aldrei hefur verið búið í henni. Allar 
innréttingar og innihurðir eru úr hnotu og vönduð 
tæki eru í baðherbergi og í eldhúsi.  Granít er á 
borðum eldhúsinnréttingar og fallegur útbyggður 
stór gólfsíður gluggi í stofu. Húsið að utan er klætt 
með flísum og því viðhaldslítið og gluggar í húsinu 
eru ál/tré.

Eignin er laus til afhendingar nú þegar. 

verð 54,9 millj.

einbýli óskast í árbænum.

óskum eftir einbýlishúsi 
á einni hæð í árbænum 

 fyrir traustan kaupanda.

óskum eftir öllum stærðum  
og gerðum eigna á söluskrá.

skoðum og metum samdægurs.

sanngjörn söluþóknun.

ViNdAkór 10 – 12, kópAVoGi.
NýjAr 4rA oG 5 hErbErGjA íbúðir.

glæsilegt fjölbýlishús við vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
Íbúðirnar sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 113,6 fm til 144 fm. 

Íbúðirnar eru innréttaðar með hth innréttingum og vönduðum aeg eldhústækjum  
og eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. 

stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

byggingaraðili er: byggingarfélag gylfa og gunnars.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Flúðasel 61. Íbúð á eFstu hæð.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög fín 109,0 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) að meðtalinni sér geymslu. Svalir til 
suðausturs og útsýni að Bláfjöllum. Auðvelt að búa til 2 auka herbergi á kostnað 
sjónvarpsrýmis. Raflagnir í íbúð eru yfirfarnar .Sér bílastæði í bílakjallara. Góð eign í 
barnvænu hverfi. Verið velkomin.

strandvegur - garðabæ. útsýni til sjávar.
Mjög glæsileg 3ja-4ra herbergja 118,7 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi niður við sjóinn. 
Sér stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi. Tvö herbergi með 
skápum. Frábært útsýni til sjávar, að Seltjarnarnesi, Bessastöðum og víðar. Skjólsæl 
verönd með steyptum skjólvegg.Frábær staðsetning niður við sjóinn.

Flúðasel. Íbúð á eFstu hæð.
Rúmgóð og vel skipulögð 106,4 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) með suðvestursvölum að 
meðt. sér geymslu í kjallara. Björt stofa með stórum gluggum. Þrjú svefnherbergi. 
Búið að klæða húsið að utan og skipta um þak. Björt og góð eign í barnvænu hverfi 
með góðu nýuppgerðu leiksvæði milli húsa. Sér bílastæði fylgir íbúð í bílakjallara. 

langalÍna 2 - sjálandi garðabæ. 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög falleg 106,7 fm.  íbúð á 1. hæð að meðtaldri 7,9 fm.  geymslu í nýlegu lyftu-
húsi, ásamt sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Um er ræða óvenju rúmgóða íbúð 
með fallegum samstæðum eikarinnréttingum og parketi og flísum á gólfum. Mjög 
stórir og bjartir gólfsíðir gluggar í stofu og eldhúsi. Tvennar svalir.

bergstaðastræti - með suðursvölum.
Virkilega falleg og vel skipulögð 78,1 fm. íbúð á 1. hæð með suðursvölum á 
þessum eftirsótta stað í Þingholtunum. Rúmgóð stofa. Eldhús með góðum borð-
krók. Nýleg gólfefni. Geymsla innan íbúðar. Múrviðgerðir á húsinu voru kláraðar árið 
2012 og húsið málað í framhaldinu. 

Fannborg –  Kópavogi.
Mjög góð 87,0 fm. íbúð á 1. hæð (íbúð 0204) með sérinngangi. Útgengt úr stofu 
á stórar suðursvalir sem eru yfirbyggðar að hluta. Íbúðin er skráð 3ja herbergja en 
búið er að útbúa þriðja svefnherbergið á kostnað stofu. Miklar innréttingar í eldhúsi. 
Stutt alla verslun og þjónustu. Tónlistarskóli, sundlaug og samgöngur í næsta 
nágrenni. 

rauðarárstÍgur 28. 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 63,2 fm. íbúð á 2. hæð (efsta íbúð) miðsvæðis í Reykjavík. Svalir til vesturs út 
af eldhúsi. Tvö rúmgóð herbergi. Þvottaherbergi og sér geymsla í risi auk geymslu 
innan íbúðar. Húsið var allt múrviðgert og endursteinað sl. sumar. Verið velkomin.

bólstaðarhlÍð.  
Virkilega falleg 50,9 fm. íbúð á 2. hæð með svölum til vesturs auk 2,9 fm. sér-
geymslu í kjallara við Bólstaðarhlíð. Fallegar upprunalegar innréttingar í eldhúsi og 
rúmgott svefnherbergi. Stutt í alla þjónustu m.a. skóla og leikskóla ásamt því að 
Kringlan er í göngufæri. 

birKiholt – garðabæ.
Falleg 76,2 fm. íbúð með sérinngangi af svölum á 2. hæð að meðt. sér geymslu. 
Stofa með útgengi á rúmgóðar svalir til vesturs. Fallegar eikarinnréttingar. Skóli og 
sundlaug eru í göngufæri. Næg bílastæði. Eignin getur verið laus til afhendingar 
fljótlega. 

38,7 millj.

34,9 millj.

25,9 millj. 

27,9 millj.

24,9 millj.

25,9 millj.

31,9 millj.

49,9 millj.

29,8 millj.

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA - 4RA HERBERGJA

3JA – 4RA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Frostaskjól. Glæsilegt Raðhús.
Virkilega glæsilegt og mikið endurnýjað 286,5 fm. raðhús á þremur hæðum með innbyggðum 21,1 fm. bílskúr við Frostaskjól. 
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á undanförnum árum, m.a. eldhúsinnréttingar og tæki, gólfefni, innihurðir, baðherbergi o.fl.  
Mikil lofthæð er á efri hæð hússins og falleg viðarklæðning er í loftum. Fjögur herbergi auk fjölskyldurýmis. 
Lóðin er fullfrágengin með hellulagðri innkeyrslu með hitalögnum undir og bílastæði fyrir tvo bíla.  Á baklóð er skjólsæl verönd. 

verð 85,0 millj.

Búðavað. Parhús á frábærum stað.
Virkilega fallegt og vandað 246 fm. parhús á tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð.
Að innan er eignin virkilega vönduð með sérsmíðuðum innréttingum, gólfhita, mikilli lofthæð og innbyggðri lýsingu í stóra hluta 
lofta. Að utan er húsið í góðu ástandi, staðsteypt og byggt úr  vönduðum byggingarefnum. Lóðin er fullfrágengin með helllulagðri 
stétt og innkeyrslu fyrir framan húsið og stórri harðviðarverönd til suðurs neðan við hús.  
Gríðarlega falleg staðsetning þar sem mjög mikils og fallegs útsýnis nýtur yfir Elliðavatnið, til fjalla og víðar.

verð 84,9 millj.

FrostasKjólbúðavað

2310,0 fm. atvinnu-, skrifstofu- og skólabygging 
við Norðlingabraut 4 í Reykjavík.   

Efri hæðin er sérstaklega útbúin sem skólahús-
næði og liggur fyrir leigusamningur við traustan 
leigutaka (Reykjavíkurborg) til 10 ára, auk 5 ára 
forleiguréttar. 

Staðsetning og aðkoma að húsinu er mjög góð 
með 46 bílastæðum á lóð. 

Auðvelt er að skipta neðri hluta eignarinnar í 
smærri einingar. 

Norðlingabraut 4. Heil húseign.

76,2 fm. iðnaðarhúsnæði á götuhæð með góðum 
innkeyrsludyrum. 

Hæðin skiptist í rúmgott opið rými, eitt afstúkað 
herbergi án glugga, snyrtingu án glugga og ræsti-
herbergi með þvottaaðstöðu.

Lofthæð er um 3,1 metrar. 

Húsið er klætt að utan með álklæðningu. 

verð 17,5 millj.

Fiskislóð. Iðnaðarhúsnæði.

Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. ein-
býlishús vel staðsett innst í götu auk baðhúss á 
baklóð og stórrar útigeymslu.  Miklar og skjólgóðar 
verandir eru á framlóð hússins og baklóð hússins 
er öll afgirt með viðar- og hellulagðri verönd með 
heitum potti. Húsið hefur verið mjög mikið endur-
nýjað á undanförnum árum, m.a. eldhúsinnrétting, 
baðherbergi o.fl. Eignin er byggð á vandaðan máta 
og eru innihurðir og hluti loftaklæðninga úr tekki. 

verð 59,9 millj.

Goðatún – Garðabæ.

Virkilega falleg 80,6 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) í vel 
staðsettu steinsteyptu fjórbýlishúsi.  

Svalir til vesturs útaf eldhúsi. Stofa með stórum 
gluggum til suðurs. Nýlegar innréttingar í eldhúsi. 
Hús að utan yfirfarið og málað.  Íbúðin er að hluta 
til undir súð til suðurs. 

Á baklóð hússins er 5,5 fermetra sérgeymsla, sem 
er innifalin í stærð íbúðarinnar. 

verð 37,9 millj.

Ljósvallagata. 3ja herbergja íbúð.

Glæsilegt skrifstofu- og atvinnuhúsnæði, samtals 
4.788,3 fm. að stærð, miðsvæðis á höfuðborgar-
svæðinu. 

Um er að ræða heila eign með glæsilegum 300 fm. 
þaksvölum og um 590 fm. bílageymslu með 24 
bílastæðum.

Eignin er til sölu fokheld. 

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Urðarhvarf 14- Kópavogi. Heil húseign.

Glæsileg húseign, samtals 2.863,5 fm.  að stærð, 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 

Um er að ræða skrifstofu- og atvinnuhúsnæði á 
þremur hæðum með bílakjallara undir. Húsnæðið 
er rúmlega fokhelt að innan. Samtals verða 83 bíla-
stæði á lóð hússins. Glæsilegt útsýni af þaksvölum 
að Esjunni og yfir höfuðborgarsvæðið. 

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Víkurhvarf  7 – Kópavogi. Heil  húseign.

Vel staðsett 114,6 fm. einbýlishús, hæð og ris á 
þessum eftirsótta stað í Smáíbúðahverfinu. 

Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Samliggjandi stofur. 
Fjögur herbergi. 

Lóðin er ræktuð og með hellulagðri verönd. 
Við inngang hússins er stór flísalagður pallur. 
Hiti er í palli og í flísalögðum útitröppum.

Eignin er afar vel staðsett efst í botnlanga.

verð 47,5 millj.

Langagerði.

Lindargata.  Glæsileg 3ja herbergja – laus strax.
Ný og glæsileg 97,7 fm. íbúð á 2. hæð með rúm-
góðum suðursvölum að meðtaldri sér geymslu 
og sér bílastæði í bílageymslu við Lindargötu 39.  
Íbúðin er ný og aldrei hefur verið búið í henni. Allar 
innréttingar og innihurðir eru úr hnotu og vönduð 
tæki eru í baðherbergi og í eldhúsi.  Granít er á 
borðum eldhúsinnréttingar og fallegur útbyggður 
stór gólfsíður gluggi í stofu. Húsið að utan er klætt 
með flísum og því viðhaldslítið og gluggar í húsinu 
eru ál/tré.

Eignin er laus til afhendingar nú þegar. 

verð 54,9 millj.

einbýli óskast í árbænum.

óskum eftir einbýlishúsi 
á einni hæð í árbænum 

 fyrir traustan kaupanda.

óskum eftir öllum stærðum  
og gerðum eigna á söluskrá.

skoðum og metum samdægurs.

sanngjörn söluþóknun.

ViNdAkór 10 – 12, kópAVoGi.
NýjAr 4rA oG 5 hErbErGjA íbúðir.

glæsilegt fjölbýlishús við vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
Íbúðirnar sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 113,6 fm til 144 fm. 

Íbúðirnar eru innréttaðar með hth innréttingum og vönduðum aeg eldhústækjum  
og eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. 

stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

byggingaraðili er: byggingarfélag gylfa og gunnars.
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 Ármúli 38 108 rvk. 
íbúð merkt 03-01. 

 
Glæsileg 3ja herbergja “íbúð” á efstu hæð í vel staðsettu atvinnuhúsnæði í 
Múlahverfinu. Eignin er skráð atvinnuhúsnæði/leikfimisalur en hefur verið 
glæsilega innréttuð sem ósamþykkt íbúð með mikilli lofthæð, vönduðum inn-
réttingum og glæsilegu útsýni.  Eignin verður sýnd mánudaginn 23.nóvember 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 m. 9195

 eikjuvogur 28 
104 rvk. 

 
Falleg ca 110 fm 4ra herbergja sérhæð í fallegu steinhúsi miðsvæðis í 
Reykjavík. Eldhús og baðherbergi nýlega endurnýjuð, stór og falleg stofa með 
útbyggðum glugga og útgangi út á svalir til suðvesturs. Rúmgóð svefnher-
bergi. Sér inngangur og bílskúrsréttur.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
23.nóvember milli kl. 18:00 og kl. 18:30. V. 39 m. 9155

 Sólheimar 39 
104 rvk.

 
Mikið uppgert og fallegt 175,9 fm raðhús með innbyggðum bílskúr. Fallegt 
eldhús frá Brúnás, stór stofa, tvennar svalir til suðvesturs og 5-6 svefnherber-
gi.   Eignin verður sýnd mánudaginn 23.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 50,9 m. 9108

 klapparStígur 1 
101 rvk. íbúð merkt 09-01. 

 
Stórglæsileg 187,6 fermetra útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum í vönduðu fjöl-
býlishúsi við Klapparstíg í Reykjavík auk sér stæði í bílageymslu í kjallara hús-
sins. Þrennar svalir eru á eigninni, til vesturs austurs og suðurs. Stórkostlegt 
útsýni, t.d. út á sundin, til vesturs og suðurs. Eignin verður sýnd mánudaginn 
23.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 89,9 m. 9083

 katrínartún 5 105 rvk.  
tvær íbúðir og bílSkúr

 
Fallegt 219,1 fm hús sem skiptist í hæð, kjallara og ris með sérbyggðum 
bílskúr. Eignin er skráð einbýlishús 181,7 fm og bílskúr 37,4 fm. í kjallara er góð 
aukaíbúð með sérinngangi. Fallegur garður.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
23.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. v. 52,5 8917

Snorrabraut 48 101 rvk. 
íbúð merkt 00-01. 

 
2ja herbergja ósamþykkt íbúð í kjallara við Snorrabraut. LAUS STRAX. Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 24.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 16,9 m. 
8742

 grettiSgata 69 101 rvk. 
íbúð merkt 03-01. 

 
Góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í góðu húsi við Grettisgötu. Íbúðin skiptist 
í baðherbergi, eldhús, þrjú svefnherbergi og stofu. Búið er að endurnýja 
stóran hluta af gleri í íb. Raflagnir og þak að hluta. V. 30,9 millj.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 24.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  9188

 melÁS 5 210  
íbúð merkt 02-01. 

 
Annars vegar er um að ræða bjarta 156,1 fm 5 herb. efri sérhæð. Yfirb.svalir. 
Fjögur svefnherb.innb bílskúr. V. 45,7 millj.  Hins vegar 4ra herb. 136 fm neðri 
sérhæð á jarðhæð með útg. Út í garð, einnig með innb.bílskúr. verð 35,9 millj. 
byggður bílskúr en þar er búið að útbúa stúdíó íbúð með eldhúsinnréttingu og 
snyrtingu. Einnig 136 fm neðri sérhæð með innbyggðum bílskúr  Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 24.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  m. 9047

hÁteigSvegur 40 105 rvk. 
íbúð merkt 03-01.

 
Falleg 2ja herbergja risíbúð með stórum suður svölum og frábæru útsýni.  
Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu, ( opið á milli ) svefnherbergi, eldhús og 
baðherbergi. Í kjallara er sameignarþvottahús. Eignin verður sýnd þriðjudag-
inn 24.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 26,9 m. 9200

 miðleiti 7 rvík 
(gimli)

 
Glæsileg 3ja herbergja 118,3 fm endaíbúð á 5. hæð í eftirsóttu fjölbílíshúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í samliggjandi stofu og borðsto-
fu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og tvö herbergi. Stórar svalir eru útaf 
stofum. Parket á gólfum. Ljós gólfefni og innréttingar. Glæsilegt útsýni. Um er 
að ræða húseign fyrir 60 ára og eldri.  V. 45 m. 9193

 laugarneSvegur 87 105 rvk. 
íbúð merkt 03-03. 

 
Mjög falleg 110,1 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílageymslu. Sér inngangur frá svalagangi. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu, 
eldhús, tvö herbergi, baðherbergi og þvottahús. Innrétting í eldhúsi hefur 
nýlega verið endurnýjuð og baðherbergi standsett. Rúmgóðar svalir til 
suðvesturs.  V. 47,2 m. 9192

laugarÁSvegur 63 
104 rvk. 

 
Fallegt og vel staðsett 250 fm einbýlishús við Laugarásveg 63 í Reykjavík 
teiknað af Hannesi Kr. Davíðssyni. Húsið er tvær hæðir og kjallari. Góðar 
útsýnissvalir og fallegur garður. Mögulegt að hafa auka íbúðarrými í kjallara 
með sérinngang. 9066

• 2ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi, fataskápar í forstofu og svefnherbergjum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru flísar á baðherberg og í þvottahúsi. 

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og nútímalegar íbúðir 

• Stærð íbúða frá 108 fm
• 3-4 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Allar innréttingar og fataskápar verða af vandaðri gerð

• Mynddyrasími verður í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum
• www.gardatorgid.is

Garðatorg 4  
Hér mun rísa glæsileg ný byggð

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

 einbýli

Lækjarberg 12 220 Hafnarfirði
223 fm einbýlishús sem staðsett er neðan götu á mjög 
góðum stað í Hafnarfirði, fjögur svefnherbergi, innbyg-
gður bílskúr. Húsið er skráð steinn og múrsteinn. Stór 
timburverönd. V. 51,9 m. 9043

Fákahvarf við Elliðavatn - Glæsileg eign
Um er að ræða glæsilegt 326,9 fm einbýlishús sem 
skiptist í 222,5 fm íbúð og innbyggðum 45,9 fm bílskúr. Í 
húsinu er góð lofthæð, gólfhiti vandaðar innréttingar og 
innfelldar lýsingar.  Húsið er vel staðsett með útsýni og er 
einungis göngustígur milli hússins og Elliðavatns.   
V. 129 m. 8515

 parhúS

Urðarstígur 11a 101 Rvk.
Frábærlega staðsett og sjarmerandi 3ja herbergja 96,3 fm 
sérbýli við Urðarstíg í Þingholtum Reykjavíkur. Íbúðin er 
á tveimur hæðum með sér inngang og er í raun hálfgert 
parhús. Sér þvottahús fylgir eigninni ásamt sér timbur-
verönd með skjólveggjum. V. 43,9 m. 3434

 raðhúS

Þingvað 75 110 Rvk. 
Nýtt stórglæsilegt 205 fm raðhús á tveimur hæðum við 
Þingvað 75 í Reykjavík með 32 fm hellulögðum svölum og 
innbyggðum bílskúr. Einnig sérafnotareitur frá neðri hæð. 
Húsið skilast fullbúið án megingólfefnis. Þrjár tillögur í ef-
nisvali hannað og valið af Rut Káradóttur.  Fallegt útsýni. 
Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi og tvær stofur. 
Lofthæð á neðri hæð er 2.6m og á efri hæð 3m.    
V. 64,4 m. 4591

4ra herbergja

Forsalir 1 203 Kópavogi
4ra herbergja glæsileg 110,4 fm íbúð á 3. hæð ásamt 
stæði í lokaðri bílageymslu sem innangengt er í. Íbúðin er 
með tvennum svölum sem eru með svalalokunum. 
 V. 39,9 m. 9167

Tröllakór 6-10 203 Kópavogi
Glæsileg og björt 4ra herbergja 113,3 fm endaíbúð á 
2. hæð í fallegu og vönduðu lyftuhúsi við Tröllakór í 
Kópavogi. Íbúðin er hún innréttuð á fallegan máta með 
samstæðum innréttingum og gólfefnum og fylgir henni 
stæði í bílageymslu. V. 37,9 m. 9199

 3ja herbergja

Klapparstígur 1 101 Rvk.
Stórglæsileg og mjög mikið endurnýjuð 4ra herbergja 
íbúð með tvennum svölum á 5.hæð í vönduðu fjölbýlishúsi 
á frábærum stað í miðborginni, ásamt stæði í bílgeymslu. 
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. 
baðherbergi, eldhúsinnrétting og tæki, gólfefni, sem 
eru 22ja millimetra gegnheilt olíuborið eikarparket, 
fataskápar o.fl.  V. 53,9 m. 8802

Neshagi 15  107 Reykjavík
3ja herbergja góð 79,7 fm  kjallaraíbúð með sér inngangi 
á frábærum stað. LAUS STRAX. V. 31 m. 8974

 2ja herbergja

Krummahólar 2 2ja herb. í lyftuhúsi
Góð 60,8 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi. Stofa 
með opnu eldhúsi og vestur-svölum. Geymsla í sameign 
og í íbúð. Útsýni. Stórt parketlagt svefnherbergi. Vel 
staðsett eign. V. 19,5 m. 9186

 50 Ára og eldri.

