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Fréttablaðið í dag

skoðun Guðmundur Andri skrifar 
um föstudaginn ranga. 11-12 

sport Frá Hetti í ensku úrvals-
deildina á þremur árum. 14

lÍfið Glowie gefur út nýtt lag og 
eyðir jólunum á Barcelona. 24-26

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

Í síðasta sinn Ljósin á Óslóartrénu voru tendruð á Austurvelli í gær. Borgarstjórnin í Ósló hefur ákveðið að senda ekki fleiri tré. Það var Birkir Elías, 
sjö ára, sem tendraði ljósin á trénu. Héðan í frá mun jólatréð á Austurvelli því verða höggvið í Norðmannalundi í Heiðmörk. Fréttablaðið/Ernir

landbúnaður Slátrun á hrossum hefur 
verið í algjöru lágmarki síðustu mánuði 
eftir að Rússlandsmarkaðir lokuðust á 
árinu. Sláturleyfishafar geta því ekki 
tekið inn hross til slátrunar og sitja 
margir bændur uppi með hross sem 
þeir vonuðust eftir að geta losað sig 
við. Ágúst Andrésson, forstöðumaður 
kjötafurðastöðvar KS, segir fáa vera að 
slátra hrossum í einhverju magni þessa 
dagana.

Ágúst segir markaði í Rússlandi hafa 
verið einkar hagfellda fyrir útflutning á 
hrossum. Bæði hafa þeir markaðir tekið 
við öllu kjöti af skrokknum og gott verð 
fengist. Síðustu mánuði hefur síðan 
lítið sem ekkert komist á þá markaði. 
„Því eru menn aðeins að vinna inn á 
lítinn innanlandsmarkað,“ segir Ágúst. 
„Við höfum verið að leita fyrir okkur á 
öðrum mörkuðum, svo sem í Japan, og 

það gæti farið að gefa góða raun. Hins 
vegar er sá markaður ekki fyrir allt kjöt 
af hrossi og því þyrftum við að komast 
á Rússamarkað áður en langt um líður.“

Nú fer í hönd tími þar sem hrossa-
bændur fara að gefa stóðum sínum 

og því er ærinn kostnaður í að halda 
hrossum á fóðrum sem bíða slátrunar. 
Vitað er í sláturhúsi B. Jensen í Eyjafirði 
að hrossabændur sumir hverjir séu að 
bíða með hross sem þeir pöntuðu inn 
til slátrunar í júní í sumar. Um 9.300 
hrossum var slátrað á landinu í fyrra 
og ljóst er að sú tala verður mun lægri 
á þessu ári. Rúmlega 70.000 hross eru 
til í landinu hverju sinni. Aukinn fjöldi 
hrossa mun auka heyþörf hrossa-
bænda til muna.

„Nú verðum við að treysta á að 
sláturleyfishafar finni markað fyrir 
afurðina. Það er bagalegt í þessu árferði 
nú að geta ekki afsett hross. Nú eru 
bændur komnir í þá stöðu að þurfa að 
gefa hrossum á útigang og það kostar 
peninga á meðan,“ segir Sveinn Stein-
arsson, formaður félags hrossabænda. 
sveinn@frettabladid.is

Slátrun hrossa hefur 
hrunið á hálfu ári
Hrossaslátrun í algjöru lágmarki þar sem ekki finnast markaðir fyrir afurðirnar. 
Bændur eiga í erfiðleikum með að losa sig við gripi. Lokun Rússlandsmarkaða 
skipt miklu máli fyrir hrossabændur. Nýrra markaða er leitað og horft til Japan

Við höfum verið að 
leita fyrir okkur á 

öðrum mörkuðum, svo sem í 
Japan, og það gæti farið að gefa 
góða raun. Hins vegar er sá 
markaður ekki 
fyrir allt kjöt af 
hrossi.

Ágúst Andrésson, 
forstöðumaður 
kjötafurðastöðvar KS

saMfélag „Hún sagði við mig að hún 
hefði ekki flúði frá skothríðinni í Srí 
Lanka til að hægt væri að skjóta á mig 
í Noregi,“ segir Khamshajiny Gunarat-
nam, 27 ára varaborgarstjóri Óslóar, 
um símtal sitt við móður sína eftir að 
hún slapp lifandi frá hryðjuverkaárás 
Breiviks þann 22. júlí 2011.

„Foreldrar mínir koma frá landi 
þar sem staðan er þannig að ef þú ert 
Tamíli og þátttakandi í stjórnmálum þá 
verður þú vafalaust drepinn. Þegar ég 
sagði mömmu minni að ég hefði áhuga 
á stjórnmálum varð hún áhyggjufull. 
Það er nokkuð kaldhæðið í ljósi þess að 
ég eyddi miklum tíma í að segja henni 
að í Noregi er öruggt að vera í stjórn-
málum.“ -srs / sjá síðu 8

Í stjórnmál þrátt 
fyrir áhyggjur 
mömmu sinnar

Þegar ég sagði 
mömmu minni að 

ég hefði áhuga á stjórn-
málum varð hún 
áhyggjufull.

Khamshajiny 
Gunaratnam, 
varaborgarstjóri 
Óslóar



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

Norðan 10-18 m/s og snjókoma fyrir norðan 
í dag og er útlit fyrir að hún verði nokkuð 
þétt í kringum Tröllaskaga. Hægari vindur 
sunnanlands og að mestu léttskýjað, en líkur 
á dálitlum éljum síðdegis og undir kvöld. 
Áfram kalt í veðri.  Sjá Síðu 18

Veður  Gengið í þágu grænni heims

StjórnSýSla „Það eru alltaf að koma 
upp mál þar sem sakborningar, sér-
staklega útlendingar, eru óánægðir 
með þá verjendur sem lögregla hefur 
skipað þeim,“ segir Guðmundur Ingi 
Þóroddsson, formaður Afstöðu, félags 
fanga.

Afstaða hefur sent formlegt bréf 
til Lögmannafélags Íslands þar sem 
óskað er eftir því að félagið fari fram 
á að mótaðar verði verklagsreglur um 
tilnefningu verjenda til handa sak-
borningum. Verklagið eigi að tryggja að 
ekki skapist tortryggni um að óeðlileg 
hagsmunatengsl séu á milli lögreglu og 
lögmanna.

Í bréfinu segir að fangar kvarti yfir 
því að illa gangi að ná í lögmenn og 
þeir séu illa undirbúnir fyrir dómsmál. 
Lögmenn gleymi mikilvægum atriðum 
í málinu og skorti reynslu af verjenda-
störfum.

Þá segir: „Fangar hafa tekið svo til 
orða að lögmenn þeirra líti á þá sem 
„fasta greiðslu“ frá ríkissjóði.“

Lögmannafélag Íslands er með svo-
kallaðan bakvaktarlista sem ætlaður 
er fyrir lögreglu til að hringa í verj-
endur. Samkvæmt Afstöðu er þessi 
listi nær aldrei notaður heldur sér 
lögregla um að hringja í verjendur sem 
hún velur sjálf, óski sakborningur ekki 
eftir einhverjum sérstökum. Afstaða 
segist í tvígang hafa bent Lögmanna-

félaginu á að úr þessu þurfi að bæta en 
án árangurs.

„Örfáir útvaldir lögmenn fá meiri-
hluta allra sakamála, ekki síst mjög 
stórra sakamála, í svo miklum mæli að 
óeðlileg hagsmunatengsl hljóta að vera 
fyrir hendi. Félaginu hafa borist ábend-
ingar um að sama gildi að einhverju 
leyti um réttargæslumenn brotaþola,“ 
segir í bréfinu.

Þá segir í bréfinu að umtalsverðum 
fjármunum sé með þessu skammtað af 
hálfu lögreglu til lögmanna.

Friðrik Smári Björgvinsson, yfirlög-

regluþjónn hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu, segir að þetta standi 
til bóta. „Menn eru misviljugir að taka 
verjendastörf að sér. Bakvaktarlisti Lög-
mannafélags Íslands hefur einhvern 
veginn ekki virkað almennilega og þess 
vegna styðjast menn minna við hann 
en þeir ættu að gera,“ segir Friðrik.

Hann segir að nú eigi sér stað sam-
ræður á milli lögreglunnar og Lög-
mannafélagsins um að koma bakvakt-
arlistanum í betra horf, svo listinn sé 
uppfærður og verjendur séu tilbúnir að 
sinna útköllum. snaeros@frettabladid.is

Segja örfáa útvalda 
lögmenn í náð lögreglu
Félag fanga hefur sent formlega kvörtun vegna verjendavals lögreglu. Félagið 
segir óeðlileg hagsmunatengsl vera fyrir hendi. Lögreglan boðar úrbætur. 

Borið hefur á því að sakborningum finnist verjendur sínir illa undirbúnir fyrir mál-
flutning og gleymi jafnvel mikilvægum atriðum fyrir dómi. FréttaBlaðið/Vilhelm

Þess var krafist í loftslagsgöngunni, sem farin var í miðborg Reykjavíkur í gær, að stjórnvöld axli ábyrgð, virði skuldbindingar um samdrátt í losun gróður-
húsalofttegunda. Sams konar göngur fóru fram meðal annars í New York, Kaupmannahöfn, Lundúnum, Róm, Tókýó og víðar. FréttaBlaðið/ernir

lögreglumál Tuttugu og sjö ára 
gamall Hollendingur sem hefur 
verið í einangrun á Litla-Hrauni er 
kominn á Kvíabryggju. Maðurinn, 
sem er greindarskertur, sætir gæslu-
varðhaldi vegna aðildar að smygli á 
23 kílóum af sterkum fíkniefnum til 
landsins.

„Það fékkst heimild frá Fangelsis-
málastofnun til að flytja hann upp á 
Kvíabryggju,“ segir Ómar Örn Bjarn-
þórsson, verjandi mannsins. Hann 
segir að Hollendingnum hafi verið 
ekið þangað á föstudaginn og hann 
dvelji nú í húsi með Hreiðari Má 
Sigurðssyni, fyrrverandi forstjóra 
Kaupþings, og Magnúsi Guðmunds-
syni, fyrrverandi forstjóra Kaup-
þings í Lúxemborg. „Þeir hafa tekið 
mjög vel á móti honum,“ segir Ómar 
og bætir við að það sama eigi við um 
aðra fanga á Kvíabryggju. „Hann er 
ótrúlega sáttur við að vera kominn 
þangað og líður vel,“ segir hann.

Ómar býst við að rannsókn á 
fíkniefnamálinu ljúki fljótlega. - jhh

Í varðhaldi á 
Kvíabryggju

Hann er ótrúlega 
sáttur við að vera 

kominn þangað og líður vel.

Ómar Örn Bjarnþórsson verjandi.

Guðmundur ingi 
Þóroddsson

veður Þrjú snjóflóð féllu í gær á 
norðan verðum Tröllaskaga. Tvö flóð 
féllu í Ólafsfjarðarmúla norðan Dal-
víkur og eitt flóð í Almenningum vestur 
af Siglufirði. Lögregla og Vegagerð lok-
uðu þeim vegum í gær og verður ekki 
athugað með opnun fyrr en í dag.

Harpa Grímsdóttir, fagstjóri ofan-
flóða vár hjá Veðurstofu Íslands, sagði 
snjóalög veikburða í Ólafsfjarðarmúla 
og að með nýjum úrkomubakka sem 
kom upp að Tröllaskaga í gærkveldi 
yrði staðan tekin aftur í dag. „Það er 
mikil hætta á frekari snjóflóðum á 
svæðinu. Þó að vegir verði opnaðir 
beinum við til fjallafólks að fara varlega 
þar sem ótraust snjóalög gætu leynst 
undir nýföllnum snjó,“ segir Harpa.

Mikil ofankoma var á svæðinu um 
helgina og spáð er framhaldi þar á. - sa

Snjóflóð 
einangruðu 
Fjallabyggð

tyrkland Jarðneskar leifar rúss-
neska flugmannsins Oleg Peshkov 
verða fluttar frá Tyrklandi til Rúss-
lands. Peshkov fórst þegar tyrknesk-
ar hersveitir skutu flugvél sem hann 
flaug  niður í síðustu viku. Tyrkir 
telja að vélin hafi farið inn í tyrk-
neska lofthelgi í óleyfi. Rússar neita 
því. Atvikið hefur valdið ósætti á 
meðal ráðamanna ríkjanna tveggja 
og Rússar hafa sett viðskiptabann á 
Tyrki. - jhh

Lík flugmannsins 
til Rússlands
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Öryggi - Ekkert mál að skila eða skipta
Augljós kostur við að versla við innlenda risavefverslun
og vöruhús eins og Heimkaup.is er að ekkert mál er að 
skila eða skipta ef upp koma vandamál. 

Hægt að greiða við afhendingu 
Ólíkt mörgum netverslunum býðst þér  einnig að greiða 
með peningum  eða korti við afhendingu vörunnar. 
Öruggara verður það ekki.

Höfuðborgarsvæðið: Pantaðu fyrir kl. 13:00 og sendingin getur verið komin til þín fyrir 16:00 sama
dag og strax sama kvöld ef pöntun berst fyrir kl. 17:00. Pantanir berast strax daginn eftir víðast
hvar á landsbyggðinni. Allar pantanir yfir 4.000,- sendar frítt hvert á land sem er.

Frí heimsending samdægurs 

Þú hefur til miðnættis í kvöld – ekki missa af þessu!

Allt að 75% afsláttur!

„Cyber“ mánudagur er 10 ára gamall amerískur siður sem breiðst hefur út um allan heiminn og er nú þekktur sem dagurinn sem fólk 
gerir bestu kaupin á netinu fyrir jólin. Í dag 30. nóvember og til miðnættis verður stórútsala á Heimkaup.is þar sem við lækkum allar 

22.832 vörunar sem fáanlegar eru á Heimkaup.is – gríptu tækifærið og gerðu þín bestu kaup fyrir jólin!

Þetta er aðeins örlítið sýnishorn · 22.832 vörur á afslætti til miðnættis!

AFSLÆTTI

ALLAR
VÖRUR Á

Remington Hárblásari 2100W

5.990,-9.990,- 

40
afsláttur

%

Russell Hobbs Mix&go Pro

6.990,-12.990,- 

46
afsláttur

%

Russell Hobbs espresso kaffivél

22.990,-39.990,- 

43
afsláttur

%

Teksta Hvolpur

4.490,-6.990,- 

36
afsláttur

%

Bráðum koma blessuð jólin

1.690,-2.990,- 

43
afsláttur

%

Ionik snjallsími með 5" skjá

14.990,-24.990,- 

40
afsláttur

%

Star Wars Battlefront PS4

8.990,-12.990,- 

31
afsláttur

%

Leynigarður

1.690,-3.990,- 

50
afsláttur

%

Lord of the Rings Trilogy - Bluray

6.990,-11.990,- 

42
afsláttur

%

Olay hreinsiburstinn

3.990,-7,590,- 

47
afsláttur

%

Jason Body lotion

990,-1.990,- 

50
afsláttur

%

Russell Hobbs Slow Cooker

5.490,-10.990,- 

50
afsláttur

%

MyKronoz ZeBracelet 2 Snjallúr

10.990,-19.990,- 

45
afsláttur

%

Bosch MES 3500 safapressa

24.990,-39.990,- 

38
afsláttur

%

Sveinbjörg Thermobollar

3.490,-5.990,- 

41
afsláttur

%

Hovertech

7.990,-11.990,- 

33
afsláttur

%

Baby Born Nightfriends lítil dúkka

3.990,-6.990,- 

35
afsláttur

%

Jólagestir: Vinsælustu lögin

1.990,-3.290,- 

40
afsláttur

%

Nuby No Spill Einangrunarkanna

490,-2.890,- 

83
afsláttur

%

Viltu veðja - nýtt spil

4.990,-7.990,- 

38
afsláttur

%

Fúsi DVD

1.690,-2.890,- 

42
afsláttur

%

Jussi Adler-Olsen pakkinn

1.990,-5.890,- 

55
afsláttur

%

Legobókin - Star Wars

1.490,-4.990,- 

70
afsláttur

%

55" Samsung Curved snjallsjónvarp

199.990,-249.990,- 

50.000,-
afsláttur

Kjaftaskja spilið

490,-2.490,- 

80
afsláttur

%

Olay dagkrem og næturkrem

5.990,-11.990,- 

50
afsláttur

%

Raspberry ketones

1.690,-2.990,- 

43
afsláttur

%

Braun WK300 hraðsuðuketill

6.990,-12.990,- 

46
afsláttur

%

2x
CD

2x
CD

heimkaup.is
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Falleg glös gleðja augað

StjórnSýSla Bæjarráð Norður-
þings telur mikilvægt að tryggja 
ásættanlegt þjónustustig lög-
reglunnar á svæðinu. Aukinn 
íbúafjöldi í sveitarfélaginu vegna 
uppbyggingar á Bakka kallar á að 
bætt verði í löggæslu á svæðinu. 
 Kristján Þór Magnússon, sveitar-
stjóri Norðurþings, telur þjónustu-
stig lögreglunnar á Húsavík of lágt.

Á fundi bæjarráðs Norðurþings 
þann 20. nóvember síðastliðinn 
var staða lögreglunnar rædd. Fyrir 
fundinn var lagt fram minnisblað 
Kristjáns Þórs sem hann ritaði eftir 
fund með lögreglustjóra á Norður-
landi eystra, Höllu Bergþóru 
Björnsdóttur. Aðeins þrír lögreglu-
menn eru á vakt á hverjum degi 
hjá lögreglunni á Húsavík. Einn er 
á vakt frá sjö árdegis til þrjú eftir 
hádegi. Þá taka tveir við og eru til 
eitt eftir miðnætti. „Það sýnir sig 
að lítið má út af bregða og þá er 
enginn á vakt,“ segir Kristján Þór. 
„Svæðið sem þessi lögregla sinnir 
er gríðarlega stórt og fjölfarið af 
ferðamönnum einnig. Svo erum 
við á leið inn í uppbyggingartíma 
á Bakka með tilheyrandi hættu á 
slysum og óhöppum og því teljum 
við mikla þörf á að auka við mann-
skap lögreglunnar á svæðinu.“

Halla Bergþóra segir það ekkert 
launungarmál að lögregluembætt-
ið á Norðurlandi eystra, sem sinnir 
fimmtungi alls landsins að flatar-
máli, sé ekki nægjanlega mannað. 
„Við værum til í að geta bætt við 

okkur um sjö starfsmönnum allt 
frá Fjallabyggð til Þórshafnar. 
Þetta er víðfeðmt svæði og við 
teljum mönnunina nú í algjöru 
lágmarki,“ segir Halla Bergþóra. 
„Hins vegar höfum við ekki fengið 
svigrúm í fjárlögum til að bæta við 
okkur mannskap.“

Daníel Guðjónsson, yfirlög-
regluþjónn á Akureyri, segir 
umdæmið lengi hafa þurft að 

berjast við niðurskurð. „Eins og 
staðan er núna er sami lögreglu-
fjöldi á dagvakt hér á Akureyri og 
var þegar bæjarlögreglan hætti 
störfum og lögreglan fór yfir til 
ríkisins, rétt eftir 1970. Það hefur 
fækkað í lögregluliðinu eftir hrun 
en einnig verður að minna á það 
að það fækkaði einnig á árunum 
fyrir hrun,“ segir Daníel.
sveinn@frettabladid.is

Telja mikilvægt að fjölga í 
lögreglunni vegna Bakka
Framkvæmdir á Bakka við Húsavík gætu aukið íbúafjölda Norðurþings um 600 manns. Sveitarstjóri og lög-
reglustjóri sammála um þörfina á að fjölga lögreglumönnum í umdæmi Lögreglunnar á Norðausturlandi.

Kjaramál Viðræður starfsmanna 
álversins í Straumsvík og stjórn-
enda fyrirtækisins eru enn strand. 
Boðað verkfall hefst á miðviku-
daginn, verði ekki samið fyrir þann 
tíma.

Fulltrúar starfsmanna álversins 
hafa átt hátt í þrjátíu samninga-
fundi hjá Ríkissáttasemjara síðustu 
mánuði með stjórnendum fyrir-
tækisins í von um að leysa kjara-
deilu þeirra. Krafa starfsmann-
anna hefur verið sú að fá sömu 
launahækkanir og hafa orðið á 
almennum vinnumarkaði.

Svo virðist sem samninganefnd-
irnar hafi að mestu leyti náð saman 
um launamál og sérkröfur. Gerð 
nýrra kjarasamninga strandar hins 
vegar á kröfu stjórnenda fyrirtækis-
ins um að fá heimild til að bjóða út 
fleiri störf til verktöku. - lvp

Enn útlit  
fyrir verkfall

S K i p u l ag S m á l  G a r ð b æ i n g a r 
eru ósáttir við þann skilning hjá 
Reykjavíkurborg að samkvæmt 
nýsamþykktu svæðisskipulagi 
höfuðborgarsvæðisins sé fallið frá 
gerð mislægra gatnamóta á mótum 
Bústaðavegar og Reykjanesbrautar.

Skipulagsnefnd Garðabæjar 
vill að svæðisskipulagsnefnd svari 
því hvort hún sé sammála þessari 
túlkun Reykjavíkurborgar. „Það er 
skilningur skipulagsnefndar Garða-
bæjar að sátt sé um það að útfærsla 
Reykjanesbrautar, að  minnsta 
kosti frá Miklubraut og til suðurs, 
sé með mislægum gatnamótun til 
að tryggja stöðu brautarinnar sem 
meginstofnbraut bílaumferðar á 
höfuðborgarsvæðinu,“ segir skipu-
lagsnefnd Garðabæjar. - gar

Vilja mislæg 
gatnamót

öryggiSmál Bæjaryfirvöldum í Mos-
fellsbæ hafa borist erindi frá íbúum 
á tveimur stöðum sem óska eftir því 
að bærinn geri úrbætur til að hindra 
vatnsflóð í húsum þeirra. Í báðum til-
vikum er vitnað til flóða sem urðu í 
miklu vatnsveðri 14. mars á þessu ári. 
Íbúar í Álafosskvos segjast hafa fundað 
með bæjarverkfræðingi um leiðir til að 
koma í veg fyrir að alvarlegt vatnstjón 
endurtaki sig. Meðal þess sem þurfi að 
gera sé að hækka varnargarð meðfram 
Varmá, hreinsa reglulega framburð 
jarðefna úr ánni og hækka göngubrú 
svo hún valdi ekki stíflu.

Mikið tjón mun einnig hafa orðið í 
fjölbýlishúsinu Klapparhlíð 1 þennan 
dag þegar flæddi inn í bílakjallara 
og geymslur í gegnum útblástursrör 
sem fór á kaf. „Það er krafa húsfélags 
Klapparhlíðar 1 að Mosfellsbær tryggi 
að frárennsli frá þessari lægð við húsið 
verði bætt verulega svo sambærileg 
vatnssöfnun verði ekki möguleg í 
framtíðinni,“ segir í bréfi húsfélagsins 
sem ella vill að bærinn borgi hækkun á 
áðurnefndu útblástursröri. - gar

Íbúar vilja að bærinn hindri flóð

Húsavík er í umdæmi lögreglunnar á Norðausturlandi. Umdæmið er gríðarlega víðfeðmt. Að mati lögreglustjórans er mönnun 
í algjöru lágmarki. FréttAblAðið/GVA

Svæðið sem þessi 
lögregla sinnir er 

gríðarlega stórt og fjölfarið af 
ferðamönnum 
einnig.

Kristján Þór 
Magnússon, sveita-
stjóri Norðurþings

Mikið vatnsveður varð á höfuðborgarsvæðinu um miðjan mars á þessu ári.
FréttAblAðið/SteFáN

paríS Lögregla í París þurfti að 
grípa til táragass gegn mótmæl-
endum á Lýðræðistorginu þar í gær. 
Þeir sem söfnuðust þar saman mót-
mæltu því að skipulögð loftslags-
ganga í borginni var bönnuð vegna 
óvissu í öryggismálum. Ganga átti 
um götur Parísar, líkt og annars 
staðar í heiminum, til að skora á 
þjóðarleiðtoga heimsins að sam-
þykkja tillögur gegn losun gróður-
húsalofttegunda.

Yfirlýst neyðarástand er enn í 
gildi í borginni eftir ódæðin þann 
13. nóvember síðastliðinn. Þar létu 
130 lífið og tugir særðust. Það var af 
þeim sökum að borgaryfirvöld í París 
ákváðu að banna loftslagsgönguna.

Áður en gangan var bönnuð 
hópuðust þúsundir manna á Lýð-
ræðistorgið en þar átti gangan að 
hefjast. Skildu margir þátttakendur 
eftir skópar á torginu til þess að 
sýna málstaðnum stuðning og sem 
tákn um ófarna kröfugöngu. Þó 
nokkur fjöldi einstaklinga lét sér 
það ekki nægja heldur ákvað að 
ganga og sló þá í brýnu milli lög-
reglunnar í borginni og mótmæl-
enda.

Um 2.000 skipulagðar göngur 

voru haldnar um allan heim í gær.  
Krafa var sett fram í göngunni 
um að íslensk stjórnvöld myndu 
skuldbinda sig til að draga úr losun 
gróður húsa lofttegunda um 40 
prósent á næstu árum.

21. loftslagsráðstefna  Sameinuðu 
þjóðanna hefst í borginni í dag og 
stendur til 11. desember. Miklar 
væntingar eru gerðar til ráð-
stefnunnar og vonir bundnar 
við að hún festi í sessi baráttu 
gegn hlýnun jarðar. Þúsundir eru 
mættar til Parísar í þeim erinda-
gjörðum að þrýsta á alþjóða-
samfélagið að berjast gegn lofts-
lagsbreytingum í heiminum.  
- sa

Þúsundir mótmæltu á götum Parísar

Hundruðum skópara var raðað á lýðræðistorgið í París í gær. loftslagsganga í 
borginni var bönnuð vegna ótryggs ástands. 

Tuttugasta og fyrsta 
loftslagsráðstefna Samein-
uðu þjóðanna hefst í dag.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

NÝIR SÝNINGARBÍLAR 
Á TILBOÐI

Nú er tækifærið

NISSAN LEAF RAFBÍLL
Á VEGLEGU SÝNINGARTILBOÐI

Nú er tækifærið að tryggja sér 
rafbíl á einstöku verði. Komdu 
og fáðu upplýsingar um verð 
á tilboðsbílunum hjá 
sölumönnum Nissan.

Við bjóðum nokkra nýja Nissan sýningarbíla 
á veglegu tilboði á meðan
birgðir endast.

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533
Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080 – BL söluumboð / Vestmannaeyjum / 481 1313 og 862 2516
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100% RAFBÍLLAllir Nissan Leaf eru búnir 6,6 kW hleðslubúnaðI 
sem tvöfaldar hleðsluhraða í heimahleðslustöðvum, 

einnig tímastilltum forhitara sem hitar bílinn upp 
áður en þú leggur af stað, bakkmyndavél, upphituðu 

stýri og sætum, handfrjálsum símabúnaði og ESP 
skriðvörn. Nánari upplýsingar á www.nissan.is
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STAÐALBÚNAÐUR Í TEKNA

NISSAN NOTE
RÚMGÓÐUR OG SKEMMTILEGUR Í AKSTRI
ACENTA, BENSÍN, BEINSK./SJÁLFSK., EYÐSLA 4,7–5,1 L/100 KM*

NISSAN MURANO
FULLBÚINN JEPPI  - HLAÐINN BÚNAÐI

AÐEINS TVEIR 
MURANO

TIL Á LAGER!

ACENTA/TEKNA, DÍSIL, SJÁLFSK., 190 
HESTÖFL, EYÐSLA 8,0 L/100 KM* 

NISSAN PULSAR
HLAÐINN SKEMMTILEGUM NÝJUNGUM

ACENTA, DÍSIL, EYÐSLA 3,7 L/100 KM*

Leðurinnrétting og rafdrifin sæti, 
180° myndavélabúnaður, sóllúga, 
BOSE hljómkerfi, 20" álfelgur, 
bakkmyndavél, rafdrifin opnun 
á afturhlera.

ÞÚ GETUR UNNIÐ 55" SAMSUNG SJÓNVARP
Allir sem fara í reynsluakstur á nýjum bíl til jóla verða skráðir 
í lukkupott og eiga möguleika á að vinna glæsilegt 
55" Samsung Smart sjónvarp.

