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Dansað var í kringum jólatré á Árbæjarsafni í Reykjavík um miðjan dag í gær og glöddu þar íslenskir jólasveinar ungviðið. Uppákoman er hluti af 
jóladagskrá safnsins þar sem gestir geta rölt milli húsanna og fylgst með undirbúningi jólanna eins og hann var í gamla daga. Fréttablaðið/Vilhelm

Fréttablaðið í dag

skoðun Guðmundur Andri um 
kassastykki og hvað sé list. 12-13 

sport Getur Jose Mourinho 
bjargað starfinu sínu? 14

Menning Er meira fyrir sól og 
hita en vetrarstemningu. 22-25

lÍfið Fimm ungar mæður blogga 
um móðurhlutverkið. 28-30

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

Veður Fárviðri skellur á sunnan-
vert landið eftir klukkan þrjú í dag 
og um kvöldmatarleyti má búast við 
ofsaveðri eða fárviðri um land allt. 
Spá Veðurstofunnar hljóðar upp á 
mun verra veður en í síðustu viku. 

Ragnar Guðmannsson, yfirmaður 
stjórnstöðvar Landsnets, segir að 
gangi spáin eftir séu auknar líkur á 
rafmagns- og fjarskiptatruflunum á 
Suðurlandi í dag. „Það verður auk-
inn viðbúnaður hjá okkur og við 
erum að fara yfir og meta stöðuna.“

Veðurstofan varar við að snjó-
koma fylgi veðrinu og segir viðlíka 
storma einungis ganga yfir á tíu til 
tuttugu ára fresti.

Þorsteinn Jónsson, veðurfræðing-
ur hjá Veðurstofunni, segir næstu 
daga hins vegar líta mjög vel út ef 
undan er skilinn dagurinn í dag og 
þriðjudagsmorgunn. „Það verður 
þokkalegt, gott vetrarveður næstu 
daga á eftir,“ segir hann. Áfram verði 
þó kalt og engin hlýindi í vikunni.

Ólöf Snæhólm Baldursdóttir, upp-
lýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar, ráðleggur fólki að vera 
ekki á ferðinni í versta veðrinu og 

segir alls ekki eiga að fara neitt nema 
á vel búnum bílum. „Þetta snýst ekki 
alltaf um það að vera á stórum bílum. 
Oft er þetta hálka, og getur verið of 
mikill vindur. Við sáum dæmi um 
það í fyrra að mikill vindur hrein-
lega braut rúðurnar í bílunum og það 
voru tugir bíla sem skemmdust. Þá 
hjálpar manni ekki að vera á stórum 
dekkjum,“ segir hún.

Þá segir Ólöf mikilvægt að vara 
erlent ferðafólk við. „Ég myndi 
vilja biðja fólk ef það kemst í færi 
við ferðafólk að láta það vita. Það 
eru ekki allir sem hlusta á íslenskar 
fréttir og við þurfum að taka hönd-
um saman og láta fólk vita.“ – sg

Von á ofsaveðri sem 
kemur á áratuga fresti
Veðurstofa Íslands spáir fárviðri í dag. Á morgun er búist við góðu vetrarveðri. 
Slysavarnafélagið Landsbjörg biður fólk að vara erlenda ferðamenn við veðrinu.

Landsbjörg hefur á að 
skipa um fjögur þúsund 
sjálfboðaliðum sem kallaðir 
verða út eftir þörfum.

»

alþingi Fjórir þingmenn minni-
hluta í utanríkismálanefnd Alþingis 
leggja til nýja sátt um Þróunarsam-
vinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) með 
innleiðingu „írska módelsins“. 
Þingmennirnir rita Gunnari Braga 
Sveinssyni utanríkisráðherra og 
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, for-
manni utanríkismálanefndar, opið 
bréf í Fréttablaðinu í dag.

„Írar hafa alla þróunarsamvinnu 
innan utanríkisráðuneytisins – eins-
og Gunnar Bragi vill – en í sérstakri 
stofnun,“ segir meðal annars í bréfi 
þingmannanna og tekið er fram að 
með nýjum lögum sem tóku gildi 
um stjórnarráðið í júlí sé mögulegt 
að færa öll verkefni inn í ráðuneytið 
í sérstaka stofnun sem bera myndi 
nafn ÞSSÍ. „Nýju lögin eru einsog 
klæðskerasniðin fyrir sáttatillögu 
okkar.“

Einnig taka þau fram að Gunn-
ar Bragi og Hanna Birna hafi nú 
tækifæri til að leiða deilur um ÞSSÍ 
til lykta án þess að slaka á óskum 
stjórnarliða. – gló / sjá síðu 14

Þingmenn vilja  
„írska módelið“

frakkland Allt útlit var fyrir stór-
sigur Þjóðfylkingarinnar, stjórnmála-
flokks Marine Le Pen, í fyrri umferð 
héraðskosninga í Frakklandi þegar 
Fréttablaðið fór í prentun í gær-
kvöldi. Úrslit lágu þó ekki fyrir. Þá 
virtist gengi Repúblikanaflokks Nico-

las Sarkozy sömuleiðis ágætt meðan 
Sósíalistaflokkur François Hollande 
Frakklandsforseta tapaði fjölda sæta.

Útgönguspár lágu fyrir um klukk-
an sjö í gærkvöldi. Þjóðfylkingin var 
með 30 prósenta fylgi, repúblikanar 
með 27 prósent og sósíalistar 22.

Þetta er stórsigur fyrir Þjóð-
fylkinguna sem áður stýrði ekki 
neinum héruðum og afhroð fyrir 
sósíalista sem stjórnuðu 21 af 22 
héruðum.

Um er að ræða fyrri umferð 
kosninga. Seinni umferðin fer fram 

þann 13. desember. Þá er allt útlit 
fyrir að í seinni umferð muni Repú-
blikanaflokkurinn og Þjóðfylkingin 
heyja einvígi þar sem sósíalistar eru 
víðast hvar dottnir út og hvetja nú 
kjósendur sína að styðja frekar 
repúblikana. – srs

Stefnir í stórsigur þjóðernissinna í Frakklandi



SKREYTUM HÚS 
45% AFSLÁTTUR

SÁ ALLRA VINSÆLASTI

TIL JÓLA

Soffía Dögg hjá Skreytum 
hús valdi litinn

Fæst einungis í Slippfélaginu

Borgartúni 22 Rvk.      Dugguvogi 4 Rvk.      
Gleráreyrum 2 Ak. Dalshrauni 11 Hfj.

S ími :  5 8 8 8000
s l ipp fe l ag id . i s

FRÍAR
LITAPRUFUR

Það er engin tilviljun að 
Skreytum hús liturinn okkar 
er einn sá allra vinsælasti.

SamfélagSmál Kvenkyns fórnarlömb 
mansals eiga kost á öruggri neyðar-
dvöl á vegum velferðarráðuneytisins í 
Kvennaathvarfinu, segir Eygló Harðar-
dóttir, félags- og húsnæðismálaráð-
herra. Engin sérútbúin úrræði eru hins 
vegar til fyrir karlmenn og börn.

Þurfi karl á húsnæðisúrræði að 
halda er leyst úr því með dvöl á gisti-
heimili sem félagsþjónusta sveitarfé-
lags sér um eða með öðrum tryggum 
hætti í samráði við lögregluyfirvöld. 
Þetta kemur fram í svari Eyglóar á 
Alþingi við fyrirspurn frá Jóhönnu 
Maríu Sigmundsdóttur, þingmanni 
Framsóknarflokks, um eftirfylgni áætl-
unar um aðgerðir gegn mansali.

Í áætlun ríkisstjórnarinnar um 
aðgerðir gegn mansali 2013-2016 er 
velferðarráðuneytið skráð fyrir þrem-
ur þáttum. Í fyrsta lagi að tryggja að 
öllum fórnarlömbum mansals standi 
til boða líkamleg, félagsleg og sálræn 
aðstoð. Í öðru lagi að tryggja öruggt 
húsnæði fyrir öll fórnarlömb mansals 
og í þriðja lagi að skoða möguleika á að 
þróa úrræði til að bæta félagslega færni 
og andlega líðan þeirra.

Eygló segir dæmi um að fórnar-
lömb mansals hafi leitað til heilsu-
gæslustöðva og Landspítalans þar sem 
þau hafi eftir atvikum notið þjónustu 
neyðarmóttöku, geðsviðs og fæðingar-
deildar, en þau eigi aðeins rétt á heil-
brigðisþjónustu í neyðartilvikum. 

Þá segir Eygló ráðuneytið endur-
greiða félagslega ráðgjöf og fjárhagsað-
stoð fyrir brýnustu nauðsynjum.

Á vegum velferðarráðuneytis starfa 
tvö teymi sem vinna í samræmi við 
framangreindar þrjár aðgerðir. Annað 
teymið er samráðs- og samhæfingar-
teymi, en hitt er framkvæmdateymi 
sem tekur einstök mál til meðferðar. 

Síðustu tvö ár hefur verið lögð 
áhersla á fræðslu um mansal vegna 
þess að ekkert fjármagn fylgdi 
aðgerðaáætlun ríkisstjórnar gegn 
mansali. Í skýrslu bandaríska utan-
ríkisráðuneytisins frá því í sumar er 
aðgerðaleysi stjórnvalda gagnrýnt.

Sigþrúður Guðmundsdóttir, 
fræðslu- og framkvæmdastýra 
Kvennaathvarfsins, segir ekki koma 
til greina hjá athvarfinu að taka á móti 
karlmönnum eða börnum. Mæður 
geta þó dvalið með börnum sínum í 
athvarfinu en þá eru börnin á ábyrgð 
mæðra sinna. 