Árskógar 8 109 Rvk.
Mjög falleg 3ja herb. íbúð á 11. hæð í lyftuhúsi. Um er að 
ræða íbúð fyrir eldri borgara. Íbúðin skiptist m.a. í hol, 
stofu, eldhús, tvö herbergi og baðherbergi. Sér geymsla 
fylgir í kjallara. Falleg gróin lóð með púttvelli. V. 39 m. 
9157

Skúlagata 20 101 Rvk.  
Falleg og vel um gengin 2-3ja herbergja 92,1 fm íbúð á 1. 
hæð með glæsilegri sjávar- og fjallasýn. Innangengt er í 
Þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara, m.a. matsal og fleira.  
V. 45 m. 9174

– Sýnum daglega – 
 Hafið samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090

Aðeins 22 af 90 íbúðum eftir 

mikið aF  
atvinnu- og 
SkriFStoFu- 
húSnæði Á 
SÖluSkrÁ

leitið  
upplýSinga

Fallegt og vel skipulagt nýtt einbýlishús í 
Skerjafirðinum með fimm svefnherberg-
jum og fataherbergi á mjög rólegum og 
barnvænum stað, örstutt er í leikskóla og 
skólabíll er fyrir börn sem fara í Melaskóla. 
Handan við hornið er síðan Sker-
jafjörðurinn, Nauthólsvík og Öskjuhlíð.    

V. 91,9 m.                                                    9077

Glæsilegt og vandað 328,2 m2 einbýlishús 
á tveimur hæðum innst í botnlanga með 
160 fm þaksvölum með miklu útsýni til 
sjávar og fjalla. Vandaðar innréttingar og 
tæki. Falleg aðkoma er að húsinu og stórt 
hellulagt bílaplan.  

V. 120 m.                                                   9063

Bauganes 31a 107 Reykjavík

Þrastarhöfði 57 - 270 Mosfellsbæ
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 Ármúli 38 108 rvk. 
íbúð merkt 03-01. 

 
Glæsileg 3ja herbergja “íbúð” á efstu hæð í vel staðsettu atvinnuhúsnæði í 
Múlahverfinu. Eignin er skráð atvinnuhúsnæði/leikfimisalur en hefur verið 
glæsilega innréttuð sem ósamþykkt íbúð með mikilli lofthæð, vönduðum inn-
réttingum og glæsilegu útsýni.  Eignin verður sýnd mánudaginn 23.nóvember 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 m. 9195

 eikjuvogur 28 
104 rvk. 

 
Falleg ca 110 fm 4ra herbergja sérhæð í fallegu steinhúsi miðsvæðis í 
Reykjavík. Eldhús og baðherbergi nýlega endurnýjuð, stór og falleg stofa með 
útbyggðum glugga og útgangi út á svalir til suðvesturs. Rúmgóð svefnher-
bergi. Sér inngangur og bílskúrsréttur.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
23.nóvember milli kl. 18:00 og kl. 18:30. V. 39 m. 9155

 Sólheimar 39 
104 rvk.

 
Mikið uppgert og fallegt 175,9 fm raðhús með innbyggðum bílskúr. Fallegt 
eldhús frá Brúnás, stór stofa, tvennar svalir til suðvesturs og 5-6 svefnherber-
gi.   Eignin verður sýnd mánudaginn 23.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 50,9 m. 9108

 klapparStígur 1 
101 rvk. íbúð merkt 09-01. 

 
Stórglæsileg 187,6 fermetra útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum í vönduðu fjöl-
býlishúsi við Klapparstíg í Reykjavík auk sér stæði í bílageymslu í kjallara hús-
sins. Þrennar svalir eru á eigninni, til vesturs austurs og suðurs. Stórkostlegt 
útsýni, t.d. út á sundin, til vesturs og suðurs. Eignin verður sýnd mánudaginn 
23.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 89,9 m. 9083

 katrínartún 5 105 rvk.  
tvær íbúðir og bílSkúr

 
Fallegt 219,1 fm hús sem skiptist í hæð, kjallara og ris með sérbyggðum 
bílskúr. Eignin er skráð einbýlishús 181,7 fm og bílskúr 37,4 fm. í kjallara er góð 
aukaíbúð með sérinngangi. Fallegur garður.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
23.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. v. 52,5 8917

Snorrabraut 48 101 rvk. 
íbúð merkt 00-01. 

 
2ja herbergja ósamþykkt íbúð í kjallara við Snorrabraut. LAUS STRAX. Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 24.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 16,9 m. 
8742

 grettiSgata 69 101 rvk. 
íbúð merkt 03-01. 

 
Góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í góðu húsi við Grettisgötu. Íbúðin skiptist 
í baðherbergi, eldhús, þrjú svefnherbergi og stofu. Búið er að endurnýja 
stóran hluta af gleri í íb. Raflagnir og þak að hluta. V. 30,9 millj.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 24.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  9188

 melÁS 5 210  
íbúð merkt 02-01. 

 
Annars vegar er um að ræða bjarta 156,1 fm 5 herb. efri sérhæð. Yfirb.svalir. 
Fjögur svefnherb.innb bílskúr. V. 45,7 millj.  Hins vegar 4ra herb. 136 fm neðri 
sérhæð á jarðhæð með útg. Út í garð, einnig með innb.bílskúr. verð 35,9 millj. 
byggður bílskúr en þar er búið að útbúa stúdíó íbúð með eldhúsinnréttingu og 
snyrtingu. Einnig 136 fm neðri sérhæð með innbyggðum bílskúr  Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 24.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  m. 9047

hÁteigSvegur 40 105 rvk. 
íbúð merkt 03-01.

 
Falleg 2ja herbergja risíbúð með stórum suður svölum og frábæru útsýni.  
Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu, ( opið á milli ) svefnherbergi, eldhús og 
baðherbergi. Í kjallara er sameignarþvottahús. Eignin verður sýnd þriðjudag-
inn 24.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 26,9 m. 9200

 miðleiti 7 rvík 
(gimli)

 
Glæsileg 3ja herbergja 118,3 fm endaíbúð á 5. hæð í eftirsóttu fjölbílíshúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í samliggjandi stofu og borðsto-
fu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og tvö herbergi. Stórar svalir eru útaf 
stofum. Parket á gólfum. Ljós gólfefni og innréttingar. Glæsilegt útsýni. Um er 
að ræða húseign fyrir 60 ára og eldri.  V. 45 m. 9193

 laugarneSvegur 87 105 rvk. 
íbúð merkt 03-03. 

 
Mjög falleg 110,1 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílageymslu. Sér inngangur frá svalagangi. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu, 
eldhús, tvö herbergi, baðherbergi og þvottahús. Innrétting í eldhúsi hefur 
nýlega verið endurnýjuð og baðherbergi standsett. Rúmgóðar svalir til 
suðvesturs.  V. 47,2 m. 9192

laugarÁSvegur 63 
104 rvk. 

 
Fallegt og vel staðsett 250 fm einbýlishús við Laugarásveg 63 í Reykjavík 
teiknað af Hannesi Kr. Davíðssyni. Húsið er tvær hæðir og kjallari. Góðar 
útsýnissvalir og fallegur garður. Mögulegt að hafa auka íbúðarrými í kjallara 
með sérinngang. 9066

• 2ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi, fataskápar í forstofu og svefnherbergjum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru flísar á baðherberg og í þvottahúsi. 

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og nútímalegar íbúðir 

• Stærð íbúða frá 108 fm
• 3-4 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Allar innréttingar og fataskápar verða af vandaðri gerð

• Mynddyrasími verður í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum
• www.gardatorgid.is

Garðatorg 4  
Hér mun rísa glæsileg ný byggð

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

 einbýli

Lækjarberg 12 220 Hafnarfirði
223 fm einbýlishús sem staðsett er neðan götu á mjög 
góðum stað í Hafnarfirði, fjögur svefnherbergi, innbyg-
gður bílskúr. Húsið er skráð steinn og múrsteinn. Stór 
timburverönd. V. 51,9 m. 9043

Fákahvarf við Elliðavatn - Glæsileg eign
Um er að ræða glæsilegt 326,9 fm einbýlishús sem 
skiptist í 222,5 fm íbúð og innbyggðum 45,9 fm bílskúr. Í 
húsinu er góð lofthæð, gólfhiti vandaðar innréttingar og 
innfelldar lýsingar.  Húsið er vel staðsett með útsýni og er 
einungis göngustígur milli hússins og Elliðavatns.   
V. 129 m. 8515

 parhúS

Urðarstígur 11a 101 Rvk.
Frábærlega staðsett og sjarmerandi 3ja herbergja 96,3 fm 
sérbýli við Urðarstíg í Þingholtum Reykjavíkur. Íbúðin er 
á tveimur hæðum með sér inngang og er í raun hálfgert 
parhús. Sér þvottahús fylgir eigninni ásamt sér timbur-
verönd með skjólveggjum. V. 43,9 m. 3434

 raðhúS

Þingvað 75 110 Rvk. 
Nýtt stórglæsilegt 205 fm raðhús á tveimur hæðum við 
Þingvað 75 í Reykjavík með 32 fm hellulögðum svölum og 
innbyggðum bílskúr. Einnig sérafnotareitur frá neðri hæð. 
Húsið skilast fullbúið án megingólfefnis. Þrjár tillögur í ef-
nisvali hannað og valið af Rut Káradóttur.  Fallegt útsýni. 
Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi og tvær stofur. 
Lofthæð á neðri hæð er 2.6m og á efri hæð 3m.    
V. 64,4 m. 4591

4ra herbergja

Forsalir 1 203 Kópavogi
4ra herbergja glæsileg 110,4 fm íbúð á 3. hæð ásamt 
stæði í lokaðri bílageymslu sem innangengt er í. Íbúðin er 
með tvennum svölum sem eru með svalalokunum. 
 V. 39,9 m. 9167

Tröllakór 6-10 203 Kópavogi
Glæsileg og björt 4ra herbergja 113,3 fm endaíbúð á 
2. hæð í fallegu og vönduðu lyftuhúsi við Tröllakór í 
Kópavogi. Íbúðin er hún innréttuð á fallegan máta með 
samstæðum innréttingum og gólfefnum og fylgir henni 
stæði í bílageymslu. V. 37,9 m. 9199

 3ja herbergja

Klapparstígur 1 101 Rvk.
Stórglæsileg og mjög mikið endurnýjuð 4ra herbergja 
íbúð með tvennum svölum á 5.hæð í vönduðu fjölbýlishúsi 
á frábærum stað í miðborginni, ásamt stæði í bílgeymslu. 
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. 
baðherbergi, eldhúsinnrétting og tæki, gólfefni, sem 
eru 22ja millimetra gegnheilt olíuborið eikarparket, 
fataskápar o.fl.  V. 53,9 m. 8802

Neshagi 15  107 Reykjavík
3ja herbergja góð 79,7 fm  kjallaraíbúð með sér inngangi 
á frábærum stað. LAUS STRAX. V. 31 m. 8974

 2ja herbergja

Krummahólar 2 2ja herb. í lyftuhúsi
Góð 60,8 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi. Stofa 
með opnu eldhúsi og vestur-svölum. Geymsla í sameign 
og í íbúð. Útsýni. Stórt parketlagt svefnherbergi. Vel 
staðsett eign. V. 19,5 m. 9186

 50 Ára og eldri.

Árskógar 8 109 Rvk.
Mjög falleg 3ja herb. íbúð á 11. hæð í lyftuhúsi. Um er að 
ræða íbúð fyrir eldri borgara. Íbúðin skiptist m.a. í hol, 
stofu, eldhús, tvö herbergi og baðherbergi. Sér geymsla 
fylgir í kjallara. Falleg gróin lóð með púttvelli. V. 39 m. 
9157

Skúlagata 20 101 Rvk.  
Falleg og vel um gengin 2-3ja herbergja 92,1 fm íbúð á 1. 
hæð með glæsilegri sjávar- og fjallasýn. Innangengt er í 
Þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara, m.a. matsal og fleira.  
V. 45 m. 9174

– Sýnum daglega – 
 Hafið samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090

Aðeins 22 af 90 íbúðum eftir 

mikið aF  
atvinnu- og 
SkriFStoFu- 
húSnæði Á 
SÖluSkrÁ

leitið  
upplýSinga

Fallegt og vel skipulagt nýtt einbýlishús í 
Skerjafirðinum með fimm svefnherberg-
jum og fataherbergi á mjög rólegum og 
barnvænum stað, örstutt er í leikskóla og 
skólabíll er fyrir börn sem fara í Melaskóla. 
Handan við hornið er síðan Sker-
jafjörðurinn, Nauthólsvík og Öskjuhlíð.    

V. 91,9 m.                                                    9077

Glæsilegt og vandað 328,2 m2 einbýlishús 
á tveimur hæðum innst í botnlanga með 
160 fm þaksvölum með miklu útsýni til 
sjávar og fjalla. Vandaðar innréttingar og 
tæki. Falleg aðkoma er að húsinu og stórt 
hellulagt bílaplan.  

V. 120 m.                                                   9063

Bauganes 31a 107 Reykjavík

Þrastarhöfði 57 - 270 Mosfellsbæ

OPIÐ HÚS 
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Lundur 17-23     Fossvogsdalnum í Kópavogi                                  

Nýjar íbúðir!

bókaðu skoðuN í gsm: 699-4610

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u r

Fjölbýlishúsin við Lund 17 - 23 eru 4 til 6 hæða og stærð íbúða er frá 98-238 fm. Við 
hönnun íbúðanna er haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og rúmgóðar með stórum 
gluggum sem ná niður í gólf og hita í gólfum. Öllum íbúðunum mun fylgja stæði í 
lokaðri bílageymslu. Íbúðirnar eru vandaðar og í þeim eru íslenskar innréttingar. Húsin 
eru álklædd og eru því viðhaldslítil. Íbúðirnar skilast án gólfefna en á baðherbergjum 
og þvottahúsi eru flísar á gólfi.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðarbyggðar á höfuðborgarsvæðinu. 
Fossvogurinn með sinni einstöku fegurð, Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir tengja 
Lundinn saman á þann hátt að gott jafnvægi er á milli byggðar og náttúru. Hverfið er 
byggt upp með sex kjörnum og stórum grænum svæðum sem flæða á milli þeirra. 
Stutt er í margvíslega þjónustu og afþreyingu. Smáralindin, Kringlan svo ekki sé 
minnst á menningarlífið í Gjánni, s.s. Salinn og Gerðarsafn er steinsnar frá Lundi.

allar nánari upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í síma 699 4610

sigríður rut
Fasteignasali

699 4610
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Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Efstaleiti 14, Breiðablik - 103 Reykjavík
Rúmgóð 4ra herb. íbúð á 4. hæð í einu glæsi legasta 
fjölbýlishúsi „Breiðablik“. Stæði í bíla geymslu. Glæsileg 
sameign sem saman stendur af sam komu sal með eld-
húsi, setustofu, líkamsrækt, sauna, heitum pottum, sund-
laug, búningsaðstaða, billiard stofa, o.fl. Húsvörður á 
staðnum og sér um rekstur sameignar. Verð 53,5 millj.
Upplýsingar gefur Páll Guðjónsson lögg. fasteignasali
sími 699 4994 eða á netfangið pall@fasteignasalan.is

Rauðhella 14 - 221 Hafnarfjörður
Til sölu atvinnuhúsnæði 138,8 fm á Rauðhellu 14 
Hafnar firði með stórri innkeyrsluhurð og gönguhurð. 
100 fm gólfflötur og 39 fm milliloft snyrting og kaffistofa.
Verð 18,5 millj.

Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson, 
löggilltur fasteignasali 
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Engjavellir 8 - Hafnarfjörður
Opið hús mánud 23.nóv kl.17.30 til 18.00

Til sölu falleg 119 fm, 4ra herb íbúð á 1. hæð með 
stórum palli. Öll herb. eru stór með fataskápum, flísalagt 
baðherb með sturtuklefa og baðkari. Hvít- og eikar eld-
húsinnr., þv.h. og geymsla. Skólar í göngufæri.
Verð 36.9 millj. Uppl. veitir Ágúst í síma 611 6660 
eða gusti@fasteignasalan.is 
og Guðbergur lögg. fasteignasali.

Vallarbraut 3 - Hafnarfjörður
Til sölu snyrtileg, 105.8 fm, 4ra herb íbúð á 3. hæð. 
Rúmgóð stofa, suðursvalir, snyrtileg eldhúsinnrétting 
með góðum borðkrók, Þvottahús innan íbúðar, geymsla 
í sameign. Sameign mjög snyrtileg, bílastæði fylgir 
íbúðinni. Íbúðin er björt og falleg í litlu fjölbýli. Stutt er í 
verslun, sund og miðbæ Hafnarfjarðar.
Verð 30.9 millj. Uppl. veitir Ágúst í síma 611 6660  
eða gusti@fasteignasalan.is 
og Guðbergur lögg. fasteignasali.