REYNSLUAKSTURSLEIKUR BL



– fyrst og   fremst ódýr!

Fylgstu með 
Jóladagatali Krónunnar. 

Ný tilboð alla mánudaga og 
fimmtudaga til jóla.

Fylgstu með Jóladagatalinu á facebook síðu Krónunnar – Jólaleikur í hverri viku

*Gildir til 
2. desember

399kr.
pk.

Papco Jóla WC 6 rúllur

269kr.
pk.

Papco Jóla Eldhús 
rúllur, 3 rúllur

GILDIR
Á MEÐAN
BIRGÐIR 

ENDAST*

Vestmannaeyjar Um 8.000 rúm-
metrar af sorpi eru árlega fluttir 
í gámum með Herjólfi frá Vest-
mannaeyjum. Sorpbrennslunni í 
Vestmannaeyjum var lokað árið 
2012. Sorpinu er annaðhvort ekið 
til Reykjaness eða alla leið norður 
á Blönduós.

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í 
Vestmannaeyjum, segir þessa til-
högun ekki af hinu góða. Bæjar-
yfirvöld hafa verið að skoða málið 
undanfarin misseri og leitað leiða 
til að farga sorpi. Nýjar brennslur 
séu orðnar mun fullkomnari en 
þær voru hér áður fyrr. Þessi flutn-
ingur hefur í för með sér mikla olíu-
notkun stórra ökutækja sem menga 
andrúmsloftið og slíta vegakerfinu. 
Því er í skoðun bæjaryfirvalda í 
Vestmannaeyjum að gera eitthvað 
í málinu.

„Mín skoðun hefur alltaf verið 
sú að þetta var óþarfa offors þegar 
brennslunum var lokað á sínum 
tíma. Það var til marks um skiln-
ingsleysi þáverandi stjórnvalda að 
gefa okkur ekki einhvern umþótt-
unartíma til að vinna að lausn á 
stöðunni. Það að flytja sorp með 
ferju upp á land er ekki lausn á 
stöðunni,“ segir Elliði.

Árið 2003 voru innleiddar hertar 
reglur um sorpbrennslur í gegnum 
EES-samninginn en undanþága 
fengin af hálfu íslenskra stjórn-
valda fyrir eldri sorpbrennslur sem 
þá voru starfandi, þar á meðal á 
Kirkjubæjarklaustri, í Vestmanna-
eyjum og á Ísafirði. Mælingar árið 
2007 sýndu að díoxín í útblæstri í 

Eyjum var 85 sinnum meira en við-
miðunarmörk fyrir sorpbrennslur 
sem starfa á grundvelli EES-reglna 
frá 2003 gera ráð fyrir.

„Kostnaðurinn sem hefur lagst 
á íbúa Vestmannaeyja sem og 
annarra sveitarfélaga sem hafa 
þurft að búa við þessa stöðu er 
gríðarlegur. Við búum hér á eyju 
og þurfum að flytja sorp með far-
þegaferjunni okkur upp á land. Það 
verður ekki búið við þetta ástand 
mikið lengur,“ segir Elliði. „Það er 
eingöngu eitt í stöðunni og það er 
að brenna sorp. Það er umhverfis-
vænast og sennilega hagkvæmast 
fyrir þjóðfélagið. Við þurfum skiln-
ing stjórnvalda á að búseta okkar á 
eyju skapi okkur sérstöðu.“ 
sveinn@frettabladid.is

8.000 rúmmetrar af 
sorpi flutt með Herjólfi
Átta þúsund rúmmetrar fara árlega með Herjólfi frá Eyjum og upp á land. Sorp 
flutt til Blönduóss og á Reykjanes. Gríðarlegur kostnaður fyrir samfélagið, segir 
bæjarstjóri í Vestmannaeyjum sem vill fara að brenna sorp á nýjan leik.

Sérstakir ruslagámar eru fluttir frá meginlandinu til Eyja, þaðan er þeim aftur siglt 
upp á fastaland. Gríðarlegur kostnaður segir bæjarstjóri. Fréttablaðið/ÓSkar

Rústir í Jemen eftir árásir Sádi -Araba

Jemenar skoða rústir eftir árás Sádi-Araba á borgina Sanaa í Jemen í gær. Fréttir herma að Sádi-Arabar hafi gert 
margar árásir á Húta í borginni. Sádi-Arabar eru sakaðir um að hafa drepið hundruð Jemena í ár.  Fréttablaðið/EPa

Mín skoðun hefur 
alltaf verið að þetta 

var óþarfa offors þegar 
brennslunni var lokað á 
sínum tíma. 

Elliði Vignisson 
bæjarstjóri í Vest-
mannaeyjum
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Gjafavörurnar fást í verslunum  
Pennans Eymundsson Laugavegi 77, 
Smáralind, Leifsstöð og í  
Húsgagnaverslun Pennans Skeifunni 10.

* Gildir til jóla eða á meðan birgðir endast.

Sími 540 2000
www.penninn.is

Artek húsgögn  
og gjafavörur

30%
afsláttur*

Hönnun: Alvar Aalto



Atvinnubílar

Fyrir erfiðustu verkin

Volkswagen Crafter 
Extreme Edition 

Crafter Extreme Edition kostar aðeins frá

4.596.774 kr. án vsk 

Volkswagen Crafter er hannaður til að takast á við krefjandi verkefni 
þar sem styrkur og notagildi eru í forgangi. Crafter er einstaklega 
hagkvæmur og er með mjög öflugum en jafnframt sparneytnum 
díeselvélum. Volkswagen Crafter er með 3 ára ábyrgð og allt að 
250.000 km akstur.

Líttu við og í sýningarsal VW Atvinnubíla og kynntu þér einstaklega vel 
útbúinn Volkswagen Crafter Extreme Edition.

Aukalega í Volkswagen Crafter  
Extreme Edition

• Hraðastillir (Cruise control)
• Bluetooth símkerfi
• Hiti í bílstjórasæti
• Fjaðrandi hæðastillanlegt ökumannssæti  

með armpúða
• Vélarhitari með fjarstýringu og tímastilli
• Rafmagns-miðstöðvarhitari
• Aðgerðastýri
• Fjarlægðaskynjarar með bakkmyndavél
• Díóðulýsing í flutningsrými
• Klæðning og rennur í flutningsrými

Staðalbúnaður

• Rennihurðir á báðum hliðum
• 16“ stálfelgur
• Lokað skilrúm með glugga
• ABS / EBV
• ESP stöðugleikastýring og spólvörn
• Bekkur fyrir 2 farþega með  

geymslukassa
• Loftpúðar fyrir ökumann og farþega 
• Útvarp með SD kortarauf
• Klukka
• Fullkomin aksturstölva
• Glasahaldari
• Fjarðstýrðar samlæsingar
• Rafstýrðir upphitaðir hliðarspeglar
• Hæðarstillanlegt öryggisbelti
• 270° opnun á afturhurðum

Mögulegur valbúnaður
 

•  Dráttarbeisli  180.000. kr m/vsk

Til afhendingar strax!

„Þegar ég byrjaði í gagnfræðiskóla 
byrjaði ég í ungmennasamtökum 
Tamíla af því að ég vildi vinna gegn 
þeirri þjóðernishyggju sem yfirvöld 
í Srí Lanka beittu gegn Tamílum og  
vinna gegn öllu því óréttlæti sem 
átti sér stað þar,“ segir Khams-
hajiny Gunaratnam, gjarnan þekkt 
sem Kamzy, 27 ára varaborgarstjóri 
Óslóar, um það hvernig hún byrj-
aði í stjórnmálum. Hún var stödd á 
Íslandi um helgina til að kveikja á 
Óslóartrénu ásamt Degi B. Eggerts-
syni, borgarstjóra Reykjavíkur.

Hún  kom til Noregs  þegar  hún 
var þriggja ára með mömmu sinni 
og bróður. Pabbi hennar bjó þegar 
í Norður-Noregi.

„Við bjuggum fyrir norðan í um 
tvö ár og svo fluttum við til Óslóar 
af því að mamma vildi að ég lærði 
tamílsku, sem er móðurtunga mín. “

Nítján ára í borgarstjórn
Hún var í fyrsta  sinn sett á fram-
boðslista árið 2006 þegar hún var 
átján ára og var svo kosin í borgar-
stjórn þegar hún var nítján ára og 
varð varaborgarstjóri nú í október.

„48 klukkustundum áður en nýja 
borgarstjórnin var mynduð var mér 
sagt að ég ætti að verða varaborgar-
stjóri,“ segir hún. 

„Ég sagði bara nei, spyrjið ein-

hvern annan! En þau sögðu mér að 
við þyrftum að endurspegla nýja 
kynslóð og nýja hluta Óslóar og alla 
þá sem finnst þeir ekki hafa rödd í 
borgarstjórninni. Þess vegna spurðu 
þau mig.“

Í upphafi fannst henni þetta yfir-
þyrmandi af því að hún var svo ung. 
En hún telur að af því hún sé svo ung 
er mun fleira ungt fólk sem lætur sig 
málefni borgarinnar varða.

Þurfum ævilanga baráttu
„Foreldrar mínir koma frá landi 
þar sem staðan er þannig að ef þú 
ert Tamíli og þátttakandi í stjórn-
málum þá verður þú vafalaust 
drepinn. Þegar ég sagði mömmu 
minni að ég hefði áhuga á stjórn-
málum varð hún áhyggjufull. Það er 
nokkuð kaldhæðið í ljósi þess að ég 
eyddi miklum tíma í að segja henni 
að í Noregi er það öruggt að vera í 
stjórnmálum.“

Kamzy er ein þeirra sem lifðu af 
hryðjuverkaárás Anders Behring 
Breivik á sumarbúðir ungliða-
hreyfingar Verkamannaflokksins 
í Útey þann 22. júlí 2011. Hún 
synti til lands í stað þess að vera 
eftir á eyjunni. Móðir hennar 
var í Danmörku  þennan dag en 
Kamzy  hringdi í hana til að segja 
henni að hún væri örugg.

„Þá sagði hún við mig að  hún 
hefði ekki  flúið frá skothríðinni í 
Srí Lanka til að hægt væri að skjóta 
á mig í Noregi.“

Eftir árásina í Ósló og Útey var 

norskt samfélag upptekið af því 
hvernig ætti að bregðast við eftir 
árásirnar. Fjölmargir dást að nálgun 
Norðmanna sem gjarnan endur-
speglast í orðum Jens Stoltenbergs 
fyrrverandi forsætisráðherra Nor-
egs: „Svarið við árásunum er meira 
lýðræði og opnara samfélag.“

„Ábyrgð okkar er að tryggja það 
að enginn alist upp til að verða 
hryðjuverkamaður eins og Breivik,“ 
segir Kamzy. 

„Það þýðir að öllum manneskjum 
finnist þau vera hluti af samfélaginu. 
Til dæmis erum við með 3.000 börn 
sem eru að bíða eftir leikskólaplássi 
í Ósló, við erum með mismunandi 
tómstundir sem eru bara aðgengi-
legar efnuðu fólki og foreldrum, við 
erum með fullt af fólki sem dettur 
út úr skólakerfinu. Við verðum að 
tryggja að fólk sé þátttakendur í 
öllum stigum samfélagsins. Þetta er 
umræðan sem við eigum að halda á 
lofti eftir 22. júlí.“

Hennar skilaboð eftir hryðju-
verkaárásirnar í París eru þau sömu 
og fyrir fjórum árum. Hún segir að 
það sé ábyrgð allra í samfélaginu að 
berjast gegn öfgum.

„Ég hef ávallt sagt fyrir hönd 
minna föllnu félaga að við þurfum 
ekki mínútu þögn heldur ævilanga 
baráttu fyrir betra samfélagi. Mín 
skilaboð eru þau sömu og eftir 22. 
júlí. Stöndum saman. Að sundra 
samfélaginu er sigur fyrir hryðju-
verkamennina. Það eru engin „þau“ 
í samfélaginu, bara „við“.

Engin „þau“ í samfélaginu, bara „við“
Khamshajiny Gunaratnam kom til Noregs frá Srí Lanka þegar hún var þriggja ára og er nú orðin varaborgarstjóri Óslóar 27 ára gömul.  
Hún er ein þeirra sem lifðu af hryðjuverkaárásina í Útey árið 2011. Skilaboð hennar eftir árásirnar í París eru þau sömu og eftir Útey.

Móðir Kamzy hafði áhyggjur af stjórnmálaþátttöku hennar. „Ég flúði ekki frá skot-
hríðinni í Srí Lanka til að hægt væri að skjóta á þig í Noregi.“ FrÉttabLaðið/ErNir

Ábyrgð okkar 
er að tryggja 
það að enginn 
alist upp til að 
verða hryðju-
verkamaður 
eins og Breivik.

Stefán Rafn 
Sigurbjörnsson
stefanrafn@frettabladid.is
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Unnt er að 
ná sam-
komulagi því 
fáir draga 
lengur 
loftslags-
vísindin í efa.

Hryðjuverkin í París koma ekki í veg fyrir loftslags-
ráðstefnuna sem hefst í dag. 150 þjóðarleiðtogar 
eða þjóðhöfðingjar hafa staðfest komu sína og gert 

er ráð fyrir 40.000 þátttakendum. Þessi feiknarlegi áhugi 
skýrist af því sem við er að etja: að takmarka hækkun hita 
í heiminum við 2 C° svo ekki komi til óafturkræfra lofts-
lagsbreytinga. Unnt er að ná samkomulagi því fáir draga 
lengur loftslagsvísindin í efa. Októbermánuður síðast-
liðinn var sá heitasti frá upphafi mælinga.

Þótt öllum beri saman um markmiðin er niðurstaðan 
ekki sjálfgefin. Frakkar eru í forsæti ráðstefnunnar og verða 
að sætta sjónarmið 195 þátttökuþjóða, bæði á venjulegum 
samningafundum og með nýrri nálgun. Eins og gengur á 
slíkum ráðstefnum leitar forysturíkið eftir bindandi sam-
komulagi, algildu en löguðu að þróunarstigi landa, bæði til 
að draga úr losun til framtíðar og kljást við núverandi vanda. 
Samkomulaginu fylgir fjármögnun til þróunarlanda sem 
nemur 100 milljörðum USD frá 2020 (62 milljörðum 2014).

Frakkar tóku upp þá nýbreytni að óska eftir að þátttöku-
ríkin gerðu fyrir fram grein fyrir framlagi sínu. Það hafa nú 
169 ríki gert, sem samtals standa fyrir 91% af losun gróður-
húsalofttegunda. Þau skera losun verulega niður, þó ekki 
nægjanlega: Hlýnunin verður um 3° en ekki 2°, sem var 
hámarkið. Aðrir aðilar en ríki voru beðnir að leggja fram raun-
hæfar og tafarlausar skuldbindingar samkvæmt „Líma-Parísar 
aðgerðaáætluninni“. 1.600 borgir og 2.000 fyrirtæki hafa nú 
skuldbundið sig til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, 
auka endurvinnslu o.s.frv.

Ísland getur gegnt miklu hlutverki. Bæði er landið í návígi 
við vandann, því norðurslóðir hlýna örar en tempruð svæði, 
en jafnframt stendur það nær lausninni því hér kunna menn 
að nýta endurnýjanlega orku, eins og í Reykjavík sem notar 
einvörðungu slíkar orkulindir til rafmagnsframleiðslu og upp-
hitunar. Reykjavíkurborg hefur undirritað metnaðarfulla yfir-
lýsingu um loftslagsbreytingar ásamt öðrum höfuðborgum 
á Norðurlöndum. Þá hafa 103 íslensk fyrirtæki samþykkt að 
draga mælanlega úr losun gróðurhúsalofttegunda og sorps.

Góður árangur í París byggist á málamiðlun milli ríkisstjórna 
og enn fremur á skuldbindingum allra borgaralegra aðila.

Það sem þarf til að COP21 
ráðstefnan heppnist

Philippe 
O´Quin
sendiherra 
Frakklands

Hugtakaverðbólgan
Landspítalinn á Hringbraut 
er hriplekur og húsnæði 
Barna- og unglingageðdeildar 
étið af myglusvepp. Því er 
kannski ekki að furða þótt 
Páll Matthíasson, forstjóri 
spítalans, láti í sér heyra. En 
málflutningurinn virðist ekki 
alveg hitta í mark á réttum 
stöðum. Vigdís Hauksdóttir, 
formaður fjárlaganefndar, 
kvartar sáran. „Það þarf að hafa 
sterk bein fyrir þetta áhlaup,“ 
sagði formaðurinn á Bylgjunni 
í gærmorgun. Í kvöldfréttum 
bætti hún um betur og sagði 
að fjárlaganefnd væri beitt 
„andlegu ofbeldi“. Kannski 
fullsterkt til orða tekið? Ef ekki, 
þá er spurning hvort Páll, sem 
er læknismenntaður, geti gert 
eitthvað fyrir bein og andlega 
líðan þingmannsins. 

Kaupir Björgólfur?
Það vakti töluverða athygli 
þegar meirihluti borgar stjórnar 
ákvað að selja Björgólfi Thor 
Björgólfssyni húsnæðið sem 
Thor Jensen, langafi hans, reisti 
á Fríkirkjuvegi  ellefu. Salan 
vakti litla hrifningu vinstri-
manna í borgarstjórn, sem vildu 
húsið áfram í eigu borgarinnar. 
Nú eru breyttir tímar og vinstri-
menn sjálfir hafa ákveðið að 
selja annað sögufrægt hús sem 
Thor Jensen lét reisa, Korpúlfs-
staði. Og þá hlýtur að liggja 
beinast við að langafabarnið 
kaupi. jonhakon@frettabladid.is

Loftlagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna hefst í 
París í dag. Að öllum líkindum er hér á ferðinni 
mikilvægasta samkoma þjóðanna frá lokum 
síðari heimsstyrjaldar; svo brýnt er það erindi 
sem hvílir á fundinum, svo stór sú vá sem 
liggur yfir veröldinni. Engin vestræn velmeg-

unarþjóð getur látið sitt eftir liggja og þá síst af öllu þjóð 
sem býr á jafn gjöfulu grænorkulandi og Íslandi.

Það var því ánægjulegt að sjá að í gær gengu hundruð 
Íslendinga í loftlagsgöngunni í Reykjavík þrátt fyrir frost 
og þunga færð. Þessi ganga var ein af um tvö þúsund 
sambærilegum göngum víða um heim undir merkjum 
Global Climate March sem voru farnar til þess að þrýsta 
á ríki sem sækja heim loftslagsráðstefnuna í París um 
að hætta að brenna jarðefnaeldsneyti og að iðnríkin 
styðji fátækari ríki heims til þess að takast á við breyttar 
aðstæður og nýta endurnýtanlega orkugjafa.

Gangan í Reykjavík lagði að sjálfsögðu ríka áherslu á 
hvað íslensk stjórnvöld, og þar með við sem þjóð sem 
býr við einstakt aðgengi að endurnýtanlegri orku og hátt 
þekkingarstig, getur lagt af mörkum til þess að viðunandi 
markmið náist í tíma. Og þá skiptir öllu máli að sú orka 
sem við beislum sé nýtt með skynsamlegum og sjálfbær-
um hætti en ekki í þágu mengandi stóriðju með stórskað-
legum áhrifum á umhverfið sem og framtíð heimsins.

Gangan setti því fram þá sjálfsögðu kröfu að Ísland 
skuldbindi sig til þess að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda um 40 prósent, að tafarlaust verði hætt við 
áformaða olíuleit og -vinnslu á Drekasvæðinu og loks að 
stefnt verði að kolefnishlutleysi fyrir árið 2015. Þetta eru 
skynsamlegar og réttmætar kröfur og sjálfsagt að þakka 
þeim sem lögðu leið sína í gönguna fyrir sitt framlag. 
Hvert skref skiptir máli.

Augu þjóðarinnar verða því vonandi á íslenskum 
ráðamönnum sem og valdamönnum heimsins á 
næstu dögum. Og að þessu sinni duga engar smáríkis-
afsakanir, barlómur og væntingar um undanþágur. Slíkt 
er okkur ekki sæmandi því við einfaldlega búum of vel 
af aðstæðum til þess að geta skorast undan því að ganga 
með þeim sem lengst ganga og til mestra endurbóta. Það 
er ekki hægt að stæra sig af efnahagslegum árangri og 
vaxandi velsæld, sem virðist þó ná illa til allrar þjóðar-
innar, að morgni og taka sér svo stöðu aftast í umhverfis-
málunum að kvöldi.

Hugo Chavez, hinn umdeildi forseti Venesúela á 
sínum tíma, sagði eitt sinn: „Ef umhverfið væri banki, 
væru Bandaríkjamenn búnir að bjarga því.“ Stór orð 
og óneitanlega kaldhæðin en við Íslendingar getum að 
sönnu tekið þau til okkar eins og aðrar vestrænar þjóðir. 
Þjóð sem hefur með sönnu sýnt að hún getur verið í for-
ystu í að bjarga bönkum og endurreisa þá úr öskustónni 
ætti nú aldeilis að geta látið ljós sitt skína á loftslagsráð-
stefnunni í París. Það verður vonandi gaman að fylgjast 
með þeirri göngu íslenskra ráðamanna þjóð sinni til 
sóma.

Hreinsum 
loftið í París

Það er ekki 
hægt að stæra 
sig af efna-
hagslegum 
árangri og 
vaxandi 
velsæld, sem 
virðist þó ná 
illa til allrar 
þjóðarinnar, 
að morgni og 
taka sér svo 
stöðu aftast í 
umhverfis-
málunum að 
kvöldi.
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Ég mjakaðist ofurhægt á bílnum inn 
í austurhluta Reykjavíkur á meðan 
útvarpið malaði. Það var föstudagur. 

Ég flakkaði á milli stöðva; alls staðar voru 
óðamála karlmenn að æpa á mig. Þeir 
heimtuðu að ég færi út í búð, tafarlaust. 
Nú var nefnilega, sögðu þeir, Black Friday. 
Og hvað átti ég að gera í því: Jú, stökkva til 
og kaupa mér dýnu, topplyklasett, brauð-
rist, saumavél, regnhlíf eða skíði – bara 
eitthvað. Ég hrökklaðist skelkaður milli 
stöðva, en þeir voru alls staðar, þessi æstu 
karlmenn, þar til loks að ég komst í var á 
rás eitt ríkisútvarpsins. Því fylgdi mikill 
léttir að heyra þar Sigvalda Júlíusson þul 
tilkynna í sínum þurrlegasta þulartóni að 
nú væri „svartur föstudagur“.

„Skemmtilegt er myrkrið“
Þetta var einmitt hvítasti dagur ársins. 
Maður fékk ofbirtu í augun hvert sem litið 
var. Kaupmenn voru hins vegar í óða önn 
að bjóða okkur upp á innfluttan sorta 
frá Ameríku, rétt eins og ekki sé nægilegt 
framboð af myrkri hér í skammdeginu. Af 
hverju? Það er víst svona sem þetta er gert 
í Ameríkunni. Manni skilst að öllu sé hér 
til skila haldið frá föstudeginum svarta í 
Bandaríkjunum, nema að vísu þessu eina 
sem aldrei nær hingað til okkar: sjálfum 
afslættinum.

Á íslensku er allt eitthvað svo satt. Allt 
hljómar svo raunverulegt á íslensku, sem 
getur orðið soldið niðurdrepandi, hún 
segir okkur hlutina eins og þeir eru – þetta 
gamla mál fólks sem lifði af gæðum lands 
og sjávar og var í stöðugum lífsháska 
og þurfti að geta talað um veðrið með 
þúsund orðum um vindinn til að vita 
nákvæmlega hvaða veðra væri von. Það er 
svo erfitt að þyrla upp moldviðri á þessu 
máli þar sem merkingin vísar af ískaldri 
nákvæmni á fyrirbærin og orðin fram-
kalla óðara myndir hjá manni. Svartur 
föstudagur: er það ánægjuleg tilhugsun 
að eiga hann í vændum? Þetta hljómar 
eins og skelfileg vá sem vofir yfir mann. 
„Skemmtilegt er myrkrið,“ sagði draugur-
inn í þjóðsögunni en var nokkurn veginn 
einn um þá skoðun.

En svo heyrir maður „Black Friday“ 
og yppir öxlum; það hljómar eins og 
merkingarleysa sem smellur í munni.

Eða til hvers vísar hugtakið? Þetta mun 
vera upphafsdagur jólaverslunar í Banda-
ríkjunum og vera fyrsti föstudagurinn 
eftir Thanksgiving, sérhannaður kaup-
æðisdagur og gefur netið manni ýmsar 
skýringar á þessu válega nafni, og maður 
er óðara farinn að geispa í miðri útskýr-
ingu – eitthvað um liti í bókhaldi.

Hræranlegar hátíðir
Forlátið mér þetta tuð. Það er svo sannar-
lega ekki í verkahring nokkurs manns 
að hlutast til um það hvernig annað fólk 

gerir sér dagamun, svo fremi það meiði 
ekki aðra. Við horfum brosandi á Hindúa 
hér á landi halda upp á sína ljósahátíð, 
Diwali, múslímar halda af aðdáunar-
verðu þolgæði út sinn Ramadan, Gyðingar 
halda upp á Yom Kippur, kristnir menn 
minnast fæðingar frelsarans á jólum og 
Íslendingar blóta Þorrann, sem er heiðin 
og forn trúarhátíð hvað sem hver segir. 
Og svo framvegis. Og fólk sem trúir á 
Ameríku heldur upp á Thanksgiving með 
kalkúna áti að hætti prótestanta, svo-
nefndra píla gríma, sem litu á sig sem guðs 
útvöldu þjóð og færðu guði þakkir fyrir 
góða uppskeru.

Okkur hinum kann að vísu að þykja 
þetta skyndilega þakkargjörðarstúss svo-
lítið afkáralegt. Hvað erum við að þakka 
fyrir hér á landi í lok nóvember? Góða 
uppskeru? Töðugjöldin eru samkvæmt 
almanakinu hér haldin seint í ágúst. 
Eiginlega er álíka nærtækt að fara að taka 
upp siði Amish-manna …

Sannast hér sem löngum fyrr að trúar-
siðir missa inntak og merkingu þegar þeir 
eru fluttir frá einu svæði með tiltekið nátt-
úrufar til annars með allt aðra landshagi, 
en vaxa ekki eðlilega fram í sambýli manns 
og Jarðar, endurspegla ekki það samband 
eins og öll trú ætti að gera; verða að inni-
haldslausum siðum.

Vanmetum samt ekki innihaldsleysið. 
Það er alls ekki jafn slæmt og af er látið. 
Það er að minnsta kosti alltaf hægt að ljá 
því sitt eigið inntak. Og eflaust er hægt 
að finna einhver þakkarefni hér á landi, 
sé vel og vandlega leitað. Við höfum svo 
sannarlega fengið ótalmargt frá Ameríku 
í menningu og siðum: sumt dásamlegt 
og auðgandi, eins og alla músíkina og 
bíómyndirnar, fötin og auglýsingaskiltin; 
sumt hálfskringilegt, eins og þessar undar-
legu íþróttir sem þeir iðka þar vestra, 
með hinum innvirðulega kýló sem þar 
er kenndur við baseball og einkennist af 
gríðarlegu hangsi og óskiljanlegu bauki, 
eða handboltann sem þeir kalla fúttboll 
þar sem menn hlaupa fram og til baka með 
bolta í fanginu og hoppa svo allir í hrúgu 
þar sem þeir sprikla og kitla hver annan.

Og sumt leiðinlegt: Þessi tiltekni föstu-
dagur er ekki góð viðbót fyrir skamm-
degisviðkvæmt fólk eins og mig. Good 
friday á ensku er kallaður Föstudagurinn 
langi. Black friday mætti gjarnan heita á 
íslensku Föstudagurinn rangi.

Föstudagurinn rangi

Guðmundur 
Andri Thorsson
rithöfundur

Í dag

Okkur hinum kann að vísu að þykja 
þetta skyndilega þakkargjörðarstúss 
svolítið afkáralegt. Hvað erum við að 
þakka fyrir hér á landi í lok nóvember?