„Við getum ekki tekið ábyrgð á börn-

um, við höfum ekki til þess leyfi og það 
samræmist ekki okkar starfsemi. Það 
vantar góð úrræði fyrir karla og börn.“ 

Aðeins ein kona hefur dvalið í 
Kvennaathvarfinu á vegum velferðar-
ráðuneytisins síðan það gerði sam-
starfssamning við Kvennaathvarfið. 
„Árinu áður dvöldu hér margar konur 
sem voru grunuð mansalsfórnarlömb 
og þurftu margar á mikilli þjónustu að 
halda.“

Sigþrúður segir margt óljóst þótt 
nú hafi verið ákveðið að þegar grun-
ur vakni um mansal sé sett af stað 
neyðar teymi sem hugi að þörfum 
fórnarlambsins. „Það eru engir skýrir 
verkferlar til. Það er ekki hægt að 
útskýra fyrir grunuðu fórnarlambi 
mansals hvað bíður þess ákveði það 
að segja sögu sína,“ segir hún og segir 
með því hvatann til að greina frá man-
sali lítinn.  kristjanabjorg@frettabladid.is

Bara eitt fórnarlamb í 
athvarfinu síðustu 2 ár
Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra segir velferðarráðuneytið veita kven-
kyns fórnarlömbum mansals örugga neyðardvöl í Kvennaathvarfinu. Fyrir karla 
og börn sem eru fórnarlömb mansals eru engin úrræði.

Eygló Harðardóttir greinir frá því að vel-
ferðarráðuneytið endurgreiði kostnað 
sveitarfélaga af nauðsynlegri þjónustu til 
fórnarlamba mansals. Fréttablaðið/Ernir

Við getum ekki 
tekið ábyrgð á 

börnum, við höfum ekki til 
þess leyfi og það 
samræmist ekki 
okkar starf-
semi. Það 
vantar góð 
úrræði fyrir 
karla og börn.
Sigþrúður Guðmundsdóttir, fræðslu- og 
framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins

Vaxandi austanátt, fyrst sunnan til á landinu. 
Mjög hvasst og fer að snjóa sunnanlands 
síðdegis. Annað kvöld er spáð ofsaveðri eða 
fárviðri víða á landinu og þá er best að halda 
sig innandyra! Óveðrinu fylgir snjókoma, 
en talsverð slydda eða rigning á Suður- og 
Suðausturlandi. Sjá Síðu 20

Veður Lognið á undan storminum

 Í gær lögðu margir leið sína í Ártúnsbrekku í Reykjavík til að nýta snjóinn í skíðaiðkun. Jafnt ungir sem aldnir höfðu gaman af hreyfingunni eins og sjá 
má þrátt fyrir að kuldinn færi niður í sjö gráðu frost. Hlíðarfjalli var hins vegar lokað í gær og voru margir ósáttir við þá ákvörðun. Fréttablaðið/VilHElm

finnland Finnska ríkisstjórnin legg-
ur um þessar mundir drög að innleið-
ingu grunnframfærslu sem nemur 800 
evrum, jafnvirði 113 þúsu"nd íslenskra 
króna, skattfrjálst til allra í hverjum 
mánuði. Í staðinn verða allar bætur 
lagðar niður.

Samkvæmt könnun sem gerð var 
af finnsku félagstryggingastofnuninni 
sem fer með málið studdu 69 prósent 
tillöguna. Samkvæmt Bloomberg 
nemur kostnaðurinn af þessu á ári 
52,2 milljörðum evra, jafnvirði 7.400 
milljarða íslenskra króna. Lokatil-
laga verður ekki kynnt fyrir finnska 
þinginu fyrr en í nóvember á næsta ári.

Hér hafa þingmenn Pírata lagt 
fram þingsályktunartillögu um borg-
aralaun, eða skilyrðislausa grunn-
framfærslu. Hugmyndin er að leysa 
almannatryggingakerfið að langmestu 
af hólmi. Lagt var til að félagsmálaráð-
herra yrði falið að skipa starfshóp til 
að kortleggja leiðir til að tryggja öllum 
borgurum landsins skilyrðislausa 
grunnframfærslu með það að mark-
miði að styrkja efnahagsleg og félags-
leg réttindi fólks og útrýma fátækt. – sg

Finnar 
leggja til 
laun fyrir 
borgarana 

RúSSland Kirsan Iljúmtsjínov, 
forseti Alþjóðaskáksambandsins 
(FIDE), hefur ákveðið að stíga tíma-
bundið til hliðar. Georgios Makro-
poulos gegnir embættinu á meðan.

Ástæðan er refsiaðgerðir Banda-
ríkjanna gagnvart Iljúmtsjínov. 
Tengsl hans við Sýrland eru afar náin 
en honum er gefið að sök að hafa 
aðstoðað Assad Sýrlandsforseta og 
Seðlabanka Sýrlands við að flytja fjár-
magn til og frá Sýrlandi.

Iljúmtsjínov á sér skrautlega fortíð, 
en hann naut áhrifa í gegn um KGB, 
leyniþjónustu Sovétríkjanna, var góð-
vinur Muammars Gaddafi, fyrrverandi 
leiðtoga Líbíu, og trúir staðfastlega á 
tilvist geimvera og telur sig hafa verið 
numinn á brott af þeim árið 1997. – srs

Forseti FIDE 
stígur til hliðar

BRetland Yfir þúsund manns hafa 
þurft að yfirgefa heimili sín á Bret-
landi vegna stormsins Desmond 
síðustu daga. Mikið hvassviðri með 
úrkomu hefur gengið yfir England 
norðvestanvert og austurströnd 
Skotlands.

Flóð vegna veðursins eru sögð 
þau mestu í manna minnum. Í gær 
voru um 55 þúsund heimili án raf-
magns. Breski herinn aðstoðar íbúa. 
Tilkynnt hefur verið um eitt dauðs-
fall af völdum flóðanna. – gló

Þúsund þurft að 
flýja heimili sín
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Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

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

iPhone 6 16GB

104.990 kr. stgr.

iPhone 6s 16GB

124.990 kr. stgr.

64GB 134.990 kr.

iPhone 6s Plus 16GB

134.990 kr. stgr.

64GB 154.990 kr.

Apple TV 32GB

25.990 kr. stgr.

Apple TV 64GB 34.990 kr.

Polar M400 GPS sportúr

17.990 kr. stgr.

JBL Go ferðahátalari

4.990 kr. stgr.

Bose hátalari

23.990 kr. stgr.

Bíókort 5x í bíó

3.790 kr. stgr.

Nova stuðpinni

1.890 kr. stgr.

iPhone 5c 8GB

59.990 kr. stgr.

Tilboð

Í jólaskapi
með Nova!

1 GB
netnotkun

eða 1.000 kr. 
á mán. í 12 mán. 

fylgir

1 GB
netnotkun

eða 1.000 kr. 
á mán. í 12 mán. 

fylgir

1 GB
netnotkun

eða 1.000 kr. 
á mán. í 6 mán. 

fylgir

500 MB
netnotkun

eða 500 kr. 
á mán. í 3 mán. 

fylgir

Jóladagatal
Nova!

Á hverjum degi
til jóla!

Settu inn rétta jólavinatóninn og
skelltu þér á skauta á Ingólfssvelli!



Heildarverðmæti vinninga í desember er 107 milljónir króna
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dregið í hverri viku!

Verður 30 milljóna króna 
íbúð í jólapakkanum?
Kauptu miða á www.das.is eða í síma 561 7757.

Alþingi Fjárlagafrumvarpið fyrir 
næsta ár var tekið úr fjárlaganefnd 
um helgina. Frumvarpið er því til-
búið til annarrar umræðu með 
breytingartillögum og nefndaráliti. 
Umræður fara fram á morgun, 
þriðjudag. Með nýjustu breytingar-
tillögunum er gert ráð fyrir að 
afgangur á rekstri ríkissjóðs verði 
mun minni en þeir 15,3 milljarðar 
sem gert var ráð fyrir í upphafi.

Lagðir eru nokkrir fjármunir í 
eflingu innviða vítt og breitt um 
landið. Breytingartillögur meiri-
hlutans eru á þriðja hundrað talsins 

og því líklegast að umræður í þing-
inu verði fjörlegar og þær muni taka 
nokkurn tíma.

Vigdís Hauksdóttir er ánægð 
með þær breytingartillögur sem 
meirihluti fjárlaganefndar leggur 
til að þessu sinni. Í heildina leggur 
nefndin til fjárútlát upp á 8,8 millj-
arða króna. „Mér líst vel á þessar 
breytingar. Hér erum við að for-
gangsraða í grunnstoðir samfélags-
ins og ég tel að þingmenn geti verið 
ánægðir með hvernig til hefur tekist. 
Enn gerum við ráð fyrir hallalausum 
fjárlögum sem skiptir sköpum í að 

lækka skuldir ríkissjóðs,“ segir Vig-
dís en telur líklegt að frumvarpið 
verði rætt í þaula. „Ég sem formaður 
fjárlaganefndar vona að allir þing-
menn taki til máls í þessu mikil-
vægasta máli þingsins á hverju ári, 
sem fjárlögin eru.“

Oddný Harðardóttir, sem situr í 
minnihluta fjárlaganefndar, segir 
sárvanta fjármagn til Landspítala og 
til aldraðra. „Það sker í augu að ekki 
er gert ráð fyrir hækkun á kjörum 
eldri borgara frá 1. maí 2015 eins og 
lægstu laun gerðu. Þannig sitja aldr-
aðir eftir. Það er líka áberandi að 

það skorti fé til Landspítalans. Ekki 
eru gerðar tillögur til að bæta við fé 
vegna fjölgunar sjúklinga. Það þýðir 
í raun niðurskurð sem því nemur. 
Við þurfum engar greiningar til að 
sýna okkur þá stöðu, hún er aug-
ljós,“ segir Oddný.