Opið
hús

Páll GuðjónssonHafsteinn Þorvaldsson Guðbergur Guðbergsson Ómar Guðmundsson Auður Kristinsdóttir Lóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson Ágúst Valsson Snorri Sigurðarson

Sighvatur LárussonRúnar S. Gíslason hdl Svavar Þorsteinsson Elín ViðarsdóttirKristín B. GarðarsdóttirÓskar TraustassonAnna F. Gunnarsdóttir

Jósep Grímsson

Sigrún B. Ólafsdóttir Halla Sigurgeirsdóttir

Birkigrund 36 - 800  Selfoss
Gott einbýlishús í grónu og vinsælu hverfi, byggt 1996, 
165,7 fm með bílskúr.
Stór sólpallur. Forstofa, hol, stofa, eldhús, þvottahús, 3 
herbergi, baðherbergi, bílskúr.
Ásett verð 37,8 millj.
Nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson, 
löggiltur fasteignasali sími 864 8090 
eða snorri@fasteignasalan.is

Hraunbær - 110 Reykjavík
Raðhús 170 fm með 4 svefnherb. og bílskúr. Góð eign 
á fjölskyldu vænum stað og stutt í alla þjónustu. Þak 
var nýlega endurnýjað og húsið múrað og málað fyrir 10 
árum. Eignin er nánast upprunanleg að innan en hægt 
að flytja inn og vinna svo í endurnýjun. Hentugt fyrir þá 
sem vilja standsetja eftir sínu höfði. Verð 43.9 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson, 
löggilltur fasteignasali 
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Starmói 13 - 800 Selfossi
Húsið er byggt árið 2004 úr timbri. 
Bílskúrinn er 39,0fm. og íbúðin er 
um 178,2fm. samkvæmt fasteigna-
mati. Innkeyrsla er hellulögð með 
snjóbræðslu og lóðin frágengin 
með sólpalli og heitum potti. Húsið 
telur forstofu, bílskúr, geymslu, hol, 
eldhús, sjónvarpsherbergi, borð-
stofu, stofu, sólstofu, þrjú rúmgóð 
svefnherbergi, tvö baðherbergi og 
þvottahús. Þetta er sérlega vönd-

uð eign með vönduðum innréttingum og innihurðum ásamt því að öll gólfefni eru vönduð. 
Þessi eign er í sérflokki og í þessu tilfelli er sjón sannarlega sögu ríkari. 
Verð 49.9 millj.
Upplýsingar veita: Snorri Sigurðarson, sími 897 7027 eða ssig@fasteignasalan.is 
og Hafsteinn Þorvaldsson sími 891 8891 eða hafsteinn@fasteignasalan.is
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Opið hús mánudaginn 23. nóv. kl. 18.30-19.00 

hraunbær 164   110 Reykjavík 19.900.000

EiGNiN ER LAUs ViðKAUpsAMNiNG. Rúmgóð og björt 2herb íbúð á 1 hæð í 
fjölbýli í Hraunbænum. Um er að ræða eign sem er skráð 56,4fm. Gólfefni er flísar 
og parket sem nýlega er búið að pússa. Eldhús og stofa eru björt og eru í opnu 
rými.  Stutt er í alla þjónustu og  leiksvæði er við húsið. Sameign er mjög snyrtileg 
og nýlega tekin í gegn. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 2     stærð: 56,4 + m2 

Opið hús þriðjudaginn 24. nóv. kl. 17.30-18.00

Engjasel 85   109 Reykjavík 29.500.000

Glæsileg og mjög mikið endurnýjuð 3ja herb íbúð ásamt stæði í bílageymslu. Um 
er að ræða eign sem er skráð skv fmr 114,2 fm, íbúð er skráð 90,1 og bílageymsla 
24,1. Eignin hefur verið mjög mikið endurnýjuð m.a innréttingar, gólfefni og fl. 
Íbúðin er á 2. Hæð og staðsetning er góð þar sem stutt er í skóla og leikskóla.  
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 3     stærð: 114,2 m2 

Opið hús þriðjudaginn 24. nóv. kl. 17.30-18.00

Efstilundur 4   210 Garðabæ 64.900.000

Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr og 
skjólsælum garði með veröndum og heitum potti. Eignin er skráð 195,5 fm og 
þar af er bílskúrinn 57,6fm. Svefnherbergi eru 4 og stofur rúmgóðar og bjartar. 
Aðalbaðherbergið er glæsilegt og var tekið í gegn fyrir nokkrum árum og búið er 
að endurnýja ofnalagnir. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 195,5 m2 

Opið hús þriðjudaginn 24. nóv. kl. 18.30-19.00 

Andrésbrunnur 13   113 Reykjavík 30.900.000

EiGNiN ER LAUs Við KAUpsAMNiNG. Mikið áhvílandi, möguleiki á að yfirtaka! 
Falleg og rúmgóð  íbúð með hellulagðri aflokaðri  verönd og stæði í lokaðri 
bílageymslu. Innan íbúðar er bæði geymsla og þvottahús. Gólfefni er parket og 
flísar og innréttingar eru ljósar og samræmdar. Staðsetning er góð og stutt er út í 
fallega náttúru.Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 3     stærð: 93,2 m2 

Opið hús mánudaginn 23. nóv. kl 18:30-19:00

Markarflöt 19  210 Garðabæ 64.900.000

Mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð + bílskúr. Búið er að endurnýja flest 
öll gólfefni, eldhús og aðalbaðherbergi. Í eigninni eru 3 svefnherb. Húsið er 
einstaklega vel staðsett innst í botnlanga. Lóðin er stór með fallegum gróðri og 
timburverönd. Búið er að samþykkja stækkun á húsinu. 
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 5     stærð: 237,4 m2      Bílskúr

Opið hús mánudaginn 23. nóv. kl. 17:30-18:00

Víðihvammur 32   200 Kópavogi 28.900.000

Einkar sjarmerandi 3 herbergja íbúð á efstu hæð þríbýli við Víðihvamm í 
Kópavogi.  Samkvæmt FMR er íbúðin 76,4 fm.  Fallegt  útsýni er til suðurs og yfir 
Kópavoginn. Eignin er afar vel við haldið og talsvert mikið endurnýjuð innan sem 
utan.  Frábær staðsetning í rólegu hverfi en stutt í Smáratorg og Smáralind. Sjón 
er sögu ríkari. Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

herbergi: 3     stærð: 76,4 m2 

Opið hús mánudaginn 23. nóv. kl.17.30-18.00

strandvegur 24   210 Garðabær 44.900.000

Falleg og mjög rúmgóða 4ra herbergja íbúð á annari hæð í góðu lyftuhúsi. Stæði 
í lokaðri bílageymslu fylgir. Örstutt er í mjög fallegar gönguleiðir meðfram sjónum 
og að ylströndinni. Sér þvottahús er innan íbúðar. Gólfefni eru úr eik og innrétting-
ar eru fallegar hvítar. Stofa rúmgóð og 3 svefnherbergi. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 4     stærð: 126,7 m2     Bílageymsla

Opið hús þriðjudaginn 24. nóv. kl 18.30-19.00  

Faxatún 27    210 Garðabær 54.900.000

Mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð með rúmgóðum bílskúr. Fyrir aftan 
húsið er glæsileg timburverönd með heitum potti, úti sturtu og úti geymslu, hægt 
era ð ganga út á veröndina frá bæði stofunni og úr bílskúrnum. Búið er að en-
durnýja allar neysluvatns- hitaveitu- og raflagnir ásamt innréttingum og gólfefnum.  
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 4     stærð: 200,8 m2      Bílskúr 

Opið hús mánudaginn 23.nóv. kl. 18:30-19:00

Galtalind 19   201 Kópavogur 39.900.000

*Afhent við kaupsamning* Fjölskylduvæn 5 herb. íbúð á tveimur hæðum á  4. 
hæð, gengið er inn á 1 og ½ hæð. Neðri hæð með tveimur herb.,stofu, baðherb. 
eldhúsi og þvottahúsi. Svalir frá stofu. Efri hæð með tveimur góðum herbergjum 
með salerni innaf öðru þeirra. Sérgeymsla í sameign ásamt hjóla og vagnageymslu. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 5     stærð: 133,3 m2 

pANtið sKOðUN í s. 893 4416

hveragerði  Þjónustuíbúð Lækjarbrún 13 27.500.000

Afar björt, rúmgóð og skemmtileg 3ja herbergja íbúð í raðhúsi innan þjónustusvæðis 
Heilsustofnunar Náttúrulækningafélagins, (HNLFÍ). Stórt svefnherbergi og annað 
minna. Stór stofa og eldhús, sem rúmar borðstofu. Þvottahús, geymsla og gott 
baðherbergi. Verandir beggja vegna. Kyrrlátt og huggulegt umhverfi. Afhending við 
kaupsamning.Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

herbergi: 3     stærð: 99,4 m2 

NÝJAR íBúðiR í FOssVOGi

skógarvegur 12-14   108 Rvk.

Glæsilegar, vandaðar og mjög vel staðsettar íbúðir í lyftuhúsi við Skógarveg. 
Vandaðar innréttingar með spónlagðri eik. Hiti í gólfum. Baðherbergi og 
þvottahús verða með flísum á gólfi.  Íbúðirnar skilast fullbúnar fyrir utan gólfefni. 
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. Afhending hefst í september 2016.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Fjölbýlishús       stærð: 66 - 161 m2 

Opið hús mánudaginn 23. nóv.kl 17.30-18.00 

Ásakór 1   203 Kópavogi 31.500.000

Mjög rúmgóð og falleg íbúð á 1.hæð í lyftuhúsi í Kórahverfi. 
Svefnherbergin eru tvö, þvottaherbergi er innan íbúðar og 
stofa rúmgóð. Fjölmargar góðar gönguleiðir eru í næsta 
nágrenni og stutt er í ýmsa afþreyingu eins og golfvellli, 
hesthúsabyggð og sundlaug.  Bæði leikskóli og grunnskóli 
eru innan hverfisins og glæsilega íþróttamiðstöðin Kórinn. 

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 3     stærð: 102,6 m2

Opið hús mánudaginn 23. nóv. kl.17:30 – 18:00

hringbraut 4   220 Hafnarfjörður 34.500.000

Sérlega glæsileg íbúð m/sér-inngangi af jarðhæð og stæði 
í bílageymslu. Íbúðin er á tveimur hæðum. Á jarðhæð er 
forstofa, hol, 3 svefnherb., þvottaherb., og baðherb. Á annari 
hæð er aðalrými, eldhús, borðstofa og stofa. Vandaðar inn-
réttingar, náttursteinn á gólfi og parket.

Upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6101

herbergi: 3     stærð: 105.6 m2

36,2- 93 millj.
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Verð : 39,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 23.nóv. kl.17:30-18:00

Falleg og björt 102 fm 3ja herbergja 

Lyftuhús og 29 fm bílskúr 

Tvennar svalir til suðurs og vesturs 

Fallegt útsýn

Sílakvísl 14

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 23.nóv. kl.17:30-18:00

Einstaklega vel skipulagt og vel staðsett 

100,3fm 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum 

í mjög góðu húsi Fallegur stór suður garður 

Endurnýjað eldhús og bað

Baugakór 19-23
íbúð 304

Verð : 32,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. kl.17:00-17:45

Falleg og björt 88 fm 3ja herb á efstu hæð 

Gott skipulagt og fallegar innréttingar 

Lyftublokk og sér stæði í bílgeymslu 

Frábær staðsetningar 

Dalhús 107

Verð : 63,9 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 28.nóv. kl.13:00-14:00

Tvílyft parhús að stærð 214,2 fm 

Fjögur svefnherbergi 

Glæsileg alrými með útsýni 

Bílskúr 24,0 fm Stæði fyrir fjóra bíla á plani

Einstök staðsetning

Stórholt 47 

Verð : 28,5 millj.

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

Falleg 67 fm 3ja herbergja íbúð á annarri hæð 

Svalir í suður 

Stutt í miðbæinn og alla helstu þjónustu 

Vel skipulögð eign sem hentar vel til útleigu 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Mánatún 7-17
Sýningaríbúð 101 Mánatúni 7

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.16:45-17:30

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir

Sólpallur og svalir til suðurs

Tvennar svalir með flestum íbúðum

Glæsilegar innréttingar og

mikil lofthæð. Lyftuhús

Stæði í lokuðum bílakjallara

Fermetrarverð frá 350 þús.

Naustabryggja 55 

Verð : 58,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.17:30-18:00

Eignin er 172, fm, þar af bílskúr 29,5 fm 

Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður 

Innréttingar sérsmíðaðar, granít á borðum, 

mikil lofthæð og vönduð gólfefni 

Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Hjallahlíð 33

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.18:00-18:30

Falleg fjögurra herbergja 

Stærð íbúðar 94,4 fm 

Bílskúr 29,2 fm 2 hæð í fjórbýli 

Frábær staðsetning 

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

Nánari upplýsingar veitir:

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

Aðeins 20 íbúðir eftir

3 svefnherbergi - rúmlega 100 fm íbúð 

Allt nýendurgert á sl 12 mán 

Stór herbergi og björt rými 

Hverfisgata

Verð : 40,8 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Björt og vel skipulögð 2ja herbergja

Svalir í suður 

Möguleiki að stækka upp í ris og breyta í 4ra 

Gott tækifæri fyrir laghenta 

Kaplaskjólsvegur

Verð frá: 27,4 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Vel skipulögð 114,3 fm 

4 herbergja íbúð 

á 1. hæð með vestur svölum 

3 svefnherbergi 

Engihjalli

Verð : 26,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg og vel skipulögð 134,3 fm 

4 herbergja efri sérhæð með sérinngangi og 

stæði í lokaðri bílageymslu 

Fallegt útsýni 

Eignin er laus strax 

Asparhvarf

Verð : 44,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Íbúð 410 stærð 136,2 fm. Magnað útsýni til 

sjávar og víðar. Frábært skipulag og vandaðar 

innréttingar. Tvö baðherbergi, tvennar svalir, 

þar af stórar útsýnissvalir til vesturs. 

þvottahús innan íbúðar. Stæði í bílageymslu. 

Garðatorg 4

Verð : 63,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Góð 2ja herbergja á efstu hæð

Lyftuhús og 24 fm bílskúr

Frábært útsýni

Mikið endurnýjuð

Krummahólar

Verð : 21,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Rúmgóð og björt 93 fm íbúð á 2.hæð 

Yfirbyggðar svalir í norðvestur 

Stofa og borðstofa 

Frábær staðsetning 

Kirkjusandur

Verð : 37,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Mjög vel skipulögð 64,9fm 

4ra herbergja risíbúð í góðu þríbýli 

á þessum vinsæla stað 

Eignin er laus til afhendingar 

við kaupsamning

Framnesvegur

Verð : 29,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

110 fm þriggja herbergja íbúð á efstu hæð 

Geymsla og þvottahús innan íbúðar 

Vilhaldslétt fjölbýli 

Burknavellir 

Verð : 29,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Góð 49,3 fm 2ja herbergja íbúð 

á jarðhæð í Hafnarfirði 

Rúmgóð og afgirt verönd 

Laus við kaupsamning 

Suðurbraut 26

Verð : 20,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Glæsileg einbýlishús á tveimur hæðum að stærð 

274,2 fm auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm 

Einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi 

Vandað til hönnunar, til efnisvals og vinnu 

Húsið yfirfarið af Rut Káradóttur árið 2008

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Bókaðu skoðun:

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

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

Tvær tveggja herbergja íbúðir á einu fastanúmeri  
í gullfallegu bakhúsi í miðbænum 
Hús og innviðir hafa að mestu verið endurnýjaðir 
á síðustu árum, stærð samtals 81,9 fm 
Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja eignast 
útleiguíbúðir eða búa í einni og leigja hina út

Hverfisgata 66A

Verð : 38,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

2 íbúðir

Seljavegur 25

Verð : 29,9 millj.

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

Falleg 2-3ja herbergja mikið endurnýjuð risíbúð 

Íbúðin er skráð 71,1 fm er sennilega stærri að 

grunnfleti Tvær samliggjandi stofur sem má 

stúka af í herbergi 

Svefnherbergi, rúmgott eldhús og bað 

Gott útsýni frá íbúðinni - Laus strax

Bókaðu skoðun:

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

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

220 fm einbýlishús á besta stað í Kópavogi 

Mikil lofthæð Stofur samliggjandi, 

eldhús með eyju, bókaherbergi 

4 svefnherbergi, Garðskáli, Bílskúr

Sunnubraut

Verð : 64,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einbýlishús stærð 262,7 fm 

Nokkuð upprunalegt 

Eignarlóð 

Sjávarútsýni Tvöfaldur bílskúr

Blikanes 

Verð : 63,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Gott 252 fm endaraðhús m bílskúr 

Fjögur svefnherbergi og mætti fjölga

Þrjár hæðir, hentugt fjölskylduhús

Næfurás

Verð : 54,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Séreign að stærð 296,1 fm 

þar af er bílskúr 38,0 fm á tveimur hæðum 

Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð 

Stór verönd, afgirt Sex svefnherbergi í dag 

Bað og eldhús hefur verið endurnýjað 

Víðigrund 39

Verð : 69,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 5 herbergja íbúð á þriðju hæð 

laus til afhendingar 

Gott skipulag, fallegt útsýni, þvottaherbergi 

innan íbúðar. Góðar suður svalir 

Snyrtileg sameign, sérmerkt stæði í lóð

Eyrarholt

Verð : 32,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Falleg og vel skipulögð 212 fm raðhús

Tvær hæðir og fjögur svefnherbergi

Fallegt útsýni og góð nýting á rýmum

Afhendist rúmlega fokhelt í febrúar 2016

Urðarbrunnur 2-8 

Verð : 41,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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Verð : 39,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 23.nóv. kl.17:30-18:00

Falleg og björt 102 fm 3ja herbergja 

Lyftuhús og 29 fm bílskúr 

Tvennar svalir til suðurs og vesturs 

Fallegt útsýn

Sílakvísl 14

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 23.nóv. kl.17:30-18:00

Einstaklega vel skipulagt og vel staðsett 

100,3fm 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum 

í mjög góðu húsi Fallegur stór suður garður 

Endurnýjað eldhús og bað

Baugakór 19-23
íbúð 304

Verð : 32,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. kl.17:00-17:45

Falleg og björt 88 fm 3ja herb á efstu hæð 

Gott skipulagt og fallegar innréttingar 

Lyftublokk og sér stæði í bílgeymslu 

Frábær staðsetningar 

Dalhús 107

Verð : 63,9 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 28.nóv. kl.13:00-14:00

Tvílyft parhús að stærð 214,2 fm 

Fjögur svefnherbergi 

Glæsileg alrými með útsýni 

Bílskúr 24,0 fm Stæði fyrir fjóra bíla á plani

Einstök staðsetning

Stórholt 47 

Verð : 28,5 millj.

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

Falleg 67 fm 3ja herbergja íbúð á annarri hæð 

Svalir í suður 

Stutt í miðbæinn og alla helstu þjónustu 

Vel skipulögð eign sem hentar vel til útleigu 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Mánatún 7-17
Sýningaríbúð 101 Mánatúni 7

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.16:45-17:30

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir

Sólpallur og svalir til suðurs

Tvennar svalir með flestum íbúðum

Glæsilegar innréttingar og

mikil lofthæð. Lyftuhús

Stæði í lokuðum bílakjallara

Fermetrarverð frá 350 þús.

Naustabryggja 55 

Verð : 58,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.17:30-18:00

Eignin er 172, fm, þar af bílskúr 29,5 fm 

Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður 

Innréttingar sérsmíðaðar, granít á borðum, 

mikil lofthæð og vönduð gólfefni 

Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Hjallahlíð 33

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.18:00-18:30

Falleg fjögurra herbergja 

Stærð íbúðar 94,4 fm 

Bílskúr 29,2 fm 2 hæð í fjórbýli 

Frábær staðsetning 

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

Nánari upplýsingar veitir:

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

Aðeins 20 íbúðir eftir

3 svefnherbergi - rúmlega 100 fm íbúð 

Allt nýendurgert á sl 12 mán 

Stór herbergi og björt rými 

Hverfisgata

Verð : 40,8 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Björt og vel skipulögð 2ja herbergja

Svalir í suður 

Möguleiki að stækka upp í ris og breyta í 4ra 

Gott tækifæri fyrir laghenta 

Kaplaskjólsvegur

Verð frá: 27,4 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Vel skipulögð 114,3 fm 

4 herbergja íbúð 

á 1. hæð með vestur svölum 

3 svefnherbergi 

Engihjalli

Verð : 26,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg og vel skipulögð 134,3 fm 

4 herbergja efri sérhæð með sérinngangi og 

stæði í lokaðri bílageymslu 

Fallegt útsýni 

Eignin er laus strax 

Asparhvarf

Verð : 44,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Íbúð 410 stærð 136,2 fm. Magnað útsýni til 

sjávar og víðar. Frábært skipulag og vandaðar 

innréttingar. Tvö baðherbergi, tvennar svalir, 

þar af stórar útsýnissvalir til vesturs. 

þvottahús innan íbúðar. Stæði í bílageymslu. 

Garðatorg 4

Verð : 63,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Góð 2ja herbergja á efstu hæð

Lyftuhús og 24 fm bílskúr

Frábært útsýni

Mikið endurnýjuð

Krummahólar

Verð : 21,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Rúmgóð og björt 93 fm íbúð á 2.hæð 

Yfirbyggðar svalir í norðvestur 

Stofa og borðstofa 

Frábær staðsetning 

Kirkjusandur

Verð : 37,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Mjög vel skipulögð 64,9fm 

4ra herbergja risíbúð í góðu þríbýli 

á þessum vinsæla stað 

Eignin er laus til afhendingar 

við kaupsamning

Framnesvegur

Verð : 29,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

110 fm þriggja herbergja íbúð á efstu hæð 

Geymsla og þvottahús innan íbúðar 

Vilhaldslétt fjölbýli 

Burknavellir 

Verð : 29,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Góð 49,3 fm 2ja herbergja íbúð 

á jarðhæð í Hafnarfirði 

Rúmgóð og afgirt verönd 

Laus við kaupsamning 

Suðurbraut 26

Verð : 20,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Glæsileg einbýlishús á tveimur hæðum að stærð 

274,2 fm auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm 

Einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi 

Vandað til hönnunar, til efnisvals og vinnu 

Húsið yfirfarið af Rut Káradóttur árið 2008

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Bókaðu skoðun:

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

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

Tvær tveggja herbergja íbúðir á einu fastanúmeri  
í gullfallegu bakhúsi í miðbænum 
Hús og innviðir hafa að mestu verið endurnýjaðir 
á síðustu árum, stærð samtals 81,9 fm 
Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja eignast 
útleiguíbúðir eða búa í einni og leigja hina út

Hverfisgata 66A

Verð : 38,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

2 íbúðir

Seljavegur 25

Verð : 29,9 millj.