Að sjálfsögðu bregður fólki 
við þegar það heyrir að lög-
reglan fái aukinn aðgang 

að vopnum. Á Íslandi höfum við 
getað sagt stolt frá því að almennir 
lögreglumenn séu ekki vopnaðir 
því þess hefur ekki reynst þörf. Lík-
lega snýr undrun fólks yfir fréttum 
síðustu viku ekki síst að því hversu 
óljósar upplýsingar er að fá um eðli 
og forsendur breytinga á vopna-
búnaði lögreglunnar. Ef verið er 
að fjölga geymslustöðum vopna 
og vopnbúa lögreglubíla almennt 
hefði maður talið eðlilegt að slíkar 
breytingar hefðu fyrst verið kynnt-
ar á Alþingi og á meðal almennings, 
rökstuddar og útskýrðar.

Lögreglumenn vilja að sjálfsögðu 
gera það sem þarf til að vernda 
borgarana og ef til vill eru þessar 
breytingar rökréttar í því samhengi. 
Um það vitum við hins vegar ekkert 
því ákvarðanir og forsendur þeirra 
hafa ekki verið kynntar og umfang 
breytinganna er ekki enn fullljóst. 
Lögregluyfirvöldum ber skylda til 
að bera það undir borgarana og 
fulltrúa þeirra hvort þeir kjósi meiri 
vernd af þessu tagi og gefa þeim 

tækifæri til að vega og meta mögu-
legan ávinning eða tap af slíku.

Vopnabúnaður lögreglu og 
aðgangur almennra lögreglu-
manna að vopnum er einn þáttur í 
því að tryggja öryggi borgaranna og 
öryggi lögreglumanna. Hins vegar 
er engin fylgni milli vopnaburðar 
lögreglu í öðrum löndum og lágrar 
glæpatíðni, nema síður sé. Hvert er 
mat lögreglunnar og sérfræðinga 
á áhættu sem fylgir þessari breyt-
ingu? Því það er ekki bara hvítur 
sem spilar, heldur á svartur líka 
alltaf leik. Hvert getur verið andsvar 
glæpamanna við auknum vopna-
búnaði?

Sú ákvörðun að gera vopn 
aðgengilegri fyrir almenna lög-
reglumenn er stórpólitískt mál og 
á heima á Alþingi Íslendinga og ég 
hef óskað eftir sérstakri umræðu 
við innanríkisráðherra um málið 
þar. Það þarf að upplýsa um hvers 
eðlis breytingarnar séu og á hvaða 
grunni ákvarðanir um þær hafa 
verið teknar. Leynimakk og mis-
vísandi svör um svo viðkvæmt mál 
eru löggæsluyfirvöldum ekki sam-
boðin.

Svartur á líka leik

Ef verið er að fjölga 
geymslustöðum vopna 
og vopnbúa lögreglubíla 
almennt hefði maður 
talið eðlilegt að slíkar 
breytingar hefðu fyrst 
verið kynntar á Alþingi og 
á meðal almennings, rök-
studdar og útskýrðar.

Árni  
Páll Árnason 
formaður 
Samfylkingingar
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Í kjölfar styttingar framhaldsskól-
ans í þrjú ár hefur mennta- og 
menningarmálaráðuneytið lagt 

til róttækar breytingar á umfangi 
námsgreina í nýrri aðalnámskrá 
framhaldsskóla. Gert er ráð fyrir að 
umfang flestra námsgreina muni 
minnka um 15 til 20 prósent í kjölfar 
styttingar námstímans.

Frá þessu er þó sú undantekning að 
umfang námsgreinarinnar „Íþróttir, 
líkams- og heilsurækt“ minnkar um 
65%. Framhaldsskólaeiningar í náms-
greininni „Íþróttir, líkams- og heilsu-
rækt“ voru átta í gamla kerfinu og 
síðar þrettán einingar þegar annað 
einingakerfi var tekið í notkun árið 
2008. Í þessum tillögum er lagt til 
að einingar í „Íþróttir, líkams- og 
heilsurækt“ verði að lágmarki fjórar 
og hámarki sex.

Í fjögurra ára framhaldsskóla-
kerfinu fengu nemendur að jafnaði 
tvær kennslustundir á viku í náms-
greininni „Íþróttir, líkams- og heilsu-
rækt“. Í nýjum tillögum ráðuneytisins 
er lagt til að framhaldsskólarnir geti 
skipulagt þessar sex einingar í náms-
greininni þannig að nemendur fái 
eina kennslustund á viku í sex annir. 
Kennslustundum fækkar enn frekar 
í námsgreininni ef skólastjórnendur 
velja að hafa fjórar námseiningar 
í „Íþróttir, líkams- og heilsurækt“. 
Framhaldsskólarnir geta sem sagt 
með þessu fyrirkomulagi haft alla 

kennslu í „Íþróttir, líkams- og heilsu-
rækt“ á þremur eða fjórum önnum.

Í þessu samhengi er forvitnilegt að 
skoða hvernig þessum hlutum er háttað 
í nágrannalöndum okkar. Í  Noregi hefur 
framhaldsskólanám í marga áratugi 
verið þriggja ára nám og í aðalnámskrá 
framhaldsskóla þar kemur skýrt fram 
að lögbundið sé að nemendur fái tvær 
kennslustundir í námsgreininni á viku 
öll þrjú árin í framhaldsskóla. Mennta- 
og heilbrigðisyfirvöld í Noregi hafa einn-
ig lýst því yfir að þau vilji fjölga kennslu-
stundum í námsgreininni „Íþróttir, 
líkams- og heilsurækt“ á komandi árum.

Þessi afstaða er mjög skiljanleg þar 
sem tveir tímar í heilsurækt á viku fyrir 
þennan aldurshóp verður að teljast 
algjört lágmark út frá lýðheilsusjónar-
miðum, en í ráðleggingum Embættis 
landlæknis er lagt til að framhalds-
skólanemar hreyfi sig að minnsta kosti 
í 60 mínútur daglega.

Óráðlegt og óskiljanlegt
Það verður að teljast mjög óráðlegt og í 
raun óskiljanlegt að mennta- og menn-
ingarálaráðuneytið leggi til að fækka 
kenndum stundum í þessari náms-
grein umfram aðrar greinar í kjölfar 
styttingar náms á framhaldsskólastigi. 
Sérstaklega í ljósi þess að umræddar 
breytingar eru í hrópandi andstöðu 
við þá þróun sem boðuð hefur verið í 
menntamálum undanfarin ár þar sem 

heilbrigði og velferð eru mikilvægar 
stoðir. Í þessu samhengi er skólakerfið 
mikilvægur vettvangur til að fylgja 
eftir þessum markmiðum og stuðla að 
jákvæðari þróun.

Þessar tillögur eru einnig mjög á 
skjön við niðurstöður rannsókna 
á heilsu, hreyfihegðun og velferð 
íslenskra framhaldsskólanema. Í 
nýlegri íslenskri rannsókn sem fram-
kvæmd var 2011 af vísindamönnum og 
framhaldsnemum á Menntavísinda-
sviði HÍ var þróun og breytingar á 
hreyfivirkni íslenskra ungmenna 
skoðuð á átta ára tímabili. Í rann-
sókninni var hreyfing níu ára barna 
og fimmtán ára unglinga fyrst skoðuð 
2003 og sömu einstaklingar voru svo 
mældir aftur þegar yngri hópurinn 
var 17 ára og sá eldri 23 ára. Á þessu 
átta ára tímabili minnkaði hreyfing 
beggja aldurshópa um 60%.

Þessar rannsóknarniðurstöður eru 
mjög sambærilegar við aðrar alþjóða-
rannsóknir sem sýna að hreyfivirkni 
ungmenna minnkar um u.þ.b. 7% á 
hverju aldursári. Samfara þessu eykst 
kyrrseta ungmenna mikið. Í þessu 
sambandi má nefna að samkvæmt 
nýlegri yfirlitsgrein kemur fram að 
eingöngu fimmta hvert ungmenni í 
Evrópu á framhaldsskólaaldri upp-
fyllir ráðleggingar um daglega hreyf-
ingu. Niðurstöður rannsókna gefa 
tilefni til þess að auka, frekar en að 
draga úr, tækifæri framhaldsskóla-
nema til hreyfingar og heilsuræktar.

Að lokum skora ég á menntamála-
ráðherra og samstarfsfólk hans að 
endurskoða þessar tillögur og setja 
fram nýjar sem byggja á þeim veru-
leika sem ungt fólk lifir við í nútíma 
þjóðfélagi. Sennilega er enn mikil-
vægara nú en áður að standa vörð 
um heilsu og velferð íslenskra ung-
menna. 

Aðför mennta- og menningar- 
málaráðuneytis að heilsu og 
velferð íslenskra ungmenna

Nú líður að Parísarfundi þar 
sem lokatilraun verður 
gerð til að komast að sam-

komulagi um að sporna við lofts-
lagsbreytingum á Jörðinni. Hér er 
um alheimsverkefni að ræða sem 
hefur áhrif á okkur öll og er jafn-
framt á ábyrgð okkar allra.

Samfélagið okkar hér á Akureyri 
og nágrenni, sem telur um 20.000 
manns, er lítið á heimsvísu en 
samt sem áður má finna hér flest 
sem einkennir milljónasamfélög, 
svo sem sjúkrahús, framhalds-
skóla, háskóla, orkuframleiðslu, 
iðnað, matvælavinnslu, ferða-
þjónustu sem og ýmsar stofnanir. 
Ef hægt er að taka metnaðarfull 
skref í útblástursmálum á Akur-
eyri, þá er engin afsökun að gera 
það ekki annars staðar.

Í hugmyndafræðinni um kol-
efnis hlutlaust samfélag eru heim-
ilin notuð sem miðpunktur. Ef 
ekkert gerist á heimilum er lítil 
von um árangur á öðrum sviðum. 
Til einföldunar má segja að á 
Vestur löndum séu fjögur risakol-
efnisspor í rekstri heimila:

A) vegna raforkunotkunar tækja,
B) vegna upphitunar húsnæðis,
C) vegna urðunar á lífrænu sorpi,
D) vegna samgangna.

Kolefnisspor A tengist raforku-
notkun en þar njótum við þess, 
sem og aðrir landsmenn, að raf-
magn á Íslandi kemur ekki úr 
ósjálfbærum kolefnislindum held-
ur úr vatnsafli og jarðvarma. Akur-
eyringar fóru í mjög metnaðarfull 
orkuskipti á áttunda áratugnum 
þegar dýr hitaveita var lögð um 
bæinn eftir ítrekaðar og erfiðar 
boranir. Þetta voru kostnaðarsöm 
og erfið orkuskipti, enda jarðhita-
leitin talsvert flóknari en víða á 
Suðurlandi. Í dag njóta Eyfirðingar 
afraksturs þessarar djörfungar og 
búa við hræódýra og kolefnisfría 
upphitun og þurfa ekki að hafa 
áhyggjur af kolefnisspori B.

Hvað kolefnisspor C varðar þá er 
ekki sama hvernig lífrænn úrgang-
ur er meðhöndlaður því að ef hann 
er einfaldlega urðaður þá myndi 
hvert kíló af slíkum úrgangi mynda 
1,6 kg af gróðurhúsalofttegundum 
við rotnun á urðunarstað. Í Eyja-
fjarðarsveit er hins vegar starfrækt 

verksmiðja sem tekur við lífrænum 
úrgangi og framleiðir jarðvegsbæti 
með miklum umhverfisávinningi. 
Fyrirtækið heitir Molta og er líklega 
ein vanmetnasta umhverfishetja 
landsins í baráttunni við útblástur 
gróðurhúsalofttegunda. Með 
stýrðu niðurbroti minnkar moltu-
gerðin útblásturinn niður í 0,3 kg 
fyrir hvert kíló af úrgangi eða einn 
fimmta af því sem losnar við urðun.

Öll heimili þátttakendur
Molta tekur við lífrænum úrgangi 
úr öllum Eyjafirði. Það að moltu-
gera lífrænan úrgang í stað þess að 
urða dregur úr losun gróðurhúsa-
loftegunda um 10-15 þúsund tonn 
á ári. Öll heimili eru þátttakendur í 
þessari aðgerð og til að setja þessar 
tölur í eitthvert samhengi þá eru 
þetta svipuð áhrif og ef 5.000 raf-
bílar væri keyptir á svæðið til að 
draga úr mengun. Bílar eru einmitt 
uppistaðan í kolefnisspori D og þar 
er verk að vinna.

Norðurorka hefur nú reist metan-
stöð, þar sem hægt er að fá norð-
lenskt gas unnið úr lífrænum leifum 
gamla Glerárdalshaugsins. Metan er 
ekki eina eldsneytið sem unnið er í 
heimabyggð því á Akureyri er fyrir-
tækið Orkey sem vinnur lífdísil úr 
steikingarolíu og fituafskurði. Stefnt 
er á að virkja bæjarbúa til að safna 
notaðri matarolíu sem til fellur á 
heimilum til að auka framleiðsluna. 
Fyrstu hraðhleðslustöðvarnar eru 
svo væntanlegar þannig að ekkert 
mun vanta upp á innviði til að fara í 
orkuskipti í samgöngum. Helst vilj-
um við þó flesta út úr bifreiðunum 
á lappir og hjól, enda vegalengdir í 
lágmarki innanbæjar á Akureyri.

Í Eyjafirði hefur svo verið plantað 
ógrynni af trjám síðustu áratugi sem 
hjálpar mikið upp á kolefnisbók-
haldið og ættu þau að hirða síðustu 
leifar kolefnis sem munu koma frá 
heimilum á næstu árum.

Akureyrarbær og Norðurorka 
stofnuðu fyrirtækið Vistorku ehf. 
í maí á þessu ári. Tilgangur félags-
ins er meðal annars að vinna að 
markmiðinu um kolefnishlutlaust 
bæjarfélag. Hvetjum við bæjarbúa 
og aðra landsmenn að fylgjast með 
framgangi mála á Facebook og vef-
síðu félagsins.

Kolefnishlutlaus 
Akureyri

Eina ástæðuna fyrir þeirri hrinu 
hryðjuverkastarfsemi sem hefur 
gengið yfir heimsbyggðina 

undan farið má rekja til tilvistarkreppu 
íslams í nútímanum. Sú lífseiga þula að 
voðaverk hryðjuverkamanna hafi ekk-
ert með íslam að gera er röng. Vanda-
málið kristallast þar sem nútíminn og 
íslömsk trú og menning, sem byggist 
á fornum grunni, mætast. Sá veruleiki 
birtist ekki bara í Mið-Austurlöndum 
heldur einnig í vestræna heiminum 
þar sem múslímum hefur fjölgað ört á 
undanförnum áratugum.

Þrátt fyrir að íslamskar fjöldahreyf-
ingar séu með milljónir hófsamra karla 
og kvenna innan sinna vébanda er þar 
einnig að finna fjölmarga íhaldssama 
múslíma sem telja að vestræn áhrif 
séu siðspillandi. Þeir eiga erfitt með 
að fóta sig í nútímanum, bregðast við 
áhrifum hans eða höndla hann, og sjá 
þann kost vænstan að hverfa aftur til 
fortíðarinnar.

Þessir íslamistar óttast um trúar-
lega sjálfsmynd sína í samfélögum 
nútímans og að gagnrýnin umræða 
muni ná að sá fræjum efa í hjörtum 
manna. Til að vinna gegn áhrifunum 
dæma þeir samfélög sín til sjálf-
skipaðrar einangrunar í ákveðnum 
hverfum evrópskra borga þar sem þeir 
leitast við að framfylgja ævafornum lífs-
háttum og viðhorfum. Þar lifa margir 

múslímar lífi sem er nánast algerlega 
aðskilið hversdagslífi annarra í sam-
félaginu og neita að aðlagast.

Innan þessara samfélaga vænisýki og 
aðskilnaðar eru fjölmargir sem halda 
á lofti úreltum hugmyndum um rétt-
indi kvenna, menn sem telja að rétt-
indi samkynhneigðra séu óguðleg, 
láta sig tjáningarfrelsi litlu skipta og 
ala á skipulögðu gyðingahatri. Í sumum 
moskum kynda öfgafullir múslímar 
undir hatri á því umhverfi sem þeir 
telja ógna sér og boða heilagt stríð og 
heimsyfirráð. Í því skyni halda þeir á 
lofti herskáum tilvitnunum úr Kóran-
inum á kostnað þeirra friðsamlegu þar 
sem stríð og ofbeldi eru vegsömuð og 
skipað er fyrir um dráp á vantrúuðum.

Sjálfskipuð einangrun og firring
Skýringarinnar á uppgangi íslamista og 
hatri þeirra á Vesturlöndum er frekar 
að leita í þessari sjálfskipuðu einangr-
un, firringu og íhaldssamri kreddu-
hyggju en í yfirdrottnunarstefnu vest-
rænna stórvelda þó að hún sé notuð 
sem átylla. Ekki er ósennilegt að þetta 
hatur endurspegli viðbrögð ráðandi 
afla á meðal múslíma, viðbrögð sem 
stafa af ótta við að allar breytingar raski 
högum þeirra og hagsmunum. Til að 
verja stöðu sína ala þeir á skipulegri 
andúð á Vesturlöndum og vestrænum 
gildum í sumum moskum sem ungt 
fólk er sérstaklega móttækilegt fyrir.

Þessi boðskapur er rótin að hryðju-
verkastarfsemi þar sem ungir múslímar 
stíga yfir mörk hins siðlega og grípa til 
þess ráðs að drepa. Það er sárgrætilegt 
að fólk á Vesturlöndum sem telur sig til-
heyra frjálslyndari armi stjórnmálanna 
og jafnvel vestrænir femínistar skuli 
slá skjaldborg um þennan hugmynda-
heim kredduhyggju og kvennakúgunar 

með því að stimpla alla þá sem vilja 
gagnrýna hann sem rasista.

Það eru ekki allir múslímar íslam-
istar. Fjölmargir þeirra vilja lifa með 
öðrum hætti en þeir sem eru fastir í 
trúarlegu og stöðnuðu feðraveldis-
fyrirkomulagi. Þessir múslímar bíða 
mestan skaða af íslamskri öfgahyggju. 
Þeir þurfa að fara að líta í eigin barm, 
átta sig á hver hinn eiginlegi óvinur 
þeirra sé og beina bræði sinni að þeim 
sem raunverulega eru að kúga þá í stað 
þess að festa sig eingöngu í orðræðu um 
glæpi Vesturlanda. Þeir þurfa að snúa 
baki við boðberum hatursins og gera 
upp við sig hvers konar íslam þeir vilja 
lifa við.

Salman Rushdie telur að umbóta-
hreyfingu þurfi til að laga mikilvægustu 
trúarsetningar íslams að samfélögum 
nútímans, múslímsk siðaskipti til 
að berjast gegn þeim hugmynda-
fræðingum sem boða heilagt stríð 
(jihad) og hatur. Það þurfi ný fræði í 
stað bókstafstrúarlegra kennisetninga 
og kredduhyggju sem þjaki hugsun 
margra múslíma nú á dögum. Fyrst í 
stað sé tímabært að múslímar læri um 
opinberunina í trúarbrögðum sínum 
sem sögulegan atburð en ekki atburð 
sem sé hafinn yfir vísindalega sögu-
skoðun á einhvern yfirskilvitlegan hátt.

Hryðjuverkastarfsemi íslamista

Metan er ekki eina 
 eldsneytið sem unnið er í 
heimabyggð því á Akureyri 
er fyrirtækið Orkey sem 
vinnur lífdísil úr steikingar-
olíu og fituafskurði.

Niðurstöður rannsókna 
gefa tilefni til þess að auka, 
frekar en að draga úr, tæki-
færi framhaldsskólanema til 
hreyfingar og heilsuræktar.

Það eru ekki allir múslímar 
íslamistar. Fjölmargir þeirra 
vilja lifa með öðrum hætti en 
þeir sem eru fastir í trúarlegu 
og stöðnuðu feðraveldisfyrir-
komulagi. 

Erlingur  
Jóhannsson
prófessor íþrótta- 
og heilsufræði
Menntavísinda-
svið, 
Háskóla Íslands
Laugarvatni

Guðmundur 
Haukur  
Sigurðarson
framkvæmdastjóri 
Vistorku ehf.

Stefán Karlsson
stjórnmála-
fræðingur og 
guðfræðingur
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Hvað gerði Gylfi?
Gylfi Þór Sigurðsson var í byrjunar
liði Swansea gegn Liverpool þar 
sem velska liðið tapaði. Gylfi hafði 
frekar hægt um sig en tók að vanda 
öll föst leikatriði Swansea.

Stærstu úrslitin Sam Allardyce 
heldur áfram að sanna gildi sitt í 
ensku úrvalsdeildinni. Sunderland 
vann annan leikinn í röð er það 
lagði Stoke og er nú komið upp úr 
fallsæti.
Hetjan Jamie Vardy 
tryggði Leicester 
eitt stig með 
marki gegn Man. 
Utd. Þótt það séu 
kannski ekki beint 
hetjutilburðir þá 
bætti Vardy met Ruud van Nistel
rooy um helgina og er nú búinn 
að skora í ellefu leikjum í röð í 
deildinni.
Kom á óvart Arsenal var vissulega án 
sigurs í tveimur síðustu leikjum en 
það bjuggust fæstir við að Kanarí
fuglarnir myndu ná stigi af Arsenal.

Í dag
Coca Cola-bikar karla í handbolta 
18.00 Stjarnan - Akureyri TM-höllin
19.30 Grótta - FH Hertz-höllin
19.30 Afturelding - Víkingur  Varmá 

17.55 Sassuolo - Fiorentina Sport
19.55 Napoli - Inter Sport
21.00 Messan  Sport 2

Fékk gæsahúð þegar 
Hendo kom inná. Gerði 
eitthvað fyrir mig. Welcome 
back son.  #YNWA
Heiðar Austmann
@Haustmann

Nýjast

Aston Villa 2 –3 Watford
Bournemouth 3 – 3 Everton
C. Palace 5 – 1 Newcastle
Man. City 3 – 1 Southampton
Sunderland 1 – 1 Swansea
Leicester 1 – 1 Man. Utd
Tottenham  0 – 0 Chelsea
Norwich 1 – 1 Arsenal
Liverpool 1 – 0 Swansea

Efst 
Man. City 29
Leicester 29
Man. Utd. 28
Arsenal 27
Tottenham 25

Neðst 
Norwich 13
Sunderland 12
Bournem. 10 
Newcastle 10
Aston Villa 5

Enska úrvalsdeildin

Domino’s-deild kvenna 

Grindavík - Hamar  102-48 
Grindavík: Whitney Frazier 24/, Sigrún Sjöfn 
Ámundadóttir 22, Ingunn Kristínardóttir 13, 
Björg Guðrún Einarsdóttir 11, Halla Garðars-
dóttir 10/8 fráköst, Íris Sverrisdóttir 9. 
Hamar: Jenný Harðardóttir 11, Salbjörg 
Ragna Sævarsdóttir 10, Suriya McGuire 6/4 
fráköst, Nína Kristjánsdóttir 6, Margrét 
Hrund Arnarsdóttir 4. 
 
Keflavík - Stjarnan 75-52 
Keflavík: Melissa Zorning 17, Sandra Þrastar-
dóttir 13, Bríet Hinriksdóttir 11, Thelma 
Dís Ágústsdóttir 8, Guðlaug Júlíusdóttir 7, 
Þóranna Kika6, Emelía Ósk Gunnarsdóttir 6. 
Stjarnan: Margrét Kara Sturludóttir 20/8 
fráköst, Ragna Margrét Brynjarsdóttir 15/8 
fráköst, Bryndís Hanna Hreinsdóttir 13. 
 
Snæfell - Haukar 75-65 
Snæfell: Haiden Denise Palmer 43/14 frá-
köst/5 stoðsendingar, Bryndís Guðmunds-
dóttir 16/6 fráköst, María Björnsdóttir 5, 
Hugrún Eva Valdimarsdóttir 5. 
Haukar: Pálína Gunnlaugsdóttir 20 Helena 
Sverrisdóttir 19, Sylvía Hálfdanardóttir 9 
 
Staðan: Haukar 16, Snæfell 14, Grindavík 10, 
Keflavík 8, Valur 6, Stjarnan 4, Hamar 2.

Fótbolti Saga enska úrvalsdeildar
liðsins Bournemouth er stútfull af 
rómantík. Fyrir fimm árum var liðið á 
botni Ddeildarinnar en Eddie Howe,  
einn yngsti stjórinn í úrvalsdeildinni, 
er búinn að koma liðinu upp í efstu 
deild. Í stóru sögunni eru svo margar 
smásögur og ein tengist Íslandi.

Þegar Adam Federici, markvörður 
Bournemouth, þurfti að fara af velli í 
mögnuðu 33 jafntefli gegn Everton 
á heimavelli á laugardaginn kom inn 
á 23 ára gamall strákur að nafni Ryan 
Allsop. Allsop hefur líkt og Bournemo
uth náð langt á skömmum tíma, en 
fyrir aðeins þremur árum var hann að 
spila með Hetti í 1. deildinni á Íslandi.

„Ég kom til Íslands til að halda mér í 
leikformi 2012 og spila alvöru fótbolta 
í meistaraflokki.  Mig skorti reynslu 
og ég taldi að það að koma til Íslands 
myndi koma ferlinum af stað á Eng
landi,“ segir Ryan Allsop í viðtali við 
Fréttablaðið. Hann hafði svo sannar
lega rétt fyrir sér þar.

Allsop var hinn kátasti þegar 
blaðamaður spjallaði við hann í 
gær enda nýbúinn að ná einu helsta 
markmiði enskra fótboltamanna: Að 
spila í ensku úrvalsdeildinni. Hann 
kom inn á í hálfleik í stöðunni 20 
fyrir Everton en eftir svakalega rússí
banareið endaði leikurinn 33. Ever
ton skoraði, 32, á fimmtu mínútu í 
uppbótartíma en nýliðarnir jöfnuðu 
metin með síðustu spyrnu leiksins.

„Ég reyndi bara að líta á þetta 
sem hvern annan leik,“ segir All
sop, aðspurður hvernig tilfinningin 
var þegar þjálfarinn sagði honum 
að hann þyrfti að spila seinni hálf

leikinn vegna meiðsla aðalmark
varðarins.

„Þetta var ótrúlegur leikur og svona 
er fótboltinn. Það eru hæðir og lægðir 
í þessu. Það var svo auðvitað ótrúleg 
tilfinning að ná jöfnunarmarki svona 
seint,“ segir hann.

Fullorðnaðist á Íslandi
En aftur að Íslandi. Allsop kom upp 
í gegnum unglingastarf West Brom
wich Albion en var á mála hjá Mill
wall þar sem hann fékk ekkert að 
spila. Honum bauðst þá að fara til 
Hattar á Egilsstöðum og spila með 
nýliðunum í 1. deild karla sumarið 
2012.

„Þetta kom upp á rosalega mikil
vægum tímapunkti á mínum ferli,“ 
segir Allsop. „ Ef ég á að vera heiðar
legur vissi ég ekki mikið um hvert ég 
væri að fara þegar ég lagði af stað til 
Íslands. Ég vildi bara prófa eitthvað 
öðruvísi og spila fótbolta. Þegar upp 
var staðið get ég ekki ímyndað mér að 
þetta gæti heppnast betur.“

Allsop var alveg magnaður í marki 
Hattarmanna og tóku margir fótbolta
áhugamenn hér heima eftir frammi
stöðu hans þrátt fyrir að Allsop spilaði 
aðeins átta leiki. Hann var langbesti 
markvörður 1. deildarinnar þann tíma 
sem hann spilaði hér heima.

Með Englendinginn í markinu 
safnaði Höttur 10 af 21 stigi sínu og 
fékk aðeins á sig að meðaltali 0,75 
mörk í leik (6 í 8 leikjum). Eftir að 
Allsop fór spiluðu þrír aðrir í marki 
Hattar í leikjunum fjórtán sem eftir 
voru og fékk liðið þá 2,35 mörk á sig 
að meðaltali í leik. Höttur féll á end
anum úr deildinni.

„Ég fullorðnaðist á Íslandi mjög 
fljótt. Ég var líka svo langt að heiman 
að það var eitthvað sem ég þurfti að 
gera,“ segir Allsop sem heldur enn 

sambandi við fólk sem hann kynntist 
fyrir austan. Þjálfari hans á þeim tíma, 
Eysteinn Húni Hauksson Kjerúlf, fær 
sérstakar þakkir frá  nýjasta úrvals
deildarleikmanninum.