Í greinargerð meirihlutans er gerð 
grein fyrir útgjaldaþróun nokkurra 
eftirlitsstofnana. Kemur í ljós að 
útgjaldaaukning stofnana frá árinu 
2007 til 2016 er 60 prósent; var 
rúmir 8,2 milljarðar árið 2007 en er 
nú 13,1 milljarður króna.
sveinn@frettabladid.is

Breytingartillögur meirihlutans 
eru á þriðja hundrað talsins
Meirihluti fjárlaganefndar hefur skilað breytingartillögum við frumvarp fjármálaráðherra til fjárlaga 2016. 
Oddný Harðardóttir, þingmaður Samfylkingar, segir vanta fé til Landspítala og kjarabóta fyrir eldri borgara.

Dæmi um breytingatillögur: 

Hér gefur að líta nokkrar af þeim 
rúmlega 200 breytingartillögum við 
fjárlagafrumvarp ársins 2016 sem 
meirihluti fjárlaganefndar leggur 
fram. Tölur sem á eftir koma vísa 
ekki til heildarfjárhæðar í hverjum 
málaflokki heldur er um að ræða 
hækkun eða lækkun á þeim fjár-
veitingum sem lagðar voru til í fjár-
lagafrumvarpinu í september.

Lagt er til í breytingartillögunum að 
Húsameistari ríkisins þurfi um 178 
milljónir fyrir árið 2016

LÍN – lánasjóður  
íslenskra námsmanna:  
490 milljónir
Lagt er til að framlag til Lánasjóðs 
íslenskra námsmanna lækki um 490 
milljónir króna vegna endurmats á 
fjárþörf sjóðsins.

RÚV: 
94 milljónir
Lagt er til í breytingum meirihlutans 
að Ríkisútvarpið fái 94 milljónum 
meira en gert var ráð fyrir í upphaf
legri útgáfu frumvarpsins.

Þróunarhjálp:  
500 milljónir
Lagt er til tímabundið framlag til 
stuðnings við alþjóðastofnanir 
og hjálparsamtök sem vinna með 
flóttafólki erlendis.

Framkvæmdasjóður 
ferðamannastaða:  
490 milljónir
Lagt er til að Fram
kvæmdasjóður ferðamannastaða 
fái tímabundna fjárheimild í eitt 
ár til uppbyggingar á innviðum 
ferðamannastaða. Ráðuneytið 
taldi upphaflega þurfa mun meira 
fjármagn en þær 490 milljónir sem 
meirihluti fjárlaganefndar vill setja í 
málaflokkinn.

Rannsóknir ferðamála:  
150 milljónir
Tímabundið framlag í eitt ár til að efla 
rannsóknir á sviði ferðamála. Gert er 
ráð fyrir að gerðir verði samningar 
um ráðstöfun þessara fjármuna til 
samræmis við forgangsröðun Stjórn
stöðvar ferðamála.

Útlendingastofnun:  
95 milljónir
Aukið framlag til að mæta auknum 
fjölda hælisleitenda og uppfylla kröfur 
um málshraða.

Fangelsismálastofnun:  
30 milljónir
Gerð er tillaga um 
hækkun á fjárheimild 
Fangelsismálastofn
unar ríkisins til að 
mæta veikleikum í 
starfsemi fangelsa.

Vegagerðin:  
100 milljónir
Hækkun framlags til að styrkja al
menningssamgöngur á höfuðborgar
svæðinu.

Fjarðarheiðargöng:  
80 milljónir.
Tímabundið framlag til Vegagerðar
innar til áframhaldandi rannsókna á 
jarðgöngum undir Fjarðarheiði.

Vegagerð í dreifðum byggðum:  
235 milljónir
Tímabundið framlag til vegagerðar í 
dreifðum byggðum. Víða á lands
byggðinni er brýnt vegna umferðar
öryggis og byggðamála að reyna að 
hraða sem mest framkvæmdum á 
tengivegum.

Uppbygging Hafna:  
400 milljónir.
Tímabundið framlag í Hafnabóta
sjóð til endurnýjunar á 
bryggjum og dýpkunar í 
lönd
unar
höfnum.

Flugvellir á landsbyggðinni:  
400 milljónir
Tímabundið framlag til að koma 
til móts við uppsafnaða þörf fyrir 
uppbyggingu á flugvöllum á lands
byggðinni og rekstur innanlands
flugs.

Fjarskiptauppbygging á  
landsbyggðinni:  
200 milljónir
Tímabundið framlag til Fjarskipta
sjóðs til viðbótar við þær 315,3 
milljónir króna sem gert er ráð fyrir 
í frumvarpinu til þess að hraða upp
byggingu fjarskiptainnviða.

Tannlækningar lífeyrisþega:  
200 milljónir
Gerð er tillaga um við
bótarheimild til tann
lækninga. Mikil aukning 
hefur verið í tannlækn
ingum lífeyrisþega milli ára og 
fjölgaði þeim um 26 prósent á 
fyrri helmingi ársins miðað við sama 
tímabil 2014.

Grynnka á biðlistum eftir 
aðgerðum: 840 milljónir.
Fjárheimild næstu þrjú ár vegna 
átaks til að stytta biðlista eftir auga
steinsaðgerðum, gerviliðaaðgerðum 
á hné, gerviliðaaðgerðum á mjöðm 
og kransæðaþræðingum.

Fæðingarorlofssjóður:  
360 milljónir.
Gerð er tillaga um 200 milljóna 
króna hækkun á fjárheimild 
Fæðingarorlofssjóðs til að mæta 
áhrifum nýgerðra kjarasamninga. 
Einnig 160 milljóna hækkun á fjár
heimild sjóðsins í ljósi endurskoð
aðrar áætlunar um útgjöld á árinu 
2015.

Húsameistari 
ríkisins:  
178,7  
milljónir

Löggæsla: 

400 milljónir
Við greiningu á lög
regluembættum 
landsins hafa komið 
fram veikleikar í starfseminni 
sem brýnt er sagt að mæta. Einn 
þeirra er hlutverk lögreglu við að 
tryggja öryggi ferðamanna.

þjóðgArðAr Þingvallanefnd hefur 
samþykkt að hefja strax undirbúning 
að veitinga- og móttökuhúsi á Hakinu.

„Í húsinu verði fullbúið og vandað 
veitingahús þar sem í boði verði úrvals 
matur og góð þjónusta, þar verði auk 
þess salur til veislu- og fundarhalda. 
Húsið rísi suðvestan við núverandi 
gestastofu þar sem víðsýni og fegurð 
Þingvalla og fjallahringsins nýtur sín,“ 
segir í fundargerð Þingvallanefndar 
þar sem þessi ákvörðun er gerð kunn 
og sagt að nú verði gerð „frumathugun 
og þarfagreining“ í samstarfi við Fram-
kvæmdasýslu ríkisins.

Fram kemur að rekstur nýja húss-
ins og aðkoma gesta eigi að nýta bíla-
stæði og aðkomuleiðir sem þegar séu 
fyrir hendi á Hakinu. „Göngustígar 
og útsýnisstaðir í grenndinni tengist 
kerfi gönguleiða fram á brún Haksins 
og niður í Hestagjár, Hallsins, gamla 
Valhallarplans og bakka Öxarár,“ segir 
áfram um málið.

Með þessari ákvörðun virðist ljóst 
að ekki verður byggð nýtt Hótel Val-
höll á reitnum þar sem hótelið stóð 
þar til það gjöreyðilagðist í eldsvoða 
í júlí 2009. – gar

Veitinghús á 
Hakinu fær 
samþykki

Á Hakinu er nú þegar þjónustuhús, 
salernisaðstaða og starfsmannahús.
FRéTTabLaðið/PjeTUR

EfnAhAgsmál Heildarfjöldi erlendra 
ferðamanna á þessu ári gæti farið í 
1.307 þúsund, samkvæmt áætlun 
Samtaka ferðaþjónustunnar. Fram 
kemur í tilkynningu að það sem af 
er ári hafi ferðamönnum fjölgað um 
30 prósent frá fyrra ári.

Ferðir Íslendinga til útlanda eru 
um þrefalt færri en útlendinga 
hingað, eða 448 þúsund. Til saman-
burðar má nefna að á tíunda ára-
tugnum komu árlega að meðaltali 
um 380 þúsund ferðamenn á sama 
tíma og um 225 þúsund Íslendingar 
lögðu land undir fót. Gert er ráð fyrir 
að gjaldeyristekjur í ferðaþjónustu 
haldi áfram að vaxa á síðasta árs-
fjórðungi ársins og nemi í ár um 368 
milljörðum króna. – gló

Heildarfjöldi 
ferðamanna um 
1,3 milljónir
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Skráning á arionbanki.is

Arion banki býður til morgunfundar um horfur 
á húsnæðismarkaði. Fundurinn verður haldinn
miðvikudaginn 9. desember í Borgartúni 19.
 
Dagskrá
 
8.15 Morgunhressing
8.30 Fundur se�ur
 
 Hvert stefnir húsnæðisverð?
 Konráð Guðjónsson, sérfræðingur í greiningardeild
 
 Kaupmá�ur og e irspurn
 Hrafn Steinarsson, sérfræðingur í greiningardeild
 
 Íbúða�árfesting og leigumarkaður
 Anna Hrefna Ingimundardó�ir, sérfræðingur í greiningardeild
 
9.30 Fundarlok
 

Allir velkomnir

Húsnæðismarkaðurinn 
- Í leit að nýju jafnvægi



– 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

379kr.
pk.

Konfekt epli í poka, 1,36 kg

379kr.
pk.