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

Falleg 2-3ja herbergja mikið endurnýjuð risíbúð 

Íbúðin er skráð 71,1 fm er sennilega stærri að 

grunnfleti Tvær samliggjandi stofur sem má 

stúka af í herbergi 

Svefnherbergi, rúmgott eldhús og bað 

Gott útsýni frá íbúðinni - Laus strax

Bókaðu skoðun:

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

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

220 fm einbýlishús á besta stað í Kópavogi 

Mikil lofthæð Stofur samliggjandi, 

eldhús með eyju, bókaherbergi 

4 svefnherbergi, Garðskáli, Bílskúr

Sunnubraut

Verð : 64,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einbýlishús stærð 262,7 fm 

Nokkuð upprunalegt 

Eignarlóð 

Sjávarútsýni Tvöfaldur bílskúr

Blikanes 

Verð : 63,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Gott 252 fm endaraðhús m bílskúr 

Fjögur svefnherbergi og mætti fjölga

Þrjár hæðir, hentugt fjölskylduhús

Næfurás

Verð : 54,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Séreign að stærð 296,1 fm 

þar af er bílskúr 38,0 fm á tveimur hæðum 

Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð 

Stór verönd, afgirt Sex svefnherbergi í dag 

Bað og eldhús hefur verið endurnýjað 

Víðigrund 39

Verð : 69,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 5 herbergja íbúð á þriðju hæð 

laus til afhendingar 

Gott skipulag, fallegt útsýni, þvottaherbergi 

innan íbúðar. Góðar suður svalir 

Snyrtileg sameign, sérmerkt stæði í lóð

Eyrarholt

Verð : 32,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Falleg og vel skipulögð 212 fm raðhús

Tvær hæðir og fjögur svefnherbergi

Fallegt útsýni og góð nýting á rýmum

Afhendist rúmlega fokhelt í febrúar 2016

Urðarbrunnur 2-8 

Verð : 41,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 
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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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Stofnað  
1983

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

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

Sími 520 7500

 
Kjóahraun - Hafnarfjörður  
- Einbýli - Laust strax
Hraunhamar kynnir glæsilegt vandað steinsteypt einbýlishús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskú.Hú er staðsett  innst í 
botnlanga á einstökum stað við Einarsreit. Hraunlóð, útsýni. Eignin 
er  182,7 fm að stærð. Hellulögð innkeyrsla með hitalögn og stór 
ca. 80 fm. verönd með skjólgirðingum og heitum potti. Jaðarlóð. 
Verðtilboð.

 
Funafold - Reykjavík - Einbýli 
Glæsilegt opið og bjart einbýli á einni hæð ásamt bílskúr samtals 
um 191,5 fm vel staðsett við Funafold 79 í Grafarvogi.  
Eignin er mikið endurnýjuð á mjög smekklegan hátt með vönduðum 
innréttingum og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, snyrtingu, hol, 
stofu, borðstofu, eldhús, gang, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús 
og bílskúr.Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Verð 68 millj.

 
Holtsbúð - Garðabær - Einbýli
Nýkomið í sölu glæsilegt mikið endurnýjað 6-7 herbergja tvílyft 
einbýli með innbyggðum stórum bílskúr samtals ca. 355 fm. Gott 
útsýni og glæsilegur garður í suður með pöllum. heitum potti ofl. 
Róleg og góð staðsetning í Garðabæ. Fjölskylduhús eins og þau 
gerast best. Verð 79,8 millj.

 
Ásbúð 50 - Garðabær - Einbýli með aukaíbúð
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli með tvöföldum stórum 
bílskúr. Rúmgóð auka íbúð á neðri hæð með sérinngang. Húsið 
er samtals 420 fm. Húsið er nánast allt endurnýjað að utan sem 
innan frá 2009 þ.m.t. garðurinn. Fullbúin vönduð eign. Útsýni. Skipti 
möguleg. Verð 95 millj. Helgi Jón sölustjóri verður á staðnum.

 
Háihvammur - Hafnarfjörður - Einbýli 
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 439,9 fermetra tveggja 
íbúða hús ásamt tvöföldum bílskúr við Háahvamm 4 í Hafnarfirði.
Frábært útsýni yfir Hafnarfjörð og víða. Innréttingar og gólfefni eru 
öll hin vönduðustu. Eignin getur verið laus við kaupsamning.   
Verð 89 millj.

 
Spóaás - Einbýli - Hf.- við Ásland tjörnina
Mjög gott 198,2 fm. einbýli á einni hæð ásamt 43,7 fm. bílskúr 
samtals um 241,9 fm.. Eignin er staðsett við grænt svæði á 
frábærum útsýnisstað við Ástjörnina. Eignin skiptist í forstofu, 
baðherbergi, forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, sólsto-
fu, gang, tvö herbergi, baðhþ, hjónahþ, þvottahús, geymslu 
og bílskúr.Skipti á minni eign koma til greina. Verð 69,5 millj.

 
Drekavellir 32 - Hafnarfjörður 
- 4ra með sérinngang
Sérlega falleg 111,4 fm. 4ra herbergja endaíbúð með sérinngang 
á efri hæð í góðu 6 íbúða húsi. Mjög góð staðsetning í enda á 
botnlanga götu, í göngufæri við skóla. Gott skipulag, stór og góð 
herbergi. Vandaðar innréttingar frá Axis. Allt fyrsta flokks. 
Verð 34,9 millj.

 
Herjólfsgata 36 - Hafnarfjörður 
- 60 ára og eldri
Nýkomin glæsileg 96 fm. tveggja herbergja íbúð á 1.hæð í þessu 
vandaða fjölbýli ætlað 60 ára og eldri. Vandaðar eikar innréttingar, 
eikar parket á gólfi. Afgirt verönd út af stofu. Íbúðin er sérlega 
rúmgóð og björt. Góð sameign.Verð 29,7 millj. 

Skipalón 1 - Hafnarfjörður - Stórglæsilegar íbúðir
 

Sunnuvegur 5 - Hafnarfjörður - Einbýli 
 

Hraungata 3 - Garðabær -  Glæsilegt fjölbýli

Þrastarás 44 – Hafnarfjörður – 4ra með stæði í bilskýli

•	 Nýjar	4ra	og	5	herbergja	íbúðir
•	 Glæsileg	hönnun	frá	ASK	Arkitektum
•	 Stærðir	frá	69,5	fm	til	153,8	fm.
•	 16	íbúðir	með	sérstæði	í	bílgeymslu
•	 Lyfta	í	sameign
•	 Mynd-dyrasími
•	 Innréttingar	og	hurðir	frá	Parka	ehf.
•	 Eldhústæki	frá	Gorenje
•	 Sérgeymsla	í	kjallara	fylgir	öllum	íbúðum
•	 Húsið	er	klætt	með	álklæðningu	að	utan

Afhending sept. - okt. 2015
Verð frá 25,3 - 50,8 millj.

Nýkomið í sölu sérlega fallegt, mikið en-
durnýjað einbýlishús á þessum einstaka stað í 
miðbæ Hafnarfjarðar. 

Eignin er skráð 148,8 fm auk bílskúrs 43,8 fm, 
samtals 192,6 fm. 3-4 svefnherbergi.  
2 baðherbergi. Mjög falleg ræktuð hraunlóð. 

Frábær staðsetning í göngufæri við lækinn, 
skóla og miðbæinn

•	 Rúmgott	sérstæði	í	bílageymslu			
	 fylgir	hverri	íbúð
•	 Húsið	er	fjórar	hæðir	með	lyftu
•	 Íbúðir	afh.	fullbúnar	að	innan	og		
	 utan,	án	gólfefna
•	 Vandaðar	innréttingar
•	 Frábært	útsýni	–	sjón	er	sögu	ríkari

Afhending janúar/mars 2016
Verð frá kr. 32,9 millj. – 56,9 millj.

Opið hús þriðjudaginn 24. nóv. 
milli kl. 17.30 - 18.
Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 
109,9 fm fjögurra herb. endaíbúð á 
annarri hæð í vönduðu lyftuhúsi á 
glæsilegum útsýnisstað efst í Áslandsh-
verfinu. Íbúðinni fylgir sér merkt stæði í 
upphitaðri bílageymslu. Parket og flísar á 
gólfum. Granít borðplötur í eldhúsi og á 
baði. Verð 37,9 millj.

• Nýkomnar í einkasölu
• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir
• Stærðir frá 72-165 fm.
• Klætt fjölbýli.
• Rúmgóð sérstæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð
• Lyftuhús
• Afhendast fullbúnar að utan sem innan með gólfefnum.
• Byggingaraðili VHE
• Frábær staðsetning
Afhending desember 2015 - maí 2016 - Allar nánari upplýsingar á hraunhamar.is

Holtsvegur 29 - gArÐABÆr  
glÆsilegt fjölBýli  á ÚtsýnisstAÐ
• 3ja herbergja íbúðir 104 fm.
• 4ra til 5  herbergja íbúðir 154 fm.
• Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu
• Níu íbúða lyftuhús
• Frábær útsýnisstaður
• Afhendast fullbúnar með gólfefna

Afhending Nóv  - Des 2015

norÐurBAkki 7 - 9 - HAfnArfjörÐur - nýjAr íBÚÐir

OPIÐ HÚS



GRUNNUR 
AÐ GÓÐU LÍFI

535 1000 
stakfell@stakfell.is

BORGARTÚNI 30, 105 REYKJAVÍK - WWW.STAKFELL.IS

Þorlákur Ómar Einrarsson 
löggiltur fasteignasali

  MOSARIMI 12 - 112 RVK                       31,9M

Sölusýning þriðjudaginn 24. nóv. kl. 17:30-18
Góð 4ra herbergja íbúð á efri hæð í tveggja 
hæða fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í anddyri, 
gang, stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi, 
þrjú svefnherbergi og geymslu.

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

OPIÐ HÚS

  GNITAKÓR 5 - 203 KÓP                            79,7M

343,8 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
aukaíbúð. Frábær staðsetning í Kórahverfinu, 
mikið útsýni.

  ESKIVELLIR 3 - 221 HFJ                          33,7M

112 fm. snyrtileg og björt 4ra herbergja íbúð 
á 3.hæð ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er 
laus.

  FLÉTTURIMI 11 - 109 RVK                        29,9M

Sölusýning mánudaginn 23.nóv. kl. 17:30-18
Falleg og björt ca. 93 fm 3ja herbergja ibúð á 
3ju hæð ( efstu). Parket og góðar innréttingar. 
Stórar suðursvalir. Stæði í bílageymslu. Laus 
strax. 

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

  KOLBEINSMÝRI 12 - 170  SELTJ.          76,9M

Sölusýning þriðjudaginn 24.nóv. kl. 17:30-18
Sérlega gott parhús við Kolbeinsmýri á 
Seltjarnarnesi. Húsið er 252,2 fm að stærð í 
góðu viðhaldi. Íbúðarými er 222,9 og bílskúr 
er 29,5 Glæsilegur sólpallur við húsið.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

  KÖTLUFELL 9 - 111 RVK                         24,9M

3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi, 
íbúðin skiptist í anddyri, baðherbergi, tvö 
svefnherbergi, stofu og eldhús. Á fyrstu hæð 
er sér geymsla. Svalir með svalalokun. Húsið 
er klætt að utan.

  SKÓLAVEGUR 18 - 900 VES                     24,9M

Fallegt 155 fm einbýlishús við Skólaveg 18. í 
Vestmannaeyjum. Húsið er vel einangrað og 
þarf því lítið að hita húsið upp. Mikið skjól 
á pallinum. Eigandi skoðar skipti á eign í 
Reykjavík.

  EFSTALEITI 14 - 103  RVK                     49,1M

Sölusýning þriðjudaginn 24.nóv. kl. 16:30-17
132,6 fm. íbúð á fyrstu hæð með útgengi út 
í garð. Sér stæði í bílageymslu. Sameign, 
sauna, heitir pottar, sundlaug, sameiginleg 
geymsla og þvottaaðstaða. Húsvörður.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

  AUSTURKÓR 123 - 203 KÓP                     46M

Sölusýning mánudaginn 23.nóv. kl. 16:30-17
149.5 fm. miðju-raðhús á einni hæð í 
Austurkór.Húsinu mun verða skilað fullbúnu 
að utan með grófjafnaðri lóð og án gólfefna og 
innréttinga að innan.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  ÁSTÚN 8 - 200 KÓP                               26,9M

Sölusýning þriðjudaginn 24. nóv. kl. 17:30-18
Snyrtileg og björt 3ja herbergja, ca. 80 fm 
íbúð á 1.hæð ( 2.hæð frá garði með svölum).
Rúmgóð stofa með stórum vestursvölum. 
Parket. Lagt fyrir þvottavél á baði. Laus strax.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

  VINDAKÓR 9-11 - 203 KÓP                      68,9M

220,1 fm. glæsileg, björt og vönduð íbúð á 
efstu hæð auk 145,3fm svala. Íbúðin er í góðu 
lyftuhúsi.Glæsilegt útsýni yfir Elliðavatnið, 
Heiðmörkina, Esjuna og upp yfir Bláfjöll

  DREKAVELLIR 18 ÍB.104 - 222 HFJ          37,7M

Sölusýning þriðjudaginn 24.nóv. kl. 17:00-17:30
126,7 fm. 4ra herb. íbúð á 1.hæð í nýlegu 
fjölbýlishúsi, anddyri, þrjú svefnh, þvottah/
geymsla, eldh,baðh og stofa/borðst. Sér 
geymsla í sameign og stæði í bílageymslu.

OPIÐ HÚS

BERGRÓS HJÁLMARSDÓTTIR gsm 893 9381

  UNUFELL 28 ÍB.202 - 111 RVK                 26,9M

Sölusýning fimmtudaginn. 26.nóv. kl. 17:30-18 
4ra herbergja 97.7 fm íbúð Íbúðin skiptist í 
hol, stofur, 3 herbergi, baðherbergi, eldhús 
og þvottahús ásamt sérgeymslu á 1.hæð og 
tilheyrandi hlutdeild í sameign.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  ÞORLÁKSGEISLI 52 - 113  RVK             59,7M

Rúmgott og bjart ca. 210 fm endaraðhús á 
rólegum og grónum stað í Grafarholti. Góð 
lofthæð. Parket og flísar á gólfum. Rúmgóður 
bílskúr með meiri lofthæð. Fínar innréttingar. 
Gott fjölskylduhús sem er laust strax.

  FURUÁS 23-25 - 221 HAF                        55M

Sölusýning mánudaginn 23.nóv. kl. 17:30-18
Vel skipulagt 233 fm endaraðhús á tveimur 
hæðum í nýju raðhúsi við Furuás í Hafnafirði. 
Gott skipulag. Afhendingarstig skv. 
samkomulagi.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  UGLUHÓLAR 4 - 111 RVK                         25,9M

Einstaklega falleg og vel skipulögð  83 fm,  3ja 
herb. íbúð á annari hæð í litlu fjölbýlishúsi með 
útgengi út á svalir. Stutt í góða skóla, leikskóla 
og alla þjónustu.

  SAMTÚN 2 - 105 RVK                               42,7M

140 fm. Rúmgóð íbúð sem er hæð og ris auk 
kjallara. Rúmgóður bílskúr. Fjögur herbergi. 
Sérinngangur. Sólpallur við húsið. Laus strax.

  BURKNAVELLIR 1B - 221 HFJ                  29,7M

Sölusýning þriðjudaginn 24.nóv. kl. 17:30-18
Rúmgóð 4ra herb. íbúð á 3.hæð í fallegu 
fjölb. á Völlunum í Hafnarfirði. Laus strax. 
Suðursvalir. Sérþvottahús. Þrjú svefnherbergi.

OPIÐ HÚS

BERGRÓS HJÁLMARSDÓTTIR gsm 893 9381

  KRISTNIBRAUT - 113 RVK                    34,5 M

Sölusýning fimmtudaginn 26.nóv. kl. 16:30-17 
3ja herbergja falleg íbúð á 2. hæð. Íbúðin 
skiptist í anddyri, eldhús, stofu, þvottahús, 
baðherbergi og tvö svefnherbergi.  Á neðri 
jarðhæð er sér geymsla og innbyggður bílskúr.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

  ASPARHVARF 19F EFRI HÆÐ- 203 KÓP   44,9M

Sölusýning mánudaginn 23.nóv. kl. 17:30-18:00
Falleg og björt 134,3 fm efri hæð í litlu fjölbýli. 
Fallegar innréttingar. og parket á gólfum. Þrjú 
svefnherbergi. Stórar svalir og gott útsýni. 
Stæði í bílageymslu.

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

OPIÐ HÚS



Viðar Böðvarsson 
viðskiptafr. og lögg. fast. 

Gústaf A. Björnsson  
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir  
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir  
viðskiptalögfr.

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

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

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

Holtsbúð
vandað einbýli á góðum stað í garðabæ, 

Mjög gott og vel viðhaldið 308 fm einbýlishús á pöllum með tvöföldum 
innbyggðum bílskúr á besta stað í rótgrónu hverfi. Góð aðkoma.  
Hiti í stéttum. 6 svefnherbergi og 4 stofur. 

Garður í góðri rækt. 

Þetta er vel hannað hús með fallegri lóð í rólegri götu. 

Verð 73,9 millj.

álfhólsvegur 64, Kópavogi
nýtt parHús.

Nýtt 220,5 fm parhús á pöllum með innbyggðum bílskúr í rótgrónu hverfi 
í Kópavogi. 

Húsið afhendist tilbúið undir tréverk að innan en fullbúið að utan skv.  
byggingarstigi 5, lóð grófjöfnuð. Gott innra skipulag með stórum 
herbergjum. 

Tilbúið til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 57 milljónir.

Heilsárshús 
m. gestaHúsi í landi úteyjar, laugavatni

Mjög vandað frístundahús á 4.700 fm. eignarlóð í landi Úteyjar v. Lauga-
vatn. Húsið er rúmgott og auk þess fylgir gestahús. Frábært útsyni er til 
fjslla og lóðin er fallega gróin. Eignin er með leyfi til gistireksturs. Svæðið 
er mjög gott, akstursfæri frá Reykjavík allt árið og stutt í alla þjónustu á 
Laugavatni.Húsð er með risi rúmlega 70 fm, gestahús og geymla um 23 
fm. þannig að heildareignin er milli 90 og 100 fm. Verð 33,9 millj.  
VÖNDUÐ EIGN-FRÁBÆR STAÐSETNING!

vandað frístundahús 
í landi miðengis nálægt álftavatni

Stórglæsilegt samtals rúmlega 100 fm. frístundahús á ca.8400 fm.. gróinni 
eignarlóð á frábærum stað í Grímsnesi. 

Eignin er með 3 svefnherbergjum og 2 baðherbergjum, eldhús er fallegt 
með vandaðri Smeg eldavél. Gestahús með snyrtingu fylgir og skjólgóð 
pallaaðstaða með heitum potti. Tjörn er á landareigninni. 

Eign fyrir vandláta. 

EIGN VIKUNNAR

EIGN VIKUNNAR

fannafold 55  sérbýli: 
Opið Hús mánud. 23.11 Kl. 17-17:30

Fannafold 55: 237 fm. glæsileg eign við Fannafold. Eignin er mikið  
endurnýjuð á vandaðan hátt.  5 svefnherbergi, góðar stofur, svalir og 
verönd og tvöfaldur bílskúr, fallegur sérgarður er við húsið. Laust til 
afhendingar. Um er að ræða séreign í tvíbýli þar sem þessi eignarhluti  
er stærsti hluti eignarinnar.

 Verð 59,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 23.11 KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN. 

seljabraut 72 , 2.h.-  4ra herb. íb. m. bílg
Opið Hús þriðjud. 24.11. Kl. 17-17:30.

Seljabraut 72, 2.hæð: Björt og falleg íbúð á annari hæð auk stæðis í 
bílgeumslu, samtals er eignin 123,7 fm. 

Þrjú svefnherbergi, þvottahús inn af eldhúsi og tengt fyrir þvottavél á baði, 
vestursvalir. 

Verð 27,9 millj.   

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 24.11 KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN

næfurás,  endaraðhús: 
Opið Hús þriðjud. 24.11 Kl. 17-17:30

Næfurás 1, 110 Reykjavík, rúmlega 250 fm fallegt og vel viðhaldið  
endaraðhús á útsýnisstað í Árbænum.