„Það skemmtilega við samfélags
miðla er að ég get fylgst með vinum 
mínum á Íslandi. Ég verð ævinlega 
þakklátur öllum á Egilsstöðum fyrir 
gestrisnina. Ég get ekki talað nógu vel 
um fólkið þarna. Eysteinn Hauksson, 
þjálfarinn minn, var maður sem hjálp
aði mér mikið. Ég á honum mikið að 
þakka fyrir að treysta mér og gefa mér 
þetta tækifæri,“ segir Allsop.

Gafst ekki upp
Leyton Orient, sem spilaði í Cdeild
inni á Englandi tímabilið 2012/2013, 
fékk veður af hinum þá tvítuga All
sop og hvernig hann var að standa sig 
á Íslandi. Allsop hvarf af landi brott 
eftir stutta dvöl og spilaði 20 leiki með 
Leyton fyrir jól áður en Bournemouth 
fékk hann á frjálsri sölu í janúar 2013. 
Þar hélt hann áfram að spila og kláraði 
tímabilið með liðinu sem hann er 
samningsbundinn nú.

Allsop hjálpaði Bournemouth að 
komast úr Cdeildinni og upp í B
deildina en eftir að spila 12 af fyrstu 13 
leikjum liðsins tímabilið 2013/2014 
missti hann sæti sitt og var lánaður til 
Coventry.

„Við byrjuðum illa sem lið það 
tímabilið. Það var stórt skref fyrir 
liðið að fara upp um deild og það tók 
okkur tíma að aðlagast. Það voru tvær 

ástæður fyrir að ég missti sætið mitt; ég 
var ekki að spila nógu vel og svo fékk 
ég virkilega háan hita sem hélt mér frá 
æfingum og leikjum í átta vikur. Bour
nemouth fékk annan markvörð inn 
þannig að ég gat ekki fengið sætið mitt 
aftur,“ segir Allsop sem gafst ekki upp 
og stóð sig vel með Coventry.

„Ég var bara ánægður með fara á 
láni. Ég var ekki að spila hjá Bourne
mouth þannig ég þurfti að komast 
eitthvað annað. Það besta fyrir minn 
feril á þessum tíma var að spila reglu
lega,“ segir Allsop.

Landsliðið draumurinn
Allsop var ekki sendur á láni þetta 
tímabilið þrátt fyrir að hefja leik
tíðina sem þriðji markvörður. „Ég 
skrifaði undir nýjan samning við 
Bournemouth og vildi berjast um að 
koma mér ofar í goggunarröðunina. 
Í fótbolta getur allt gerst þannig að 
maður getur alltaf fengið tækifæri,“ 
segir Allsop en það sannaðist á laug
ardaginn.

En hver er framtíðin, býst hann 
við að standa á milli stanga Bourne
mouth um næstu helgi og og jafnvel 
lengur? „Hver veit? Hlutirnir breytast 
svo fljótt í fótboltanum þannig að 
maður verður bara að takast á við 
það sem kemur upp. Auðvitað vil ég 
spila í úrvalsdeildinni eins lengi og ég 
get. Við sjáum til hvað gerist í þessari 
viku,“ segir Allsop.

Markvörðurinn ungi á mikið eftir 
á sínum ferli. Hann er fullur sjálfs
trausts og segir stóra drauminn vera 
að spila fyrir enska landsliðið.

„Ég hef alltaf haft mikla trú á 
mínum hæfileikum. Þetta snýst um að 
nýta tækifærið. Það væri draumur að 
fá að spila fyrir sína þjóð. Það er eitt
hvað sem alla dreymir um að gera,“ 
segir Ryan Allsop.

Þakklátur öllum á Egilsstöðum
Enski markvörðurinn Ryan Allsop spilaði sinn fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni um helgina fyrir Bourne
mouth í mögnuðu 33 jafntefli gegn Everton. Allsop spilaði fyrir þremur árum með Hetti á Egilsstöðum og 
hefur náð langt á skömmum tíma. Í viðtali við Fréttablaðið segir hann að sig dreymi um landsliðssæti.

Ryan Allsop fór úr íslensku 1. deildinni í ensku úrvalsdeildina á þremur árum. Hér ver hann af stuttu færi gegn Romelu Lukaku í leiknum á laugardaginn. FRéttAbLAðIð/GEtty

Tómas Þór  
Þórðarson
tomas@365.is

Það skemmtilega 
við samfélagsmiðla 

er að ég get fylgst með vinum 
mínum á Íslandi.

Ryan Allsop, markvörður Bournemouth
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sport
8 Allsop spil-

aði átta leiki 
með Hetti 
áður en hann 
fór aftur til 
Englands.

3Allsop hóf tíma-
bilið sem þriðji 
markvörður 
Bournemouth en 
fékk tækifæri í 
14. umferð.



Gjafabréf til Góðs
Gjafabréf eru tilvaldar jólagjafir. 

sannar gjafir UNiCEf eru síðan 
gjafabréf sem koma þurfandi börn-
um um heim allan til góða.
síða 2 og 3

Bíldshöfða 12 - 110 Rvík. - 5771515 - www.skorri.is 

Tilvalin jólagjöf
Hleður og vaktar rafgeyminn þinn í vetur.

12v 5,5A12v 0,8A

   15%
Jólaafsláttur af
þessum frábæru
hleðslutækjum

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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Íris Björk Jónsdóttir er eigandi skart-
gripafyrirtækisins Vera Design og hefur 
auk þess mikinn áhuga á innanhús-

hönnun eins og fallegt heimili fjölskyld-
unnar ber vitni um. Falleg hönnun snýr 
þó ekki bara að heimili hennar heldur 
skiptir hún Írisi Björk miklu máli í flestum 
þáttum hins daglega lífs að eigin sögn. „Ég 
er frekar ferköntuð og kannski leiðinleg 
að því leyti að það er ekki auðvelt fyrir 
fjölskylduna og vini að gefa mér eitthvað 
til heimilisins eða fatatengt. Þetta þýðir 
þó alls ekki að ég sé að eltast við dýra 
hönnun út um allan bæ. Oft er nefnilega 

ekkert samasemmerki milli verðmiðans og 
fagurfræðinnar að mínu mati.“

smá hótElfÍliNGUr
Svefnherbergi Írisar Bjarkar er í algjöru 
uppáhaldi en þar ríkir pínulítill hótelfíl-
ingur að hennar sögn. „Þar má til dæmis 
finna flatskjá og fleiri hluti en það vantar 
bara minibarinn til að ná orginal hótelfíl-
ingnum. Þarna næ ég að hlaða batteríin í 
víðum skilningi.“

Íris Björk hefur hannað og byggt nokkur 
falleg hús þar sem mikil áhersla er lögð 
á að öll rýmin séu rúmgóð og lítið um 
„stæla“ í hönnuninni. „Það má segja að 

Eltist Ekki við 
dýra höNNUN
iNNlit  Falleg hönnun skiptir Írisi Björk Jónsdóttur miklu máli. Lenny Kravitz 
er uppáhaldshönnuður hennar og vænst þykir henni um svefnherbergið sitt.

fallEGir mUNir 
Kertastjaki frá Arne 
Jacobsen í glugganum 
er gjöf frá kærastanum. 
Legubekkurinn og Jazz 
sófinn hafa fylgt Írisi í 
mörg ár. Á veggnum 
hangir uppáhaldsmál-
verk Írisar, 88 andlit Jesú.
myndir/Anton

Framhald á 
síðu 4



Fólk| gott málefni

UNICEF og samstarfsaðilar hafa náð 
ótrúlegum árangri undanfarna ára-
tugi. Aldrei hafa fleiri börn gengið í 

skóla, stórlega hefur dregið úr barnadauða, 
margfalt fleiri börn fá meðferð við HIV en 
áður og fleiri hafa aðgang að hreinu vatni nú 
en nokkru sinni fyrr. Á sama tíma ríkir mikil 
neyð víða í heiminum. Mikill fjöldi barna er 
á flótta og fer á mis við menntun og reglu-
bundna heilsugæslu,“ segir Helga Ólafsdóttir, 
verkefnastýra hjá UNICEF á Íslandi, Barna-
hjálp Sameinuðu þjóðanna.

Því telur hún sannarlega mikla þörf á að 
styðja við þurfandi börn um allan heim. Ein 
leið til þess er að styðja við baráttu UNICEF. 
„Við erum á vettvangi í yfir 190 löndum og 
leggjum áherslu á að ná til allra barna, hvar 
sem þau eru,“ segir Helga.

gjafir sem bjarga lífi
Sannar gjafir eru ein leið til að styrkja starf 

UNICEF. „Sannar gjafir eru lífsnauðsynleg 
hjálpargögn á borð við bóluefni, teppi, jarð-
hnetumauk, moskítónet og vatnshreinsitöfl-
ur. Að auki er hægt að kaupa gjafabréf upp á 
ýmislegt nytsamlegt eins og námsgögn, reið-
hjól og ungbarnavigt,“ telur Helga upp.

Fólk getur keypt sannar gjafir á netinu. 
Þær eru síðan sendar úr birgðageymslu 
UNICEF þangað sem þörfin er mest hverju 
sinni. „Flest hjálpargögnin fara til fátækustu 
ríkjanna eða þar sem stríð og náttúruham-
farir geysa,“ segir Helga og nefnir þar Sýr-
land og nágrannalönd þess, ýmis Afríkuríki 
og Nepal.

Vaxandi áhUgi
Sannar gjafir hafa lengi verið í boði í fjöl-
mörgum löndum. „Hér á landi var farið af 
stað með sannar gjafir fyrir nokkrum árum 
og við finnum fyrir sívaxandi áhuga fólks,“ 
segir Helga.

Hún segir skemmtilegast við sannar gjafir 
vera hversu marga þær gleðji í einu. „Það er 
auðvitað alltaf gaman að gefa, svo er gaman 
að fá gjafabréf með fallegri kveðju en það 
besta er auðvitað að börn í neyð njóti gjaf-
anna, enda þurfa þau mest á þeim að halda.“

Við ýmis tækifæri
Langmest er keypt af sönnum gjöfum um 
jólin. „Einstaklingar hafa keypt gjafabréfin og 
notað sem jólakort og jólagjafir. Þá hafa einn-
ig nokkur fyrirtæki keypt þau í staðinn fyrir 
jólakveðjur og jafnvel gefið starfsmönnum 
í jólagjöf. Einnig hafa gjafabréfin verið send 
til samstarfsaðila og þá oft látin fylgja gjafa-
körfu eða einhverju slíku.“

Hún bendir á að fólk sem á ættingja og 
vini erlendis, eða Íslendingar sem búa 
úti, hafi sent sannar gjafir á milli landa 
með fallegum og hlýjum kveðjum. „Í 
ár bjóðum við einnig upp á gjafabréf 
á ensku, vegna mikillar eftirspurnar 
eftir því.“

Leynivinaleikir eru í gangi í fjölmörgum 
fyrirtækjum. Helga segir gjafabréfin vinsæl 
meðal leynivina. „Þá eru jólasveinarnir líka 
farnir að gefa bréfin í skóna og ég hef heyrt 
að börnin hafi gaman af því,“ segir hún.

Sannar gjafir eru þó seldar allan ársins 
hring og Helga segir færast í aukana að þær 
séu gefnar sem útskriftargjafir, brúðkaups-
gjafir eða fyrir stórafmæli.

góð leið til að ræða erfitt mál
Fréttir og umræður um flóttamannastraum-
inn til Evrópu hefur vakið ugg í hjörtum 
barna. „Í haust kom til okkar lítill drengur 
sem leið illa yfir fréttunum sem hann hafði 
fylgst með. Hann keypti teppi, bóluefni og 
annað sem nýst gat börnum á flótta,“ segir 
Helga og telur að það geti hjálpað foreldrum 
að ræða þessi erfiðu mál við börnin sín ef 
þeim finnst þau geta gert eitthvað til að að-
stoða, eins og að kaupa sannar gjafir.

ný Vefsíða
UNICEF á Íslandi hefur unnið að því að þróa 
nýja vefsíðu, www.sannargjafir.is, sem fer í 
loftið í vikunni. „Þar má sjá allt vöruúrvalið 
en ýmsar nýjungar verða í boði á borð við 
sjúkrakassa og neyðartjald. Þá verða þar 
einnig sérstakir pakkar þar sem búið er að 
raða saman ýmsum hjálpargögnum.“

gjafir sem bæta líf barna
gott málefni   Sannar gjafir UNICEF eru lífsnauðsynleg hjálpargögn fyrir bágstödd börn. Gjafirnar eru keyptar í nafni þeirra sem  
á að gleðja. Viðtakandi fær gjafabréf með mynd og lýsingu á gjöfinni og vitneskjunni um að hún muni koma börnum í neyð til góða.

líbanon Börn í flóttamannabúðum í líbanon.

nepal Hin tíu ára Rejina sippar við barnvænt svæði UNICEF í 
Nepal.

írak Hinn níu ára Ibrahim reiknar í kAR skólanum í flóttamannabúðunum í Domiz í Írak. 

Ljómandi 
jóladagskrá
Lifandi tónlist alla laugardaga  
á aðventunni.

Gjafakort Hörpu er gjöf sem gleður  
og gildir á alla viðburði í Hörpu.

www.harpa.is

Mikið magn af hjálpargögnum var sent til bágstaddra barna í fyrra 
sem keypt voru sem sannar gjafir í nafni ástvina. 
Íslendingar gáfu skólagögn fyrir 7.420 börn, auk 17 kassa sem 

innihalda allir námsgögn fyrir 40 börn hver. 
93 fjölskyldur í Líberíu fengu pakka til 

varnar ebólu.
80 börn á flótta fengu vetrarföt. 
Nálægt 400 skammtar af bóluefnum 
voru keyptir, moskítónet og 340 hlý 
teppi.



|FólkMenntun

Áhugafólk um minímalískan lífsstíl heitir nýstofnaður hópur á 
Facebook sem þegar er skipaður rúmlega átta þúsund meðlim-
um. Þar deilir fólk ráðum um hvernig megi einfalda lífið í víðum 
skilningi og minnka bæði veraldlegt og andlegt áreiti. Þar er mikið 
rætt um jólin fram undan og hvernig megi draga úr jólaneyslunni 
og efnislegum gjöfum. Margir leggja til að gefin séu gjafabréf og 
þá gjarnan á einhvers konar upplifun. Hér eru nokkrar hugmyndir 
sem hafa verið viðraðar í hópnum. Þær eru að gjafabréfum sem 
er hægt að kaupa hjá hinum ýmsu fyrirtækjum og stofnunum. Auk 
þess má útbúa heimagerð gjafabréf upp á ýmiss konar samveru-
stundir.

Einn helsti kostur gjafabréfa er að gjöfin lifir lengur og það er 
hægt að njóta hennar þegar hægist um eftir jól. Helsti ókosturinn 
er að þau vilja gleymast og jafnvel týnast.

Gefðu:
l Gjafabréf eða miða í leikhús, á tónleika, íþróttaleiki eða bíó. Þá er hægt 

að gefa gjafakort á midi.is, tix.is og harpa.is svo dæmi séu nefnd.

l Gjafabréf á námskeið. Til dæmis hjá Mími símenntun, Endurmenntun Há-
skóla Íslands, Tækniskólanum, Myndlistarskólanum í Reykjavík, á handa-
vinnunámskeið hjá Heimilisiðnaðarfélaginu og matreiðslunámskeið hjá Salt 
eldhúsi svo dæmi séu nefnd. Eins gjafabréf í söng- eða dansskóla.

l Gjafabréf í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn

l Gjafabréf í laser tag, Bogfimisetrið, Adrenalínsetrið, klifurhúsið, Go-
kart, keiluhöllina og í Smáratívolí.

l Gjafabréf á tonlist.is.

l Gjafabréf á veitingastað.

l Gjafabréf í ísbúð.

l Gjafabréf í flug.

l Gjafabréf í dekur.

JólagJöfin í ár?

Óteljandi MöGuleikar Hægt er að útfæra gjafabréf með ýmsum hætti og þau 
geta verið ávísun á nánast hvað sem er. 

Það eru mörg spennandi nám-
skeið í boði á vorönn,“ segir 
Áslaug Thorlacius, skóla-

stjóri Myndlistarskólans í Reykja-
vík.

„Við seljum gjafabréf á nám-
skeið. Það er bæði hægt að kaupa 
ákveðið námskeið og opið bréf 
 fyrir ákveðna upphæð. Við mæl-
umst til að fólk byrji á grunnáfanga 
í teikningu. Það er undirstaða fyrir 
öll önnur námskeið en við hjálpum 
fólki að sjálfsögðu að finna nám-
skeið við hæfi.“

Námskeið skólans eru fyrir alla 
aldurshópa. Barna- og unglinga-
deildin er fyrir 4-15 ára nemendur, 
eftir það tekur fullorðinsdeildin 
við og fólk getur sótt skólann svo 
lengi sem það vill. Námskeið fyrir 
fullorðna fara flest fram á kvöldin 
en við bjóðum líka námskeið á 
morgnana og um eftirmiðdaginn. 
Flest standa í heila önn þar sem 
þátttakendur mæta einu sinni 
í viku en einnig er boðið upp á 
styttri námskeið, t.d. í listasögu. 
Kennarar við skólann eru starf-
andi myndlistamenn, hönnuðir og 
listfræðingar og námskeiðaflóran 
er afar fjölbreytt að sögn Áslaugar.

„Við bjóðum námskeið í teikn-
ingu, málun, vatnslitamálun, lita-
fræði og formfræði. Leirrennsla 
og mótun eru sívinsæl námskeið. 
Módelteikning og módelmótun er 
krefjandi og skemmtilegt viðfangs-

efni og mikilvægt fyrir fólk sem 
ætlar sér lengra í listinni. Á vorönn 
er líka hægt að fara í portrett-
teikningu og -mótun. Við verðum 
með nýtt og spennandi námskeið 
í myndasögum og skopmynda-
teikningu sem Hugleikur Dagsson 
og Halldór Baldursson kenna. Á 
laugardögum bjóðum við aðra 
nýjung, 6 vikna námskeið fyrir 4-6 
ára börn og foreldra þeirra. Það er 
skemmtileg samverustund og góð 
jólagjöf. Við vorum að endurbæta 
myrkraherbergið okkar og verðum 
með námskeið í filmuljósmyndun, 
bæði unglinganámskeið og annað 
fyrir fullorðna. Fyrir unglingana 
er margt nýtt í boði, m.a. nám-
skeið í kvikmyndagerð og annað 
þar sem áhersla verður lögð á að 
fara lengra með teikninguna, t.d. 
prenta á flíkur, hjólabretti og fleira.

Skólinn heldur af og til ,,mast-
er class“ námskeið fyrir fagfólk, 
t.d. í keramik, textíl og teikningu, 
og alltaf er hægt að óska eftir sér-
sniðnum námskeiðum fyrir hópa, 
til dæmis vinnustaði eða vinahópa 
sem vilja gera eitthvað saman. Þau 
geta verið stutt eða löng, allt eftir 
því hvað fólk vill.“

Skráning á námskeið á vorönn 
hefst í desember og lýkur um 
 miðjan janúar.

„Þeir sem fá gjafabréf í jólagjöf 
geta nýtt það á vorönn eða næstu 
haustönn,“ segir Áslaug.

MyndlistarnáMskeið er GÓð Gjöf
MyndlistarskÓli reykjavíkur kynnir  Myndlistarskólinn í Reykjavík býður upp á fjölda spennandi námskeiða bæði á vor- 
og haustönn fyrir alla aldurshópa. Gjafabréf á myndlistarnámskeið við skólann er skemmtileg gjöf sem gleður.

fjölbreytt náM  áslaug Thorlacius, skólastjóri Myndlistarskóla reykjavíkur, segir fjölbreytt námskeið í boði á hverju ári.
 mynd/vilhelm

Fæst í helstu apótekum og Eyesland Gleraugnaverslun, Glæsibæ

Ef augnhvílan er notuð tvisvar á dag 

með reglulegu millibili hefur hún 

jafnan jákvæð áhrif á hvarmabólgu 

(Blepharitis), vanstarfsemi í fitukirtlum, 

augnþurrk, vogris, augnhvarmablöðrur 

og rósroða í hvörmum/augnlokum.

Augnhvílan er auðveld í notkun og vermir í 10 mínútur 
í hvert sinn. Hún er einfaldlega hituð í 30 sekúndur 

í örbylgjuofni og lögð yfir augun.

Sniðug 
jólagjöf! 

Augnhvílan
Margnota augnhitapoki
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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

„less is more“ eigi við í þessu til-
felli. Ég bara þoli ekki að sjá heimili 
sem eru troðin af dóti og hús-
gögnum og öskra kaos í andlitið á 
manni. Einhverjir misskildu orðið 
hlýlegt og tóku upp á því að troða 
allar hillur af styttum og blóma-
vösum hér á árum áður. Sem betur 
fer eru þeir tímar liðnir … eða það 
vona ég.“

lenny í uppáhaldi
Margir fallegir munir prýða heimili 
Írisar Bjarkar en einn er þó í sér-
stöku uppáhaldi. „Ég held mikið 
upp málverk sem nefnist 88 andlit 
Jesú sem ég eignaðist fyrir sextán 
árum síðan. Þetta verk hefur mjög 
persónulega þýðingu fyrir mig sem 
ég kannski segi frá einhvern tíma 
síðar.“

Uppáhaldshönnuður Írisar 
Bjarkar er enginn annar en rokk-
stjarnan Lenny Kravitz. „Hann er 
ekki bara stórkostlegur lagahöf-
undur, söngvari og hljómlistarmað-
ur að mínu mati heldur er hann líka 
frábær húsgagnahönnuður. Hann 
stofnaði Kravitz Design árið 2003 
og er í miklu uppáhaldi hjá mér.“

Það þarf ekki að kosta mikinn 
pening að fríkka upp á íbúðir að 
sögn Írisar Bjarkar. „Það kostar til 
dæmis ekki mikið að mála. Bara að 
mála einn vegg gerir heilmikið fyrir 
rýmið. Einnig geta nýtt rúmteppi 
og koddar gert alveg helling og 
þarf ekki að kosta mikið.“

Sjálf er hún nýbúin að taka íbúð-
ina sína í gegn svo það er lítið sem 
þarf að gera nema kannski stækka 
hana um eitt svefnherbergi. „Þá 
fengu tvíburadætur mínar aðeins 
meira andrými! Annars er þetta 
dásamleg íbúð sem rúmar okkur 
þrjár og kærastann minn, jafnvel 
þótt hún sé engir 500 fm.“

KÆRleiKuR Búddastyttan er Írisi mjög kær og tvíburarnir á kertinu eru ljósið í lífi hennar.

FaGuRKeRinn Íris Björk Jónsdóttir er eigandi skartgripafyrirtækisins Vera Design og hefur mikinn áhuga á innanhúshönnun.
 MYND/ÞORMAR VIGNIR GUNNARSSON

KlassíK Mooi lampinn er Írisi mjög kær.

Framhald af forsíðu
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Vantar eignir á söluskrá
Við leitum eftir öllum tegundum fasteigna og höfuðborgar-
svæðinu á söluskrá okkar.  Mikil eftirspurn og fjöldi kaupenda 
skráðir hjá okkur.  Við veitum nú sem áður góða  og faglega 
þjónustu á traustum grunni.  Hafðu samband við okkur og við 
seljum fyrir þig. 

 
Boðaþing 1-3 - Fyrir 55+
Glæsilegt nýtt hús sem er í byggingu, stærðir íbúða frá 91-172 
fm. Afhentar fullbúnar næsta vor, án gólfefna. Verð frá 29,5 millj. 
Frekari upplýsingar og bækling má fá á skrifstofu Heimili. 

 
Þrastarás - 3ja - 4ra herb. 
Glæsileg 102 fm íbúð á 2. hæð í 3. hæða fjölbýlishúsi.  Tvö svefn-
herbergi auk geymslu innan íbúðar sem einnig er notuð sem 
herbergi. Rúmgóð stofa. Parket og flísar á gólfum og vantaðar 
innréttingar.  Upplýsingar  veitir Erla, erla@heimili.is. 

 
Hraungata 1 -  Nýjar íbúðir
Til sýnis og sölu  vandað og vel hannað átta íbúða lyftuhús á 
góðum útsýnisstað í Urriðaholti. 3ja og 4ra herbergja íbúðir allar 
með stæði í opnu bílskýli, stærðir 118-176 fm. Bjartar íbúðir með 
stórum svölum, vönduðum innréttingum, tækjum og gólfefnum 
að hluta. Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu.

 
Vesturberg - 4ra herb 
Mikið endurbætt 4 herbergja, 101,6 fm íbúð á 4 hæð í stigahúsi.  
Þrjú svefnherbergi og góð stofa.  Vestur svalir með miklu útsýni.  
Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús  á jarðhæð.  Snyrtileg 
sameign.  Laus til afhendingar.  24,9 m. Lyklar á skrifstofu. 

 
Þórðarsveigur - 4ra herb.
Góð  4ra herbergja, 113 fm íbúð á efstu hæð með sérinngangi.   
Meðfylgandi stæði í lokuð bískýli, yfirbyggðar svalir,  stór geymsla 
í sameign ásamt vagna- og hjólageymslu.  Parket og flísar á 
gólfum og eikarinnréttingar.  Gott útsýni og örstutt í leik- og 
barnaskóla ásamt íþróttasvæði Fram.
 Upplýsingar veitir Bogi s 6993444

Opið hús í dag kl 17:30-18:30.  
Vandlega hannað og vel byggt einbýlishús.  Húsið er teiknað af Helga Hjálmarssyni og því verið viðhaldið í upprunalegu horfi að miklu 
leyti.  Húsið er skráð 241,5 fm.  Íbúðarrými 216,9 fm og bílskúr 24,6 fm.  Byggingarár 1974. Húsið reynist þó nokkuð stærra og einnig er 
kjallari undir bílskúrnum.  Einstakt hús miðsvæðis í Reykjavík.  V. 90,0 m. Upplýsingar veitir Bogi gsm 6993444. 

Furugerði 10 - Einbýli - Opið hús 

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  

OPIÐ HÚS

Fasteignasalan Heimili hefur 
til sölu vandlega hannað 
og vel byggt einbýlishús 
við Furugerði í Reykjavík. 
Eignin er teiknuð af Helga 
Hjálmarssyni og vel 
viðhaldið í upprunalegu 
horfi. Opið hús er í dag, 
mánudag, frá kl. 17.30 til 
18.30.

Um er að ræða fallegt og stórt 
einbýlishús sem staðsett er 

miðsvæðis í Reykjavík. Húsið er 
skráð 241,5 fm að stærð, þar af 
er íbúðarrými 216,9 fm og bíl-
skúr 24,6 fm. Eignin er á tveim-
ur hæðum auk þess sem kjallari 
er undir bílskúrnum sem bætist 
við fyrri uppgefna stærð.

Eignin er vandlega hönnuð og 
vel byggð en húsið var byggt 
árið 1974. Húsið er teiknað af 
Helga Hjálmarssyni og því vel 
viðhaldið í upprunalegu horfi 
að miklu leyti.

Á efri hæð eignarinnar eru 
forstofa, forstofuherbergi, 
gestasalerni, stofur, eldhús og 

þvottahús. Á neðri hæð húss-
ins eru fjögur svefnherbergi, 
sjónvarpshol og stórt baðher-
bergi.

Stórar flísalagðar svalir eru 
á suður- og vesturhlið hússins 
og afar fallegur garður. Einstök 
heildarhönnun er að innan með 
einkennum höfundar. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni að öllu 
leyti.
Allar nánari upplýsingar 
veitir Bogi Molby Pétursson, 
löggildur fasteignasali,  
í s: 699-3444 / 530-6506  
og í bogi@heimili.is.

Einbýlishús á eftirsóttum stað

Húsið stendur á frábærum stað, mitt á milli Kringlunnar og Fossvogsdals. Opið hús er í dag, 
mánudag, frá kl. 17.30 til 18.30.