Verð áður 569  kr. pk.
Konfekt epli í poka, 1,36 kg
*Gildir til 9. desember

GILDIR
Á MEÐAN
BIRGÐIR 

ENDAST*
33%

afsláttur

v

1,36
kg

Síðumúla 16 | Opið mán - fös 8:30 - 17:00 | S: 580 3900

Falleg glös gleðja augað

Ber í Barcelona

 Baráttumaður fyrir réttindum dýra, í hópi félaga sinna úr dýraverndarsamtökunum „AnimaNaturalis“, 
heldur á spjaldi sem á stendur: „Hversu mörg líf bara fyrir kápu?“ Fólkið mótmælti notkun dýraskinns í fata-
iðnaði og vakti athygli á málstað sínum með því að leggjast saman nakið og þakið gerviblóði í Barcelona á 
Spáni í gær. NordicPhotos/AFP

Svíþjóð Eitt af átján flóttabörnum 
sem fundust fyrir helgi í yfirgefnu 
húsi í Mölndal í Svíþjóð var aðeins 
níu ára. Hin voru fjórtán til sextán 
ára gömul, að því er sænskir fjöl-
miðlar greina frá. 

Haft er eftir sænsku lögreglunni 
að ekki sé vitað um uppruna allra 
barnanna en mörg þeirra séu hins 
vegar talin vera svokölluð götu-
börn sem rætur sínar eigi að rekja 
til Marokkó^s.

Félagsmálayfirvöld í Svíþjóð lýsa 
húsinu í Mölndal sem hreysi og 
segja að þar hafi verið afar óvist-
legt, bæði óhreint og kalt. 

Þrjú barnanna eru sögð hafa 
horfið þegar starfsmenn félags-
þjónustunnar sænsku komu á 
vettvang. Lögregla er sögð hafa lýst  
eftir börnunum í kjölfarið. 

Þá er frá því greint í umfjöllun 
sænskra fjölmiðla að fíkniefni hafi 
einnig fundist á staðnum. – ibs

Átján flóttabörn  
fundust í hreysi

viðSkipti Ferðaþjónustufyrirtækið 
Reykjavík Riding Center hefur óskað 
eftir viðræðum við Reykjavíkurborg 
um kaup á Reiðhöllinni í Víðidal. 
Þetta kemur fram í bréfi sem sent 
var borgarráði og skrifstofu eigna og 
atvinnuþróunar.

Reykjavíkurborg auglýsti á dög-
unum fjölmargar fasteignir til sölu. 
Þar á meðal var Reiðhöllin. Reykjavík 
Riding Center hefur starfað í fjögur ár, 
býður hestaferðir fyrir ferðamenn og 
er með aðstöðu í gamla dýraspítal-
anum í Víðidal.

Andrés Pétur Rúnarsson, eigandi 
Reykjavík Riding Center, segir að fyrir-
tækið gæti hugsað sér að reka svipaða 
starfsemi og í Fákaseli í Ölfusinu. Það 

yrði þá boðið upp á reglulegar reið-
sýningar fyrir ferðamenn. „Það er 
algjör óþarfi að vera að fara yfir heið-
ina, sérstaklega þegar færðin er svona 
eins og hún hefur verið, og þetta gæti 
verið mjög spennandi dæmi,“ segir 
Andrés Pétur.

Í bréfinu til Reykjavíkurborgar segir 

að Reykjavík Riding Center hafi verið 
í viðræðum við fjárfesta vegna mögu-
legra kaupa á Reiðhöllinni. Hann vill 
ekki nefna það að svo komnu máli 
hverjir þeir fjárfestar eru. „Við viljum 
sjá fyrst hvort það er alvara hjá borg-
inni að selja Reiðhöllina eða hvort 
þetta er tilfærsla á fé. Ég veit ekkert 
hvort þeir ætla að selja þetta einhverju 
eignarhaldsfélagi og leigja þetta aftur, 
hvort þetta sé þá bara eitthvert bók-
haldstrikk,“ segir Andrés Pétur.

Það sé þó vissulega búið að ræða 
málin lauslega við fjárfesta. „Eins 
og þú þekkir þá er ferðaþjónustan á 
mikilli uppleið og tiltölulega einfalt að 
fá fjárfestingu í dag.“
jonhakon@frettabladid.is

Kalla á viðræður um 
kaup á Reiðhöllinni 
Reykjavík Riding Center hefur óskað eftir viðræðum við Reykjavíkurborg um 
kaup á Reiðhöllinni í Víðidal til að bjóða upp á reiðsýningar fyrir ferðamenn.

Það er algjör óþarfi 
að vera að fara yfir 

heiðina, sérstaklega þegar 
færðin er svona eins og hún 
hefur verið.
Andrés Pétur Rúnarsson,  
eigandi Reykjavík Riding Center
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050    Tilboðsbílarnir fara

beint á Facebook!

FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK 
Notaðir bílar - Brimborg

Söludeildir eru opnar  
virka daga kl. 9-17  
og laugardaga 12-16.

 Brimborg tekur allar tegundir bíla uppí     Hagstætt uppítökuverð     Allt að 90% fjármögnun í boði, ræddu við ráðgjafa

NOTAÐIR BÍLAR 
 TIL SÖLU Gerðu góð kaup á notuðum bíl  

Mikið úrval gott verð

Skoðaðu úrvalið á
   notadir.brimborg.is

TILBOÐ 3.695.000 kr. 
Mazda6 Vision FAB51
Skráður maí 2014, 2,2TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 50.000 km. Í ábyrgð. 
Verð 3.790.000 kr.

VERÐ 2.880.000 kr.
Citroën Berlingo Multispace HSH32
Skráður mars 2015, 1,6TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 20.000 km. Í ábyrgð.

TILBOÐ 1.890.000 kr.
Hyundai Santa Fe RH532
Skráður maí 2006, 2,2TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 178.000 km. 
Verð 2.190.000 kr.

VERÐ 2.290.000 kr. 
Mazda3 Advance KLP79
Skráður mars 2013, 1,6i bensín, beinskiptur
Ekinn 51.000 km. Í ábyrgð. 

TILBOÐ 3.390.000 kr. 
Ford Kuga Titanium S AWD FAJ42
Skráður apríl 2013, 2,0TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 100.000 km. 
Verð 3.690.000 kr.

VERÐ 2.150.000 kr.
Mazda2 Takara EPE27
Skráður október 2014, 1,3i bensín, beinskiptur
Ekinn 10.400 km. Í ábyrgð. 

TILBOÐ 4.390.000 kr.
Ford Kuga Titanium AWD VDY51
Skráður júní 2014, 2,0TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 94.000 km. Í ábyrgð. 
Verð 4.650.000 kr.

TILBOÐ 3.650.000 kr. 
Suzuki Grand Vitara ZRJ19
Skráður febrúar 2013, 2,4i bensín, beinskiptur
Ekinn 63.000 km. 
Verð 3.950.000 kr.

TILBOÐ 4.090.000 kr.
Audi A4 Avant REV00
Skráður júní 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 47.000 km. 
Verð 4.590.000 kr.

TILBOÐ 9.045.000 kr.
Ford Explorer Limited YGL65
Skráður maí 2014, 3,5i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 25.500 km. Í ábyrgð.
Verð 9.690.000 kr.

VERÐ 690.000 kr. 
Citroën C4 Comfort OL274
Skráður apríl 2005, 1,6i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 147.000 km. 

TILBOÐ 2.590.000 kr. 
Ford Focus Trend HUY67
Skráður mars 2013, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 56.000 km. 
Verð 2.690.000 kr.

Notaðirbílar_bilar_5x38_20150112_TEMP.indd   1 4.12.2015   13:48:07
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Finndu okkur  
á facebook

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

www.volkswagen.is

Nýr Volkswagen Caddy kostar frá: 2.760.000 kr. (án vsk. 2.225.806 kr.)

www.volkswagen.is

AtvinnubílarHEKLA býður gott úrval atvinnubíla og góða þjónustu.

Nýr Caddy!

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

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

Sjávarútvegur Félag atvinnurek-
enda og Samtök fiskframleiðenda 
og útflytjenda lýsa undrun yfir 
því að Sigurður Ingi Jóhannsson 
sjávarútvegsráðherra „hafi kosið 
að aðhafast ekkert til að hrinda 
tilmælum Samkeppniseftirlitsins 
í framkvæmd“. Þetta segir í bréfi 
samtakanna til ráðherra þar sem 
þau kalla eftir afstöðu hans.

Álit Samkeppniseftirlitsins sem 
vísað er til er frá árinu 2012 og fjallar 
um samkeppnisstöðu útgerða sem 
ekki stunda fiskvinnslu og fisk-
vinnslufyrirtækja sem ekki stunda 
veiðar gagnvart útgerðum sem 
stunda veiðar og vinnslu.

Í áliti Samkeppniseftirlits segir 
meðal annars að samkeppnishindr-
un felist í því að einungis sé heimilt 
að framselja aflaheimildir á milli 
aðila sem eiga og reka fiskiskip. Í 
bréfinu segir að það fyrirkomulag 
valdi því að aðilar sem stunda ein-
ungis fiskvinnslu séu í verri aðstöðu 

en lóðrétt samþættar útgerðir til að 
verða sér úti um hráefni.

Samkeppniseftirlitið mæltist árið 
2012 til þess að sjávarútvegsráð-
herra beitti sér fyrir breytingum á 
fyrirkomulaginu, meðal annars því 
að heimildir til kvótaframsals yrðu 
auknar.

„Aðgerðaleysið er vonandi ekki 
til marks um að stjórnvöldum 
standi á sama um samkeppnis-
hindranir í sjávarútveginum og 
horfi fram hjá þeirri augljósu stað-
reynd að ekki sitja öll sjávarútvegs-
fyrirtæki við sama borð,“ segir í 
bréfinu. – þea

Ráðherra hrindi tillögum í framkvæmd

Fiskvinnsla á Tálknafirði. FréTTablaðið/Egill

Skólastjórar styðja ekki 
slæðubann

1 NOregur Skólastjórar í Ósló 
styðja ekki hugmynd varafor-

manns Verkamannaflokksins, Hadia 
Tajik, um bann við notkun höfuð-
slæðu í grunnskólunum. Hún sagði að 
skólastjórar myndu ekki sætta sig við 
að átta til níu ára stelpur kæmu dag-
lega í pínupilsi og á háum hælum. Það 
sama ætti að gilda um höfuðslæðuna. 
Skólastjórar sem norska ríkisútvarpið 
ræddi við sögðu notkun slæðu ekki 
vandamál.