 Fjögur svefnherbergi og stórar stofur, gott fjölskylduhús.  
Parket, flísar, teppi og dúkur á gólfum. Laust strax. 

Verð 54,5 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 24.11 FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Heiðarholt reykjanesbæ
gOtt verð 

Björt og falleg 3ja-4 herbergja íbúð á 2. hæð. 

Möguleiki á að nota hluta stofu sem herbergi.Parket á gólfum, falleg inn-
rétting í eldhúsi og nýleg Gorenje tæki. Flísalagt baðherbergi. Sameigilegt 
þvottahús er á hæðinni. 

Góð eign á frábæru verði.  

Verð 13,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is



ÁSTÚN - 3JA HERBERGJA

Mjög vel skipulögð 3ja 
herbergja íbúð á 1. hæð í 
fjölbýlishúsi. Góð stofa með 
útgengi á stórar svalir til 
vesturs. Tvö svefnherbergi 
með skápum. Eldhús með 
upprunalegri innréttingu 
og borðkrók. Baðherbergi 
með baðkari. Eignin er laus 
nú þegar, ekkert áhvílandi. 
Verð 26,9 millj.

LAUGATEIGUR -  2JA  HERBERGJA

2ja herb. 75 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi í fallegu þríbýli. Svefnherbergi með 
skáp. Eldhús með góðum viðarinnréttingum. Björt stofa.  Falleg staðsetning og stutt 
í alla þjónustu. Endurnýjaðar frárenslislagnir. Eignin þarfnast lokafrágangs. LAUS 
STRAX. Verð: 24,7 millj.

BIRKIHOLT - 2JA HERBERGJA

Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð(efstu)á góðum stað á Álftanesi. Sérinngangur er 
í íbúð. Gott svefnherbergi með skápum. Falleg innrétting í eldhúsi. Flísalagt baðherber-
gi. Stofa með útgangi á svalir til suðausturs, gott útsýni er svölum. Eignin er laus nú 
þegar. Verð 25,7 millj. 

LÆKJARBERG - EINBÝLISHÚS

223 fm einbýlishús á fallegum stað í Setberginu í Hafnarfirði með bílskúr og stórum 
garði. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Tvær Stórar stofur. Opið eldhús, innrétting með 
eyju. Gestasnyrting. Sólstofa með útgengt á suðurverönd. Geymsla og lagnakjallari er 
undir bílskúr. LAUS STRAX. 51,9 Millj.

SVARTHAMRAR - 3JA HERBERGJA

Falleg 92,4 fm íbúð á 2. 
hæð með sérinngangi. 
Tvö rúmgóð svefnherbergi 
með skápum. Stór og björt 
stofa með suðaustursvölum. 
Eldhús með hvítum 
viðarinnréttingum. Flísalagt 
baðherbergi með baðkari. 
Parket og flísar á gólfum. 
Góð og vel staðsett eign. 
Verð 29,8 millj. 

TRÖLLABORGIR 14 - 3JA HERBERGJA.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁN. 
FRÁ KL. 17:30 - 18:30. 
Falleg 84,4 fm 3ja herbergja 
íbúð á 1. hæð með sérinn-
gangi. Glæsilegt útsýni til 
sjávar og yfir Esjuna. Tvö 
svefnherbergi. Björt og 
góð stofa og með útgengt 
á timburlagðan pall til 
norðurs. Eldhús með falle-
gum innréttingum. Geymsla 
og þvottahús innan eignar. 
Flísalagt baðherbergi.  
Verð 29,5 millj.

BREIÐAHVARF - TVÆR EIGNIR

Glæsilegt 224 fm einbýlishús ásamt sérstæðu 60 fm húsi sem innréttað er sem 3ja 
herbergja íbúð. Í aðalhúsi eru þrjú svefnherbergi og tvær til þrjár stofur. Fallegar 
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Innbyggður 34 fm bílskúr. Lóð fullbúin með 
veröndum og heitum potti. Vönduð eign á góðum stað. Verð 79 millj. 

HOLTSGATA - EINBÝLI Á STÓRRI LÓÐ

Vorum að fá í einkasölu 
um 100 fm einbýlishús á 
301 fm lóð á góðum stað 
við Holtsgötu í Reykjavík. 
Húsið er byggt árið 1904 og 
er jarðhæð, hæð og risloft. 
Jarðhæðin er steinhlaðin en 
efri hæðin og ris úr timbur. 
Eignin er laus til afhending-
ar. Verð tilboð. 

ESKIVELLIR - 4RA HERBERGJA

Falleg 112 fm 4ra herb. 
íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi 
auk stæði í bílageymslu. 
Þrjú svefnherbergi. Flísalagt 
baðherbergi. Eldhús með 
fallegri innréttingu. Björt 
og góð stofa með stórum 
yfirbyggum suður- og 
austursvölum. Þvottahús 
og geymsla er innan íbúðar. 
LAUS STRAX.  
Verð 33,7 millj.

ASPARHVARF - EFRI SÉRHÆÐ

Björt 134 fm efri sérhæð 
með fallegu útsýni yfir 
Elliðavatnið. Björt stofa með 
gluggum á tvo vegu. Eldhús 
er með fallegri innréttingu. 
Tvö góð barnaherbergi með 
skápum. Hjónaherbergi með 
góðum skápum.  Stæði í 
bílageymslu.  
Verð 44,9 millj

SKELJATANGI 25 - 3JA HERBERGJA

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 24. NÓVEMBER FRÁ KL. 18:00 - 19:00. Fallega 84 fm 
3ja herb. endaíbúð á 2. hæð með sérinngangi.Tvö rúmgóð herbergi með skáp. Stór og 
björt stofa og borðstofa með stórum suðursvölum. Opið er í stofu frá eldhúsi. Baðher-
bergi með sturtu og innréttingu. Sérlega glæsileg og vel staðsett íbúð. Verð 29 millj. 

ÁLFKONUHVARF - 4RA HERBERGJA

130 fm 4ra herbergja íbúð 
á 2. hæð í fjölbýlishúsi auk 
stæðis í bílageymslu. Stór 
stofa og borðstofa með 
útgengi á stórar flísalagðar 
svalir til suðurs. Þrjú 
svefnherbergi með skápum. 
Flísalagt baðherbergi með 
baðkari og sturtu.  Eldhús 
með ágætri innréttingu. 
Verð 37,7 millj.

GNOÐARVOGUR - 3JA HERBERGJA

Björt og vel skipulögð 74 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Tvö rúmgóð 
svefnherbergi. Björt og góð stofa með suðvestursvölum. Upprunarlegar innréttingar. 
Sérgeymsla í kjallara. Góð Staðsettning. Verð 27,2 millj. Áhvilandi 22,3 millj. frá 
Íbúðarlánasjóði. LAUS FLÓTLEGA.

HRAUNHVAMMUR - JARÐHÆÐ

Góð 89 fm 3ja herb. 
jarðhæð með sérinngangi 
í tvíbýli, á fallegum stað í 
Hafnarfirði. Tvö góð svefn-
herbergi. Björt og góð stofa. 
Fallegt eldhús með ljósum 
viðarinnréttingum. Flísalagt 
baðherbergi. Sérgeymsla 
innan íbúðar.  Laus fljótlega. 
Verð 23,9 millj.

BARMAHLÍÐ 13 - SÉRINNGANGUR

OPIÐ HÚS Í DAG 
MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 
- 17:30.  
Vorum að fá í sölu góða 
105 fm neðri hæð (1. hæð) í 
fjórbýli með sérinngagni. 4 
svefnherbergi og björt stofa 
með útgengt á suðursvalir 
og þaðan í garð. Fallegar 
innréttingar. Parket og flísar 
á gólfum. Sérbílastæði 
(bílskúrsréttur). Laus strax. 
Verð 39,5 millj. 

MIÐTÚN 42 - TVÆR ÍBÚÐIR

OPIÐ HÚS Í DAG 
MÁNUDAG FRÁ KL. 
17:00 - 17:30. Falleg og vel 
viðhaldin hæð og rishæð 
í þessu falleg húsi við 
Miðtún í Reykjavík. Í dag 
eru innréttaðar tvær 3ja 
herbergj íbúðir í eigninni 
með sérbaðherbergjum og 
eldhúsi. Góðar innréttingar. 
Hús hefur verið mikið 
endurnýjað að utan sem 
inann. Laust strax.  
Verð 41,9 millj.

FANNAFOLD 73 - EINBÝLI MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI
OPIÐ HÚS ÞRI 24. NÓV. 
FRÁ KL. 17:00 - 17:30. 
Fallegt 252 fm einbýlishús 
á góðum útsýnisstað. Húsið 
er á tveimur hæðum og er 
70 fm bílskúr með geymslu 
á neðri hæð, en íbúðarrými 
er allt á efri hæð. Fjögur 
svefnherbergi. Tvær stórar 
bjartar stofur og sólskáli. 
Parket og flísar á gólfum. 
Glæsilegt útsýni yfir sundin. 
Eignin er laus fljótlega. 
Verð 67 millj. 

SMIÐSBÚÐ - 3JA HERBERGJA

Góð og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á efri hæð í góðu hús við Smiðsbúð í 
Garðabæ. Íbúðin sem er ósamþykkt er öll nýlega uppgerð. Tvö svefnherbergi og björt 
stofa með vestursvölum. Góðar innréttingar. Flísalgat baðherbergi. Verð 25,9 millj. 

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS
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OPIÐ HÚS
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OPIÐ HÚS

MÁNUDAG
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Vantar allar gerðir eigna á skrá

Húsnæði óskast 
Íslensk-Bandaríska ehf umboðsaðili Fiat Chrysler Group á Íslandi leitar að 6-800m2

húsnæði undir bílaverkstæði og varahlutaverslun 
Eða uþb 2.000m2 húsnæði undir bílaverkstæði, varahlutaverslun og sýningarsal fyrir nýja 
bíla á höfuðborgarsvæðinu.
Skoðum bæði leigu og kaup.
Upplýsingar gefur Jóhannes í síma 663-3099 & johannes@isband.is 

TIL LEIGU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Köllunarklettsvegur 1, 104 Rvk
Skrifstofuhúsnæði, 2. og 4. hæð
Stærð 520 fm. 

Allar nánari upplýsingar veitir:

Tvö 260 fm skrifstofurými, annars vegar á 2.h. og og hins vegar á 4.h. Rýmin skiptast í stór opin rými 
að hluta, nokkrar lokaðar skrifstofur, kaffistofur og fundarherbergi. Lyfta er húsinu. VSK leggst ekki við 
leigufjárhæð. Laust strax. HAGSTÆTT LEIGUVERÐ!

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

TIL LEIGU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Fossháls 17-25, 110 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði
Stærð 1.067 fm. 

Allar nánari upplýsingar veitir:

Samtals um 1.067 fm skrifstofuhúsnæði á einni hæð sem skiptist í opið stórt vinnurými, nokkrar 
lokaðar skrifstofur og stórt fundarherbergi. Möguleiki er að skipta húsnæðinu niður í smærri einingar. 
VSK leggst við leigufjárhæð. Laust strax. HAGSTÆTT LEIGUVERÐ!

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

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Vandað parhús á tveimur hæðum með innbyggða bílgeymslu. Stærð alls 
241,1 fm. Gróin og falleg lóð. Innkeyrsla að húsinu er lögð steinhellum 
með hita. Verð: 59,0 millj.

Hagasel, 109-Rvík.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Jöldugróf 22  - 108 Rvk

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. NÓVEMBER MILLI KL: 17.00 OG 18.00.  
326,2 fm einbýli á tveimur hæðum á rólegum stað í Blésugróf.  Eignin er tveir 
eignahlutar. Neðri hæðin er 133,2 fm, eftri hæðin er 138,2 fm auk tveggja geymsla 
29,1 fm. og 25,7 fm bílskúrs.  Neðri hæð er þrjú herbergi, stofa, eldhús, baðherbergi 
forstofa, gangur og geymslur. Efri hæð er forstofa, tvær stofur, 4 herbergi, eldhús, 
baðherbergi, snyrting og gangur. Allir velkomnir
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OPIÐ HÚS

Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.

Leifur  
Aðalsteinsson  
Lögg. fast.sali.

Traust og góð þjónusta í 13 ár

Leifu
r

 820 8100

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Jórusel 18

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL: 17:15-18:00.
Garðatorg kynnir til sölu mikið endurnýjað 298 fm einbýlishús á þremur  
hæðum með innbyggðum 75 fm bílskúr. Húsinu fylgir einnig 28 fm 
sérstæður bílskúr sem bíður uppá mikla möguleika t.d. auka íbúð.
Samtals birt séreign 326 fm. Verð 69.5 m.
Allar nánari upplýsingar veitir Steinar S: 898-5254.

OPIÐ HÚS



Fjölbýli

96.2 fm 
4 herb

28.900.000 KR. 862 1914
Thordis@fr.is 

KÓNGSBAKKI 10 109 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS 23. NÓV. KL. 17.30 - 18.00

Sérlega vel skipulögð íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli. Nýlegt
eldhús, allt nýtt á baðherbergi. Þvottahús innan íbúðar.

www.fr.is477 7777

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Davíð
Ólafsson

Guðmundur
Steinþórsson

Baldur
Magnússon
Sölufulltrúi

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Oddur
Grétarsson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

FR
ÍT
T
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RÐ
M
AT

 fr@fr.is

Fjölbýli

102.2 fm 
32.900.000 KR. 618 9999

halldor@fr.is

BREIÐAVÍK 4 112 REYKJAVÍK
Falleg og björt íbúð á eftirsóttum stað í Grafarvogi.

SNYRTILEG EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA.4 herb

Fjölbýli

159.2 fm 
39.900.000 KR.

NÝBÝLAVEGUR 46 200 KÓPAVOGUR

6 herb

OPIÐ HÚS 23. NÓV. KL. 17.00 - 17.30

Vel skipulögð sérhæð í góðu fjölbýli ásamt bílskúr.
Eigninn er miðsvæðis í Kópavogi með frábæru útsýni.

GÓÐ EIGN FYRIR BARNMARGA FJÖLSKILDU

660 8002
hordur@fr.is(íbúð: 133,7 fm / bílskúr: 25,5 fm)

OPIÐ HÚS 24. NÓV. KL. 17.30 - 18.00

Austurberg 10
111 Reykjavík
4ra herbergja með bílskúr

Stærð: 106,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975

Fasteignamat: 21.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Komið er inn á flísalagðan gang með fataskápum. Barnaherbergin tvö eru með nýjum dúk á gólfi.
Hjónaherbergið er parketlagt með góðum fataskápum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með
baðkari. Tengi fyrir þvottavel er inni á baði en einnig er sameiginlegt þvottahús á jarðhæð. Stofan er
nokkuð rúmgóð með parketi á gólfi og útgangi út á suður svalir. Eldhúsið er parketlagt með góðum
innréttingum en gengið er gegnum eldhús frá gangi yfir í stofu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 23/11 kl. 18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Kórsalir 1 
203 Kópavogur
Þakíbúð með miklu útsýni!!

Stærð: 292,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 67.950.000

Verð: 82.000.000
Falleg  292,4 m2 penthouse íbúð á tveimur hæðum með miklu útsýni  yfir höfuðborgina og upp til fjalla.
Tvö bílastæði í bílakjallara. Á neðri hæðinni er góð stofa, glæsilegt eldhús m/borðkrók, þrjú góð
barnaherbergi, þvottahús, sjónvarpsstofa, baðherbergi með hornbaðkari og sturtu og hjónasvíta með
fataherbergi og sér baðherbergi. Á efri hæðinni er stór setustofa með arni, gott svefnherbergi og
baðherbergi með sturtu. Flott eign í góð hús, tvennar svalir með miklu útsýni yfir höfðuðborgina.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 23/11 kl. 16.30-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Lerkiholt Þingeyjarsveit. 
Til sölu glæsilegt heilsárshús í Lerkiholti ástamt 30,9 ha. eignarlands og 
veiðiréttinda í Vestmannsvatni. Um lögbýli er að ræða og því mætti auð-
veldlega bæta við húsum á jörðinni. Mögulegt er að kaupa eingöngu 
bústað og 1 ha. lands umhverfis hann eða þá landið allt ásamt bústað. 
Hitaveita er á jörðinni  

Gnoðavegur 36 Reykjavík 
Til sölu mjög vel skipulögð og rúmgóð 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í 
góðu fjöleignarhúsi í Gnoðarvogi. Eignin er samtals 62,5 fm. að stærð. 
Verð 24,7 m.kr. 

Björn Guðmundsson Lögg. Fasteignasali

www.byggd.is

Emilía Jóhannsdóttir  ■  Björn Guðmundsson  ■  Ingi Torfi Sverrisson  ■  Tómas Lárus Vilbergsson

TRAUST FASTEIGNASALA
Sími: 464 9955

SÍMI: 464 9955  ■  FAX: 464 9901  ■  STRANDGATA 29  ■  OPIÐ MÁN. - FÖS. KL. 9-12 & 13-17

Um er að ræða 47,500 fm. jörð sem á er 233,2 fm. einbýlishús, 
440 fm. útihús 87,5 fm. fullkomið gróðurhús og  
loks 284 fm+20 fm fullbúið gistihús í góðum rekstri.
Gistihúsið er heilsárs gistihús byggt árið 1992 og staðsett einungis  
34 km. Vestan Akureyrar við Þjóðveg 1. Í gistihúsinu eru 8 vönduð  
nýuppgerð herbergi, nýtt fullkomið iðnaðareldhús, og góður matsalur. 
Möguleiki á að taka fasteign uppí hluta kaupverðs. Hagstæð áhvílandi lán.
Góðir tekjumöguleikar, gott tækifæri.
Frekari upplýsingar veittar á fasteignasölunni Byggð á Akureyri.

Til sölu gistiheimilið að  

Engimýri  
í Öxnadal 
ásamt góðu einbýlishúsi  
og útihúsum



Ellert 
sölumaður
gsm 893 4477
ellert@tingholt.is

Guðrún Hulda  
Lögg. fasteignasali
gsm 512 3600
gudrun@tingholt.is

Ísak
Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

Stefán
Sölumaður
gsm 660 7761
stefan@tingholt.is

Viðar
Lögg. fasteignasali
gsm 898 4477
vidar@tingholt.is

Sigurður
Lögg. fasteignasali
gsm 616 8880
sos@tingholt.is

Garðar
sölumaður
gsm 853 9779
gardar@tingholt.is

Örn 
sölumaður
gsm 696 7070
orn@tingholt.is

Viðar Marinósson lögg. fasteignasali
Sigurður O. Sigurðsson lögg. fasteignasali

METUM SAMDÆGURS • FRÍTT VERÐMAT • ENGIN SKULDBINDING FASTEIGNASALA Í • BÆJARLIND 4
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Lómasalir
Góð vel skipulögð 103,7 fm. 3ja 
herbergja íbúð með sér inngangi, 
ásamt góðu stæði í bílskýli.Íbúð getur 
verið laus við kaupsamning. Stórar 
suðursvalir, þvottahús í íbúð. V. 33,9m. 
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477 eða 
ellert@tingholt.