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

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Seld

Seld

Seld

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

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   1997

Orrahólar.
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði 
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi. 
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar 
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket.  V. 23,8 m.  8305

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Sólpallur í suður.  V. 56,9 m.  8504

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott 
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á 
flottum stað í Mosó.  V. 42,5 m.  8597

Gunnarsbraut. Norðurmýri.
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á 
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri.  Samtals: 143 
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í 
góðu viðhaldi.  V. 39,4 m.  8598

Einbýlishús á Breiðdalsvík. 
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.  
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða 
eign.   V. 9,8 m.  8623

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt 
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  Flott baðherbergi 
með þvottahúsi inn af. V. 31 m.  8635

Hvammabraut.
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við 
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð 
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m.  8648

Móaabarð. Hafnarfirði.
195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði.  Góð gólfefni og 
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax.  V. 37 m.  8650

Landmark leiðir þig heim!
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Vantar 
eignir á skrá 

Frítt 
verðmat 

 Eignin er laus við kaupsamning 
 2ja herbergja íbúð skráð skv. Þ.Í. 51,3 

fm + bílskýli 
 Lyftuhús 
 5.hæð (efsta) 

 Suðvestur svalir - stórkostlegt útsýni 
 Rúmgott svefnherbergi 
 Lyfta að bílskýli 
 Falleg eign 

Opið hús mánudaginn 30. nóv. kl. 16:00 - 16:30 
23,9m 
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Þórðarsveigur 11 íb. 502 
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

HELLUVAÐ 7. GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heið-
merkur og Rauðavatns. Sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á 
hverri hæð. Útsýni frá eigninni er óviðjafnanlegt. Til suðurs að Bláfjöllum, yfir Heið-
mörk og Elliðavatn frá stórum suður svölum og stofu. 

NAUSTABRYGGJA. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað 
niður við smábátahöfnina í Grafarvoginum. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni 
með frábæru útsýni yfir voginn og víðar. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð með 
stóru hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi innaf. Tvö barnaherbergi með 
sér baðherbergi með sturtu. 

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. 

SKÁLAGERÐI 13 - REYKJAVÍK. ENDAÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis á morgun frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 67,7 fm. íbúð á 2. hæð (efstu) að meðt. sér geymslu. Um er að ræða 
endaíbúð í litlu fjölbýli með góðum svölum til suðvesturs. Fallegt eldhús. Rúmgóð 
stofa með stórum gluggum til vesturs. Tvö svefnherbergi. Húsið var allt tekið í gegn 
að utan nú í sumar. Verið velkomin.

BARMAHLÍÐ. 
Góð 86,2 fm. íbúð í kjallara að meðtaldri 2,3 fm. sér geymslu í kjallara í góðu fjór-
býlishúsi við Barmahlíð. Samliggjandi  skiptanlegar stofur og rúmgott svefnherbergi. 
Húsið er nýlega steinað að utan, þak er nýlegt sem og þakrennur og niðurföll. 

HELLUVAÐ.  
Mjög falleg og björt 88,0 fm. íbúð á jarðhæð með verönd og sér garði til suðurs auk 
sér bílastæðis í upphitaðri og lokaðri bílageymslu við Helluvað í Reykjavík.  Nýlegt 
parket á gólfum. Opið eldhús við stofu með fallegum eikarinnréttingum og góðri 
borðaðstöðu. Stofa með útgengi á verönd. Staðsetning eignarinnar er góð með 
tilliti til að stutt er í leikskóla, barnaskóla og alla þjónustu.

SKIPHOLT 53. ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR.
Íbúðin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45   
Vel skipulögð 88,3 fm. íbúð á 1. hæð með vestursvölum auk 21,4 fm. bílskúrs. 
Rúmgóðar vestursvalir með nýlegri svalalokun.  Endurnýjað baðherbergi. Falleg 
upprunaleg innrétting í eldhúsi. Geymsla innan íbúðar auk sér geymslu í kjallara. 
Húsið nýlega viðgert að utan. Verið velkomin.

MARÍUBAKKI. 
Falleg 68,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri 4,8 fm. geymslu í snyrtilegu fjölbýli við 
Maríubakka í Breiðholti. Suðursvalir út af stofu. Nýleg innrétting í eldhúsi. Búið er að 
klæða húsið að utan með Steni klæðningu. Frábær staðsetning þar sem Mjóddin 
er í göngufæri. 

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. 

27,9 millj.

31,9 millj.

 31,9 millj.

34,5 millj.

 21,9 millj.

24,9 millj.

43,9 millj.

44,5 millj.

29,8 millj.

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

2JA – 3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Garðatorg 7 - Garðabæ. 4ra – 5 herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bíla-
stæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberjaviði. 
Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi.  
Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu. 
Verið velkomin.

Verð 54,9 millj.

Lindargata.  Glæsileg 3ja herbergja – laus strax.
Ný og glæsileg 97,7 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum 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.

GARÐATORGLINDARGATA

Afar vandað 396,7 fm. einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar eru í öllu húsinu, 
eldhúsi, arinstofu og herbergjum, ýmist úr hnotu 
eða hvítsprautaðar. Arinstofa, borðstofa, sjón-
varpssvæði og eldhús eru í opnu svæði með 2,8 
upp í 3,4 metra lofthæð. 5 herbergi, eitt hannað 
sem vinnuherbergi, 3 barnaherbergi og hjónaher-
bergi með fataherbergi og sér baðherbergi innaf. 
Auk þess eru 2 önnur baðherbergi í húsinu. Gras-
flatir eru litlar og upphaflegur náttúrugróður látin 
halda sér víðast hvar.

Verð 125,0 millj.

Dimmuhvarf - Kópavogi.

Glæsilegt 289,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
að meðtöldum 45,4 fm. bílskúr. Húsið stendur á 
útsýnisstað við opið óbyggt svæði. Mikils útsýnis 
nýtur úr stofum til norðurs og útgengi er á stórar 
svalir með glerhandriði til norðurs og vesturs. 
Aukin lofthæð er á báðum hæðum og extra háar 
innihurðir. Gólfhiti er í húsinu. 

Húsið að utan er tilbúið undir málningu. 

Lóðin er 837,2 fermetrar að stærð, grófjöfnuð. 

Verð 86,9 millj.

Hlíðarás - Hafnarfirði. Einbýlishús á útssýnisstað.

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.

Mjög falleg 106,7 fm.  íbúð á 1. hæð að meðtaldri 
7,9 fm.  geymslu í nýlegu lyftuhúsi, ásamt sér bíla-
stæði 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 aðrar mjög stórar. 

Verð 38,7 millj.

Langalína - Sjálandi Garðabæ. Rúmgóð íbúð með tvennum svölum.

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. eldhúsinn-
réttingar og tæki, gólfefni, innihurðir, baðherbergi 
o.fl.  Mikil lofthæð er á efri hæð hússins og falleg 
viðarklæðning er í loftum. Fjögur herbergi auk fjöl-
skyldurýmis. Lóðin er fullfrágengin með hellulagðri 
innkeyrslu með hitalögnum undir og bílastæði fyrir 
tvo bíla.  Á baklóð er skjólsæl verönd. 

Verð 85,0 millj.

Frostaskjól. Glæsilegt Raðhús.

Afar vandað 242,9 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum með 4-5 svefnherbergjum og glæsilegum 
stofum á fallegum útsýnisstað.  Gólfsíðir gluggar 
á stofum og eldhúsi efri hæðar og tvennar svalir. 
Húsið er klætt að utan með áli og gluggar í húsinu 
eru ál/tré.  Lumex sá um að teikna lýsingu í húsið 
og er mikið lagt uppúr henni. Allir innveggir hússins 
eru hlaðnir. Innbyggður 38,3 fm. bílskúr með góðri 
lofthæð og gluggum. 

Húsið skilast fullfrágengið að utan, en að innan 
skilast húsið tilbúið undir innréttingar, en þó 
verður ekki búið að sparsla og mála húsið að 
innan.

Rjúpnahæð – Garðabæ.

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. 
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 87,5 
fm. upp í 153,9 fm. og verða með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með 
góðum svölum eða stórum timburveröndum. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarút-
sýni er úr flestum íbúðum. 

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

Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars.

Naustavör 8 – 12,  Kópavogi.  Nýjar íbúðir.

Efstaleiti  – „Breiðablik“. Útsýnisíbúð á efstu hæð.
4ra herbergja 154,3 fm.  á 3. hæð (efstu) í glæsi-
legu fjöleignarhúsi miðsvæðis í Reykjavík. 

Samliggjandi stórar stofur með útgengi á svalir til 
suðurs, sjónvarpsherbergi innaf stofum, rúmgott 
hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt bíla-
stæði í bílageymslu og hlutdeild í mikilli sameign.  
Á hverri hæð hússins eru setustofur, lagðar náttúru-
grjóti, bjartar og rúmgóðar. 

Húsvörður er búsettur í húsinu. Lóðin er glæsileg 
með sundlaug, heitum pottum o.fl. 

Verð 57,9 millj.

Óskum eftir öllum stærðum  
og gerðum eigna á söluskrá.

Skoðum og metum samdægurs.

Sanngjörn söluþóknun.

Vesturbær – Seltjarnarnes 
 125-150 fm. sérhæð óskast.

Kirkjusandur 
 íbúð óskast fyrir traustan kaupanda

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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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

HELLUVAÐ 7. GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heið-
merkur og Rauðavatns. Sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á 
hverri hæð. Útsýni frá eigninni er óviðjafnanlegt. Til suðurs að Bláfjöllum, yfir Heið-
mörk og Elliðavatn frá stórum suður svölum og stofu. 

NAUSTABRYGGJA. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað 
niður við smábátahöfnina í Grafarvoginum. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni 
með frábæru útsýni yfir voginn og víðar. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð með 
stóru hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi innaf. Tvö barnaherbergi með 
sér baðherbergi með sturtu. 

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. 

SKÁLAGERÐI 13 - REYKJAVÍK. ENDAÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis á morgun frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 67,7 fm. íbúð á 2. hæð (efstu) að meðt. sér geymslu. Um er að ræða 
endaíbúð í litlu fjölbýli með góðum svölum til suðvesturs. Fallegt eldhús. Rúmgóð 
stofa með stórum gluggum til vesturs. Tvö svefnherbergi. Húsið var allt tekið í gegn 
að utan nú í sumar. Verið velkomin.

BARMAHLÍÐ. 
Góð 86,2 fm. íbúð í kjallara að meðtaldri 2,3 fm. sér geymslu í kjallara í góðu fjór-
býlishúsi við Barmahlíð. Samliggjandi  skiptanlegar stofur og rúmgott svefnherbergi. 
Húsið er nýlega steinað að utan, þak er nýlegt sem og þakrennur og niðurföll. 

HELLUVAÐ.  
Mjög falleg og björt 88,0 fm. íbúð á jarðhæð með verönd og sér garði til suðurs auk 
sér bílastæðis í upphitaðri og lokaðri bílageymslu við Helluvað í Reykjavík.  Nýlegt 
parket á gólfum. Opið eldhús við stofu með fallegum eikarinnréttingum og góðri 
borðaðstöðu. Stofa með útgengi á verönd. Staðsetning eignarinnar er góð með 
tilliti til að stutt er í leikskóla, barnaskóla og alla þjónustu.

SKIPHOLT 53. ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR.
Íbúðin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45   
Vel skipulögð 88,3 fm. íbúð á 1. hæð með vestursvölum auk 21,4 fm. bílskúrs. 
Rúmgóðar vestursvalir með nýlegri svalalokun.  Endurnýjað baðherbergi. Falleg 
upprunaleg innrétting í eldhúsi. Geymsla innan íbúðar auk sér geymslu í kjallara. 
Húsið nýlega viðgert að utan. Verið velkomin.

MARÍUBAKKI. 
Falleg 68,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri 4,8 fm. geymslu í snyrtilegu fjölbýli við 
Maríubakka í Breiðholti. Suðursvalir út af stofu. Nýleg innrétting í eldhúsi. Búið er að 
klæða húsið að utan með Steni klæðningu. Frábær staðsetning þar sem Mjóddin 
er í göngufæri. 

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. 

27,9 millj.

31,9 millj.

 31,9 millj.

34,5 millj.

 21,9 millj.

24,9 millj.

43,9 millj.

44,5 millj.

29,8 millj.

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

2JA – 3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Garðatorg 7 - Garðabæ. 4ra – 5 herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bíla-
stæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberjaviði. 
Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi.  
Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu. 
Verið velkomin.

Verð 54,9 millj.

Lindargata.  Glæsileg 3ja herbergja – laus strax.
Ný og glæsileg 97,7 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum 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.

GARÐATORGLINDARGATA

Afar vandað 396,7 fm. einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar eru í öllu húsinu, 
eldhúsi, arinstofu og herbergjum, ýmist úr hnotu 
eða hvítsprautaðar. Arinstofa, borðstofa, sjón-
varpssvæði og eldhús eru í opnu svæði með 2,8 
upp í 3,4 metra lofthæð. 5 herbergi, eitt hannað 
sem vinnuherbergi, 3 barnaherbergi og hjónaher-
bergi með fataherbergi og sér baðherbergi innaf. 
Auk þess eru 2 önnur baðherbergi í húsinu. Gras-
flatir eru litlar og upphaflegur náttúrugróður látin 
halda sér víðast hvar.

Verð 125,0 millj.

Dimmuhvarf - Kópavogi.

Glæsilegt 289,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
að meðtöldum 45,4 fm. bílskúr. Húsið stendur á 
útsýnisstað við opið óbyggt svæði. Mikils útsýnis 
nýtur úr stofum til norðurs og útgengi er á stórar 
svalir með glerhandriði til norðurs og vesturs. 
Aukin lofthæð er á báðum hæðum og extra háar 
innihurðir. Gólfhiti er í húsinu. 

Húsið að utan er tilbúið undir málningu. 

Lóðin er 837,2 fermetrar að stærð, grófjöfnuð. 

Verð 86,9 millj.

Hlíðarás - Hafnarfirði. Einbýlishús á útssýnisstað.

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.

Mjög falleg 106,7 fm.  íbúð á 1. hæð að meðtaldri 
7,9 fm.  geymslu í nýlegu lyftuhúsi, ásamt sér bíla-
stæði 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 aðrar mjög stórar. 

Verð 38,7 millj.

Langalína - Sjálandi Garðabæ. Rúmgóð íbúð með tvennum svölum.

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. eldhúsinn-
réttingar og tæki, gólfefni, innihurðir, baðherbergi 
o.fl.  Mikil lofthæð er á efri hæð hússins og falleg 
viðarklæðning er í loftum. Fjögur herbergi auk fjöl-
skyldurýmis. Lóðin er fullfrágengin með hellulagðri 
innkeyrslu með hitalögnum undir og bílastæði fyrir 
tvo bíla.  Á baklóð er skjólsæl verönd. 

Verð 85,0 millj.

Frostaskjól. Glæsilegt Raðhús.

Afar vandað 242,9 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum með 4-5 svefnherbergjum og glæsilegum 
stofum á fallegum útsýnisstað.  Gólfsíðir gluggar 
á stofum og eldhúsi efri hæðar og tvennar svalir. 
Húsið er klætt að utan með áli og gluggar í húsinu 
eru ál/tré.  Lumex sá um að teikna lýsingu í húsið 
og er mikið lagt uppúr henni. Allir innveggir hússins 
eru hlaðnir. Innbyggður 38,3 fm. bílskúr með góðri 
lofthæð og gluggum. 

Húsið skilast fullfrágengið að utan, en að innan 
skilast húsið tilbúið undir innréttingar, en þó 
verður ekki búið að sparsla og mála húsið að 
innan.

Rjúpnahæð – Garðabæ.

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. 
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 87,5 
fm. upp í 153,9 fm. og verða með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með 
góðum svölum eða stórum timburveröndum. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarút-
sýni er úr flestum íbúðum. 

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

Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars.

Naustavör 8 – 12,  Kópavogi.  Nýjar íbúðir.

Efstaleiti  – „Breiðablik“. Útsýnisíbúð á efstu hæð.
4ra herbergja 154,3 fm.  á 3. hæð (efstu) í glæsi-
legu fjöleignarhúsi miðsvæðis í Reykjavík. 

Samliggjandi stórar stofur með útgengi á svalir til 
suðurs, sjónvarpsherbergi innaf stofum, rúmgott 
hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt bíla-
stæði í bílageymslu og hlutdeild í mikilli sameign.  
Á hverri hæð hússins eru setustofur, lagðar náttúru-
grjóti, bjartar og rúmgóðar. 

Húsvörður er búsettur í húsinu. Lóðin er glæsileg 
með sundlaug, heitum pottum o.fl. 

Verð 57,9 millj.

Óskum eftir öllum stærðum  
og gerðum eigna á söluskrá.

Skoðum og metum samdægurs.

Sanngjörn söluþóknun.

Vesturbær – Seltjarnarnes 
 125-150 fm. sérhæð óskast.

Kirkjusandur 
 íbúð óskast fyrir traustan kaupanda

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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 FURUGERÐI 9 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

 
Mjög falleg og björt 93,6 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli í 
Reykajvík. Endurnýjaðar eldhús- og baðinnréttingar,  rúmgóð stofa og stórar 
svalir til suðurs. Þvottahús innan íbúðar.  Eignin verður sýnd miðvikudaginn 
2.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,2 m. 9177

 KLEIFARSEL 14 109 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

  
Vel skipulögð og björt 74,4 fm 3ja herbergja enda íbúð á 2. hæð við Kleifarsel 
í Reykjavík. Rúmgóðar svalir út frá stofu og þvottahús innan íbúðar. Eignin er 
nýlega standsett að utan. Seljaskóli er aðeins í 2 mín. göngufæri auk þess 
sem stutt er í leikskóla og verslun. Eignin verður til sýnis þriðjudaginn 1. des. 
milli kl. 17:15 og 17:45. Verð 27,9 m. 9209 

MARKARFLÖT 23
210 GARÐABÆ. 

  
Gott einbýlishús á Flötunum í Garðabæ. Rúmgott 4ra herbergja einbýlishús 
með auka íbúð og innangegnt í bílskúr. Húsið hefur fengið gott viðhald. Verönd 
og heitur pottur á lóð. Eignin verður sýnd mánudaginn 30. des. milli kl. 17:15 
og 17:45. Verð 63,9 m.

FANNAFOLD 170 
112 RVK. 

  
Snyrtilegt og bjart 157,1 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bilskúr. 
Rúmgóð og björt stofa, stjónvarpshol og þrjú svefnherbergi. Baðherbergi 
með baðkari og sturtu. Timburverönd með skjólveggjum. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 30. nóvember milli kl. 18:00 og kl. 18:30. Verð 49,5 m. 9207

NESHAGI 15, KJALLARI  
107 REYKJAVÍK

 
3ja herb. góð 79,7 fm íbúð í kjallara í 4-býlishúsi í vesturbænum. Sér inngan-
gur. Íbúðin er laus strax. Íbúðin verður til sýnis mánudaginn 30. nóv. milli 
17:30 og 18:00. Verð 31 m. 8974. 

HJALTABAKKI 28 109 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 03014. 

 
92 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð við Hjaltabakka í Reykjavík. Svalir útaf stofu. 
Íbúðin er laus fljótlega.  V. 22,9 m. 9099 • 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 

Dimmuhvarf 29 203 Kópavogi
Fallegt samt. ca 340 fm hús á mjög góðum stað innarlega 
í botnlangagötu. Húsið er 194 fm bílskúr er skráður 
59 fm og hesthús er skráð 87 fm. Góðar innréttingar 4 
svefnherb. samkv. teikningu. Mikil lofthæð. Eignin er til 
afhendingar við kaupsamning.   V. 95 m. 8994

Furuvellir - einbýli m. tvöf. bílskúr 
Furuvellir 37 nýtt fallegt 270 fm einbýlishús á einni hæð 
innst í botnlangagötu, innbyggður 52 fm tvöf. bílskúr. 
Húsið er timburhús á steyptum kjallara steinsallað að 
utan. Fallegar eikarinnréttingar, parket og flísar. Fjögur 
svefnherb þar af hjónaherbergi með fataherbergi og 
baðherbergi innaf. Afgirt timburverönd. Húsið er til 
afhendingar við kaupsamning.  V. 57,9 m. 8856 

 HÆÐIR 

Birkiteigur 3 270 Mosfellsbæ
3ja herbergja 80,5 fm  íbúð á 1.hæð (jarðhæð) í fallegu vel 
staðsettu tvíbýlishúsi. Sérinngangur, sérverönd, tvö svef-
nherb og sérþvottahús. Íbúðin er laus strax, sölumenn 
sýna V. 28,9 m. 9171 

4RA-6 HERBERGJA

Mjóahlíð 12 105 Rvk.
5-6 herbergja íbúð á 2.hæð og í risi ásamt bílskúr. Fjögur 
svefnherb og tvær stofur. Svalir til suðurs. Eignin þarfnast 
lagfæringa. Frábær staðsetning. V. 36,5 m. 9191

4RA-6 HERBERGJA

Mýrargata 2 220 Hafnarfirði
Falleg og mikið uppgerð 161 fm efri sérhæð með bílskúr 
við Mýrargötu 2 í Hafnarfirði. Endurnýjað eldhús og 
baðherbergi. Hæðin skiptist í anddyri, hol, gang, tvær 
stórar stofur, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og 
rúmgott risloft sem auðvelt væri að nýta til íbúðar. Eignin 
er laus til afhendingar. Sölumenn sýna. V. 41 m.

Rauðavað 13 110 Rvk. 
Mjög falleg og vönduð 114,5 fm 4ra herbergja íbúð á 3. 
hæð (eftstu) ásamt stæði í bílageymslu. Björt stofa með 
útgangi út á stórar suðvestur svalir, þrjú svefnherbergi, 
þvottahús innan íbúðar og sér inngangur af svölum.  V. 
37,9 m. 9114 

Eiðistorg 9 170 Seltjarnarnesi
4-5  herb. mjög falleg 133 fm  íbúð á tveimur hæðum með 
frábæru útsýni. Á neðri hæðinni er forstofa, hol, snyrting, 
eldhús og stofur.   Á efri hæðinni er baðherb. þrjú her-
bergi, sjónvarpshol o.fl.  Stórar þaksvalir eru út af holinu. 
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. V. 45,8 m. 9150

 3JA HERBERGJA

Hlynsalir 5-7 203 Kópavogi
3ja herbergja 92,4 fm íbúð á 3.hæð í vel staðsettu lyftuhú-
si í salahverfi í Kópavogi. Íbúðinni fylgir stæði í lokuðu 
bílskýli. Parket og flísar, góðar eikarinnréttingar. Yfirbyg-
gðar svalir. Laus strax, sölumenn sýna.  V. 34,9 m. 9197 

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

SÖLUSÝNING MÁNUDAGINN 30. NÓV.  
MILLI 17:15 OG 17:45. AÐKOMA FRÁ SÓLTÚNI

Aðeins 22 af 90 íbúðum eftir 

Höfum fengið til sölu þrjár íbúðir í þessu fallega virðulega húsi. Um er að ræða eftirfarandi íbúðir: 3ja herb. 117,2 fm 
íbúð í kjallara hússins. 4ra herb. 138,4 fm íbúð á 1. hæð hússins. 2ja herb. 72,0 fm íbúð í risi. Samtals 327,6 fm.  
Eignin þarnast viðhalds og endurnýjunar. Íbúðirnar seljast saman. Verð 93,0 millj.  
ÍBÚÐIRNAR VERÐA SÝNDAR MIÐVIKUDAGINN 2. DESEMBER MILLI KL. 17:00 OG 18:00.

Sólvallagata 14 , 107 Reykjavík - ÞRJÁR ÍBÚÐIR 

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 sam-
stæðum innréttingum og gólfefnum og fylgir henni 
stæði í bílageymslu.  

V. 37,9 m.                                                                 9199

Tröllakór 6-10 6R, 203 Kópavogi.

Mjög fallegt endaraðhús á tveimur hæðum við 
Kársnesbraut í Kópavogi.  
Innbyggður bílskúr. Falleg gróin lóð til suðurs með 
hellulagðri verönd og skjólvegg. 
Glæsilegt útsýni frá efri hæð hússins.

Verð 52,9 m.                                                           8813.

Kársnesbraut 21D

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

Mjög fallegt og mikið uppgert 195,1 fm endaraðhús, neðan götu, í Fossvoginum. Innréttingar hannaðar af Birni 
Skaftasyni arkitekt, ca 40 fm stofa með arni og útgangi út á verönd, suðurvalir með glæsilegu útsýni og bílskúr.  
Björt og falleg eign sem vert er að skoða.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 30. nóv. milli kl. 17:00 og 17:30. V. 63,9 m. 9208

Fallegt og vel skipulagt nýtt einbýlishús í Skerjafirðinum með fimm svefnherbergjum 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 
Skerjafjörðurinn, Nauthólsvík og Öskjuhlíð.   V. 89,5 m. 9077

Hulduland 14 - 108 Rvk.

Bauganes 31A - 107 Rvk.

OPIÐ 

HÚS

Mjög vel staðsett og mikið endurnýjað 215,4 fm raðhús. Húsið er pallahús og staðsett neðan götu með stórum suður 
garði og bílastæðum við húsið. Örstutt er í skóla, leikskóla og leiksvæði án þess að þörf sé á því að fara yfir götu. 
Fimm svefnherbergi. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 71,9 m. 9206

Falleg og björt 116 fm neðri sérhæð eftirsóttum stað, ásamt 30 fm nýlegum bílskúr, samtals 146 fm. Hæðin skiptist í 
forstofu, hol, eldhús, tvær samliggjandi stofur, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Suður svalir eru út frá stofu. Húsið 
virðist vera í góðu ástandi.  Eignin er laus til afhendingar. Mögulegt að útbúa íbúð í bílskúr en lagnir bjóða upp á 
það. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1. des. milli kl. 17:15 og 17:45 Verð 53,0 m. 9211

Kjalarland 33 - 108 Rvk.

Tómasarhagi 40, 107 Rvk. - Neðri sérhæð

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS



 FURUGERÐI 9 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

 
Mjög falleg og björt 93,6 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli í 
Reykajvík. Endurnýjaðar eldhús- og baðinnréttingar,  rúmgóð stofa og stórar 
svalir til suðurs. Þvottahús innan íbúðar.  Eignin verður sýnd miðvikudaginn 
2.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,2 m. 9177

 KLEIFARSEL 14 109 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

  
Vel skipulögð og björt 74,4 fm 3ja herbergja enda íbúð á 2. hæð við Kleifarsel 
í Reykjavík. Rúmgóðar svalir út frá stofu og þvottahús innan íbúðar. Eignin er 
nýlega standsett að utan. Seljaskóli er aðeins í 2 mín. göngufæri auk þess 
sem stutt er í leikskóla og verslun. Eignin verður til sýnis þriðjudaginn 1. des. 
milli kl. 17:15 og 17:45. Verð 27,9 m. 9209 

MARKARFLÖT 23
210 GARÐABÆ. 

  
Gott einbýlishús á Flötunum í Garðabæ. Rúmgott 4ra herbergja einbýlishús 
með auka íbúð og innangegnt í bílskúr. Húsið hefur fengið gott viðhald. Verönd 
og heitur pottur á lóð. Eignin verður sýnd mánudaginn 30. des. milli kl. 17:15 
og 17:45. Verð 63,9 m.

FANNAFOLD 170 
112 RVK. 

  
Snyrtilegt og bjart 157,1 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bilskúr. 
Rúmgóð og björt stofa, stjónvarpshol og þrjú svefnherbergi. Baðherbergi 
með baðkari og sturtu. Timburverönd með skjólveggjum. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 30. nóvember milli kl. 18:00 og kl. 18:30. Verð 49,5 m. 9207

NESHAGI 15, KJALLARI  
107 REYKJAVÍK

 
3ja herb. góð 79,7 fm íbúð í kjallara í 4-býlishúsi í vesturbænum. Sér inngan-
gur. Íbúðin er laus strax. Íbúðin verður til sýnis mánudaginn 30. nóv. milli 
17:30 og 18:00. Verð 31 m. 8974. 

HJALTABAKKI 28 109 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 03014. 