Ósáttir nemar hóta 
kaffileysi

2 SvÍÞjÓÐ Ákvörðun um að jólaöl 
yrði ekki borið fram með sérstakri 

jólamáltíð í skólunum í Umeå vakti 
hörð viðbrögð nemenda. Í aðsendri 
blaðagrein sögðu nemendur það ekki 
nýtt að þeir fengju sykur í skólanum. 
Hann væri bæði í tómatsósu og sultu. 
Bentu nemendur á að þegar þeir yrðu 
eldri gætu þeir tekið ákvörðun um að 
ekkert kaffi yrði á öldrunarheimilum 
og vildu þeir málamiðlun.

Spekileki vegna  
niðurskurðar

3 FINNLaND Finnland á á hættu 
spekileka vegna krafna um niður-

skurð í háskólunum. Formaður pró-
fessorafélagsins í Finnlandi, Kaarle 
Hämeri, gerir ráð fyrir að toppvís-
indamenn hafi þegar verið búnir að 
ákveða sig en að sparnaðarstefna 
stjórnvalda hafa virkað eins og stökk-
bretti, að því er Hufvudstadsbladet 
greinir frá. Verst þykir að missa unga 
vísindamenn.

NOrÐurLöNDIN

1 2
3
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Við kynnum Mitsubishi L200, vinnuþjarkinn sem er svo mörgum Íslendingum að góðu kunnur. Þú �nnur
varla sterkbyggðari og áreiðanlegri bíl. Svo er hann svo notadrjúgur að er�ð verkefni munu bara gleðja hann. 
Nú er hann kominn með nýtt útlit, aukið rými og meiri snerpu. Komdu og prófaðu nýjan L200.

FYRIR HUGSANDI FÓLK
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

Mitsubishi L200 Intense 
6 gíra beinskiptur, fjórhjóladri�nn frá:

6.890.000 kr.
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Til hamingju, Þóra, með  
verðskuldaða tilnefningu til  

Fjöruverðlaunanna, bókmennta-
verðlauna kvenna

„Stílhrein og nístandi sár.“
V i g d í s  G r í m s d ó t t i r

„Bók sem breytir manni til hins betra.“ 
G u ð r ú n  E v a  M í n e r v u d ó t t i r

„Mögnuð lesning og merkilega  
falleg, þrátt fyrir allan óhugnaðinn.“ 

S t e f á n  B a l d u r s s o n 

„Mikil gjöf þessi bók!“
V i g d í s  G r í m s d ó t t i r

„Afar vel skrifuð, ótrúleg  
og erfið saga …“

Þ ó r u n n  L á r u s d ó t t i r

f

Með gjafabréfi á gjofsemgefur.is geturðu styrkt 
bágstadda fjölskyldu um til dæmis geit, hænu, brunn, 
matjurtagarð, menntun eða aðrar nauðsynjar. Gefðu 
skemmtilegar gjafir til verkefna heima og erlendis.

GEFÐU GJÖF SEM GEFUR

www.gjofsemgefur.is
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Með gjafabréfi á gjofsemgefur.is geturðu styrkt 
bágstadda fjölskyldu um til dæmis geit, hænu, brunn, 
matjurtagarð, menntun eða aðrar nauðsynjar. Gefðu 
skemmtilegar gjafir til verkefna heima og erlendis.

GEFÐU GJÖF SEM GEFUR

www.gjofsemgefur.is
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Hryðjuverk Sigmar Gabriel, vara
kanslari Þýskalands, hefur kallað eftir 
því að SádiArabía hætti að fjármagna 
Wahhabimoskur víða um heim. „Í 
Þýskalandi koma margir öfgamenn, 
sem eru jafnframt taldir hættulegir, 
úr þessum samfélögum,“ sagði hann í 
samtali við Bild am Sonntag.

Gabriel sagði að ekki mætti gera 
SádiArabíu fráhverfa þar sem hún 
væri lykilríki við að binda enda á borg
arastyrjöldina í Sýrlandi. „Á sama tíma 
verðum við að gera Sádum ljóst að við 
lítum ekki lengur undan.“ 

Frakkar hafa lokað þremur moskum 
í landinu frá því að hryðjuverkaárás
irnar voru gerðar í París 13. nóvember.

Í krafti neyðarlaganna sem sett voru 
í Frakklandi var moskunum lokað, 
níu handteknir og 22 settir í farbann. 
Þá hefur lögreglan gert húsleit á 2.235 
heimilum, hneppt 232 í gæsluvarð
hald og lagt hald á 334 vopn, þar af 34 
þungavopn.

Einn hæst setti ímam Frakklands, 
Hassan El Alaoui, sagði í samtali við 
Al Jazeera í síðustu viku að hann tryði 
því að allt að 160 moskum yrði lokað.
„Af því að þær starfa án viðunandi 
leyfa og breiða út hatur,“ sagði hann. 
„Orðræða af þessu tagi ætti ekki einu 
sinni að vera leyfð í íslömsku ríki, hvað 
þá í landi á borð við Frakkland.“

Þá var gerð stunguárás í neðan
jarðarlestarstöð í London í gær. Tveir 
særðust. Lögregla rannsakar málið sem 
hryðjuverk. Árásarmaðurinn, sem var 
handtekinn, mun hafa kallað „fyrir 
Sýrland“. stefanrafn@frettabladid.is

Moskur undir smásjá
Varakanslari Þýsklands krefst þess að Sádi-Arabar hætti að fjármagna Wahhabi-
moskur. Ímam í Frakklandi telur að allt að 160 moskum gæti verið lokað.

Michel Cadot lögreglustjóri og Christophe Descoms, yfirmaður fíkniefnadeildar, 
skoða vopn sem hald var lagt á í París fyrir helgi. NorDiCPhotos/AFP

#YouAintNoMuslimBruv
Vitni að stunguárásinni í Leytonstone heyrist kalla: „Þú ert enginn 
múslimi, bróðir“ (You ain’t no muslim bruv). Í kjölfarið fóru Bretar 
að nýta myllumerkið #YouAintNoMuslimBruv til að lýsa vanþóknun 
sinni á árásinni og skilja öfgamenn frá múslimum. Myllumerkið var það allra 
vinsælasta á Bretlandi í gær en á Twitter mátti sjá fólk skilja eftir skilaboð á borð 
við: „Til vitnisins sem kallaði #YouAintNoMuslimBruv, hann talaði fyrir hönd 
milljóna Breta og kom skilaboðunum á framfæri á andartaki,“ „#YouAintNo-
MuslimBruv er fullkomið – ekta, innihaldsríkt og gerir lítið úr málstað hryðju-
verkamanna,“ og „Undir öfgafullum og sorglegum kringumstæðum, vonarglæta 
skynseminnar. Myllumerki sem talar fyrir heila borg.“
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BOSCH
Matvinnsluvél

MCM 3110W

800 W. Tvær hraðastillingar 
og ein púlsstilling.

Fullt verð: 14.900 kr.

Jólaverð:

11.900 kr.

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

*fæst
  hjá:

Jólaverð:BOSCH
Blandari

MMB 42G0B (svartur)

Einstaklega hljóðlátur. 700 W. 
„Thermosafe“ hágæða-gler sem þolir 

heita og kalda drykki. 

Fullt verð: 17.900 kr.
13.900kr.

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

*fæst
  hjá:

BOSCH
Töfrasproti

MSM 67170

Kraftmikill, 750 W. 
Hljóðlátur og laus við 

titring.

Fullt verð: 14.900 kr.

Jólaverð:

11.900kr.

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

*fæst
  hjá:

Jólin nálgast.
Dásamlegir dýrgripir í jólapakkann.

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is Hlíðasmára 3 . Sími 520 3090

www.bosch.is

Gigaset 
Símtæki

A510

Númeraminni fyrir 
150 nöfn og símanúmer. 

Langur taltími, 
mikil hljómgæði. 

Fullt verð: 8.970 kr.

Jólaverð:

7.625

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

*fæst
  hjá:

kr.

Rommelsbacher
Vöfflujárn

WA 1000/E

1000 W. Úr burstuðu stáli. 
Viðloðunarfrítt yfirborð.

Fullt verð: 14.700 kr.

Jólaverð:

11.900kr.

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

*fæst
  hjá:

BOSCH
Hraðsuðukanna 

TWK 7809

Koparlituð.
Tekur 1,7 lítra. 

2200 W. 

Fullt verð: 16.900 kr.

Jólaverð:

12.900 kr.

Camry
Eldhúsvogir

CR 3151O

Vigtar allt að 5 kg 
með 1 g nákvæmni.

Fullt verð: 2.900 kr.

Jólaverð:

2.300 kr.

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

*fæst
  hjá:

ProfiCook
Pottasett

KTS 1051

Alls fjórir pottar, 
þar af þrír með glerloki.

Fullt verð: 22.900 kr.

Jólaverð:

17.900 kr.

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

*fæst
  hjá:

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

*fæst
  hjá:

Viðskipti Sænska fyrirtækið IVF 
Sverige ætlar að opna nýja tækni
frjóvgunardeild í Reykjavík. 
Deildin, sem mun heita IVF klín
íkin Reykjavík, verður rekin í sam
starfi við fæðingar og kvensjúk
dómalæknana Snorra Einarsson 
og Ingunni Jónsdóttur, sem hafa 
bæði lært fagið og starfað við það 
í Svíþjóð, og Steinunni Þorsteins
dóttur lífeindafræðing. Samhliða 
opnun nýju deildarinnar kaupir 
IVF Sverige ART Medica, sem er 
eina starfandi tæknifrjóvgunar
deildin á Íslandi, og leggur niður 
starfsemina þar.