 
Smyrlahraun Hafnarfirði
Í einkasölu glæsilega 5. herbergja 
ný standsett 160,6 fm. íbúð á tveimur 
hæðum ásamt 28,2 fm bílskúr við 
Smyrlahraun í Hafnarfirði. V. 49,7m 
Uppl. gefur Ísak í síma 822-5588

 
Gistiheimili.
Í einkasölu  gistiheimilið Fagralundur 
ásamt einbýlishúsi og bygging-
arlóð í Reykholti Biskupstungum. 
EINSTAKT TÆKIFÆRI, MIKLIR 
STÆKKUNARMÖGULEIKAR. G, Sjá á 
heimsíðu  fagrilundur.is V. Tilboð. Uppl. 
gefa Ísak og Viðar í síma 822-5588 

 
Sumarhús á góðu verði í 
Grímsnesi.
Húsið er timburhús á einni 71,5 fm  
og  skiptist í forstofu, eldhús, stofu, 
baðherbergi og 3- 4 svefnherbergi. 
Lóðin er 5.033 fm eignarlóð. Lóðin er 
falleg og búið að planta mikið af trjám. 
V 10,9 m Uppl. veita Ísak og Viðar í 
síma 8225588

 
Snæland – Fossvogur
Í einkasölu glæsilega 4ra herbergja  
íbúð á þriðju hæð við Snæland 6 í 
Reykjavík. Íbúðin er rúmgóð og er 
mikið endurnýjuð, eins og baðher-
bergi, skápar, gólfefni  og fl. Íbúðin 
er afhent 1. september 2016. ( gæti 
losnað fyrr ) V. 36,2 m Uppl. gefur Ísak í 
síma 822-5588

 
Grettisgata. 
Glæsileg útsýnisíbúð í gullfalegu húsi 
byggt 1912. Húsið var allt tekið í gegn 
árið 2004. Íbúðin var í leiðinni endur-
byggð frá grunni. Tvö svefnherbergi. 
Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni bæði 
til suðurs og norðurs, fallegar stórar 
svalir. V 28.9 millj. Uppl. veitir Sigurður 
s: 616-8880 – sos@tingholt.is

 
Njörvasund 21 - efri hæð : 
OPIÐ HÚS mánudag frá KL 17 til 17:30 
Vorum að fá í sölu fallega efri hæð í 
tvíbýlishúsi á þessum vinsæla stað. 
Íbúðin er laus strax. Mikið búið að 
taka húsið í gegn að utan þ.e.a.s þak, 
sprunguviðgerðir, mála og fleira. Verð 
30.7 millj.  Uppl Sigurður s: 616-8880 
eða sos@tingholt.is

 
Efstihjalli 25 - Kópavogi 
OPIÐ HÚS þriðjudag frá kl. 17 til 17:30 
Falleg rúmgóð 4ra herbergja íbúð með 
sérinngangi á fyrstu hæð.  Gengið 
inn á endanum á húsinu. Eignin er 
skráð 102,9 fm.  Verð 29.8 millj. Uppl. 
veitir Sigurður s: 616-8880 eða sos@
tingholt.is    

 
Rauðavað 9 - 110 Reykjavík
OPIÐ HÚS mánu. frá kl 18.00 til 18:30 
Falleg og vel skipulögð 4ra herb. 
119 fm íbúð á 3. hæð (efstu). Stæði í 
bílageymslu og þvottahús innan íbúðar 
Rúmgóðar svalir. Laus til afhendingar. 
Möguleiki á 4. svefnherberginu. Verð 
37.9 millj. Áhv. 27 millj. Uppl. veitir Sig-
urður s: 616-8880 eða sos@tingholt.is 

 
Helluvað 7 - 110 Reykjavík
Opið hús mánud. 23. nóv. nk. kl 17:15 
til 18:00 Glæsileg útsýnisíbúð á fjórðu 
hæð á þessum fallega stað. Tvær 
íbúðir á hverri hæð. Lyfta. Panorama 
útsýni yfir Elliðavatn og til Bláfjalla. 
Stórar svalir.  Stæði í bílageymslu. 
Uppl. Sigurður s: 6168-880 eða Guðrún 
s: 8457-445

 
Garðsendi - 2ja herb.
Falleg tveggja til þriggja herbergja 
jarðhæð í tvíbýlishúsi á þessum vinsæ-
la stað. Tvö herbergi, stofa og eldhús 
nýleg eldhúsinnrétting og parket á 
gólfi. Uppl.veitir Sigurður s: 616-8880 
eða sos@tingholt.is 

 
Lyngás 1. Garðabæ 
Nýjar glæsilegar íbúðir tilbúnar til afh. 
án gólfefna í desember 20153ja herb. 
íbúðirnar eru 94,2 fm. að stærð með 
geymslu. 4ra herb. íbúðirnar eru um 
100 fm.  Stæði í bílageymslu. Lyfta er í 
húsinu. OPIÐ HÚS VERÐUR Í DESEM-
BER. Uppl. veita Garðar s: 853-9779 og 
Sigurður s: 616-8880

Vatnsstígur 

Glæsileg 182,4 fm. 3ja - 4ra 
herb. penthouse-íbúð á 8. og 
EFSTU hæð í 101 SKUGGA. 
Mikil lofthæð, einstakt útsýni. 
Lyfta gengur beint upp í íbúði-
na. Húsið er fullbúið að utan 
en íbúðin afhendist tilbúin til 
innréttinga. Tvö merkt stæði í 
bílageymslu. Einstak tækifæri 

til að eignast glæsilega penthouse-íbúð á þessum vinsæla stað í miðborginni.  
V 157m.Uppl. veitir Ísak í síma 822-5588

 

Tækifæri fyrir fyrir hugmyndaríka aðila.
Vorum að fá í sölu 5 ha land skráð lögbýli á glæsi- 
legum útsýnisstað á Kjalarnesi.

Á landinu eru þrjú 349 m² gömul refahús, kalt vatn, rafmagn, stutt í hitaveitu og 
útsýni til Reykjavíkur.

Í næsta nágrenni er falleg strönd og Golfklúbbur Brautarholts  með glæsilegan 
gólfvöll. Seljandi skoðar Skipti. 

Nánari upplýsingar hjá Erni  
í s: 6967070 eða tölvupósti á orn@tingholt.is

Er með mjög vel staðsett hótel í miðbænum ásamt veitingastað,  
Uppl.  veitir Ellert s: 893-4477

Er með sérlega vel staðsetta lóð við Dalveg í Kópavogi.  Mætti byggja allt að 20 
þúsund fm. Arvinnuhúsnæði. Uppl. veitir Ellert s: 893-4477 

Er með sex þúsund fm húsnæði á byggingarstigi í Víkurhverfi í Kópavogi.  
Kjörið sem gistiheimili.  
Uppl.  veitir Ellert s: 893-4477 ellert@tingholt.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

     

Helga Pálsdóttir, 
Lögg. fasteignasali

Opið hús mánudaginn 23 nóv frá kl 17:00 til 17:30 
BRÚ fasteignasala kynnir virkilega vel skipulagða 158,8 m2  4.herbergja 
íbúð á fyrstu hæð ásamt bílskúr í tvíbýlishúsi við Eyrarholt 22 í Hafnar-
firði. Fallegt útsýni er frá eigninni. Flott timburverönd ásamt skjólveggjum 
er út frá eldhúsi. Íbúðin er skráð 107,3 m2 , bílskúrinn er 33.5 m2, og tvær 
geymslur samtals 18 m2.

Eyrarholt 22, Hafnarfirði

OPIÐ HÚS
Sjálfvirka fríðindakerfið

Skráðu þig á365.is

SKRÁÐU ÞIG Í VILD
Engir punktar, engin aukakort og ekkert vesen

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

15%
AFSLÁTTUR

15%
AFSLÁTTUR

10%
AFSLÁTTUR

7 KR.
AFSLÁTTUR

7 KR.
AFSLÁTTUR



BÍLAR &
FARARTÆKI

BMW 520 Dísel Árgerð 2013. Ekinn 
45þ.km. Dísel. Sjálfsk. Leður. Sóllúga. 
Mjög flott eintak. TILBOÐSVERÐ 
5.990.000kr STAÐGREITT! Rnr 
156508. Sjá á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

AUDI A4 avant. Árgerð 2013, ekinn 
36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.590.000. Rnr.210580. Tilboð kr: 
4.290.000,-

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2014, 
ekinn 73 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.790.000. Rnr.170007. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ S 500 4matic 
. Árgerð 2007, ekinn 49 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 9.490.000. 
Rnr.991468.

VOLVO Xc60. Árgerð 2014, ekinn 
20 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.490.000. Rnr.991527.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Nissan Leaf Tekna , 8/2015, nýr 
bíll, óekinn, leður , sólarsella, 
bakkmyndavél 360 gráður, tilboðsverð 
3890, eigum 5 stk í þessum lit til á 
lager, 760.000 kr munur á nývirði, er 
ástaðnum, raðnr 210175.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 

á laugard.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Land Rover Discovery S Nýskr. 6/2014, 
ek: 70þús, Diesel, Leður, 7 Manna, 
Krókur, Filmur. Ásett: 11.290.000 
Uppl: 779-9304

 Bílar óskast

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ 
mILLjÓn STGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt 
að 1.000.000. staðgreitt. Er með 
pappíra og pening til að ganga frá 
því samdægurs ef að samningar nást. 
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir. 
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu 
email á 6599696@gmail.com

BÍLL ÓSKAST á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólhýsi

HOBBY HjÓLHÝSI 2016.
Við aðstoðum við að kaupa 

Hobby hjólhýsi beint frá Evropu, 
STÓR SPARNAÐUR. 

Áhugasamir hafi samband í s. 
866 5395 eða á: kriben@simnet.

is

 Vinnuvélar

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

VInnUVéLA OG 
VöRUBÍLADeKK

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

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

jAPAnSKAR VéLAR eHF.
 BÍLAPARTASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-13. Kaupum flestar 
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

áRATUGA ReYnSLA
Tökum að okkur almennt viðhald og 
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró 
ehf. s. 780 3939

 Hreingerningar

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

 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

 Húsaviðhald

Múrarameistari og málarameistari 
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í 
s: 8966614

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

 nudd

Glæsileg nuddstofa í 101 opið alla 
daga s.787-7481

nUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

Sá SÍmASPá Í 
 S. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Geymið auglýsinguna. Er 
á facebook: SÁ

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

SPáSÍmI 908 6116
Ástir, fjármál og heilsa. Einkatímar í s. 
823 6393 Sirrý.

 Rafvirkjun

RAFLAGnIR, DYRASÍmAR.  
S. 663 0746.

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

RAFLAGnIR OG 
DYRASÍmAKeRFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Viðgerðir

Varalhluta og viðgerðaþjónusta. 
Rafinn ehf Askalind 7. Kóp. S. 
5572040/8923429

Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta. 
Sækjum og skilum. Casa-Raf ehf S. 
845 5976

til sölu

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 
868 7204.

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

 Óskast keypt

STAðGReIðUM oG LÁNUM 
úT Á: GULL, DeMANTA, 

vöNDUð úR oG MÁLveRk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu!  
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17,  
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

kAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

HARðvIðUR TIL 
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.

HEILSA

 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 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

TRöNUHRAUN 10, HfJ.
Herb. með húsgögnum sér baðherb., 
neti, tv, aðgengi að sameiginlegu 
eldhúsi og þvottahúsi til leigu til 01. 
maí. Uppl. í s. 899 7004 og bh@vigri.is

TIL LeIGU Á AðeINS 1000 
kR fM!

129 - 5000 fm bil með allt að 9 
m lofthæð, stórar innkeyrsludyr, 

góð malbikuð lóð, og greið 
aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir  
Sverrir í s. 661 7000

 Sumarbústaðir

TILboð 2.500.000 kR.
Glæsilegt sumarhús 25m2 (gestahús. 
Selst fokhelt og fullklætt að utan. Fullt 
verð 3.500.000. Nóvember Tilboð 
2.500.000.- Uppl. í s: 615 2500

 Atvinnuhúsnæði

GÓð fJÁRfeSTING
Til sölu mjög góð 50 m2 atvinnubil í 
Steinhellu 14, Hfn. Góð lán - auðveld 
kaup. Verð frá: 9,9 m S: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

fyRSTI MÁNUðUR fRíR 
 www.GeyMSLAeITT.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

GeyMSLUR.coM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GeyMSLULAUSNIR.IS
Upphitað og vaktað geymslurými. 
Verð frá 2900kr.mán. SÆKJUM OG 
SENDUM. S: 615-5005

www.bUSLoDAGeyMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

LebowSkI bAR
óskar eftir að ráða fólk í 

sal í kvöld og helgarvinnu í 
vetur. Hentar mjög vel fyrir 

skólafólk. Einnig vantar okkur 
vana barþjóna á helgarvaktir. 

Aldurstakmark er 20 ára.
Umsóknir ásamt mynd sendist á 

info@lebowskibar.is

 Atvinna óskast

vANTAR þIG SMIðI, 
MúRARA, MÁLARA eðA 
JÁRNAbINDINGAMeNN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 782-8800

Tek að mér þrif á einkaheimilum. Öll 
almenn heimilisþrif í boði. Vönduð 
vinnubrögð. Aneta s: 7854272

TILKYNNINGAR

 einkamál

vANTAR þIG PeNINGA?
Viltu spjalla í síma við heita karla 
gegn góðri greiðslu? 100% trúnaður. 
RaudaTorgid.is

NUDD?
Ert þú nuddkona? Auglýstu þjónustu 
þína hjá Íslendingum.eu. Sláðu inn 
“Nudd.eu” fyrir nánari upplýsingar.

Nýr auglýsingamiðill fyrir farartæki þar sem kaupendur 
Og seljendur  ganga frá viðskiptum milliliðalaust Skráðu bílinn frítt í

ENGIN SÖLULAUN

nóvember

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

Höfðabakki 9, 
110 Reykjavík
Sími 578 6300 
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is

til sölu

Save the Children á Íslandi

SKEMMTIPAKKINN

Aðeins 310 kr. á dag

FÁÐU ÞÉR

ÁSKRIFT
á 365.is

*20 GB í interneti og 100 mín. í heimasíma á 0 kr. Greitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar hringt er úr heimasíma. 
Nánari upplýsingar á 365.is

Með Skemmtipakkanum fylgja sex sjónvarpsstöðvar. 
Spennandi íslenskir og erlendir þættir, kvikmyndir 
og vandað talsett barnaefni. Að auki fá áskrifendur 
internet, heimasíma, Stöð 2 Maraþon og aðild að Vild.*

Með því að greiða 1.990 kr. aukalega 
færðu endalaust tal og 1 GB í GSM.

FÁRÁNLEGA
FLOTTUR
PAKKI

365.is
Sími 1817
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Philips 7600 línan

7600 línan frá Philips með Android  sameinar 4K Ultra 
HD upplausn, þægileg hljómgæði  og þríhliða Ambilight  
baklýsingu í aðlaðandi blaðþunnri hönnun. Allt sem þú vilt 
að sé til staðar í sjónvarpi. Og það er margverðlaunað líka. 
Tækið fæst í þremur stærðum, 48“, 55“ og 65“.

Hlaut  EISA verðlaunin sem bestu 
kaupin í Evrópu 2015-2016 

með Android

BEST BUY TV
Philips 55PUS7600

2015-2016

Philips Hue ljósaperusettfylgir þegar 
keypt er Philips Ambilight 2015 sjónvarp. 
Gildir meðan birgðir endast.



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

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

Ástkær móðir okkar, amma og langamma,
Gréta Þorsteinsdóttir

Brimhólabraut 19, Vestmannaeyjum,
lést laugardaginn 14. nóvember sl. á Landspítalanum 

Fossvogi. Útförin fer fram frá Landakirkju  
þann 28. nóvember nk. kl. 11.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Lovísa Gísladóttir

Steinunn Gísladóttir
Konráð Gíslason

Merkisatburðir
1648 Krýning Friðriks 3. fer fram í Danmörku.
1654 Blaise Pascal lendir í slysi sem leiðir til þess að hann fær 
opinberun og gerist trúaður.
1688 1.500 fylgjendur Gamla siðar brenna sig lifandi til að komast 
hjá handtöku þegar her Rússakeisara sest um klaustur þeirra við 
Onegavatn.
1700 Giovanni Francesco Albani verður Klemens 11. páfi.

1838 Hólavallagarður við Suðurgötu er vígður.

1916 Karlakór KFUM er stofnaður. Síðar er nafni hans breytt í 
Karlakórinn Fóstbræður.
1939 Suðaustur af Íslandi er háð fyrsta sjóorrustan í heimsstyrj-
öldinni síðari, er þýsku herskipin Gneisenau og Scharnhorst sökkva 
breska skipinu HMS Rawalpindi. 270 menn farast en 23 er bjargað.
1947 Tyrone Power kvikmyndaleikari kemur við á Íslandi.
1990 Örn og Örlygur gefa út Íslensku alfræðiorðabókina.
2010 Norðurkóreski herinn gerir stórskotaárás á suðurkóresku 
eyjuna Yeonpyeong.

Þennan dag fyrir 23 árum 
fæddist bandaríska tónlistar- 
og leikkonan Miley Cyrus í 
Nashville í Tennesseefylki 
Bandaríkjanna. Við fæðingu 
hlaut hún nafnið Destiny 
Hope Cyrus en breytti síðar 
eiginnafni sínu í Miley. Faðir 
hennar er bandaríski kántrí-
söngvarinn Billie Ray Cyrus, 
móðir hennar heitir Leticia 
Cyrus og guðmóðir engin 
önnur en kántrístjarnan Dolly 
Parton.

Miley öðlaðist frægð þegar 
hún lék hlutverk Hönnuh 
Montana í samnefndum 
sjónvarpsþáttum. Í kjölfarið 

lék hún í kvikmyndum sem 
byggðar voru á þáttunum auk 
kvikmynda á borð við LOL, 
So Undercover og The Night 
Before.

Þá hefur Miley átt farsælan 
tónlistarferil. Hún hefur gefið 
út plöturnar Breakout, Can't 
Be Tamed og Bangerz. Sú 
síðastnefnda hefur hingað til 
selst í rúmlega milljón ein-
tökum í Bandaríkjunum.

Undanfarið hefur ungstirn-
ið verið kynnir á tónlistarverð-
launahátíð sjónvarpsstöðvar-
innar MTV og gefið út plötuna 
Miley Cyrus & Her Dead Petz 
ókeypis á netinu.

Þ etta  g e r ð i st :  
2 3 .  n óv e m b e r  1 9 9 2

Miley Cyrus fæðist

„vikan hefur það að markmiði að 
lágmarka  sóun og draga úr myndun 
úrgangs. við vitum það að neysla 
almennings hefur áhrif á það hversu 
mikill úrgangur verður til þannig að 
allt sem eykur nýtingu og dregur úr 
sóun hefur góð áhrif í för með sér, bæði 
fjárhagsleg og umhverfisleg,“ segir 
eygerður margrétardóttir, deildar-
stjóri hjá umhverfis- og skipulagssviði 
reykjavíkurborgar.

nýtnivikan verður haldin í reykja-
vík fjórða árið í röð í þessari viku. Þema 
vikunnar í ár er afefnisvæðing og ber 
titilinn „að gera meira fyrir minna“ 
en afefnavæðing gengur út á að sinna 
þörfum neytenda með lágmarks nýt-
ingu auðlinda. nýtnivikan er hluti af 
umhverfis- og auðlindastefnu reykja-
víkurborgar.

„nýtnivikan kemur inn sem gott 
verkefni sem hentar vel stefnu reykja-
víkurborgar í umhverfismálum.“

vikan er samevrópskt verk-
efni  og er  henni ætlað að vekja fólk 
til umhugsunar um nauðsyn þess að 
draga úr magni úrgangs. Fólk er hvatt 
til að samnýta hluti og stuðla að því að 
hlutir öðlist framhaldslíf frekar en að 
enda sem úrgangur. vikan er haldin 
árlega með ýmsum atburðum sem eiga 
að stuðla að vitundarvakningu  íbúa 
um sjálfbæra auðlinda- og úrgangs-
stjórnun.

Fjölmargir viðburðir verða í nýtni-
vikunni í ár.  reykjavíkurborg hefur 
til að mynda efnt til samkeppni um 
besta nýtniráðið en leikurinn verður 
á Facebook -síðu reykjavíkurborgar.

„við finnum að það er mikill áhugi 

þarna úti fyrir þessari hugmyndafræði. 
Það er gott að nýtnivikan kemur þegar 
við erum að renna í þennan tíma þar 
sem neyslan er mest á árinu í kring um 
hátíðarnar.“

einnig verður fatasóunarráðstefna 
vakanda og rauða krossins haldin í 
ráðhúsi reykjavíkur laugardaginn 
28. nóvember klukkan 13.00. Þá 
verða niðurstöður forrannsóknar á 
matarsóun heimila í reykjavík sem 
Landvernd hefur unnið í samstarfi við 
borgina kynntar á föstudag í borgar-
túni í hádeginu.

borgarbókasafn reykjavíkur mun 
standa fyrir skiptibókamarkaðinum 
græn bók – góð bók auk þess sem 
fjöldinn allur af öðrum viðburðum 
skreytir vikuna. 
thorgnyr@frettabladid.is

Góð áminning  
fyrir hátíðarnar
Nýtnivika er nú haldin í Reykjavík fjórða árið í röð. Þema vikunnar í ár er afefnisvæðing. 
Fjöldinn allur af viðburðum verður víða um borgina.

Í nytjavikunni er fólk meðal annars hvatt til að endurnýta gömul föt. Fréttablaðið/Vilhelm
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Allt sem þú þar� ...

Skv. prentmiðlakönnun Gallup, júlí–sept. 2015.