 
92 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð við Hjaltabakka í Reykjavík. Svalir útaf stofu. 
Íbúðin er laus fljótlega.  V. 22,9 m. 9099 • 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 

Dimmuhvarf 29 203 Kópavogi
Fallegt samt. ca 340 fm hús á mjög góðum stað innarlega 
í botnlangagötu. Húsið er 194 fm bílskúr er skráður 
59 fm og hesthús er skráð 87 fm. Góðar innréttingar 4 
svefnherb. samkv. teikningu. Mikil lofthæð. Eignin er til 
afhendingar við kaupsamning.   V. 95 m. 8994

Furuvellir - einbýli m. tvöf. bílskúr 
Furuvellir 37 nýtt fallegt 270 fm einbýlishús á einni hæð 
innst í botnlangagötu, innbyggður 52 fm tvöf. bílskúr. 
Húsið er timburhús á steyptum kjallara steinsallað að 
utan. Fallegar eikarinnréttingar, parket og flísar. Fjögur 
svefnherb þar af hjónaherbergi með fataherbergi og 
baðherbergi innaf. Afgirt timburverönd. Húsið er til 
afhendingar við kaupsamning.  V. 57,9 m. 8856 

 HÆÐIR 

Birkiteigur 3 270 Mosfellsbæ
3ja herbergja 80,5 fm  íbúð á 1.hæð (jarðhæð) í fallegu vel 
staðsettu tvíbýlishúsi. Sérinngangur, sérverönd, tvö svef-
nherb og sérþvottahús. Íbúðin er laus strax, sölumenn 
sýna V. 28,9 m. 9171 

4RA-6 HERBERGJA

Mjóahlíð 12 105 Rvk.
5-6 herbergja íbúð á 2.hæð og í risi ásamt bílskúr. Fjögur 
svefnherb og tvær stofur. Svalir til suðurs. Eignin þarfnast 
lagfæringa. Frábær staðsetning. V. 36,5 m. 9191

4RA-6 HERBERGJA

Mýrargata 2 220 Hafnarfirði
Falleg og mikið uppgerð 161 fm efri sérhæð með bílskúr 
við Mýrargötu 2 í Hafnarfirði. Endurnýjað eldhús og 
baðherbergi. Hæðin skiptist í anddyri, hol, gang, tvær 
stórar stofur, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og 
rúmgott risloft sem auðvelt væri að nýta til íbúðar. Eignin 
er laus til afhendingar. Sölumenn sýna. V. 41 m.

Rauðavað 13 110 Rvk. 
Mjög falleg og vönduð 114,5 fm 4ra herbergja íbúð á 3. 
hæð (eftstu) ásamt stæði í bílageymslu. Björt stofa með 
útgangi út á stórar suðvestur svalir, þrjú svefnherbergi, 
þvottahús innan íbúðar og sér inngangur af svölum.  V. 
37,9 m. 9114 

Eiðistorg 9 170 Seltjarnarnesi
4-5  herb. mjög falleg 133 fm  íbúð á tveimur hæðum með 
frábæru útsýni. Á neðri hæðinni er forstofa, hol, snyrting, 
eldhús og stofur.   Á efri hæðinni er baðherb. þrjú her-
bergi, sjónvarpshol o.fl.  Stórar þaksvalir eru út af holinu. 
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. V. 45,8 m. 9150

 3JA HERBERGJA

Hlynsalir 5-7 203 Kópavogi
3ja herbergja 92,4 fm íbúð á 3.hæð í vel staðsettu lyftuhú-
si í salahverfi í Kópavogi. Íbúðinni fylgir stæði í lokuðu 
bílskýli. Parket og flísar, góðar eikarinnréttingar. Yfirbyg-
gðar svalir. Laus strax, sölumenn sýna.  V. 34,9 m. 9197 

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

SÖLUSÝNING MÁNUDAGINN 30. NÓV.  
MILLI 17:15 OG 17:45. AÐKOMA FRÁ SÓLTÚNI

Aðeins 22 af 90 íbúðum eftir 

Höfum fengið til sölu þrjár íbúðir í þessu fallega virðulega húsi. Um er að ræða eftirfarandi íbúðir: 3ja herb. 117,2 fm 
íbúð í kjallara hússins. 4ra herb. 138,4 fm íbúð á 1. hæð hússins. 2ja herb. 72,0 fm íbúð í risi. Samtals 327,6 fm.  
Eignin þarnast viðhalds og endurnýjunar. Íbúðirnar seljast saman. Verð 93,0 millj.  
ÍBÚÐIRNAR VERÐA SÝNDAR MIÐVIKUDAGINN 2. DESEMBER MILLI KL. 17:00 OG 18:00.

Sólvallagata 14 , 107 Reykjavík - ÞRJÁR ÍBÚÐIR 

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 sam-
stæðum innréttingum og gólfefnum og fylgir henni 
stæði í bílageymslu.  

V. 37,9 m.                                                                 9199

Tröllakór 6-10 6R, 203 Kópavogi.

Mjög fallegt endaraðhús á tveimur hæðum við 
Kársnesbraut í Kópavogi.  
Innbyggður bílskúr. Falleg gróin lóð til suðurs með 
hellulagðri verönd og skjólvegg. 
Glæsilegt útsýni frá efri hæð hússins.

Verð 52,9 m.                                                           8813.

Kársnesbraut 21D

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

Mjög fallegt og mikið uppgert 195,1 fm endaraðhús, neðan götu, í Fossvoginum. Innréttingar hannaðar af Birni 
Skaftasyni arkitekt, ca 40 fm stofa með arni og útgangi út á verönd, suðurvalir með glæsilegu útsýni og bílskúr.  
Björt og falleg eign sem vert er að skoða.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 30. nóv. milli kl. 17:00 og 17:30. V. 63,9 m. 9208

Fallegt og vel skipulagt nýtt einbýlishús í Skerjafirðinum með fimm svefnherbergjum 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 
Skerjafjörðurinn, Nauthólsvík og Öskjuhlíð.   V. 89,5 m. 9077

Hulduland 14 - 108 Rvk.

Bauganes 31A - 107 Rvk.

OPIÐ 

HÚS

Mjög vel staðsett og mikið endurnýjað 215,4 fm raðhús. Húsið er pallahús og staðsett neðan götu með stórum suður 
garði og bílastæðum við húsið. Örstutt er í skóla, leikskóla og leiksvæði án þess að þörf sé á því að fara yfir götu. 
Fimm svefnherbergi. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 71,9 m. 9206

Falleg og björt 116 fm neðri sérhæð eftirsóttum stað, ásamt 30 fm nýlegum bílskúr, samtals 146 fm. Hæðin skiptist í 
forstofu, hol, eldhús, tvær samliggjandi stofur, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Suður svalir eru út frá stofu. Húsið 
virðist vera í góðu ástandi.  Eignin er laus til afhendingar. Mögulegt að útbúa íbúð í bílskúr en lagnir bjóða upp á 
það. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1. des. milli kl. 17:15 og 17:45 Verð 53,0 m. 9211

Kjalarland 33 - 108 Rvk.

Tómasarhagi 40, 107 Rvk. - Neðri sérhæð

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS



Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar 

Glæsileg 93,9 fm 3ja herbergja risíbúð 

á tveimur hæðum ásamt 56,5 fm 

suð/vestur svalir með vægast sagt frábæru 

útsýni yfir miðborgina

Bankastræti 

Verð : 65,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Einstaklega vel skipulagt og vel staðsett 

100,3 fm 5 herbergja raðhús á tveimur 

hæðum í mjög góðu húsi 

Fallegur stór suður garður 

Endurnýjað eldhús og bað 

Sílakvísl

Verð : 39,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús við 

Skeiðarvog, mikið endurnýjað á síðustu árum 

6 herbergja 165 fm 

Góður garður með palli 

Góð staðsetning 

Skeiðarvogur

Verð : 56,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Þorláksgeisli 52

Verð : 59,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 1.des. kl.17:00-17:30

210 fm parhús á tveimur hæðum

Fjögur svefnherbergi

27 fm bílskúr

Eftirsótt og vinsælt hverfi

Álfheimar 17

Verð : 27,5 millj.

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

Virkilega falleg mikið endurnýjuð 

3ja herbergja íbúð á frábærum stað

Nýtt eldhús 

Nýtt baðherbergi

Sérinngangur

Lækjasmári 23

Verð : 26,9 millj.

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

Falleg tveggja herb. íbúð á 2 hæð alls 67 fm

Rúmgóð stofa m opnu eldhúsi

Stórar suðvestur svalir

Stæði fyrir þvottavél á baðherbergi

Rjúpnasalir 14 

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 1.des. kl.17:30-18:00

Góð 5 herbergja 128,9 fm íbúð á jarðhæð 

með stórum sólpalli til suðurs og vesturs

Fjölskylduvæn íbúð með fjórum svefnherb. 

Virkilega fjölskylduvænt umhverfi 

í vinsælu hverfi. Stutt í Salaskóla, Gerplu 

og Salasundlaug 

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Flyðrugrandi 2
Íbúð 101

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 1.des. kl.17:00-17:45

Falleg og vel skipulögð 65 fm 

2ja herbergja

Nýlegt baðherbergi 

Sér verönd í suður 

Laus fljótlega Nánari upplýsingar veitir: 

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

Laust strax 

Glæsileg penthouse íbúð að stærð 188,5 fm 

Þakherbergi með útgengi á pall 

Sjávarútsýni / Stæði í bílakjallara 

Vandað efnisval og glæsileg hönnun 

Lyftuhús / húsvörður 

Vatnsstígur 19

Tilboð óskast
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Hús á einni hæð, samtals að stærð 250 fm 

Mikil lofthæð / sérsmíðaðar innréttingar 

Stór bílskúr / tveggja bíla 

Viðhaldslítil og falleg lóð 

Skipti skoðuð á 2-3ja herbergja íbúð

Þrastarhöfði

Verð : 84,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg lúxus íbúð m. bílskúr. 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

Naustabryggja 55

Verð : 58,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

249 fm tvílyft einbýli, fallegur garður 

Steypt loftplata og geymsla þar yfir (rishæð) 

Hjónaherbergi m fataherbergi 

Möguleiki á fjölgun svefnherbergja 

Aukaíbúð á jarðhæð 28 fm bílskúr 

Austurgerði

Verð : 77,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

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.

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 íbúðinnit

Seljavegur

Verð : 29,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Laust strax 

Íbúðarhús á 3 hæðum, 170 fm

bílskúrar, fjárhús og vélageymsla 

samtals 150 fm

8,5 hektarar land.

V-Þorlaugargerði
Vestmannaeyjum

Tilboð óskast
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali  s. 6612100

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög vel staðsett raðhús á rólegum stað í 

hjarta miðborgarinnar 

Húsið er 142,2 fm á tveimur hæðum 

3 svefnherbergi möguleiki á 4 

Stór stofa og borðstofa Suður svalir 

Hverfisgata

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Vel skipulögð íbúð á Grandavegi 47 

Hús ætlað fyrir 60 ára og eldri 

2ja herbergja 73,6 fm 

Góðar yfirbyggðar svalir

Grandavegur

Verð : 26,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Fallegt endaraðhús 

Þriggja hæða, samtals að stærð 236,2 fm

Gróðurskáli og garðstofa 

Einstök staðsetning 

Sjávarústýni

Víðihlíð

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

150 fm íbúð með aukaíbúð og bílskúr 

Nýlegt eldhús með eyju og bað með sturtu 

Stúdíóíbúð með baðherbergi

Seljaland

Verð : 47,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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

Sumarhús við fjöruborðið á Stokkseyri

Sumarhús að stærð 65,7 fm 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Leigulóð til 50 ára, samningur frá 2007 

Einstök staðsetning við fjöruborðið

Hraunbakki

Verð : 19,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Einbýlishús að stærð 233,8 fm. Tveggja hæða

Gott tækifæri að gera eigninna í sinni 

Búið að draga rafmagn í loft / hiti að mestu kominn 

Foss við innganginn / Mikið útsýni

Golfvöllur handan götunnar

Ólafsgeisli

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

240 fm raðhús á tveimur hæðum 

Glæsilegt eldhús 3-4 svefnherbergi 

Stórar þaksvalir 

Tvöfaldur bílskúr 

Selbraut 

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög falleg 108,3 fm 4ra herbergja endaíbúð á 

2 hæð í góðu húsi vel staðsettu í miðborginni 

Eignin er laus til afhendingar strax

Laugavegur

Tilboð óskast
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Sérhæð í þríbýli að stærð 150,4 fm 

Stæði í bílakjallara. 

Möguleiki á fimmta svefnherberginu 

Opið eldhús og stofa - Mikið útsýni

Eign sem hefur verið vandað til 

Perlukór

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm 

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og 

forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Skaftahlíð

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Einstök staðsetning – sjávarútsýni –  
ekkert byggt fyrir framan

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir

Stæði í bílahúsi fylgir  
flestum íbúðum

Íbúðunum skilað fullbúnum með 
gólfefni, ásamt tækjum í eldhúsi, 
ísskáp og uppþvottavél

Vandaður frágangur, eikar innréttingar, 
borðplötur úr granít, skápar upp í loft

Afhendast eigi síðar  
en september 2016

Íbúðir fyrir 55 ára og eldri sem eru  
félagar í Samtökum aldraðra

Kópavogsgerði 5-7 

Helmingur íbúða seldar

einungis 10 íbúðir óseldar Stærðir frá 120 fm 
Verð frá kr. 48,1 milljón

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.

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar 

Glæsileg 93,9 fm 3ja herbergja risíbúð 

á tveimur hæðum ásamt 56,5 fm 

suð/vestur svalir með vægast sagt frábæru 

útsýni yfir miðborgina

Bankastræti 

Verð : 65,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Einstaklega vel skipulagt og vel staðsett 

100,3 fm 5 herbergja raðhús á tveimur 

hæðum í mjög góðu húsi 

Fallegur stór suður garður 

Endurnýjað eldhús og bað 

Sílakvísl

Verð : 39,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús við 

Skeiðarvog, mikið endurnýjað á síðustu árum 

6 herbergja 165 fm 

Góður garður með palli 

Góð staðsetning 

Skeiðarvogur

Verð : 56,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Þorláksgeisli 52

Verð : 59,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 1.des. kl.17:00-17:30

210 fm parhús á tveimur hæðum

Fjögur svefnherbergi

27 fm bílskúr

Eftirsótt og vinsælt hverfi

Álfheimar 17

Verð : 27,5 millj.

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

Virkilega falleg mikið endurnýjuð 

3ja herbergja íbúð á frábærum stað

Nýtt eldhús 

Nýtt baðherbergi

Sérinngangur

Lækjasmári 23

Verð : 26,9 millj.

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

Falleg tveggja herb. íbúð á 2 hæð alls 67 fm

Rúmgóð stofa m opnu eldhúsi

Stórar suðvestur svalir

Stæði fyrir þvottavél á baðherbergi

Rjúpnasalir 14 

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 1.des. kl.17:30-18:00

Góð 5 herbergja 128,9 fm íbúð á jarðhæð 

með stórum sólpalli til suðurs og vesturs

Fjölskylduvæn íbúð með fjórum svefnherb. 

Virkilega fjölskylduvænt umhverfi 

í vinsælu hverfi. Stutt í Salaskóla, Gerplu 

og Salasundlaug 

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Flyðrugrandi 2
Íbúð 101

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 1.des. kl.17:00-17:45

Falleg og vel skipulögð 65 fm 

2ja herbergja

Nýlegt baðherbergi 

Sér verönd í suður 

Laus fljótlega Nánari upplýsingar veitir: 

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

Laust strax 

Glæsileg penthouse íbúð að stærð 188,5 fm 

Þakherbergi með útgengi á pall 

Sjávarútsýni / Stæði í bílakjallara 

Vandað efnisval og glæsileg hönnun 

Lyftuhús / húsvörður 

Vatnsstígur 19

Tilboð óskast
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Hús á einni hæð, samtals að stærð 250 fm 

Mikil lofthæð / sérsmíðaðar innréttingar 

Stór bílskúr / tveggja bíla 

Viðhaldslítil og falleg lóð 

Skipti skoðuð á 2-3ja herbergja íbúð

Þrastarhöfði

Verð : 84,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg lúxus íbúð m. bílskúr. 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

Naustabryggja 55

Verð : 58,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

249 fm tvílyft einbýli, fallegur garður 

Steypt loftplata og geymsla þar yfir (rishæð) 

Hjónaherbergi m fataherbergi 

Möguleiki á fjölgun svefnherbergja 

Aukaíbúð á jarðhæð 28 fm bílskúr 

Austurgerði

Verð : 77,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

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.

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 íbúðinnit

Seljavegur

Verð : 29,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Laust strax 

Íbúðarhús á 3 hæðum, 170 fm

bílskúrar, fjárhús og vélageymsla 

samtals 150 fm

8,5 hektarar land.

V-Þorlaugargerði
Vestmannaeyjum

Tilboð óskast
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali  s. 6612100

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög vel staðsett raðhús á rólegum stað í 

hjarta miðborgarinnar 

Húsið er 142,2 fm á tveimur hæðum 

3 svefnherbergi möguleiki á 4 

Stór stofa og borðstofa Suður svalir 

Hverfisgata

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Vel skipulögð íbúð á Grandavegi 47 

Hús ætlað fyrir 60 ára og eldri 

2ja herbergja 73,6 fm 

Góðar yfirbyggðar svalir

Grandavegur

Verð : 26,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Fallegt endaraðhús 

Þriggja hæða, samtals að stærð 236,2 fm

Gróðurskáli og garðstofa 

Einstök staðsetning 

Sjávarústýni

Víðihlíð

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

150 fm íbúð með aukaíbúð og bílskúr 

Nýlegt eldhús með eyju og bað með sturtu 

Stúdíóíbúð með baðherbergi

Seljaland

Verð : 47,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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

Sumarhús við fjöruborðið á Stokkseyri

Sumarhús að stærð 65,7 fm 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Leigulóð til 50 ára, samningur frá 2007 

Einstök staðsetning við fjöruborðið

Hraunbakki

Verð : 19,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Einbýlishús að stærð 233,8 fm. Tveggja hæða

Gott tækifæri að gera eigninna í sinni 

Búið að draga rafmagn í loft / hiti að mestu kominn 

Foss við innganginn / Mikið útsýni

Golfvöllur handan götunnar

Ólafsgeisli

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

240 fm raðhús á tveimur hæðum 

Glæsilegt eldhús 3-4 svefnherbergi 

Stórar þaksvalir 

Tvöfaldur bílskúr 

Selbraut 

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög falleg 108,3 fm 4ra herbergja endaíbúð á 

2 hæð í góðu húsi vel staðsettu í miðborginni 

Eignin er laus til afhendingar strax

Laugavegur

Tilboð óskast
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Sérhæð í þríbýli að stærð 150,4 fm 

Stæði í bílakjallara. 

Möguleiki á fimmta svefnherberginu 

Opið eldhús og stofa - Mikið útsýni

Eign sem hefur verið vandað til 

Perlukór

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm 

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og 

forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Skaftahlíð

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Einstök staðsetning – sjávarútsýni –  
ekkert byggt fyrir framan

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir

Stæði í bílahúsi fylgir  
flestum íbúðum

Íbúðunum skilað fullbúnum með 
gólfefni, ásamt tækjum í eldhúsi, 
ísskáp og uppþvottavél

Vandaður frágangur, eikar innréttingar, 
borðplötur úr granít, skápar upp í loft

Afhendast eigi síðar  
en september 2016

Íbúðir fyrir 55 ára og eldri sem eru  
félagar í Samtökum aldraðra

Kópavogsgerði 5-7 

Helmingur íbúða seldar

einungis 10 íbúðir óseldar Stærðir frá 120 fm 
Verð frá kr. 48,1 milljón

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.

Nánari upplýsingar veitir: 

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



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

Góð 4ra herbergja íbúð á efri hæð í tveggja 
hæða fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í anddyri, 
gang, stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi, 
þrjú svefnherbergi og geymslu.

  ESKIVELLIR 3 - 221 HFJ                          33,7M

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

  EFSTALEITI 14 - 103  RVK                     49,1M

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.

  ÞORLÁKSGEISLI 52 - 113  RVK             59,7M

Sölusýning miðvikud. 2. des. Kl. 16:30 og 17
Rúmgott og bjart ca. 210 fm endaraðhús á 
rólegum og grónum stað í Grafarholti. Parket 
og flísar á gólfum. Rúmgóður bílskúr. Fínar 
innréttingar. Laust strax.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  ENGJAVELLIR 5A - 221 RVK                     31,7M

Sölusýning þriðjud. 1. des. Kl. 17:15 og 17:45.
Björt og snyrtileg 107 fm íbúð á jarðhæð ( 
sérinngangur). Allt sér í íbúð, þvottahús og 
geymsla. Tvö herbergi. Rúmgóð stofa. parket 
og flísar á gólfum. Sólpallur. Laus strax.

BERGRÓS HJÁLMARSDÓTTIR gsm 893 9381

OPIÐ HÚS

  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.

 ÁLFHÓLSVEGUR 111 - 200 KÓP             40,9M

Opið hús þriðjud. 1. des. kl. 16.30-17 
Glæsileg þriggja herbergja, 95,7 fm íbúð í nýju 
fjölbýlishúsi við Álfhólsveg 111. Íbúðin er á 3. 
hæð (götuhæð), með sér inngangi, tvennum 
svölum og frábæru útsýni.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

  BRÖNDUKVÍSL 9 - 110  RVK.              70,0 M.

Sölusýning mánud. 30. nóv. Kl. 16:30 og 17
286,7 fm einbýlishús með aukabúð og 
tvöföldum 50 fm bílskúr. Innst í lokuðum 
botnlanga. Sólstofa og verönd með heitum 
potti. Húsið er laust strax.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  FLÚÐASEL 52 - 109 RVK                          41,3M

Sölusýning fimmtud. 3. des. Kl. 16:15 og 16:45.
154,6 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt 
stæði í bílageymslu. 4 svefnherbergi, rúmgóð 
stofa, þvottahús inn af eldhúsi með útgengi út 
á baklóð.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

  ÁSTÚN 8 - 200 KÓP                                  26,9M

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.

  FLÉTTURIMI 11 - 109 RVK                        29,9M

Falleg og björt ca. 93 fm 3ja herbergja ibúð á 
3ju hæð ( efstu). Parket og góðar innréttingar. 
Stórar suðursvalir. Stæði í bílageymslu. Laus 
strax. 

  GÍGJULUNDUR 2 - 210 GAR                     59,7M

Sölusýning þriðjud. 1. des. Kl. 18 og 18:30.
Einbýlishús á einni hæð í Garðabæ. Húsið 
skiptist í stofu,borðstofu, eldhús, þrjú 
svefnherbergi, þvottahús, fjölskyldur/
sjónvarpsherbergi og bílskúr.

BERGRÓS HJÁLMARSDÓTTIR gsm 893 9381

OPIÐ HÚS

  EYRARHOLT 4 - 220 HFJ                           32,9M

Rúmgóð og björt 118 fm endaíbúð á efstu 
hæð ( 3ju) í litlu og snyrtilegu fjölbýlishúsi. 
3-4 svefnherbergi. Sérþvotthús. Stórar 
suðursvalir. Laus strax.

  NÖNNUGATA 1 - 101 RVK                         31,9M

Sölusýning mánud. 30. nóv. Kl. 17:30 og 18.
Góð þriggja herbergja íbúð á annari hæð í 
þriggja hæða fjórbýlishúsi í hjarta borgarinnar.  
Eignin er skráð 66,3 m² samkvæmt 
fasteignaskrá Íslands.

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.

  BIRKIHOLT 1 - 225 ÁLF                            25,7M

Rúmgóð og björt 76 fm íbúð á efstu hæð í 
litlu fjölbýli. Húsið stendur á rólegum stað á 
Álftanesi og um er að ræða nýlegt lítið fjölbýli. 
Stórar suðursvalir og útsýni. Sérþvottahús. 
Sérinngangur. Íbúðin er laus strax.

  ÁLFKONUHVARF 43 - 201 KÓP                 37,7M

Sölusýning fimmtud. 3. des. Kl. 17:30 og 18.
Rúmgóð og björt 118 fm endaíbúð á efstu 
hæð ( 3ju) í litlu og snyrtilegu fjölbýlishúsi. 
3-4 svefnherbergi. Sérþvotthús. Stórar 
suðursvalir. Laus strax.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

  ÞORLÁKSGEISLI 11 - 112 RVK                 33,7M

Sölusýning mánud. 30. nóv. Kl. 17:30 og 18.
4ra herbergja 122,5 fm endaíbúð á 2 hæð. 
Sér inngangur, stæði í bílageymslu, garður frá 
stofu. Parket og flísar á gólfum, þvottahús inn 
af eldhúsi.

OPIÐ HÚS

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

  VATNSSTÍGUR 3B - 101 RVK                       39M

Sölusýning þriðjud. 1. des. Kl. 17:30 og 18.
Þriggja herbergja ósamþykkt íbúð á fyrstu 
hæð í tveggja hæða fjölbýlishúsi. Íbúðin 
er skráð sem vinnustofa og er 98,6 m²  
samkvæmt fasteignaskrá Íslands.

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

OPIÐ HÚS

  KRISTNIBRAUT 43  - 113 RVK               34,5M

Sölusýning fimmtudaginn. 3.des. kl. 17-17:30
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.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
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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 30. nóv kl 17.30-18.00 

Langalína 2   210 Garðabæ 37.900.000

Falleg íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Allar innréttingar eru 
úr eik og gólfefni eru eikar harðparket og  flísar. Tvennar stórar svalir eru á íbúðinni. 
Bæði svefnherbergin eru mjög rúmgóð með góðum fataskápum. Sjálandshverfið er 
sérstaklega vel staðsett, öll þjónusta í næsta nágrenni og sérgerð ylströnd eru í hverfinu. 
Laus við kaupsamning. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 3     stærð: 107,0 m2 

Opið hús mánudaginn 30. nóv. kl. 18.30-19.00

Bakkastaðir 3a   112 Reykjavík 34.500.000

Falleg og rúmgóð 4ja herb íbúð með sérinngangi á efri hæð í litlu og góðu fjölbýli  
á þessum eftirsóttastað í Grafarvoginum.  Frábært útsýni er frá íbúðinni. Um er 
að ræða eign sem er skráð 105,7 fm. Svefnherbergin eru þrjú og innan íbúðar er 
þvottaherbergi.  Staðsetning er góð, örstutt er í skóla, leikskóla, golfvöll og fallega 
náttúru. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 4     stærð: 105,7 m2 

Opið hús þriðjudaginn 1. des. kl. 17:30-18:00

Lindasmári 37   201 Kópavogui 31.900.000

Falleg og björt, 3 herbergja íbúð með afgirtri verönd í góðu fjölbýli í þessu vinsæla 
hverfi í Kópavoginum. Tvö rúmgóð svefnherberg með skápum. Þvottaherbergi með 
geymslu innan íbúðar. Gólfefni eru parket og flísar. Íbúðin er laus við kaup-
samning. 
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 3     stærð: 92,2 m2 

Naustavör 2-12  200 Kópavogi

Nýbyggingu við Naustavör 2-12 í Bryggjuhverfinu í vestubæ Kópavogs staðsett 
smábátahöfnina. Íbúðirnar skilast með vönduðum innréttingum frá Brúnás,  AEG 
eldhústækum, flísalagt baðherbergi og þvottaherbergi en að öðru leyti án 
gólfefna. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 2-4     stærð: 83-169 m2 

???  ??? 100.000.000

Opið hús þriðjudaginn 1. des kl. 17.30-18.00

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð (aðeins er gengið upp 1 ½ hæð) í 
góðu fjölbýlishúsi stutt frá skóla, leikskóla og fallegri náttúru. Í eigninni eru tvö góð 
svefnherbergi með skápum. Stofan er rúmgóð. Þvottaherbergi er innan íbúðar. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 85,2 m2 

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

holtsvegur 35  210 Garðabæ 34,5-57,9 millj

stekkjarberg 10   220 Hafnarfirði 25.900.000

Aðeins tvær íbúðir eftir. Fullbúnar íbúðir með gólfefnum.
íbúð 201-   79,4 fm 2ja herbergja m/stæði í bílageymslu: verð 34.5.
íbúð 202-  165,2fm 4-5ra herbergja m/stæði í bílageymslu: verð 57.9.-

Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

herbergi: 2-4     stærð: 79-165 m2      stæði í bílageymslu

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

hringbraut 4  220 Hafnarfirði 32.900.000

Sérlega glæsileg 4ra herb. 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 innréttingar, náttursteinn á gólfi og parket. 
Sameiginleg verönd er baka til, hellulögð og með grasi.
Góð bílageymsla og sér geymsla sem fylgir íbúðinni.

Upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

herbergi: 4     stærð: 105.6 m2

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

Laufengi 12  112 Reykjavík 27.900.000

Rúmgóð og töluvert endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýli í enda 
botnlangagötu. Nýtt baðherbergi og nýtt helluborð í eldhúsi. Svalir í suður með 
fallegu útsýni. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

herbergi: 3     stærð: 95,9 m2 

Opið hús þriðjudaginn 1. des kl 17.30-18.00

Möguleiki á aukaíbúð með sérinngangi

Fjallalind 145  201 Kópavogi

Verð: 74.900.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús, með stórum og björtum stofum með arni. Parket á gólfum, 5 svefnherbergi, 50 fm bílskúr.  
Húsið er steinað að utan með vandaðri steiningu. Fallega hönnuð lóð sem tengir vel saman hús og ósnortna náttúru. 
Rúmgóð verönd með heitum potti. Skipti á minni eign mögulega skoðuð. Þetta er einstakt hús fyrir fjölskyldu sem þarf mörg 
svefnherbergi eða aukaíbúð, stóran bílskúr og einfaldan garð. Frábært útsýni yfir borgina.  
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Einbýlishús       stærð: 247 m2 

Opið hús ???

???  ??? 100.000.000

Sala er hafin á nýjum  4ra og 5 herbergja íbúðum í glæsilegu 5 hæða fjölbýlishúsi 
við Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar er með fallegum HTH innréttingum og AEG 
eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri. 
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílgeymslu fylgir flestum íbúðum. 
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: x     stærð: xxx m2 

Vindakór 10-12    203 Kópavogi 35,5-44,8 millj

herbergi: 4-5     stærð: 113,6-144,8 m2 

NýByggiNg

Opið hús ???

???  ??? 100.000.000

Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og rúmgóðar. Hiti 
er í gólfum og vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás. Stæði í bílageymslu fylgir 
öllum íbúðunum. Íbúðirnar skilast án gólfefna en á baðherbergjum og þvottahúsi 
eru flísar á gólfi. Húsin eru álklætt og því viðhaldslítill. 
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: x     stærð: xxx m2 

Lundur 17-23    203 Kópavogi 45-125 millj

herbergi: 2-4     stærð: 98-238 m2 

NýByggiNg sJÁVAR-

úTsýNi 

TVæR 

íBúðiR

EFTiR

BÓKAðU sKOðUN í gsM: 699-4610



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.

Fannafold 
GLÆSILEGT  SÉRBÝLI M. 5 SVEFNHERBERGJUM

Fannafold: 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.

Langalína, Garðabæ
3JA + BÍLAGEYMSLA 

Glæsileg 104,7 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð, merkt 113, 
 ásamt stæði í bílageymslu. L

yfta. Innréttingar frá Brúnás. Stórar svalir til suðurs og vesturs, sjávarútsýni. 

Íbúðin er laus við kaupsamning. 

Verð 43,8 milljónir. 

Vallargerði
KÓPAVOGI / PARHÚS

Mikið endurnýjað 158,8 fm parhús á tveimur hæðum í rótgrónu hverfi. 

• Sérinngangur og sér lóð.  
• Suðursvalir.  
• Nýleg, glæsileg eldhúsinnrétting og tæki, nýlegt baðherbergi.  
• Fjögur svefnherbergi.  
• Parket og flísar á gólfum. 

Verð 49 millj.

Álfhólsvegur 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 her-
bergjum. Tilbúið til afhendingar við kaupsamning.  

Verð 57 milljónir. 

EIGN VIKUNNAR

EIGN VIKUNNAR

Þórðarsveigur 24, 3ja + bílageymsla
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 1. DES.. 17:15-17:45, ÍBÚÐ 205

Þórðarsveigur 24: Mjög góð 91,9 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð með 
sérinngangi af svalagangi ásamt stæði í bílageymslu. Lyfta. Parket og flísar 
á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Laus strax við kaupsamning. 

Verð 30,9 millj. 

Opið hús þriðjudaginn  1. desember. frá 17:15-17:45,  
verið velkomin.

Furugrund 24 , 1.H. Kópavogi, 3ja, herbergja
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 1.12 KL.17:15-17:45

Furugrund 24, 1.hæð: Mjög góð 75,5 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð, 
íbúð 103, ásamt sér geymslu í kjallara og sameiginlegu þvottahúsi fyrir 
utan uppgefna fermetra. Parket og flísar á gólfum. Gott innra skipulag. 
Blokkin hefur fengið gott viðhald. 

Verð 27,5 milljónir. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 1.12 KL. 17:15-17:45, 
VERIÐ VELKOMIN.

Álfkonuhvarf 43,  3ja herb. + bílageymsla
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 2.12. KL 17:15-17:45

Álfkonuhvarf 43: Mjög góð 3ja herbergja 95,5 fm íbúð á 2.hæð ásamt 
10,5 fm geymslu, samtals 106 fm og stæði í bílageymslu að auki. Stórar 
flísalagðar svalir í suður. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. 
Íbúðin er laus í janúar 2016. 

Verð 32,9 millj. 

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 2.12. KL. 17:15-17:45,  
VERIÐ VELKOMIN 

Reykjabyggð,  Mosfbæ. 
EINBÝLI M/ AUKAÍBÚÐ

Fold 552-1400 kynnir 180 fm vandað einbýli á góðum stað við Reykjabyggð 
í Mosfellsbæ. 

Baðherbergi er einstaklega vandað með nuddbaðkari og sér sturtuklefa.  
Í bílskúr hefur verið innréttuð stúdíoíbúð sem getur hentað vel að leigja. 

Verð 48,9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Holtsvegur 23-25

Auðveld kAup !

verð frá: kr. 37.200.000

OpIð HÚS 
mánudaginn 30. nóv. kl. 17:30 – 18:00 

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

dæmi um íbúð
Íbúð 201

Herbergi: 4
Stærð:138,8 m2

Verð: 48,9 m.kr.
Bankalán: 39 m.kr.

Seljandalán: 4,9 m.kr.
Eigið fé: 4,9 m.kr.

Fasteignasalan TORG kynnir nýtt 19 íbúða fjölbýlishús með lyftu á Holtsvegi 
23-25 í Urriðaholti í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja til 5 herbergja, 75 til 181,8fm 
og er sú stærsta glæsileg penthouse útsýnisíbúð. Íbúðirnar skilast fullbúnar 
án gólfefna og er geymsla og hjólageymsla í sameign og stæði í bílakjallara.

Um er að ræða glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir á einum besta og fallegasta stað 
á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í Garðabæ.

Allt Að 90% fjármögnun með vIðBótArlánI frá SeljAndA

Afhending við undirritun kaupsamnings

Allar nánari upplýsingar og bókun skoðunar hjá Bjarna sölufulltrúa í síma 
895 9120 og Sigurði fasteignasala í síma 898 6106

Urriðaholt – 210 Garðabær

fjármögnun
90% AðeInS 

5 íBÚðIr 
í BOðI



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. 4 svefnherbergi.  Hellulögð innkeyrsla með 
hitalögn og stór ca. 80 fm. verönd með skjólgirðingum og heitum 
potti. Jaðarlóð. Verðtilboð.

 
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 82,5 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. 

 
Spóaás - Einbýli - Hf.- 
Frábær staðsetning v/ Ásland tjörnina
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 198,2 fermetra einbýli á 
einni hæð ásamt 43,7 fm. bílskúr samtals um 241,9 fm.Eignin skip-
tist í forstofu, baðherbergi, forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, 
eldhús, sólstofu, gang, tvö herbergi, baðherbergi, hjónaherbergi, 
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.

 
Asparás - Garðarbær - 3ja herb.
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsilega 
mikið endurnýjaða 96,3 fermetra íbúð á fyrstu hæð í góðu klæddu 
fjölbýli, vel staðsett innst í botnlanga í Ásahverfi í Garðbæ. Húsið 
er við fallegt friðað svæði og gott útsýni til suðurs og vesturs. 
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi, 
baðherbergi, þvottahús og geymslu.Verð 40,9 millj

 
Kríuás - Hafnarfjörður - 4ra
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg vel innréttuð 98,3 fm 4ra her-
bergja íbúð á 3 hæð (efstu) í góðu fjölbýli með lyftu á útsýnisstað. 
Rúmgóð herbergi. Sérinngangur af svölum. Flísalagt baðherbergi. 
Hagstætt verð. Laus fljótlega. Verð 31,5 millj.

 
Miðvangur - Hafnarfjörður  - 3ja
Sérlega rúmgóð og björt 103,3 fm þriggja til fjögurra herbergja íbúð 
á 1. hæð í mjög góðu vel staðsettu fjölbýli við Miðvang 16 í Hafnar-
firði. Parket og flísar á gólfum, dúkur á minna herberginu. Hús klætt 
að utan með álklæðningu, góðar yfirbyggðar svalir.  
Verð 29,5 millj.

Skipalón 1 - Hafnarfjörður - Stórglæsilegar íbúðir
 

Funafold - Reykjavík - Einbýli 
 

Hraungata 3 - Garðabær -  Glæsilegt fjölbýli

Tjarnarbraut -  Hafnarfjörður -  Einbýli 

• 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

Hraunhamar fasteignasala kynnir 
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 smek-
klegan hátt með vönduðum innréttingum 
og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, 
snyrtingu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 
gang, tvö herbergi, baðherbergi, þvot-
tahús og bílskúr.Glæsilegar innréttingar  
og gólfefni. Verð 68 millj.

• 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.

Hraunhamar fasteignasala kynnir 
virðulegt 251,4 fermetra einbýlishús 
á einum fallegasta stað í Hafnar-
firði. Húsið er á tveimur hæðum í 
rólegu hverfi í miðbænum. Barnvænt 
umhverfi þar sem stutt er í leikskóla 
og grunnskóla. Framan við húsið er 
fallegt útivistarsvæði við Lækinn. 
Húsið þarfnast lagfæringa.

• 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

nordurbakki.is

LAUS STRAX



Grenimelur 30 - 107 Rvk.   Skaftahlíð – 105 Rvk Breiðavík  – 112 Rvk Skólavörðustígur – 101 RVK

Falleg 4ra herb. neðri sérhæð, skráð 116,7 fm. á besta stað 
í vesturbæ R.víkur. Miklar framkvæmdir hafa verið á eign- 
inni, skipt um allt gler og glugga, húsið steinað, endurnýjað 
skolp, dren, rafmagnstafla og þak. Stutt í verslanir, 
þjónustu, leikvelli, skóla, sundlaug og falleg útivistarsvæði. 
V- 47,9 m.

Opið hús mánudaginn 30.11.2015 milli kl.: 17:30 – 18:00 
Fallega og bjarta 77,9 fm. 3ja herb. íbúð mikið til upprunal.. 
Komið er inn í hol, parketi á gólfi, fataskápar. Gott eldhús 
með upprunalegri innréttingu, dúkur á gólfi og veggjum. 
Rúmgóð stofa með útgengi út á  suðursvalir. Tvo herbergi 
með skápum, parket á gólfi. Baðherbergi með baðkari. Í 
kjallara er sérgeymsla með hillum. Sameiginlegt þvottahús 
og hjóla- vagnageymsla og sauna. V-31,9 millj

Mjög góð 4 herbergja íbúð á þriðju hæð, og  bílskúr alls 
142,2 fm. Flísalagða forstofu með skáp.  Þrjú svefnherbergi 
með dúk á gólfi og góðum skápum.  Salerni er flísalagt  
með góðri innréttingu.  Eldhúsið er mjög rúmgott með góðri 
innréttingu, fínum tækjum og parketi á gólfi.  Fallegt útsýni 
er úr eldhúsi. Stofan er rúmgóð með parketi þar sem útgent 
er út á flísalagðar suðursvalir. Þvottahúsið er í íbúðinni. 
Bílskúrinn er innbyggður. V- 39,9 millj.

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI 
TIL AÐ EIGNAST  
GLÆSILEGA PENT-
HOUSE ÍBÚÐ ÁSAMT 
GÓÐUM REKSTRI Í 
FERÐAÞJÓNUSTU 
Á BESTA STAÐ Í 
MIÐBORG REYKJA- 
VÍKUR. Glæsileg og 
frábærlega staðsett 
208,9 fm penthouse 
íbúð á 5. og 6. hæð við Skólavörðustíg. Lyfta, tvennar svalir 
og stórkostlegt panorama útsýni. Auk þess er 183,1 fm 
gistihús á 4. hæð með átta herbergjum, tveimur eldhúsum 
og þremur baðherbergjum og einu salerni. Um er að ræða 
tvær eignir sem seljast saman, samtals 392 fm. V- 209 
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Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá
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OPIÐ HÚS

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00 
Mjög falleg 103,2 m2, 3-4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara í 3ja 
hæða fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, 
stofu og borðstofu. Sérgeymsla í kjallara. Fallegar innréttingar og gólfefni. Mjög fallegt útsýni 
er úr íbúðinni yfir til Reykjavíkur og út á sundin. Mjög stutt er í Lágafellsskóla, leikskólann 
Hulduberg, sundlaug, World Class og á golfvöll. V. 34,9 m.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00 
Mikið endurnýjað 127 m2 miðjuraðhús á tveimur hæðum. Komið inn á aðalhæðina, sem skiptist 
í forstofu, svefnherbergi, eldhús og stofu. Í kjallara eru þrjú herbergi, hol, baðherbergi og 
þvottahús. Eignin er mikið endurnýjuð. Ný eldhúsinnrétting og tæki. Ný gólfefni. Baðherbergi 
endurnýjað. Gler og gluggar endurnýjaðir. Skipt var um þak á húsinu árið 2013. V. 36,9 m.

Þrastarhöfði 4 - 270 Mosfellsbær 

Byggðarholt 1B - 270 Mosfellsbær  

122,8 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með 
sérinngangi í fjórbýlishúsi við Tröllateig 19 
í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í þrjú svefn-
herbergi, forstofu, geymslu, baðherbergi, 
þvottahús, hol, eldhús og stofu. Íbúðinni 
fylgir köld útigeymsla á lóð. V. 38,9 m.

Tröllateigur 19 - 270 Mosfellsbær 

Litla-Þúfa í Kjós 

 
Frábær valkostur fyrir hestafólk - 30 min 
frá Reykjavík. Landið er 21,6 hektarar, girt 
mjög vel og aðlagað að þörfum hestafólks. 
Lækkað verð. V. 19,5 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.  
Timburverönd í vestur. V. 28,9 m.

Gígjulundur 2 - 210 Garðabær  

 
202,2 m2 einbýlishús á einni hæð. Eignin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, þvottahús, forstofu, eldhús, 
stofu og borðstofu. Bílskúrinn er rúmgóður 
en búið er að stúka hann af í bílskúr, opið 
rými með parketi á gólfi og þvottahús.  
V. 59,7 m.

Opið hús þriðjudaginn 1. desember  
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, baðherberb. 
, 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 þriðjudaginn 1. desember  
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 

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  

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 

Laus strax

Laus strax
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Laus strax
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
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innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR
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ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.
HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.
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s. 848 6352
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Land cruiser 150 vx. Árgerð 
2014, ekinn 52 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 10.690.000. Rnr.991568.

MERCEDES BENZ ML 500 4 matic. 
Árgerð 2007, ekinn 76 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.590.000. 
Rnr.991547.

Kia cee’d EX 1.6 dísel sjálfsk.. Árgerð 
2014, ekinn 38 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.850.000. Rnr.161401. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

HYUNDAI I40 wagon style. Árgerð 
2012, ekinn 43 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.991019. TILBOÐ 
kr: 3.590.000,-

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

BÍLL DAGSINS !!!
SUBARU LEGACY OUTBACK DISEL 
árg. 2015 ek. 13 þkm, Sjálfskiptur, 
álfelgur ofl ofl, uppseldur í umboði, 
tilboðsverð 5590 þús!! gsm 893-9500

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA
HONDA CIVIC 1.6 DISEL árg. 2014 
ek. 17 Þkm, 6 gíra, álfelgur ofl ofl, 
eyðir 4L/100, 1 eigandi og eins og nýr, 
útsöluverð 2990 Þús !! gsm 893-9500

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

Nissan Leaf Tekna, 9/2015, 
nýr bíll , óekinn, sólarsella, 
leðuráklæði,tilboðsverð 3890 þús, 
eigum 6 stk til á lager í þessum lit, er 
á staðnum , raðnr 210175.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

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

á laugard.
www.100bilar.is

 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.

 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

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Hreingerningar

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

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

 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

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

SmIÐIR
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Erum duglegir reynsluboltar. Uppl. 
í s. 868 1675 - www.kelibygg.com - 
kelibygg@gmail.com -

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

 Nudd

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

 Spádómar

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

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR oG 
DYRASÍmAKeRFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍmAR. S. 
663 0746.

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

 Viðgerðir

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

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

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

til sölu

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



 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

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

 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

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

Til leigu eru 4 litlar stúdío íbúðir í 
Gistiheimilinu Fell í Garðabæ. Verð 
105Þ og 125Þ. Eru lausar strax. Uppl í 
síma 8943110 og brekkuas@simnet.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

 Húsnæði óskast

Lítið atvinnuhúsnæði á 
höfuðborgasvæðinu óskast til leigu. 
Undir léttar bílaviðgerðir. Skilvísi og 
snyrtimennska. Leiga max 100 pr. 
mánuð. Sími 7751150

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 230 - 460 fermetra 
geymsluhúsnæði. Lofthæð allt að 5 
metrar. Stórar innkeyrsludyr. Uppl. í 
síma 8462986.

 Geymsluhúsnæði

fyRSti MáNUðUR fRíR 
 www.GeyMSLAeitt.iS

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

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

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

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

ATVINNA

 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

TILKYNNINGAR

 einkamál

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

vANtAR þiG PeNiNGA?
Viltu spjalla í síma við heita karla 
gegn góðri greiðslu? 100% trúnaður. 
RaudaTorgid.is

Skyndikynni á símatorgi. 100% leynd. 
RaudaTorgid.is
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til sölu

Kynning tillögu að breytingu á 
deiliskipulagi fyrir iðnaðarsvæði 

við Vogabraut, 
Sveitarfélaginu Vogum.

Sveitarfélagið Vogar auglýsir hér með kynningu tillögu að 
breytingu á deiliskipulagi fyrir  iðnaðarsvæði við Vogabraut 
vegna áforma um byggingu súrefnis- og köfnunarverksmiðju, 
skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Tillagan verður til sýnis og umræðu hjá skipulags- og bygg-
ingarfulltrúa þriðjudaginn 1. desember nk. á milli kl. 15:30-
16:30 á skrifstofu Sveitarfélagsins Voga að Iðndal 2. 
Tillagan er einnig aðgengileg á vef Sveitarfélagsins Voga, 
www.vogar.is. 
Í kjölfar kynningarinnar verður tillagan tekin til umfjöllunar hjá 
umhverfis- og skipulagsnefnd og að henni lokinni lögð fyrir 
bæjarstjórn til samþykktar fyrir formlega auglýsingu hennar. 
Gefst þá tækifæri til að gera formlegar athugasemdir við til-
löguna innan tilskilins athugasemdafrests.

Vogum, 30. nóvember 2015
Skipulags- og byggingarfulltrúi

tilkynningar

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á

Save the Children á Íslandi
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Nýr auglýsingamiðill fyrir farartæki þar sem kaupendur 
Og seljendur  ganga frá viðskiptum milliliðalaust Skráðu bílinn frítt í

ENGIN SÖLULAUN

nóvember

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.
is  

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Magnús Guðnason

prentari, Dalbraut 14,
lést á Landspítalanum við Hringbraut 

að morgni sunnudagsins 22. nóvember. 
 Útförin fer fram frá Háteigskirkju  

þriðjudaginn 1. desember kl. 15.00.

Margrét Magnúsdóttir
Magnús Magnússon Þorgerður Guðmundsdóttir
Guðni Magnússon Alma Bergsveinsdóttir
Jórunn Þ. Magnúsdóttir Björn Davíð Kristjánsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,
Vigdís Valgerður 

Magnúsdóttir
Baðsvöllum 16, Grindavík,

lést þriðjudaginn 24. nóvember.
Útförin verður gerð frá Grindavíkurkirkju 

þriðjudaginn 1. desember kl. 14.00.

Ágúst Þór Ingólfsson Kristín Elísabet Pálsdóttir
Guðrún Bára Ingólfsdóttir David C. Bustion
Magnús Ingólfsson Bergljót S. Steinarsdóttir
Ólafur Sigurpálsson

ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Tryggvi Þorsteinsson
læknir,

lést á Landspítalanum  
mánudaginn 23. nóvember. 

Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju 
mánudaginn 30. nóvember kl. 13.00.

Hjördís Björnsdóttir
Guðjón Sch. Tryggvason Sigrún Stefánsdóttir
Laufey Tryggvadóttir Þorgeir S. Helgason
Hildur Tryggvadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

„Í október opnuðum við, Norræna 
húsið og sænska sendiráðið, sýningu 
um Línu Langsokk í tilefni af sjötíu ára 
afmæli hennar,“ segir Margrét Ásgeirs-
dóttir, yfirbókavörður hjá Norræna 
húsinu.  Astrid Lindgren gaf út fyrstu 
bókina um Línu Langsokk árið 1945 en 
þær urðu þrjár talsins. Norræna húsið 
og sænska sendiráðið buðu til afmælis-
veislu um helgina. Margrét segir að 
margt hafi verið um manninn og boðið 
var upp á pönnukökur og piparkökur.

„Sýningin stendur alveg fram að jólum 
og kannski lengur. Þetta er lítil sýning 
um Línu Langsokk, nokkrar staðreyndir 
um hana og Astrid.“

Á sýningunni eru ýmis leikföng, taska 

full af gulli, Sjónarhóll, húsið hennar 
Línu, og hesturinn hennar. Búið er að 
mála innviði Sjónarhóls í Norræna hús-
inu og hægt er að máta föt af Línu.

„Við vorum náttúrulega svo heppin að 
fá íslensku Línu í heimsókn.“

Margrét segir mikilvægt að halda á 
lofti heiðri norrænna höfunda.

„Persónurnar sem þau hafa skapað 
eru allar vinir okkar hvort sem við erum 
stelpur eða strákar, ung eða gömul. Af 
því að það er smá Lína í okkur öllum. 
Margir segja að í okkur sé Pollýanna en 
ég held að við getum líka sagt að í okkur 
búi Lína. Ég held að hún hafi bæði verið 
dugleg og bjartsýn,“ segir Margrét. 
stefanrafn@frettabladid.is

Það er Lína í okkur öllum
Lína Langsokkur fagnaði 70 ára afmæli um helgina. Norræna húsið og sænska  
sendiráðið buðu upp á pönnukökur og piparkökur í tilefni af stórafmælinu.

Þennan dag árið 1982 gaf Michael 
Jackson út breiðskífuna Thriller. Það 
var sjötta platan hans en önnur platan 
sem hann gaf út eftir að hafa yfirgefið 
bræður sína í Jackson Five. Platan naut 
svo mikilla vinsælda að hún varð mest 
selda platan í heiminum. Á plötunni 
voru mörg þekktustu laga hans eins 
og Thriller, Beat it og Billie Jean.

Upptökur á plötunni fóru fram í 
Westlake-hljóðverinu í Los Angeles og 
naut Jackson aðstoðar Quincy Jones 
við verkið. Upptökur hófust í apríl 
1982 en þeim var lokið í nóvember 
sama ár.

Michael Jackson samdi sjálfur fjögur 
af þeim lögum sem voru á plötunni. 
Á alfræðivefnum Wikipedia segir að á 
einu ári hafi Thriller orðið mest selda 
plata sögunnar, en 65 milljónir eintaka 
seldust. Platan vann til átta Grammy-
verðlauna árið 1984. - jhh
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Michael Jackson gefur út Thriller

Thriller Michael Jackson

Krakkarnir fengu að bregða á leik í gervi Línu um helgina. FréTTabLaðið/NorræNa Húsið

Persónurnar sem þau hafa 
skapað eru allar vinir okkar 
hvort sem við erum stelpur eða 
strákar, ung eða gömul.

Merkisatburðir
1874 Winston Churchill fæðist.
1900 Oscar Wilde lætur lífið.
1939 Rússar hefja innrás í Finnland og gera loftárásir á Helsinki. 
Vetrarstríðið er hafið.
1982 Michael Jackson gefur út aðra sólóplötu sína, Thriller. Thriller 
er mest selda plata allra tíma.
1995 Fyrra Persaflóastríðinu lýkur formlega.
1990 Magnus Carlssen heimsmeistari í skák fæðist.
2007 Kárahnjúkavirkjun var gangsett.
2013 Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins til-
kynnir um aðgerðir til lækkunar á höfuðstól húsnæðislána.
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BLACK FRIDAY
MON
CYBER

Veldu hvaða lit þú vilt 
á Facebook síðunni 
okkar.  Gefum einn 
að verðmæti 148.995 
á mánudag.

SÍÐASTI DAGUR 
TILBOÐSHÁTÍÐAR Í DAG 10-18

4 DAGA SÓTSVÖRT
TILBOÐSHÁTÍÐ Í TÖLVULISTANUM

TILBOÐIN GILDA ÚT MÁNUDAG 
EÐA MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. 

3TB FLAKKARI
TRAUSTUR SEAGATE 

FLAKKARI FYRIR GÖGNIN

ÞRÁÐLAUS HEIMILISPRENTARI 
FRÁBÆR HEIMILISPRENTARI 

FRÁ EPSON

ÞRÁÐLAUS STÝRIPINNI 
VIRKAR BÆÐI FYRIR 

PC OG XBOX 360

8” LÚXUS ZENPAD
INTEL ATOM OG POWER CASE 
TASKA MEÐ AUKARAFHLÖÐU

34.995
49.995

17.995
24..995

6.995
12.995

AÐEINS HLUTI 
TILBOÐANNA !

10-40.000 KR. AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM FARTÖLVUM ! 

-35%
25 stk.

-46%
35 stk.

-28%
40 stk.

-30%
20 stk.

12.995
19.995

GEFUM 
iPAD PRO !

-33%
25 stk.

21.995
32.995

JUMPING SUMO DRÓNI
MYNDAVÉLADRÓNI SEM KEYRIR 

UM OG GETUR HOPPAÐ

-33%
60 stk.

7.995
11.995

1TB HARÐUR DISKUR
BRJÁLAÐ VERÐ FYRIR 1TB 

HÁGÆÐA SEAGATE DISK

FSP RAIDER AFLGJAFI
TRAUSTUR SILVER AFLGJAFI 

Á ÓTRÚLEGU VERÐI

-38%
60 stk.

7.995
12.995

-33%
75 stk.

-58%
20 stk.

9.995
14.995

4.995
11.995

1TB SEAGATE 2,5” VASAFLAKKARI
TRAUSTUR OG NETTUR FLAKKARI 

TIL AÐ FERÐAST MEÐ

64GB ULTRA MINNISLYKILL
HRAÐVIRKUR  64GB 

MINNISLYKILL MEÐ USB3.0

10.000 MAH FERÐARAFHLAÐA
HLEÐSLURAFHLAÐA FYRIR 

SÍMA OG RAFHLÖÐUR

-38%
25 stk.

4.995
7.995

3D SJÓNVARPSFLAKKARI
FLAKKARI SEM GETUR LÍKA 
SPILAÐ ÞRÍVÍDDARMYNDIR

-43%
40 stk.

19.995
34.995



Skák  Gunnar Björnsson
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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.

ÞÓR HF

ÞÓR HF
Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða:
 
www.thor.is

HITABLÁSARAR
Þessir einu sönnu gæða hitablásarar.  

Bjóðum úrval alvöru hitablásara bæði fyrir  
gas og diesel/steinolíu. 

Eigum líka hitastilla fyrir MASTER hitablásara.  
Viðurkennd viðgerða- og varahlutaþjónusta.

365.is
Sími 1817

FÁRÁNLEGA
FLOTTUR PAKKI

Vandað sjónvarpsefni og fjarskipti á frábæru verði
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli
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veðurspá Mánudagur

Norðan 10-18 m/s og snjókoma fyrir norðan í dag og er útlit fyrir að hún verði nokkuð þétt í 
kringum Tröllaskaga. Hægari vindur sunnanlands og að mestu léttskýjað, en líkur á dálitlum 
éljum síðdegis og undir kvöld. Áfram kalt í veðri.

Hugsa sér... að þér 
hafi tekist að heilla 
mig upp úr skónum 
með þessu nefhára- 
yfirvaraskeggi 
á sínum 
tíma.