„Við ætlum að reyna að opna um 
miðjan febrúar,“ segir Snorri Ein
arsson í samtali við Fréttablaðið. 
Snorri verður yfirlæknir á nýju 
deildinni hér á Íslandi. Hann segir 
að IVF Sverige sé stærsti aðilinn í 
þjónustu og meðferð ófrjósemi á 
Norðurlöndunum og reki samtals 
átta deildir eftir opnunina á Íslandi.

Snorri segir að stór hluti fólksins 
sem vann áður hjá Art Medica komi 
til með að starfa hjá nýju tækni
frjóvgunardeildinni. „Við komum 
til með að taka meginþorra starfs
fólksins sem er hér og nýta þá 
reynslu sem fyrir er og byggja ofan á 

það,“ segir hann. Að auki verði hluti 
af tækjum Art Medica nýttur. „Við 
tökum það sem hægt er að nýta en 
komum til með að bæta heilmiklu 
við af nýjum tækjum,“ segir Snorri.

Snorri segir að á Íslandi séu gerðar 
um 450 glasa og smásjárfrjóvganir á 
ári. IVF klíníkin Reykjavík komi til 
með að bjóða upp á nýjustu aðferðir 
í ófrjósemismeðferðum eins og 
til dæmis eggjafrystingu, ræktun 
fóstur vísa í skápum tengdum 
myndavélum og kímblöðruræktun.

Snorri segir að IVF Sverige sé lif
andi fyrirtæki sem vilji sjálft þróa 
aðferðir og tækni og stunda rann
sóknir í ríkum mæli. Samstarfið við 
fyrirtækið geri mögulegt að fylgjast 
með, þróa og taka upp nýjustu 
aðferðir til hagsbóta fyrir sjúkling
ana. – jhh

Sænska fyrirtækið IVF lætur til sín taka í tæknifrjóvgun á Íslandi
Við ætlum að reyna 
að opna um miðjan 

febrúar.
Snorri Einarsson 
fæðingar- og kven-
sjúkdómalæknir

Um tæknifrjóvganir
Lögin um tæknifrjóvgun tóku gildi 
1996. Þar er tæknifrjóvgun skilgreind 
sem getnaður í framhaldi af tækni-
sæðingu eða glasafrjóvgun. Tækni-
sæðingar með gjafasæði hófust 
1977 og 1978. Fyrstu íslensku pörin 
fóru hins vegar í glasafrjóvgunar-
meðferð í Englandi 10 árum síðar. 
Heilbrigðisyfirvöld höfðu þá gert 
samning um meðferð íslenskra para. 
Glasafrjóvgun hófst svo á Land-
spítalanum í október 1991 og fyrsta 
barnið fæddist níu mánuðum síðar.

hafnarfjörður Taka á  saman 
heildstætt yfirlit yfir alla hagsmuni 
Hafnarfjarðarbæjar af rekstri og 
staðsetningu álversins í Straums
vík. Þetta var ákveðið í bæjarráði 
Hafnarfjarðar á fimmtudag.

„Reynt verði að kortleggja bæði 
bein og óbein áhrif af rekstrinum. 
Jafnframt verði tekin saman ákvæði 
um réttindi og skyldur sem gilda 
um starfsemina,“ segir í samþykkt 
bæjarráðs. Ál hefur verið framleitt 
í bræðslu Rio Tinto Alcan í Hafnar
firði frá árinu 1969. – gar

Bærinn greinir 
hagsmuni sína 
af álverinu

Nefnt hefur verið að Straumsvíkur
álverinu verði lokað. Fréttablaðið/GVa

Dómsmál Svanur Birkir Tryggva
son hefur stefnt íslenska ríkinu 
og krefur það um tvær milljónir 
í skaðabætur eftir að hafa setið 
í gæsluvarðhaldi og einangrun í 
þrettán daga sumarið 2013 vegna 
Stokkseyrarmálsins. Svanur var ekki 
ákærður en var kallaður til sem vitni 
við aðalmeðferðina.

Svanur var í október dæmdur í 14 
mánaða fangelsi í Hæstarétti Íslands 
fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna, 
vörslu þeirra, fjársvik, tilraun til 
fjársvika, þjófnað auk þess að hafa 
veist að þremur lögreglumönnum 
og hótað þeim líkamsmeiðingum.

Stokkseyrarmálið vakti talsverða 
athygli  vegna ofbeldis sem þótti 
einkar hrottalegt. Í því voru Stefán 
Logi Sívarsson og Stefán Blackburn 
dæmdir í sex ára fangelsi í febrúar 
fyrir sérstaklega hættulega líkams
árás og frelsissviptingu. – ih

Vill bætur eftir 
13 daga í haldi

Efnahagsmál Á fyrstu tíu mánuð
um ársins nemur fjöldi gistinátta á 
hótelum 2,43 milljónum. Þetta er 20 
prósenta aukning miðað við sama 
tímabil árið 2014 þegar þær námu 
2,02 milljónum.

Samkvæmt tölum Hagstofu 
Íslands voru gistinætur á hótelum 
í október 238 þúsund talsins sem 
er 30 prósenta aukning miðað við 
október 2014. Gistinætur erlendra 
gesta voru 88 prósent af heildar
fjölda gistinátta í mánuðinum, en 
þeim fjölgaði um 40 prósent frá 
sama tíma í fyrra á meðan gisti
nóttum Íslendinga fækkaði um tólf 
prósent. – sg

Gistinóttum á 
hótelum fjölgað 
um fimmtung
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Gunnar Bragi leggur óskiljanlegt ofurkapp á að 
leggja niður Þróunarsamvinnustofnun. Faglegir 
sérfræðingar eru því harðlega andvígir. Á Alþingi 

er málið í algjörum hnút og stefnir í langvinn átök.
Við leggjum hins vegar til nýja sátt um ÞSSÍ með 

tillögu um að „írska módelið“ verði innleitt. Írar hafa 
alla þróunarsamvinnu innan utanríkisráðuneytisins 
– einsog Gunnar Bragi vill – en í sérstakri stofnun. Við 
leggjum hér til sama fyrirkomulag. Í því felst að öll 
verkefni verði færð inn í ráðuneytið en höfð í sérstakri 
stofnun sem ber nafn ÞSSÍ. Starfsmenn verði ekki flutn-
ingsskyldir og einungis menntað fagfólk ráðið til starfa.

Þetta er mögulegt með nýjum lögum, sem tóku gildi 
um stjórnarráðið í júlí sl. Þau heimila stofnun starfs-
eininga, ráðuneytisstofnana, um sérstök, afmörkuð 
verkefni undir stjórn ráðherra. Lögin voru beinlínis 
sett með sameiningu og hagræðingu stofnana í huga. 
Nýju lögin eru einsog klæðskerasniðin fyrir sáttatillögu 
okkar.

Með henni fær ráðherrann skýrt ákvörðunarvald yfir 
stofnuninni. Um leið fær hann „betri yfirsýn“ sem hann 
telur skorta. Enginn „tvíverknaður“ gæti orðið milli 
ráðuneytis og ÞSSÍ. Sömuleiðis yrði gulltryggt að stofn-
unin gengi í takt við utanríkisstefnuna. Allt eru þetta 
yfirlýst markmið ráðherrans. Ávinningur fyrir þróunar-
samvinnu yrði að starfseiningin helst óskert og starfs-
menn yrðu áfram ráðnir einungis úr hópi sérfræðinga 
með sérmenntun í þróunarsamvinnu. Reynslusjóður 
og þekking ÞSSÍ byggist áfram upp – en tvístrast ekki.

Hér er gullvægt tækifæri fyrir ráðherrann til að taka 
upp merki forvera sinna sem allir lögðu kapp á þver-
pólitíska sátt um þróunarsamvinnu. Hér er tækifæri 
fyrir Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, formann utanríkis-
málanefndar, til að sýna í verki margyfirlýstan vilja 
sinn til að innleiða ný vinnubrögð samtals og sáttar í 
stjórnmálin. Saman geta nú Gunnar Bragi og Hanna 
Birna leitt deilur um ÞSSÍ í jörð án þess að slaka nokkuð 
á óskum stjórnarliða. – En það þarf hugrekki til að taka 
í útrétta sáttahönd.

Bréf til Gunnars Braga og 
Hönnu Birnu

Össur  
Skarphéðinsson, 
Óttar Proppé, 
Birgitta  
Jónsdóttir, 
Steinunn Þóra 
Árnadóttir,
fulltrúar í utan-
ríkismálanefnd 
Alþingis

Hér er gull-
vægt tækifæri 
fyrir ráð-
herrann til að 
taka upp 
merki forvera 
sinna sem 
allir lögðu 
kapp á 
þverpólitíska 
sátt um 
þróunarsam-
vinnu.

K jartan Atli Kjartansson, blaðamaður og 
umsjónarmaður þáttarins Körfubolta-
kvöld á Stöð 2 Sport, lét áhorfendur á 
körfuboltavellinum heyra það all hraust-
lega í þættinum síðastliðið föstudags-
kvöld. Tilefnið var ærið þar sem Kjartan 

Atli gerði að umfjöllunarefni framkomu stuðnings-
manna körfuboltaliða víða um land sem virðist því 
miður ekki vera í anda góðra mannasiða og mannvirð-
ingar. Hámarkinu var svo náð þegar sjálfskipaðar raddir 
réttlætisins lögðu á sig að standa fyrir utan heimili 
þjálfara og hrópa þar ókvæðisorð, en félag viðkomandi 
stuðningsmanna baðst að sjálfsögðu afsökunar á því 
framferði. Annað hvort væri nú.

Þessi dapurlega hegðun áhorfenda og stuðnings-
manna í körfunni er því miður ekkert einsdæmi. Langt 
frá því enda orðbragðið og ofsinn í öðrum íþrótta-
greinum jafnvel hálfu verri. Í knattspyrnunni er það 
til að mynda svo slæmt að KSÍ þarf að leggja í sérstaka 
herferð til þess að reyna að fá fólk til þess að haga sér 
skikkanlega og sýna aðgát í nærveru barnssála. Ekki er 
það gæfulegt.