íbúa á höfuðborgarsvæðinu 
á aldursbilinu 12–80 ára lesa 
Fréttablaðið daglega.* 

61,1%
Sá �öldi myndi fara langt með að fylla 
sæti Laugardalsvallar tíu sinnum.

61,1% lesa 
Fréttablaðið

26,9% lesa 
Morgunblaðið 
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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.

Jólatónleikar Pálma Gunnarssonar 
ásamt Ragnheiði Gröndal
í Eldborg Hörpu 19. desember kl. 21:00

Jólatónleikar Pálma og Ragnheiðar slógu rækilega 
í gegn í fyrra og komust færri að en vildu. Ekki 
missa af þessu tækifæri til að eiga yndislega 
og ógleymanlega stund á aðventunni.

Miðasala á harpa.is, tix.is og í síma 528 5050
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Fanta á 
línuna... Ekkert 

fleira 
herramenn?

Þú virkar alltaf svo stífur 
og upptrekktur Billi...af 
hverju losarðu ekki um 

efstu tölurnar af og til?

Ég er nú alltaf 
nærbuxnalaus...
dálítið flippuð 

týpa.

Ókjeeei! Þá veit 
hún það! Ætli 
möguleikinn á 
deiti keyrist 

ekki upp núna?

Fyrir mig 
jú. 100% 
aukning.

Ég vil ekki tala um 
það...

Þýðir 
yfirleitt

Ég er bara að bíða eftir að 
þú dragir það upp úr mér.

Jæja krakkar! Við þurfum bara að 
koma við á Aaaaaleinum stað áður en 

við förum í ísbúðina!
Ha!?!

Ó nei! Þetta er 
gamla „förum 

í ísbúð“ 
bragðið!!

HÚN ER AÐ FARA 
MEÐ OKKUR TIL 
TANNLÆKNIS!!

Þarf þetta 
alltaf að 
gerast? 

Alveg alltaf?

Við 
höfum 
verið 

blekkt!!

Til fjárans 
með þessar 

barnalæsing-
ar! Andskotans 

segi ég!

LÁRÉTT
2. fugl
6. klafi
8. meiðsli
9. lepja
11. tveir eins
12. gabba
14. bragðbætir
16. gyltu
17. fýldur
18. fugl
20. tveir eins
21. drunur

LÓÐRÉTT
1. íþrótt
3. í röð
4. páfagaukur
5. struns
7. hænsnfugl
10. samstæða
13. háð
15. fjúk
16. verkfæri
19. fen

LÁRétt: 2. álka, 6. ok, 8. mar, 9. lap, 11. kk, 12. 
flaga, 14. krydd, 16. sú, 17. súr, 18. önd, 20. ii, 21. 
gnýr. LÓðRétt: 1. golf, 3. lm, 4. kakadúi, 5. ark, 7. 
kalkúnn, 10. par, 13. gys, 15. drif, 16. sög, 19. dý.

veðurspá Mánudagur

Suðvestan og vestan 15-23 m/s, hvassast syðst á landinu, víða skúrir eða slyddu-
él, en hægara og bjart með köflum fyrir austan. Kólnandi veður þegar líður á 
daginn, fyrst norðvestantil og fara þá skúrirnir yfir í él.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 | hafid@hafid.is | www.hafid.is | við erum á  

Tilboðsvika í Hafinu

Framúrskarandi hráefni - topp þjónusta - sanngjarnt verð

Hafið fiskverslun hefur nú opnað nýja og 
glæsilega verslun í Skipholti 70. Tilboðin 
gilda í öllum verslunum Hafsins.

Opið frá 10 - 18:30 alla virka daga.

Verið hjartanlega velkomin!

23. - 27. nóvember

 Fiskur í sósum
1.590 kr. kg.

 Ítalskur lúxusréttur
1.790 kr. kg.

 Fiskibollur
890 kr. kg.



Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is
HUNGER GAMES 4 3D 5, 7, 8, 10:30
SPECTRE 6, 9
HANASLAGUR 4:50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 10

bbiibbibibibibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooobbbbbbbbb oooooooooooooooooooooo.............. ssssssssssssiiisssssssiisisisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSSSSAAAMMMMSAMSAMSAMSSAMSSS MMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAASSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAASSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRIKEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

SOLACE   KL. 5:30 - 8 - 10:20
STEVE JOBS   KL. 10:20
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 8
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 5:30

SOLACE   KL. 5:40 - 8 - 10:20
SOLACE VIP   KL. 5:40 - 8 - 10:20
STEVE JOBS   KL. 8 - 10:40
SCOUTS GUIDE   KL. 8
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 5:30 - 10:10
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 5:30
PAN ÍSLTAL 3D   KL. 5:30
PAN ENSKT TAL 2D  KL. 8
LEGEND   KL. 10:40
EVEREST 2D   KL. 5:30 - 8 - 10:40

SOLACE   KL. 5:40 - 8 - 10:20
SPECTRE   KL. 6 - 8 - 9 - 10:10
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 5:40 - 8
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 5:30

SOLACE   KL. 8 - 10:30
SPECTRE   KL. 5:20 - 8:30 - 10:20
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 5:30
BLACK MASS   KL. 8
THE INTERN   KL. 5:30

HUNGER GAMES 3D  KL. 7 - 10
SOLACE   KL. 10
SPECTRE   KL. 7

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
SÝND Í 2D OG 3D

EGILSHÖLL


THE NEW YORKER


ROGER EBERT


DEN OF GEEK

V I N  D I E S E L
Ó L A F U R  D A R R I


TIME OUT LONDON

Á


DAILY MIRROR


GUARDIAN


THE TIMES


THE TELEGRAPH


TIME OUT LONDON

BÍÓVEFURINN


HÖRKUSPENNANDI ÞRILLER SEM VAR
UPPRUNALEGA HUGSAÐUR SEM

FRAMHALDIÐ AF SE7EN!

COLIN FARRELLANTHONY HOPKINS

Macbeth IS SUB   20:00
Rams / Hrútar ENG SUB    20:00
Glænýja Testamentið IS SUB   22:00
Virgin Mountain ENG SUB   22:00

Valley of love IS SUB    18:00
Stúlkurnar á Kleppj.   18:00
Sparrows / Þrestir ENG SUB   18:00
The Program IS SUB    20:00, 22:00

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Þriðjudagur

23. nóvember 2015
Uppákomur og tónlist
Hvað?  Margrét með harmóníkuna
Hvenær?  21.00
Hvar?  Tíu dropar, Laugavegi
Margrét Arnardóttir leikur á harm-
óníkuna á Tíu dropum í kvöld.

Hvað?  Brynjur og Útlagar 
Hvenær?  21.00 
Hvar?  Café Rosenberg
Leikarahópurinn Brynjur og 
Útlagar verður með skemmtikvöld 
á Café Rosenberg. Kvöldin hafa 
vakið mikla lukku þegar þau hafa 
verið haldin.

Námskeið og fundir
Hvað?  Tveggja daga Lightroom-nám-
skeið
Hvenær?  18.00
Hvar?  Síðumúla 12, efri hæð
Námskeiðið er fyrir þá sem vilja 
læra grunnatriðin í Lightroom, 
svo sem að flytja inn myndir, að 
setja leitarorð á margar myndir, að 
finna myndir, að vinna myndirnar, 
að vista myndirnar og margt fleira. 
Þetta er byrjendanámskeið. Leið-
beinandi er Pálmi Guðmundsson. 
Verð 13.900 krónur.

Hvað?  Jemen: Týnda stríðið
Hvenær?  20.00
Hvar?  Friðarhúsinu, Njálsgötu 87
Harðvítugt borgarastríð geisar nú 
í Jemen á Arabíuskaga. Þótt landið 
sé lítið í fréttum alla jafna, hefur 

það um árabil verið vettvangur 
átaka. Sveinn H. Guðmarsson, 
fréttamaður RÚV, þekkir vel til í 
Jemen og gerir grein fyrir stöðu 
mála og bakgrunni átakanna. 
Almennar umræður. Heitt á könn-
unni.

Sýningar
Hvað?  Sýning í Flóru
Hvenær?  15.00
Hvar?  Flóra, Hafnarstræti á Akureyri
Sýningin Hér er þráður, um þráð, 
frá mér, til þín, heldur áfram í 
Flóru á Akureyri í dag. Nú fer hver 
að verða síðastur að sjá sýningu 
Önnu Richardsdóttur. Umfjöllun-
arefni Önnu er, eins og í hennar 
síðustu sýningu, endurnýtingin og 
birtingarmyndir hennar.

Hvað?  Babúskuteikningar
Hvenær?  11.00
Hvar?  Hannesarholti
Dóra Emils sýnir nýjar teikningar 
í veitingastofum Hannesarholts. 
Myndirnar eru af babúskum. Hall-
dóra Emilsdóttir útskrifaðist frá 
Gerrit Rietveld Academie í Amst-
erdam árið1989 en áður hafði 
hún lokið námi frá Myndlista- og 
handíðaskóla Íslands. Dóra, eins 
og hún er kölluð, hefur ásamt 
myndlistinni starfað sem kokkur 
og hönnuður. Sýningin stendur til 
27. nóvember.

Hvað?  Kvennatími – Hér og nú þrjátíu 
árum síðar
Hvenær?  10.00
Hvar?  Kjarvalsstöðum
Hugmyndin á bak við samsýn-
inguna Kvennatími – Hér og nú 
þrjátíu árum síðar er að kalla aftur 
saman á þriðja tug kvenna sem 
sýndu saman undir heitinu Hér 
og nú á Kjarvalsstöðum haustið 
1985. Sýningin var jafnframt einn 
umfangsmesti viðburður Listahá-
tíðar kvenna sem efnt var til vegna 
loka kvennaáratugar Sameinuðu 
þjóðanna. Sýningin stendur til 29. 
nóvember.

Hvað?  Sýning eftir Rán Flygenring
Hvenær?  10.00

Hvar?  Spark Design Space,  
Klapparstíg 33.
Rán Flygenring sýnir 200 teikn-
ingar og nokkur þrívíð verk sem 
hún vann sumarið 2015 á ferðalagi 
um Ísland. 01.10 -01.12 2015. Flest 
börn teikna og finna í því gleði, 
leik og sálarró. Fólk hættir gjarn-
an að teikna á fullorðinsárunum 
og tjáir sig frekar með orðum í 
gegnum tungumálið og skrift. Rán 
Flygenring hefur aldrei hætt að 
teikna.

Hvað?  Páll Óskar - Einkasafn popp-
stjörnu
Hvenær?  15.00
Hvar?  Rokksafn Íslands, Hjallavegi í 
Reykjanesbæ
Þessi fyrsta sérsýning Rokksafn 
Íslands um Pál Óskar Hjálmtýs-
son hefur slegið í gegn, frá því að 
hún opnaði í ágúst. Ástæða er til 
að minna á þessa sýningu. Meðal 
muna á sýningunni er fjöldinn 
allur af sérhönnuðum búningum 

og fatnaði frá tónleikum 
Páls Óskars, handskrif-
aðar dagbækur hans 
og teikningar frá barn-
æsku.

Sýningin Kvennatími – Hér og nú þrjátíu árum síðar stendur yfir á Kjarvalsstöðum. 

Sýningin Páll Óskar - Einkasafn 
poppstjörnu stendur yfir á Rokk-

safni Íslands, Hjallavegi í Reykja-
nesbæ kl. 15.00.
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LAUGARDAGINN. 5. DES.

MAGNÚS JÓNSSON
STEINUNN ÓLÍNA ÞORSTEINSDÓTTIR 

SUNNUDAGA

SUNNUDAGINN  6. DES.

MÁNUDAGINN  14. DES.

FIMMTUDAGALAUGARDAGA

FIMMTUDAGINN  17. DES. LAUGARDAGA

Aðeins 310 kr. á dag

Þeir sem eru áskrifendur að Skemmtipakkanum geta notið frábærrar dagskrár okkar á aðventunni og um 
hátíðarnar. Nýjar og sígildar kvikmyndir, erlendir spennu- og grínþættir, vönduð íslensk dagskrá og fjörugt 
talsett barnaefni. Njóttu Skemmtipakkans í desember.

Skemmtipakki 365

DÁSAMLEGUR
Í DESEMBER

Klassískar
  kvikmyndir 
á Bíóstöðinni

 ENDALAUST TAL
+ 1 GB Í GSM Á 
1.990 kr.* 

*Gildir með tilboðspökkum 365. Kynntu þér málið á 365.is eða í síma 1817.

JAMIE’S 
CRACKING 
CHRISTMAS

FIMMTUDAGINN 3. DES.FÖSTUDAGA

Taktu maraþon af Sopranos 
eða Mad Men.
Á Stöð 2 Maraþon finnur
þú meira en 500 þætti af
íslenskum og erlendum seríum. 

MIÐVIKUDAGA

Sígildar
þáttaraðir

á Gullstöðinni



Mánudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.05 The Middle 
08.25 Hot in Cleveland 
08.50 2 Broke Girls 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Baby Daddy 
10.45 Besti vinur mannsins 
11.15 Dulda Ísland 
12.15 Á uppleið 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.05 American Idol 
15.25 Dallas 
16.10 Pretty Little Liars 
16.55 How To Live With Your 
Parents for the Rest of your Life 
17.20 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Simpson-fjölskyldan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag
19.25 Fellum grímuna  Vönduð 
heimildarmynd þar sem þjóð-
þekktir einstaklingar stíga fram og 
segja frá því sem þeir hafa verið 
að glíma við svo sem kvíða, með-
virkni, fullkomnunaráráttu svo fátt 
eitt sé talið upp. 
20.00 Hindurvitni 
20.35 Proof 
21.20 The Knick 
22.25 The Leftovers
23.30 Daily Show: Global Edition 
 Spjallþáttur með Trevor Noah en 
hann hefur nú tekið við af Jon 
Stewart. 
23.55 The Big Bang Theory 
00.15 Empire 
00.55 Public Morals 
01.40 Legends 
02.20 Last Week Tonight With 
John Oliver 
02.50 Bones 
03.35 Forever 
04.20 Trance 
06.00 The Middle

16.55 Cristela 
17.20 Project Runway 
18.00 One Born Every Minute 
18.45 Pretty Little Liars 
19.30 Who Do You Think You Are? 
20.15 Hell's Kitchen 
21.00 My Dream Home 
21.45 The Mysteries of Laura 
22.30 Vampire Diaries 
23.10 Witches of East End 
23.55 Who Do You Think You Are? 
00.40 Hell's Kitchen 
01.20 My Dream Home 
02.05 The Mysteries of Laura 
02.50 Vampire Diaries 
03.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.00 The Mask of Zorro 
11.15 The Fault In Our Stars 
13.20 He's Just Not That Into You 
15.30 The Mask of Zorro 
17.45 The Fault In Our Stars
19.50 He's Just Not That Into You 
 Stjörnum prýdd rómantísk gaman-
mynd sem byggð er á samnefndri 
sjálfshjálparbók sem var byggð á 
hluta af Sex and the City þáttun-
um. Myndin er í raun margar minni 
sögur sem segja frá skakkaföllum 
nokkurra mismunandi manneskja 
sem tengjast allar einhvern veginn. 
Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew 
Barrymore, Scarlett Johansson, 
Justin Long, Jennifer Connelly, 
Ginnifer Goodwin og margir fleiri 
fara með hlutverk í myndinni.
22.05 I Give It A Year
23.45 The Place Beyond the Pines 
 Dramatísk spennumynd frá 2012 
með Ryan Gosling, Bradley Cooper 
og Eva Mendes í aðalhlutverkum. 
Luke vinnur við að leika í áhættu-
atriðum á mótorhjólum og bílum. 
Hann snýr sér að bankaránum til 
að geta séð sómasamlega fyrir 
nýfæddum syni sínum. Til allrar 
óhamingju þá verða glæpir hans til 
þess að hann lendir upp á kant við 
Avery Cross sem er metnaðarfullur 
stjórnmálamaður og fyrrverandi 
lögreglumaður. 
02.00 Small Apartments 
03.35 I Give It A Year

17.15 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-
unni 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 Hvolpasveitin 
18.19 Loppulúði, hvar ertu? 
18.32 Skúli skelfir 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.05 Myndun heimsálfanna 
21.00 Brúin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Hugh Laurie á tónleikum 
23.45 Kastljós 
00.15 Fréttir 
00.30 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil 
09.00 Kitchen Nightmares 
09.50 Generation Cryo 
10.35 Pepsi MAX tónlist 
13.30 Cheers 
13.55 Dr. Phil 
14.35 The Office 
15.00 Scorpion 
15.45 America's Funniest Home 
Videos 
16.10 Bundesliga Highlights Show 
17.05 Jane the Virgin 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show 
19.10 The Late Late Show 
19.50 Younger 
20.15 Design Star 
21.00 Hawaii Five-0 
21.45 CSI: Cyber 
22.30 The Tonight Show 
23.10 The Late Late Show 
23.50 Bundesliga Highlights Show 
00.45 Madam Secretary 
01.30 Wicked City 
02.15 Hawaii Five-0 
03.00 CSI: Cyber 
03.45 The Tonight Show 
04.25 The Late Late Show 
05.05 Pepsi MAX tónlist

17.35 The Big Bang Theory 
17.55 Friends 
18.20 New Girl 
18.45 Modern Family 
19.10 Super Fun Night 
19.35 Sjálfstætt fólk 
20.15 Eldsnöggt með Jóa Fel 
20.45 Sisters 
21.35 Klovn 
22.05 The 100 
22.50 Dallas 
23.35 Fringe 
00.15 Super Fun Night 
00.40 Sjálfstætt fólk 
01.15 Eldsnöggt með Jóa Fel 
01.40 Sisters 
02.30 Klovn 
02.55 The 100 
03.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 PGA Tour  
11.00 European Tour  
15.30 Golfing World  
16.20 PGA Tour  
19.20 PGA Tour - Highlights 
20.15 European Tour 

07.30 Tottenham - West Ham 
11.00 Man. City - Liverpool 
12.40 Swansea - Bournemouth 
14.20 WBA - Arsenal 
16.00 Watford - Man. Utd. 
17.40 Tottenham - West Ham 
19.20 Football League Show
19.50 Crystal Palace - Sunderland 
 Bein útsending
22.00 Messan 
23.20 Football League Show 
23.50 Crystal Palace - Sunderland 
01.30 Messan

09.00 Atalanta - Torino 
10.45 Udinese - Sampdoria 
12.25 PSG - Kiel 
13.50 Juventus - AC Milan 
15.30 Real Madrid - Barcelona 
17.15 Vardar - Barcelona 
18.35 Markaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu í handbolta 
19.05 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
19.30 Spænsku mörkin  
20.00 Minnesota Vikings - Green 
Bay Packers 
22.20 New Orleans - San Antonio 
00.10 UFC Now 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:05
HINDURVITNI
Magnaðir þættir í umsjá Þorvaldar Davíðs Kristjánssonar þar 
sem við fáum að kynnast þekktum þjóðsögum víðsvegar um 
landið.  Í þessum þætti ætlum við að skoða hjátrú almennt og 
forvitnast um það hversu hjátrúarfullir Íslendingar eru í dag. 

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 22:00
I GIVE IT A YEAR
Rómantísk gamanmynd um 
turtildúfurnar Nat og Josh 
sem eru nýgift og hamingju-
söm þrátt fyrir vantrú annara
á ráðahagnum.

LOKAÞÁTTUR

 | 20:30
PROOF
Vandaðir dramaþættir um 
lækni sem rannsakar hvað 
gerist eftir að fólk kveður 
þennan heim. Aðalhlutverk 
leikur Jennifer Beals.
 

 | 21:25
THE  KNICK
Læknavísindin voru ekki langt 
á veg komin á Knickerbocker 
sjúkrahúsinu í upphafi 20. 
aldar og yfirskurðlæknirinn 
var háður eiturlyfjum.
 

 | 22:15
THE  LEFTOVERS
Skyndilega hverfur stór hópur 
fólks sporlaust af jörðinni og 
við fylgjumst með þeim sem  
eftir verða. Frábærir þættir 
úr smiðju HBO. 
 