Já... ég 
vona samt 

að þetta 
haldist 

bara okkar 
á milli. 

Sjálfsagt ástin 
mín, alveg 
sjálfsagt!

Elsssssa 
mín

Í alvöru?!

Æi, ég gæti 
reyndar hafa 
misst þetta 
út úr mér við 

Jón í sím-
anum áðan...

Nei 
svona í 
alvöru?!

...og kannski 
getur verið 

að hann 
hafi verið á 

barnum.

Hei! Hei! 
Má ég 

aðeins 
sjá 

þessi 
hár!!

Ég er svoooooooooooooooooo þreyttur.

Þú ættir kannski að 
hvíla þig meira.

Gjafapappír?! Af hverju 
selja þau ekki súkkulaðið 

eins og síðast?!

Æi. 
Pappírinn 
er mjög 

gagnlegur...

En ég virkilega 
fílaði þetta 
súkkulaði.

 Allir fíluðu 
þetta súkkulaði.

En af 
hverju?!

Vegna þess að pilates 
mömmurnar í bekknum 

færðust alltaf upp um tvær 
buxnastærðir á tímabilinu.

LÁRÉTT
2. skák
6. gjaldmiðill
8. titill
9. pili
11. ekki
12. sjokk
14. gana
16. tveir eins
17. goð
18. eyrir
20. átt
21. krakki

LÓÐRÉTT
1. listi
3. frá
4. lausn
5. slit
7. rákir
10. mas
13. tækifæri
15. megin
16. draup
19. kyrrð

LÁRétt: 2. tafl, 6. kr, 8. frú, 9. rim, 11. ei, 12. áfall, 
14. flasa, 16. ll, 17. guð, 18. aur, 20. na, 21. krói.
LÓðRétt: 1. skrá, 3. af, 4. frelsun, 5. lúi, 7. rifflur, 
10. mal, 13. lag, 15. aðal, 16. lak, 19. ró.

Hermann Aðalsteinsson missti af 
laglegri vinningsleið gegn Tómasi 
Veigari Sigurðarsyni á 15 mínútna 
móti Hugins.
Hvítur á leik
Hermann missti af vinnings-
leiðinni 1. Hxa7+ Kxa7 2. Ha1#. 
Tómas vann skákina jafnframt 
því sem hann varð sigurvegari 
mótsins.
www.skak.is  Hraðkvöld hjá 
Hugin í kvöld.
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10% AF ÖLLUM VÖRUM • OPIÐ 10-19

10%
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM VÖRUM Í 

VERSLUN OG EINNIG Á 

WWW.TOLVUTEK.IS

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

AÐEINS
Í DAG!

MÁNUDAGINN 
30. NÓV
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KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 3D KL. 5:50
THE GOOD DINOSAUR ENSKT TAL 2D KL. 8
SOLACE   KL. 8 - 10:20
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 10:20
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 5:30

GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:50
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 3D KL. 5:50
THE GOOD DINOSAUR ENSKT TAL 2D KL. 5:50 - 8 - 10:10
SOLACE   KL. 8 - 10:20
SOLACE VIP   KL. 5:50 - 8 - 10:10
STEVE JOBS   KL. 8 - 10:40
SCOUTS GUIDE   KL. 8
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 10:10
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 5:30
EVEREST 2D   KL. 5:30 - 8 - 10:40

GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:40
SOLACE   KL. 5:40 - 8 - 10:20
SPECTRE   KL. 6 - 8 - 9 - 10:10
SCOUTS GUIDE   KL. 11
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 8
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 5:40

GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:50
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 3D KL. 5:50
THE GOOD DINOSAUR ENSKT TAL 2D KL. 8
SOLACE   KL. 8 - 10:20
SPECTRE   KL. 5:20 - 8:30 - 10:10

BRIDGE OF SPIES  KL. 7
THE NIGHT BEFORE  KL. 8
HUNGER GAMES 3D  KL. 10:10
SPECTRE   KL. 10:10

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

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


DAILY MIRROR


GUARDIAN


THE TIMES


THE TELEGRAPH


TIME OUT LONDON

COLIN FARRELLANTHONY HOPKINS

BÍÓVEFURINN


Frá þeim sömu og færðu okkur


THE WRAP


THE PLAYLIST


LOS ANGELES TIMES


THE NEW YORK TIMES

g færðu okkurg færðu okkur

Macbeth IS SUB   20:00
Veðrabrigði   20:00
Glænýja Testamentið IS SUB   22:15

Dheepan IS SUB   17:45
45 Years IS SUB   18:00, 22:00
Stúlkurnar á Kleppj.   18:00
The Program IS SUB   20:00

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Nýtt
NÚ Í HEIMILISPAKKNINGU

PI
PA

R\
TB

W
A

 - 
SÍ

A

HUNGER GAMES 4 2D 5:15, 8
THE NIGHT BEFORE 8, 10:45
GÓÐA RISAEÐLAN 2D 5:15
SPECTRE 6, 9

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

Dansverk
Hvað?  This Conversa-
tion is Missing a 
Point
Hvenær?  20.30
Hvar?  Tjarnarbíó
Aukasýning, og 
jafnframt loka
sýning, á kómíska 
dansverkinu This 
Conversation is Missing a 
Point eftir Berglindi Rafnsdóttur 
og Unni Elísabetu Gunnars
dóttur fer fram í kvöld. Í This 
Conversation is Missing a Point 
er brugðið á leik með mannleg 
samskipti og misskilning. 
Sýningin fer að hluta fram á 
bullmáli. Sérstakt leikhússpjall 
verður við dansarana að sýningu 
lokinni. Boðið verður upp á 
piparkökur og frábær tilboð á 
barnum. Miðasala í Tjarnarbíói 
og á Midi.is. 

Bragi Valdi-
mar Skúlason 

fer yfir jóla-
sagnfræðina.

Unnur Elísabet 
Gunnarsdóttir og 

Berglind Rafns-
dóttir dansarar 

sýna í Tjarnarbíói 
í kvöld.

Erindi
Hvað?  Með eldfjall í bakgarðinum. 
Jarðvegseyðing og byggðaþróun í 
nærsveitum Heklu
Hvenær?  17.15
Hvar?  Askja, N- 132 í húsi náttúru-
vísinda við Háskóla Íslands
Landfræðingurinn Friðþór Sófus 
Sigurmundsson flytur erindi á 
vegum Hins íslenska náttúru
fræðifélags (HÍN) um rannsóknir 
sínar á áhrifum eldvirkni á byggð 
á Ísland. Aðgangur að fræðslu
erindum HÍN er ókeypis og allir 
velkomnir.

Hvað?  Loftslagsbreytingar – hvert 
stefnum við?

Hvenær?  12.00
Hvar?  Iðnó
Hvert stefnir Ísland í 
umhverfismálum? Guðni 
Elíasson heldur erindi á 

fundinum, og verða pall
borðsumræður að lokinni 

framsögunni. Þar munu sitja 
Svandís Svavarsdóttir, Katrín 
Júlíusdóttir, Róbert Marshall og 
Árni Finnsson. Er það Vinstri
hreyfingin – grænt framboð sem 
stendur fyrir viðburðinum.

Hvað?  Jólavættir – Fjölbreytt flóra 
sagnahefðarinnar
Hvenær?  17.15
Hvar?  Borgarbókasafnið Spönginni
Mun Bragi Valdimar Skúlason flytja 
erindi um jólavættirnar sem finna 
má í íslenskri sagnahefð, og hvern
ig best sé að lífga upp á aðventuna 
með sögum og hefðum sem ekki 
eru eins rótgrónar í menningu 

okkar og aðrar. Allir 
hjartan

lega vel
komnir.
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LAUGARDAGINN 5. DES.

HEFST 13. DESEMBER

MAGNÚS JÓNSSON
STEINUNN ÓLÍNA ÞORSTEINSDÓTTIR 

SUNNUDAGINN  6. DES.

MÁNUDAGINN  14. DES.

FIMMTUDAGALAUGARDAGA

FIMMTUDAGINN  17. DES. LAUGARDAGA

JAMIE’S 
CRACKING 
CHRISTMAS

FIMMTUDAGINN 3. DES.

SUNNUDAGA

FÖSTUDAGA

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

MIÐVIKUDAGA

Bíómyndir
allan sólar-
hringinn

Sígildar
þáttaraðir

á Gullstöðinni

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.

365.is
Sími 1817

Skemmtipakki 365

DÁSAMLEGUR
Í DESEMBER

*Fylgir öllum tilboðspökkum 365.

 ENDALAUST TAL
1 GB Í GSM* 

1.990 kr. 



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 Á uppleið 
11.15 Besti vinur mannsins 
11.45 Dulda Ísland 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.20 American Idol 
15.05 Dallas 
15.50 Pretty Little Liars 
16.35 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
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 The Goldbergs  Gaman-
þáttaröð sem gerist á níunda áratug 
síðustu aldar og fjallar um fjöruga 
fjölskyldu sem er ekki alveg eins og 
fólk er flest. Sögumaðurinn er 11 ára 
sem tekur allt sem fram fer á heimil-
inu upp á myndbandsupptökuvél. 
19.50 Grand Designs 
20.45 Proof 
21.25 The Knick 
22.25 The Leftovers 
23.20 Empire 
00.05 The Big Bang Theory 
00.30 Public Morals 
01.15 Last Week Tonight With John 
Oliver 
01.45 Bones 
02.30 Forever 
03.15 The Armstrong Li 
05.15 The Middle 
05.40 Fréttir

17.15 Project Runway 
18.00 Pretty Little Liars 
18.45 One Born Every Minute 
19.30 Who Do You Think You Are? 
20.15 Hell's Kitchen
21.00 My Dream Home  Stór-
skemmtilegir þættir með tvíbura-
bræðrunum Drew Scott og Jo-
nathan Silver Scott en þeir hjálpa 
pörum að finna, kaupa og gera upp 
draumafasteignirnar.
21.45 The Mysteries of Laura 
22.30 Vampire Diaries 
23.10 Witches of East End 
23.55 Who Do You Think You Are? 
00.35 Hell's Kitchen 
01.20 My Dream Home 
02.05 The Mysteries of Laura 
02.50 Vampire Diaries 
03.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

11.00 Inside Job 
12.50 Yes Man 
14.35 To Rome With Love 
16.30 Inside Job 
18.20 Yes Man
20.05 To Rome With Love 
 Skemmtileg mynd frá 2012 sem 
Woody Allen leikstýrir auk þess 
sem hann leikur í myndinni. Meðal 
annarra leikara eru Alec Baldwin, 
Roberto Benigni, Penélope Cruz, 
Judy Davis, Jesse Eisenberg, Ellen 
Page og Alison Pill. Hér tvinnar 
Woody Allen saman fjórar sögur 
um ástir og ævintýri nokkurra ein-
staklinga í hinni eilífu borg, Róm 
á Ítalíu.
22.00 Argo
00.00 Her  Dramatísk mynd með 
gamansömu ívafi sem gerist í ná-
inni framtíð með Joaquin Phoenix, 
Amy Adams og Scarlett Johans-
son í aðalhlutverkum. Myndin 
fjallar um einmana rithöfund sem 
finnur ástina á hinum ólíklegasta 
stað, í nýrri tegund af stýriforriti í 
símanum hans sem er sagt að sé 
hannað til að mæta öllum þörfum 
notandans … og það eru engar ýkjur.
02.05 Appaloosa 
04.00 Argo

17.15 Ísþjóðin með Ragnhildi 
 Steinunni 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.54 KrakkaRÚV 
17.55 Hvolpasveitin 
18.18 Loppulúði, hvar ertu? 
18.31 Skúli skelfir 
18.42 Chaplin 
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 Þerrið aldrei tár án hanska 
23.20 Þerrið aldrei tár án hanska 
00.20 Þerrið aldrei tár án hanska 
01.20 Kastljós 
01.50 Fréttir 
02.05 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil 
09.00 Kitchen Nightmares 
09.50 Secret Street Crew 
10.40 Pepsi MAX tónlist 
13.25 Cheers 
13.50 Dr. Phil 
14.30 The Office 
14.55 Top Gear 
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

17.30 The Big Bang Theory 
17.55 Friends 
18.15 New Girl 
18.40 Modern Family 
19.05 Super Fun Night 
19.30 Sjálfstætt fólk 
20.05 Eldsnöggt með Jóa Fel 
20.40 Sisters 
21.30 Klovn 
22.00 The 100 
22.40 Dallas 
23.25 Fringe 
00.10 Super Fun Night 
00.30 Sjálfstætt fólk 
01.05 Eldsnöggt með Jóa Fel 
01.35 Sisters 
02.20 Klovn 
02.45 The 100 
03.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.00 European Tour  
11.00 Feherty 
11.45 PGA Tour  
15.50 Golfing World  
16.40 Tvöfaldur skolli 
17.15 PGA Tour - Highlights 
18.10 Champions Tour Highlights 
19.05 Presidents Cup  
21.10 Golfing World  
22.00 LPGA Tour 2015

07.30 Premier League 
10.30 Premier League 
12.10 Premier League 
13.50 Premier League 
15.30 Premier League 
17.10 Enska 1. deildin 
18.50 Football League Show
19.20 Premier League 
21.00 Messan
22.15 Premier League 
23.55 Football League Show
00.25 Messan

08.30 UEFA Europa League
10.15 Spænski boltinn 
12.00 UEFA Champions League
13.40 Dominos deild kvenna
15.10 NFL 
17.30 Meistaradeild Evrópu – 
fréttaþáttur
17.55 Sassuolo og Fiorentina  BEINT
19.55 Napoli og Internazion  BEINT
22.00 Spænsku mörkin 
22.30 Markaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu í handbolta
23.00 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta 
00.20 UFC Unleashed

Fáðu þér áskrift á 365.is

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

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
ARGO
Myndin gerist árið 1980 þegar 
bylting var gerð í Íran og 
starfsmenn bandaríska 
sendiráðsins voru teknir í 
gíslingu.

 | 20:40
PROOF
Vandaðir dramaþættir um 
lækni sem rannsakar hvað 
gerist eftir að fólk kveður 
þennan heim. Aðalhlutverk 
leikur Jennifer Beals.
 

 | 19:50
GRAND DESIGNS
Kevin McCloud fylgir útvöldu 
fólki eftir við að byggja drauma-
húsið og þar er drifkraftur og 
framúrstefnulegur arkitektúr 
allsráðandi.

 | 22:25
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.

 | 21:00
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.

ÓSKARSVERÐLAUNAMYND

07.00 Ævintýri Tinna 
07.23 Ofurhundurinn Krypto 
07.47 Töfrahetjurnar 
08.00 Lína langsokkur 
08.25 Ljóti andarunginn og ég 
08.47 Ævintýraferðin 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
09.45 Doddi litli og Eyrnastór 
09.55 Tommi og Jenni 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 UKI 
10.54 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
11.00 Ævintýri Tinna 
11.23 Ofurhundurinn Krypto 
11.47 Töfrahetjurnar 
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 Töfrahetjurnar 
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 Dino Mom
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VIÐ PÖKKUM INN JÓLUNUM

Það er búið að standa til 
lengi að koma með frum-
samið efni á heilli plötu 
en svo var bara svo margt 
annað sem knúði á,“ segir 

tónlistarmaðurinn Helgi Björnsson 
sem sendi á dögunum frá sér plöt-
una Veröldin er ný.

Talsvert langt er síðan Helgi sendi 
síðast frá sér plötu með frumsömdu 
efni en hann segist hafa ákveðið að 
sig langaði til þess að syngja lög eftir 
aðra og með því takast á við aðrar 
áskoranir en hann var vanur sem 
söngvari. Nú er komið að því að 
koma eigin efni frá sér.

„Það er alltaf rosalega gaman, það 
hefur miklu meiri vigt hjá manni. 
Það er stærri tjáning og maður kafar 
aðeins dýpra og reynir að segja eitt-
hvað sem manni finnst skipta máli 
þó að  það séu ekki endilega ein-
hverjir heims- eða heimapólitískir 
hlutir,“ segir hann og bætir við að 
á plötunni velti hann aðallega fyrir 
sér fallegum hlutum.

„Ég horfði til baka og fór í minn-
ingabankann og skoðaði hvernig 
tíminn fer með mann stundum, 
og svo líka svona rómantík og er 
aðallega að velta fyrir mér fallegum 
hlutum,“ segir hann og bætir hress 
við: „Svo varð ég náttúrulega að taka 
einn svona rokkara með. Það varð 
að vera einn svoleiðis með.“

Texta við lög sín hefur Helgi yfir-
leitt samið einn en fékk til liðs við 
sig Atla Bollason og segir hann það 

hafa verið skemmtilega nýbreytni 
og að hann hafi haft gaman af sam-
talinu. „Það er svona eins og stór-
meistararnir hafa gert í gegnum 
tíðina, Lennon og McCartney og svo 
framvegis og framvegis endalaust.“

Í tilefni af útgáfu plötunnar verð-
ur efnt til útgáfutónleika þar sem 
þeir Magnús Trygvason Eliassen, 
Guðmundur Óskar, Örn Eld-
járn, Tómas Jónsson og Samúel 
J. Samúels son  ásamt  blásarasveit 
leika með Helga. Staðsetningu tón-
leikanna verður haldið leyndri til 
hádegis sjálfan tónleikadaginn.

„Þetta var ákveðið með mjög 
stuttum fyrirvara þannig við 
ákváðum að sveipa þetta svolítilli 
dulúð,“ segir Helgi dularfullur og 
bætir við: „Það hefur alltaf verið 
smá svona stríðni í mér, mér finnst 
það skemmtilegt element svo lengi 
sem fólk finnur ekki fyrir því á nei-
kvæðan hátt andlega eða líkam-
lega.“ Hann gefur þó upp að tónleik-
arnir verði haldnir einhvers staðar 
í 101 Reykjavík og fara þeir fram 
næstkomandi fimmtudag og hefjast 
klukkan 21.00. gydaloa@frettabladid.is

Hinn eini sanni Helgi Björnsson sendi á dög-
unum frá sér plötuna Veröldin er ný eftir 
dágóða bið. Útgáfutónleikarnir verða svo 
haldnir á háleynilegum stað í 101 Reykjavík.

fallega hluti
Fjallar aðallega um
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Lífið
Grunnurinn 
lagður 
í maí í 
Barcelona
„Þegar Helgi gerði 
Ég fer á Land 
Rover frá Mývatni 
á Kópasker-lagið 
hringdi hann í mig. 
Ég hef unnið að 
textum með 
Hjaltalín og ég 
hugsa að Guð-
mundur Óskar hafi 
bara stungið upp 
á mér. Við gerðum 
þetta eina lag og 
það vakti líka svona 
stormandi lukku,“ 
segir Atli og hlær.

Í kjölfarið var 
svo ákveðið að 
vinna saman að 
frekari texta-
smíðum saman og 
héldu Atli og Helgi 
til Barcelona. „Við 
fórum í viku til 
Barcelona þar sem 
við töluðum um 
efni laganna, mát-
uðum alls konar 
hluti og byrjuðum 
að skrifa.“

Guðmundur, Örn, Helgi, 
Atli og Tómas eru  
býsna spenntir fyrir  
útgáfuteitinu. 

FréTTAblAðið/AnTonbrink

Ég horFði til baka 
og Fór í minninga-

bankann og skoðaði hvernig 
tíminn Fer með mann stund-
um, og svo líka svona róman-
tík og er aðallega að velta 
Fyrir mÉr Fallegum hlutum.
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FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

ÞÚ FINNUR RÉTTA
RÚMIÐ HJÁ OKKUR

V E R Ð  F R Á

581.500 K R.  

S T I L L A N L E G T  R Ú M
Tvær Infinity heilsudýnur, 
90 x 200 cm.

 15% A F S L ÁT T U R

S E R TA  R OYA LT Y
H E I L S U R Ú M
Stærð: 180 x 200 cm.

299.000 K R.*  
359.900 K R.  * Aukahlutur á 

mynd: höfuðgafl

 D Á S A M L E G  J Ó L A G J Ö F 
 F Y R I R  Þ R E Y T TA  FÆ T U R

H E I L S U I N N I S KÓ R

Heilsuinniskórnir sem laga sig 

að fætinum og dreifa þyngd 

jafnt um hann. Komnir aftur! 

3.900 K R.     1  PA R

6.980 K R.     2  P Ö R

9.900 K R.     3  P Ö R

T E M P U R  O R I G I N A L

Þessi veitir góðan stuðning.  

Hentar vel þeim sem sofa 

á hlið. 

T E M P U R  C L O U D  C O M F O R T

Tilvalinn fyrir þá sem  

vilja Tempur stuðning  

en mýktina líka.

18.900 K R.  24.875 K R.  

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 31. desember halda þessum kjörum í eitt ár. 

Fáðu þér áskrift í 
síma 1817 eða á 365.is

FÁÐU STÖÐ 3 
Á BETRA VERÐI 
Í VETUR

STÖÐ 3
 +ENDALAUST TAL

+1 GB Í GSM  
1.990 kr.
til 31. desember*

Ég er að fara að senda frá 
mér lag sem fer beint 
á Youtube og Spotify 
og ég stefni á að það 
verði komið fyrir jól,“ 

segir Sara Pétursdóttir eða Glowie 
eins og hún kallar sig. Hún segir þó 
ekki um jólalag að ræða þó að tíma
setningin hefði vissulega boðið upp 
á slíkt, og sjálf sé hún reyndar heil
mikið jólabarn, enda jólin hennar 
uppáhaldstími.

„Lagið heitir One Day og er runn
ið undan rifjum StopWaitGo, líkt og 
fyrri lögin mín,“ útskýrir  Glowie. 
Spurð um hvers konar lag One 
Day sé svarar hún því til að um sé 
að ræða rólegt lag. „Ég myndi segja 
að lagið snúist svolítið um stöðuna 
sem ég er í akkúrat núna í tónlist
inni og hvernig ég sé draumana 
mína og markmið í lífinu,“ bætir 
hún leyndar dóms full við og fer ekki 
frekar út í þá sálma.

Hefur Glowie í nægu að snúast 
líkt og ansi margir íslenskir tón
listarmenn á þessum tíma árs. „Ég 

mun syngja með Stefáni Hilmars
syni á tónleikum og kem fram á 
tónleikum Fíladelfíukirkjunnar,“ 
útskýrir Glowie. Hún ætlar þó ekki 
að tapa sér í vinnu, heldur gefa 
sér tíma til að bregða sér af bæ og 
hyggst eyða jólunum í Barcelona og 
taka þannig stórt skref út fyrir þæg
inda rammann.

„Ég er rosalega mikið jólabarn og 
hef aldrei áður verið fjarri fjölskyld
unni minni um jólin. En nú ætla ég 
að fara út með fjölskyldu kærastans 
míns og heimsækja systur hans. Ég 
stefni því á að fara á indverskan 
veitingastað á aðfangadagskvöld,“ 
útskýrir Glowie einlæg og skýtur 

að: „Það er mjög spennandi að fara 
út og gera eitthvað nýtt, en ég verð 
samt að viðurkenna að ég er mjög 
vanaföst og heimakær svo þetta 
verða líklega svolítið skrýtin jól. 
Ekki bara vegna þess að ég verð ekki 
heima, heldur líka vegna þess að ég 
verð ekki umkringd snjó heldur 
pálmatrjám.“ En skyldi kærastinn 
þá ekki hafa þurft að hafa mikið 
fyrir því að fá hana með? „Nei, 
reyndar ekki, ég fer svo sjaldan til 
útlanda að ég stökk auðvitað strax 
á þetta,“ svarar hún og hlær.

Glowie sér tækifæri í hverju 
horni og stefnir nú þegar á að koma 
stútfull af innblæstri aftur heim 
úr jólafríinu á Barcelona. „Ég er 
frekar spennt fyrir að kanna nýjar 
slóðir. Þarna er allt annað umhverfi, 
önnur menning og þá kannski fyll
ist ég innblæstri fyrir nýtt lag,“ segir 
 Glowie, sem sjálf hefur verið iðin 
við að semja tónlist sem við eigum 
enn eftir að heyra og útilokar hún 
ekki að slíkt gæti gerst með tíð og 
tíma. gudrun@frettabladid.is

Leitar að innblæstri  
í Barcelona yfir jólin
Glowie gefur út spánýtt lag á allra næstu dögum og leitar sér svo að 
innblæstri á indverskum veitingastað á aðfangadag.

Hin eina sanna Glowie hefur í nægu að snúast áður en hún leggur land undir fót, því hún ætlar að syngja á jólatónleikum og 
gefa út lag áður en brestur á með jólum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFáN

Ég myndi segja að 
Lagið snúist svo-

Lítið um stöðuna sem Ég er í 
akkúrat núna í tónListinni 
og hvernig Ég sÉ draumana 
mína og markmið í Lífinu.
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Hauks Viðars 
Alfreðssonar

Bakþankar

Við göngum hreint til verks
og í áratugi höfum við lagt 
áherslu á hreina framleiðslu-
tækni. 90% af okkar pappír 
kemur úr nytjaskógum.

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

SUMMER GLOW

MORENA FIRM
MORENA FIRM & SUMMER GLOW

  Fullt verð 278.711 kr.

TILBOÐSVERÐ 195.098 kr.

Millistíf / Mjúk (Queen Size 153x203 cm)

Millistíf / Stíf (Queen Size 153x203 cm)
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HEILSUDÝNURNAR
MORENA FIRM OG SUMMER GLOW

Dýnurnar eru 5 svæða skiptar með 798 pokagormakerfi 
þannig að nánast engin hreyfing er á milli svefnsvæða.

Toppurinn er með þrýstijöfnunar-gelsvampi og svæða- 
skiptum gæða kaldsvampi ásamt poly-fiber fyllingu.

Kantarnir eru með stífum gæðasvampi.

Botnar eru klæddir með gæða PU-leðri. Hægt er að velja 
dökkan eða ljósan botn. Íslensk framleiðsla.

KOMDU OG KYNNTU ÞÉR ÚRVALIÐ

NÝ SENDING AF
GLÆSILEGUM
RÚMFÖTUM

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Hann er 43 ára gamall, einhleypur 
og býr hjá móður sinni. Þrátt 
fyrir að vera atvinnulaus og þar 
af leiðandi heima allan daginn 
hjálpar hann aldrei til við heimilis-
störfin. Mamma hans þrífur af 
honum, eldar ofan í hann matinn 
og vikulega fær hann vasapeninga 
sem fara að mestu í rugl. Fyrir 
nokkrum árum lenti móðir hans í 
fjárhagskröggum og þá samþykkti 
hann með semingi að fá aðeins 
minni vasapeninga en nú finnst 
honum komið nóg. Er sanngjarnt 
að það bitni á honum þó að hún 
hafi það slæmt?

„Af hverju flyturðu ekki að 
heiman?“ spyrja furðu lostnir vinir 
og vandamenn. „Ja, hvað þýðir það 
að flytja að heiman?“ spyr hann 
á móti. „Ég vil fyrst skilgreina 
það,“ segir hann og bætir því við 
að hann líti nú reyndar svo á að 
hann sé þegar fluttur að heiman. 
Hann ráði til dæmis núna öllum 
sínum „innri málum“ og meðvirk 
móðir hans tekur undir það. Hún 
getur eiginlega ekki hugsað sér 
heimilislíf án hans, enda þekkir 
hún ekkert annað.

Það sem hún hins vegar veit 
ekki er að líf án 43 ára gamla, 
hómófóbíska offitusjúklingsins 
inni á heimilinu væri betra líf. Hún 
gæti sparað gríðarlega fjármuni 
og eytt þeim í eitthvað þarfara; til 
dæmis löngu tímabærar viðgerðir 
á húsinu eða lyfin sem hún þarf 
en neitar sér um. Svo er líka alls 
ekki óhugsandi að sonurinn gæti 
vel staðið á eigin fótum og jafnvel 
fundið hamingjuna, sjálfstæður 
og engum háður. Þótt hann myndi 
eflaust emja eins og stunginn og 
heimtufrekur grís í fyrstu.

Að öðru og algjörlega ótengdu. 
Sóknargjöld eru reiknuð út frá trú-
félagsskráningu 1. desember. Þið 
þurfið því að afskrá ykkur í dag ef 
þið ætlið ekki að vera með í heilt 
ár til viðbótar.

Stunginn grís
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