Það skal tekið fram að undirritaður hefur ekki alltaf 
verið sjálfum sér til sóma í þessum efnum og á að baki 
sín svörtu augnablik en hefur á liðnum árum reynt að 
sýna bæði bót og betrun. Hér með eru þeir sem einhvern 
tíma hafa orðið fyrir flónsku viðkomandi beðnir vel-
virðingar.

Þessi ruddafengna hegðun bæði karla og kvenna í 
kringum íþróttakappleiki er þó fjarri því að vera eitt-
hvert einsdæmi. Málið er að þessi hegðun okkar, orðfæri 
og ofsi gegnsýrir í raun íslenskt samfélag. Við vöðum 
áfram í málæði, skoðanaskiptum, yfirlýsingum og síðast 
en ekki síst hinum víðfrægu kommentum á netinu eins 
og enginn sé morgundagurinn og að við þurfum aldrei 
að taka ábyrgð á orðum okkar og æði.

Stjórnmálaumræðan í landinu virðist til að mynda 
fara að stórum hluta fram með þessum hætti. Þannig er 
eins og mörgum virðist að gífuryrði séu einhvers konar 
fullvissa fyrir réttmæti og að hnjóðsyrði séu staðfesting 
á sannleiksgildi. Hvort tveggja er alrangt en þeim mun 
útbreiddara ólán engu að síður. Í þessu tilviki er ekki til 
góðs að vera að tilgreina dæmi og benda fingri á þennan 
eða hinn pólitíkusinn, hvorki leiðtoga né liðsmenn, eða 
aðra boðbera sannleika og réttlætis.

Það væri aðeins til þess að æra óstöðugan og því miklu 
nær að biðja alla sem hafa vilja til þess að lyfta allri orð-
ræðu á hærra og vitsmunalegra plan að líta í eigin barm 
og leggja sitt af mörkum. Því ekki veitir af fyrir íslenskt 
samfélag að við reynum öll að bæta okkur eða „hætta 
þessu kjaftæði“ eins og Kjartan Atli segir svo afdráttar-
laust. Því við eigum það öll inni hvert hjá öðru að komast 
upp úr þessum hjólförum skítkasts og sleggjudóma og 
vonandi á okkur eftir að takast vel upp. Góðar stundir.

Hættum þessu 
kjaftæði

 

Því við eigum 
það öll inni 
hvert hjá öðru 
að komast 
upp úr 
þessum 
hjólförum 
skítkasts og 
sleggjudóma 
og vonandi á 
okkur eftir að 
takast vel upp.

Tvær flugur í einu höggi
Meirihluti fjárlaganefndar hefur 
lagt fram breytingartillögu sínar 
við fjárlagafrumvarpið 2016. Bætt 
er í marga málaflokka en Vigdís 
Hauksdóttir, formaður fjárlaga-
nefndar, ræddi breytingartil-
lögurnar í Eyjunni á Stöð 2 í gær. 
„Samgöngumálin, heilbrigðis-
kerfið og skólana, menntamálin,“ 
sagði Vigdís að væru þeir mála-
flokkar sem gert væri vel við. Þó 
er það athyglisvert að samkvæmt 
tillögunni á að skera niður framlög 
til Lánasjóðs íslenskra náms-
manna um nærri hálfan milljarð. 
Formaður samtaka íslenskra 
námsmanna erlendis hefur 
áhyggjur af þessu og segir náms-
menn erlendis til dæmis treysta á 
danska ríkisstyrki til að halda sér 
uppi. Þarna hefur fjárlaganefnd 
auðvitað slegið tvær flugur í einu 
höggi með að spara íslenskum 
skattgreiðendum uppihald náms-
manna og úthýst þeim til danskra 
skattgreiðenda. Snilldin ein!

Fjárlaga- og fagurfræðinefnd 
Alþingis
Þá er það athyglisvert að meiri-
hlutinn segir í áliti sínu að 75 millj-
ónir verði veittar til undirbúnings 
á viðbyggingu Alþingis. Í álitinu 
segir að húsið skuli taka mið af 
teikningu Guðjóns Samúelssonar. 
Gísli Marteinn Baldursson fjöl-
miðlamaður vekur athygli á þessu 
á Twitter: „Hvað hefur komið fyrir 
fjárlaganefnd? Er það virkilega 
hlutverk hennar að ákveða útlit 
húsa sem ríkið reisir?“
stefanrafn@frettabladid.is
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Frábær vinnuaðstaða með góðu aðgengi fyrir farm og farþega. 180° opnun á afturhurðum, rennihurð, þægileg hleðsluhæð, há sætisstaða og fjöldi geymslu-
hólfa. Öflug en sparneytin 90 hestafla dísilvél ásamt spólvörn og ESP stöðugleikakerfi gera Berlingo Van að öruggum og hagkvæmum kosti fyrir þinn rekstur.
Veldu traust umboð með einstöku þjónustuframboði fyrir bíla- og tækjaflota.

KOMDU OG PRÓFAÐU CITROËN BERLINGO VAN - NÚNA Á LÆGRA VERÐI

citroen.is

 • 3,3 M - 4,1 M  HLEÐSLURÝMI • 850 KG BURÐARGETA • 3JA MANNA • SPARNEYTINN •3 3

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

BETRI REKSTUR OG AUKIN ÞÆGINDI
CITROËN BERLINGO VAN 1,6 HDi 90 hö dísil
FRÁ: 2.950.000 KR. MEÐ VSK
FRÁ: 2.850.000 KR. MEÐ VSK

FRÁ: 2.379.032 KR. ÁN VSK
FRÁ: 2.298.387 KR. ÁN VSK

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.      
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
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Guðmundur 
Andri Thorsson
rithöfundur

Í dag Er þetta frétt? Er þetta list? 
Þessar spurningar koma aftur 
og aftur og yfirleitt virðist 

svarið vera nú á okkar lýðræðis-
tímum: Ef einhverjum finnst að svo 
sé – þá er það svo. List? Frétt? Hvað 
finnst þér? Það er sem er.

Og alltaf verið að reyna að færa 
út mörkin: segja fréttir af því ófrétt-
næma; búa til list úr því ólistuga.

Og nú fléttast þessar tvær spurn-
ingar saman í nýja kassastykkinu: 
listneminn Almar húkir ber í kassa 
og lætur umheiminn fylgjast með sér. 
Einsemd í beinni. Er það frétt hvort 
þetta sé list? Er það list hvort þetta sé 
frétt? Og er það þá frétt? Og þar með 
list?

Í listum er þetta helst
Listfréttalist. Fréttalistafrétt. Sam-
kvæmt þessum hugsunarhætti er 
aðeins ein leið eftir til að skera úr 
um listgildi verka: að láta fara fram 
megindlega (eða var það eigindlega?) 
rannsókn eða skoðanakönnun þar 
sem fólk er beðið að segja til um það 
hvort því finnist tiltekið verk vera list 
eður ei, þumall upp eða þumall niður, 
og svo ráði einfaldur meirihluti þessu; 
jafnvel mætti hugsa sér að slíkar 
spurningar yrðu partur af mánaðar-
legum þjóðaratkvæðagreiðsluvagni 
um hvaðeina, sem útlit er fyrir að 
komi í staðinn fyrir löggjafann þegar 
fram líða stundir, þegar einfaldur 
meirihluti úrskurðar um stórt og 
smátt. Raunar má segja að kominn 
sé vísir að slíkum listúrskurðum, nú 
þegar listgildi er æ meira talið ráðast 

af því hversu mikið fréttum af listvið-
burðunum er deilt á netinu og hversu 
mörg læk viðburðirnir fá. Það má líka 
hugsa sér raunveruleikaþátt þar sem 
fjórir listfræðingar sitja og dæma um 
það hvort afurðir sem fólk ber fyrir þá 
sé list …

Okkur sem komin erum á léttasta 
skeið, um og yfir miðjan aldur, okkur 
finnst stundum að við höfum séð 
þetta allt áður. Okkur finnst nútíma-
list vera eins og ómurinn eftir spreng-
inguna. Okkur þykja flest nútímalista-
verk eins og hvít jörð eftir bylinn. 
Við teljum okkur muna þá tíð þegar 
listaverk vöktu aðdáun eða viðbjóð, 
hneykslun, ást, hatur – kenndir. Þegar 
listin var gullgerðarlist. Nú er ekki 
einu sinni lengur frumlegt að vera 
ófrumlegur, segjum við þá, og mörk 
hins sanna og logna, fallega og ljóta, 
lága og háa, merkilega og ómerkilega, 
svo vendilega út þurrkuð að við blasir 
berangur og auðn. Nú er póst-póst-
tími, segjum við. Okkur finnst listin 
handan við það sem var handan við, 
komin hinumegin – úr augsýn; vera 
þara einhvers staðar úti í kófinu.

Svona tölum við stundum, á góðri 
stundu. Kannski er það rétt sem þau 
segja sum: að listin sé dauð. En það 
merkilega er, að löngu eftir dauða 
listarinnar er enn verið að búa til list.

Þegar maður tuðar yfir einhverju 
býr maður til vegg milli þess og sín; 
tuðið varnar því að maður hugsi; 
tuð er kalviður sem fyllir heilann ef 
maður passar ekki að fjarlægja það 
jafnóðum. Nýnæmi listaverka, erindi 
þeirra, ræðst af samhengi í tíma 

og rúmi og þetta samhengi er ekki 
endanlega hægt að sjá berum augum; 
þetta er andrúmsloft, hugarástand 
samfélagsins, þjóðfélagsskipanin, 
umræðuhættir. Ber maður í kassa 
fyrir allra augum er allt annað verk 
árið 1966 en það er árið 2015; fjallar 
um eitthvað allt annað.