FYRRI ÞÁTTARÖÐ

Á STÖÐ 2 MARAÞON

  | 21:30
KLOVN
Óborganlegir gamanþættir 
með Casper Christensen og 
Frank Havn. Þættirnir verða 
sýndir frá mánudegi til 
fimmtudags klukkan 21.30.

 | 21:10
MY DREAM HOME
Stórskemmtilegir þættir með 
tvíburabræðrunum Drew 
Scott og Jonathan Silver Scott 
en þeir hjálpa pörum að finna, 
kaupa og gera upp þeirra 
draumafasteignir.

07.00 Ævintýri Tinna 
07.23 Ofurhundurinn Krypto 
07.47 Latibær 
08.00 Lína Langsokkur 
08.25 Ljóti andarunginn og ég 
08.47 Ævintýraferðin 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
09.45 Áfram Diego, áfram! 
10.09 Doddi litli og Eyrnastór 
10.19 Tommi og Jenni 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 UKI 
10.54 Rasmus Klumpur og 
félagar 
11.00 Ævintýri Tinna 
11.23 Ofurhundurinn Krypto 
11.47 Latibær 
12.00 Lína Langsokkur 
12.25 Ljóti andarunginn og ég 
12.47 Ævintýraferðin 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
13.45 Doddi litli og Eyrnastór 
13.55 Tommi og Jenni 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 UKI 
14.54 Rasmus Klumpur og 
félagar 
15.00 Ævintýri Tinna 
15.23 Ofurhundurinn Krypto 
15.47 Latibær 
16.00 Lína Langsokkur 
16.25 Ljóti andarunginn og ég 
16.47 Ævintýraferðin 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
17.45 Doddi litli og Eyrnastór 
17.55 Tommi og Jenni 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 UKI 
18.54 Rasmus Klumpur og 
félagar 
19.00 Surf's Up
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

Úrval er breytilegt eftir verslunum

BAYONNESKINKU- OG
GRÍSALUNDAVEISLA
Frábært tilboð á Bayonneskinku og grísalundum í Iceland
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ALI BAYONNE SKINKA 

1199
kr. kg 

ALI GRÍSALUNDIR

1499
kr. kg 

Vaxtalaus jólareikningur Netgíró*
Þú borgar jólainnkaupin 1. febrúar 2016
*Þú borgar enga vexti en greiðir 195 kr. tilkynningar- og greiðslugjald 
(ef upphæð er yfir 3.000 kr. annars 0 kr.) og lántökugjald 3,95%



• Styrking 
• Jafnvægi 
• Fegurð

CC Flax

1 kúfuð teskeið á dag - 40 daga skammtur

Fæst í apótekum, Hagkaup, Krónunni, Nettó, Samkaup, 
Fjarðarkaup og  völdum heilsubúðum

www.celsus.is

Heilbrigðari og grennri konur
Rannsókn sýndi að konur sem hafa mikið 
Lignans i blóðinu eru að meðaltali með 8,5 kg 
minni fitumassa en þær konur sem skortir eða 
hafa lítið af Lignans.**
 
 * Howel AB Journal of the American Medical Associaton june 2002 287:3082
** British Journal of Nutrition(2009), 102: 195-200 Cambridge University. 

Frábært til að bæta hormónajafnvægi 
fyrir konur á öllum aldri

Hörfræ mulin -  rík af lignans
Trönuberjafræ
Haf- Þörungakalk

Stuðlar að hormónajafnvægi og vellíðan. 
Trönuberjafræin styrkja  þvagfærakerfi og slímhúð, 
reynist vel gegn vökvasöfnun* Ríkt af Omega3  ALA.   
Fjölmargar ritrýndar rannsóknir sýna mikinn ávinning 
af inntöku á lignans fyrir hormónaheilbrigði kvenna.

„Þetta er búin að vera heillöng 
fæðing,“ segir Andrea Sóleyjar og 
Björgvinsdóttir um bókina Bókin 
okkar, sem fjallar um getnað, með-
göngu, fæðingu og sængurlegu.

„Ég fékk hugmyndina fyrir tíu 
árum þegar ég var ófrísk af fyrstu 
stelpunni minni og byrjaði hægt 
og rólega að skrifa og svo vatt 
þetta svolítið upp á sig,“ segir hún 
glöð í bragði en bókin er hugsuð 
sem uppflettirit fyrir verðandi for-
eldra og er ríkulega myndskreytt 
með myndum eftir ljósmyndar-
ann Aldísi Pálsdóttur. Andrea 
hafði þó unnið að bókinni í rúm 
tvö ár áður en hún fékk ljósmynd-
arann í lið með sér.

Hugmyndin kviknaði líkt og 
áður sagði þegar Andrea var sjálf 
ófrísk og fannst vanta íslenskt 
efni. „Maður er með stanslausar 
spurningar í kollinum. Ég hafði 
samband við ljósmóðurina mína, 
Hafdísi Rúnarsdóttur, sem er í dag 
góð vinkona mín og hún sá um allt 
sem er fræðilegt í bókinni.“ Einn-
ig eru í bókinni reynslusögur frá 
íslenskum foreldrum.

Í bókinni er jafnframt lögð tals-
verð áhersla á sængurlegukaflann. 
„Það er svolítið svona hjartans mál 
Hafdísar. Hún leggur áherslu á að 
konur fái stuðning og þann tíma 
sem þær þurfa í sængurlegunni 
en á þeim tíma er oft aukin hætta 
á fæðingarþunglyndi og þarf að 
hlúa vel að þeim.“

Hún segir vissulega að þetta tíu 
ára ferli hafi verið lengra en hún 
hélt að það yrði í upphafi og vissu-
lega hafi komið tímar þar sem 
hún var við það að missa móð-
inn. „Núna er ég alveg svakalega 
spennt, alveg eins og ég var fyrir 
svona átta, níu árum, og sé fyrir 
endann á þessu.“

Nú safnar Andrea fyrir útgáfu 
bókarinnar inni á vefsíðunni Kar-
olinafund en hún mun þó aðeins 
koma út í litlu upplagi hér heima 
og er stefnan sett á Kínamarkað 
og sér Andrea fyrir sér að upp-
færa bókina með árunum. „Þetta 
er einn af þeim hlutum sem renna 
aldrei út, fólk hættir aldrei að 
eignast börn.“ 
– gló

Fæðingin tók um tíu ár
Andrea Sóleyjar og Björgvinsdóttir vinnur að útgáfu bókar um getnað, meðgöngu, fæðingu og sængurlegu. Hún 
hyggst gefa hana út á Kínamarkaði og uppfæra bókina í gegnum árin, enda hætti fólk aldrei að eignast börn.

Andrea er hér ásamt ljósmyndaranum Aldísi Pálsdóttur en Andrea hefur unnið að bókinni síðastliðin tíu ár og sér nú fyrir 
endann á verkefninu. FréttAblAðið/GVA

Ofnbakað spaghetti  
með kirsuberjatómötum
OFnbakað spaghettí 
með ljúFFengum kirsu-
berjatómötum
1 pakki spaghettí
ólífuolía
1 askja kirsuberjatómatar, skornir 
í tvennt
3 hvítlauksrif, smátt söxuð
1 meðalstór rauðlaukur, smátt 
saxaður
1/2 rautt chili, fræhreinsað
1 krukka maukaðir tómatar, ég 
kaupi frá Sollu.
1/2 kjúklingateningur
Skvetta af agavesírópi
Handfylli smátt söxuð basilíka
Handfylli klettasalat
Ferskur Parmesanostur
Sjávarsalt og pipar

Aðferð
Hitið vatn í potti ásamt sjávarsalti 
og olíu. Þegar vatnið er farið að 
bullsjóða þá setjið þið spaghettíið 
saman við og sjóðið samkvæmt 
leiðbeiningum á pakkanum. Á 
meðan spaghettíið er að sjóða þá 
útbúum við tómatana og sósuna.
Skerið kirsuberjatómatana í 
tvennt og raðið á bökunarpappír. 
Sáldrið salti, pipar og ólífuolíu yfir 
og setjið í ofnskúffu og bakið í ofni 
við 200°C í 10 til 12 mínútur.
Byrjið á því að hita olíu við vægan 
hita á pönnu, mýkið hvítlaukinn, 
rauðlaukinn og chili í olíunni. 

Bætið þvínæst maukuðu tómöt-
unum, kjúklingakrafti og skvettu 
af agavesírópi. Kryddið til með 
salti og pipar.
Spaghettíið ætti að vera tilbúið 
svo þið hellið vökvanum frá og 
bætið spaghettíinu út í sósuna. 
Hellið öllu í eldfast mót og bætið 
kirsuberjatómötunum saman 
við, rífið niður Parmesanost og 
duglega af honum. Bakið í ofni við 
180°C í 13 til 15 mínútur.
Berið réttinn fram með góðu 
brauði og rífið duglega af ferskum 
Parmesanosti yfir.
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TILBOÐ Á BARNAFATNAÐI

FACTORY STORE
NÝBÝLAVEGI 6  |  200 KÓPAVOGI  |  412-5869

WW.ZO-ON.IS

DAGANA 23.-26. NÓVEMBER

LEIKA
BARNA KULDAGALLI

17.990 KR.
10.990 KR.

ÍSA
BARNA SKÍÐABUXUR

12.990 KR.
8.990 KR.

FROSTI
BARNA SKÍÐAÚLPA

16.990 KR.
10.990 KR.



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@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, Jónatan Atli Sveinsson jonatan@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

SHAPE DELUXE 
heilsurúm
m/classic botni

Shape deluxe heilsurúm:

• Lagar sig fullkom lega að líkama þínum

• 26 cm þykk heilsudýna

• 2 cm latexlag bólstrað í áklæði

• 4 cm gel memoryfoam

• 4 cm shape memoryfoam

• Non-slip efni á botni dýnunnar

• Engir rykmaurar

• 5 ára ábyrgð!

• Ofnæmisprófuð

• Burstaðir stálfætur

Stærð cm. Fullt verð Jólatilboð

100x200 129.900 103.920

120x200 164.900 131.920

140x200 184.900 147.920

160x200 209.900 167.920

180x200 234.900 187.920

Jólatilboð  20%  afsláttur

NATURE’S DIAMOND
heilsurúm

25%
AFSLÁTTUR

Nature’s Diamond heilsudýna 
með Classic botni og löppum
nú á jólatilboði í Dorma.

Verðdæmi:
Stærð: 180x200 cm.

Fullt verð: 204.900 kr.

Aðeins  153.675 kr.

Jólatilboð 180 x 200 cm

Aukahlutur á 
mynd: rúmgafl.

Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

REST heilsurúm

MEIRA Á
dorma.is

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

• Góðar kantstyrkingar

Aðeins  67.915 kr.

Nature’s  
Rest heilsu- 
dýna með  
Classic botni.
Stærð: 120x200 cm.

Fullt verð: 79.900 kr.

Aðeins  19.900 kr.

TVENNUTILBOÐ
dúnsæng + koddi
O&D dúnsæng – Stóri björn
· 50% dúnn og 50% smáfiður
Fullt verð: 19.900 kr.

+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fullt verð samtals: 
25.800 kr.

Hafðu það 
notalegt um jólin

Komdu í Dorma

Val um svart eða hvítt PU  
leður eða grátt áklæði á botni.

15%
AFSLÁTTUR
af  120 x 200 cm á meðan  

birgðir endast.

Val um svart eða hvítt PU  
leður eða grátt áklæði á botni.

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

20%
AFSLÁTTUR

JÓLA-
TILBOÐ

„Það gerist núna fyrir skömmu að 
það er hringt í umboðsmanninn 
minn frá Syco Entertainment og 
þau sögðu henni að staðið hafi til í 
nokkurn tíma að búa til sjónvarps-
þátt sem ætti að gerast í Hearst-
kastala við Kyrrahafið í Kaliforníu. 
Þá höfðu þau lesið Höll minning-
anna og fundið það efni sem þau 
hefðu verið að leita að og vildu fá 
að kaupa réttinn á henni til að nota 
sem grunninn í sjónvarpsseríu,“ 
segir rithöfundurinn Ólafur Jóhann 
Ólafsson glaður í bragði.

Skáldsagan Höll minninganna 
kom út hér á landi árið 2001 og 
segir söguna af Kristjáni Benedikts-
syni sem hverfur eina nótt af heim-
ili sínu í Reykjavík og endar sem 
einkaþjónn blaðakóngsins Hearst 
í kastala hans. Sagan gerist á fyrri 
hluta síðustu aldar en kastalinn 
og blaðakóngurinn eiga sér báðir 
stoð í raunveruleikanum að auki 
segir Ólafur að persóna Kristjáns sé 
byggð á íslenskum manni.

Fyrirtækið sem um ræðir er sam-
starfsverkefni fjölmiðlamannsins 
Simons Cowell, sem flestir þekkja 
úr raunveruleikaþáttunum The 
X Factor og Sony Entertainment. 
Fyrirtækið hefur verið stórtækt í 
sjónvarpi meðal annars má nefna 
fyrrnefnda X-Factor þætti og einn-
ig framleiddi það heimildarmynd 
um strákabandið heimsfræga One 
Direction. En bandið rekur einmitt 
uppruna sinn til The X Factor. Nú er 
stefnan sett á að færa sig yfir í leikið 
sjónvarpsefni.

Ólafur segir það hafa komið 
sem þrumu úr heiðskíru 
lofti þegar fyrirtækið 
setti sig í samband 
og lýsti yfir áhuga á 
skáldsögu hans, sér 
í lagi þar sem all-
nokkur ár eru síðan 
bókin kom út. „Að 
þær skuli  eiga 
svona framhalds-
líf þessar bækur 
þegar þær eru 
löngu komnar út úr 
hausnum á manni 
sjálfum er gaman.“

S a m n i n g a r n i r 
hafa nú verið undir-
ritaðir og þróunar-
vinna við þættina 
hafin samkvæmt Ólafi. 
„Þeir eru að kortleggja 
þetta allt saman og fá fólk 
að þessu sem þeir vilja 
vinna með í þessu. Hand-
ritshöfunda og annað 
sem myndu þá setja þetta 
saman,“ segir hann og 
bætir hógvær við: „Þetta 
er nú svolítil vegferð og 
maður sér bara hvað 
kemur út úr þessu, þetta 
getur farið á alla vegu.“

Ólafur tekur þó fyrir 
að hann muni koma að 
handritaskrifum þátt-
anna en hann verði sjálf-
sagt handritshöfundum 
og framleiðendum innan 
handar komi það til. 
„Þeir geta leitað til mín 
og fengið mig til skrafs 
og ráðagerða. Kannski 

fá þau mig til að hugsa þetta eitt-
hvað með sér en ég ætla ekki að 
skrifa neitt af þessu, það verður 
í höndum þess fólks sem þau 
ráða í verkefnið.“

Ólafur er búsettur í New 
York og sinnir auk rit-
störfum stöðu aðstoðar-
forstjóra fjölmiðlasam-
steypunnar Time Warner. 
Hann lætur ekki sitt eftir 
liggja í jólabókaflóðinu og 
sendi frá sér bókina Endur-
koman á dögunum. „Það eru 
fjögur ár síðan síðasta bók kom 
út þannig það var líklega kominn 
tími á mig,“ segir hann glaðbeittur 
og bætir dularfullur við að lokum: 
„Aðalpersónan í bókinni er kannski 
ekki alveg óskyld einkaþjóninum 
Kristjáni Benediktssyni.“ 
gydaloa@frettabladid.is

Simons Cowell 
tryggir sér skáldsögu 
Ólafs Jóhanns
Syco Entertainment hyggst gera sjónvarpsþáttaröð eftir skáldsög-
unni Höll minninganna. Ólafur segir tíðindin hafa komið á óvart.

Ólafur 
Jóhann er 

að vonum 
ánægður.

Kastalinn stendur 
á brún Santa 
Luciufjalla í 

Kaliforníu og 
var reistur af 
William Rand-

olph Hearst.
Hearst var 

blaðaútgefandi 
og sterkefn-

aður. Á ferlinum 
eignaðist hann 28 

dagblöð og gaf auk 
þess út 13 tímarit. 

Hann átti í ástarsam-
bandi við leikkonuna 

Marion Davies.
Hafist var handa við að 

reisa kastalann árið 1919 og 
stóð bygging hans yfir til 
ársins 1947.

Í kastalanum voru 56 
svefnherbergi, 61 bað-
herbergi og 19 stofur auk 
tennisvallar, kvikmynda-
húss og stærsta dýragarðs 
í einkaeign.

Haldnar voru íburðar-
miklar veislur í kastal-
anum og meðal gesta 

voru Charlie Chaplin, Greta 
Garbo, Franklin Roose-
velt og Winston Churchill 
en kastalinn er í dag opinn 
almenningi.

Kastali 
Hearst

2 3 .  n ó v e m b e r  2 0 1 5   m Á n U D A G U r26 L í f i ð   ∙   f r É T T A b L A ð i ð



domino’s appwww.dominos.is sími 58 12345

PÖNNUPIZZA: 1.590 KR. 
EF ÞÚ SÆKIR, VIKUNA 23.–29. NÓVEMBER 2015

1.390 kr.
ALLAR STÓRAR PIZZUR AF MATSEÐLI

MÁNUDAGURINN 
23. NÓVEMBER
Með fyrstu 1.000 pöntunum 
dagsins fylgir bíómiði eða 
varningur tengdur Hunger 
Games: Mockingjay – Part 2.

ÞriÐJUDAGURINN
24. NÓVEMBER
Flaska af ísköldu 2 L 
Coke fylgir með fyrstu 
750 pöntunum dagsins.

MIÐVIKUDAGURINN
25. NÓVEMBER
Ostagott og sósa 
fylgir með fyrstu 750 
pöntunum dagsins. 
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Stærð: 90x200cm
Verð: 83.709 kr.-

Tilboð: 66.967 kr.

Stærð: 120x200cm
Verð: 98.036 kr.

Tilboð: 78.429 kr.

Stærð: 153x200cm
Verð: 124.620 kr.

Tilboð: 99.696 kr.

ROYAL CORINNA

ÞAÐ LÍÐUR AÐ JÓLUM

NÝ SENDING AF
GLÆSILEGUM
RÚMFÖTUM

Þægileg millistíf dýna með fimm-svæðaskiptu poka-gorma kerfi og góðann mjúkan topp
ásamt hörðum PU-leðurklæddum botni á stál löppum

Að breyta þinni hugmynd 
í veruleika. Færa úr tölvutæku 
formi í fullkominn prentgrip. 
Þar liggur okkar ástríða. 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Ég er 26 ára gömul, sem þýðir 
að það eina sem ég geri 
þessa dagana er að kaupa 

þrítugsafmælisgjafir, brúðkaups-
gjafir og fæðingar- eða skírnar-
gjafir. Þetta er skemmtilegur 
tími í lífinu en að sama skapi 
stór undarlegur. Það er allt að 
breytast svo hratt. Allt í einu eru 
allir að verða fullorðið fólk og 
lífið er orðið svona foreldralegt 
einhvern veginn. Ég skil allt sem 
foreldrar mínir sögðu við mig 
sem barn svo miklu betur núna. 
Kannski er þetta eitthvað alveg 
beisik dæmi en ég er frekar mikið 
í sjokki alla daga yfir fullorðins-
heitum mínum.

Ég var til dæmis að gera tilboð í 
mína fyrstu íbúð nú á dögunum. 
Ég sem hélt að ég myndi aldrei 
gera neitt svo fullorðinslegt . Og 
sjáið mig í dag, ég á bæði barn og 
smájeppa. Hvílíkt og annað eins. 
Áður en ég veit af verð ég líklegast 
byrjuð að planta sumarblómum.

Það er fallegt en á sama tíma 
mjög fyndið að fylgjast með 
vinum sínum fullorðnast. Sumir 
virðast fæddir til þess að gera full-
orðinslega hluti eins og að fara í 
greiðslumat og sumarbústaði sem 
starfsmannafélög eiga, á meðan 
aðrir eru klaufalegri og ekki alveg 
jafn tilbúnir til að eiga allt í einu 
þrjú börn og hæð í Smáíbúða-
hverfinu.

En þegar allt er að breytast 
svona hratt er nauðsynlegt að 
eiga vini sem nenna að vera ung-
lingar áfram, þótt á hraðleið séu 
á elliheimili. Taka sér pásu frá því 
að tala um krakkana og liggja eins 
og kartöflupokar í sófa og horfa á 
hundrað sjónvarpsþætti, eins og 
þegar við vorum unglingar. Núna 
getum við samt hangið frammi 
í stofu, ekki inni í herbergi. Og 
borðað eins mikið af snakki og 
við viljum.

Unglingafólk
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