Listin á tímum lækóhólismans
En það er kannski rétt sem þau segja: 
listgildi verka virðist æ meira komið 
undir því að talað sé um það á Face-
book og Twitter, helst að deilt sé um 
það, og veki andúð – og já: tuð; gildið 
ræðst af því hvort listaverkið kemst 
í „umræðuna“ og snýst þá umræðan 
gjarnan um að listaverkið sé „umrætt“ 
(er þetta list? er það frétt?). Listamenn 

lifa og starfa á tímum samfélags-
miðlanna þar sem við sviðsetjum 
okkur, hvert og eitt í sínum kassa, 
og hver og ein manneskja nakin á 
sinn hátt. Sjálft tíðindaleysið hjá 
Almari þarna í kassanum er eins og 
langdreginn og syfjulegur Facebook-
status. Hin stöðuga frásögn okkar af 
ófréttnæmum atburðum í lífi okkar 
sem svo rennur saman við líkams-
starfsemi og blygðunarstörf innan 
tíðar, eins og Eiríkur Örn rekur í nýrri 
skáldsögu sinni, Heimsku, sem sumir 
af viðtökustjórum bókmenntalífsins 
virðast vera andvígir af því að hún er 
látin gerast á Ísafirði í framtíðinni, 
sem eru víst ósennilegri aðstæður en 
hægt er að bjóða upp á. Smám saman 
kemst listamaðurinn í beint samband 
við áhorfanda sinn – og læktakkann 
hjá honum. Í hverjum listamanni býr 
lækóhólisti.

Við hugsum of þröngt. Það er ekki 
kallinn í kassanum sem er áhyggju-
efni heldur kassinn í kallinum: við 
erum of ferköntuð. Við sjáum of 
sjaldan listaverk, hugsum of sjaldan 
um list, þyrftum ekki svona oft að 
spyrja okkur hvort eitthvað sé list ef 
listin væri snarari þáttur í lífi okkar. 
Það er tilvalin leið til að gera okkur 
þröngsýn, hleypidómafull og hrædd, 
að fjarlægja listina úr daglegu lífi.

Við þurfum samhengi í listum-
fjöllun og listnautn, ekki upphlaup 
eftir dyntum blaðamanna og smelli-
dólga þar sem við klórum okkur öll 
í hausnum – og hvert öðru – yfir því 
hvað þetta sé nú eiginlega aftur, þetta 
list.

Kassastykki

Það er ekki kallinn í kassanum 
sem er áhyggjuefni heldur 
kassinn í kallinum: við erum of 
ferköntuð. Við sjáum of sjaldan 
listaverk, hugsum of sjaldan um 
list, þyrftum ekki svona oft að 
spyrja okkur hvort eitthvað sé 
list ef listin væri snarari þáttur í 
lífi okkar. Það er tilvalin leið til 
að gera okkur þröngsýn, hleypi-
dómafull og hrædd, að fjarlægja 
listina úr daglegu lífi.
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Hvað gerði Gylfi?
Gylfi Þór Sigurðsson var einn af 
fáum ljósu punktum við frammi-
stöðu Swansea sem tapaði fyrir 
toppliði Leicester, 3-0. Hann 
spilaði allan leikinn og skaut í 
stöng.

Stærstu úrslitin Í stað þess að fjar-
lægjast fallsvæðið versnaði staða 
Chelsea enn frekar með 1-0 tapi 
gegn Bournemouth, sem lyfti sér úr 
fallsæti með sigrinum. 
Hetjan Glenn Murray 
var búinn að vera 
inn á í aðeins 99 
sekúndur þegar 
hann tryggði 
Bournemouth sigur 
á Chelsea. 
Kom á óvart Newcastle vann óvænt-
an sigur á Liverpool, 2-0, sem var á 
miklu skriði fyrir leikinn. Liver-
pool missti þar með af tækifæri til 
að blanda sér í toppbaráttuna.

Í dag
19.50 Everton - Crystal P.  Sport 2
22.00 Messan  Sport 2 

Olísdeild karla
18.00 ÍBV - Akureyri  Vestmannae.
19.30 Haukar - FH  Ásvellir

Powerade-bikar karla:
19.15 Hamar - Njarðvík  Hveragerði
19.15 Keflavík - Valur  Keflavík

eyGLó koMSt Í uNdaNúrSLit  
eygló ósk Gústafsdóttir lauk 
keppni á eM í 25 m laug í Ísrael 
er hún hafnaði í 15. sæti í 50 m 
baksundi á laugardaginn. Hún var 
áður búin að vinna brons í bæði 
100 og 200 m baksundi. inga elín 
Cryer lauk keppni á að hafna í 27. 
sæti í 400 m skriðsundi og þá varð 
aron Örn Stefánsson í 52. sæti í 
100 m skriðsundi. 

Nýjast

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

Efst 
Leicester 32
Arsenal 30
Man. City 29
Man. Utd. 29
Tottenham 26

Neðst 
Norwich 13
Bournem. 13
Newcastle 13
Sunderland 12 
Aston Villa 6

Enska úrvalsdeildin

Fyrir þig
í Lyfju

www.lyfja.is

Strepsils/Strepsils Cool/Strepsils med Honning & Citron/Strepsils Jordbær Sukkerfri/Strepsils Warm munnsogstö�ur. Samantekt á eiginleikum lyfs - styttur texti SPC. Innihaldsefni: 2,4-tvíklóróbensýlalkóhól 1,2 mg, amýlmetakresól 0,6 mg. Ábendingar: Eymsli og erting í hálsi. 
Skammtar og lyfjagjöf: Strepsils Cool: Fullorðnir og börn 12 ára og eldri: 1 munnsogsta�a er látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst. fresti. Strepsils/Strepsils med Honning & Citron/Strepsils Jordbær Sukkerfri/Strepsils Warm: Fullorðnir og börn 6 ára og eldri: 1 munnsogsta�a 
er látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst. fresti. Börn á aldrinum 6-11 ára: Ly�ð skal gefa undir eftirliti fullorðins aðila. Börn yngri en 6 ára: Vegna lyfjaformsins skal notkun takmarkast við börn eldri en 6 ára. Frábendingar: Ofnæmi fyrir virku efnunum eða einhverju 
hjálparefnanna. Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun: Ekki nota stærri skammt en ráðlagður er. Sjúklingurinn skal leita læknis ef hann er í vafa eða ef einkenni lagast ekki eða versna innan nokkurra daga. Strepsils/Strepsils Cool/Strepsils med Honning & 
Citron/Strepsils Warm inniheldur glúkósa og súkrósa. Sjúklingar með frúktósaóþol, glúkósa-galaktósavanfrásog eða súkrasa-ísómaltasaþurrð, sem eru sjaldgæ�r arfgengir kvillar, skulu ekki taka ly�ð. Strepsils Jordbær Sukkerfri inniheldur ísómalt og maltitól sem geta haft væg 
hægðalosandi áhrif. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol, sem er mjög sjaldgæft, skulu ekki taka ly�ð. Lesið leiðbeiningar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Markaðsley�sha�: Reckitt Benckiser Healthcare A/S. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

Dregur úr eymslum og ertingu í hálsi
- á aðeins 5 mínútum

Strepsils 

Fótbolti Það er nánast óhætt að full-
yrða að enginn hefði getað séð fyrir 
að eftir fyrstu fimmtán umferðirnar í 
ensku úrvalsdeildinni þetta tímabilið 
yrði Leicester á toppnum og eng-
landsmeistarar Chelsea í fjórtánda 
sæti, aðeins þremur stigum frá fall-
sæti. Þetta er að engu síður raunin.

Ástandið hjá knattspyrnustjór-
anum Jose Mourinho versnaði enn 
um helgina þegar liðið tapaði fyrir 
nýliðum Bournemouth, 1-0. til að 
gera vonda sögu enn verri fór leikur-
inn fram á Stamford Bridge í Lundún-
um, sem eitt sinn var óvinnandi vígi 
hjá Chelsea undir stjórn Mourinho.

Kenningin um þriðja árið
Slæmt gengi Chelsea í vetur verður 
að teljast mikil ráðgáta enda er liðið 
skipað að stærstum hluta sama hópi 
leikmanna og vann ensku deildina 
í vor. Meira að segja Spánverjinn 
Pedro kom í sumar frá Barcelona en 
það á eins við um hann og flesta aðra 
í liði Lundúnafélagsins – hann virðist 

langt frá sínu besta. Pedro hefur til 
að mynda hvorki skorað né lagt upp 
mark í deildarleik síðan í ágúst.

Sama hvaða álit menn hafa á Jose 
Mourinho er ekki hægt að líta fram-
hjá því að árangur hans á ferlinum er 
glæsilegur – 22 titlar í fjórum löndum 
á þrettán árum. en þess ber að geta að 
sautján af þessum titlum vann hann á 
fyrstu átta árunum. undanfarin fimm 
tímabil hefur hann „aðeins“ skilað 
fimm titlum í hús – sem er þó meira 
en langflestir aðrir geta sagt.

Sú kenning að lið undir stjórn Jose 
Mourinho hafi hrunið á þriðja ári 
hans hefur verið á flugi í haust. Sjálfur 
sagði hann ekkert hæft í henni þegar 
umræðan fór fyrst af stað í haust og 
benti á að hann hefði hvorki verið 
í þrjú ár hjá Porto né inter. Hjá 
Chelsea  (í fyrra skiptið sem hann 
stýrði liðinu) og real Madrid hafi 
liðið unnið bikartitla og komist í 
undanúrslit Meistaradeildar evrópu.

Mourinho hefur notið stuðnings 
eigandans, romans abramovich, og 

stjórnar Chelsea. abramovich var á 
leiknum á laugardaginn og myndir 
af honum með andlitið grafið í eigin 
lúkur voru áberandi á baksíðum 
ensku blaðanna í gær. Því hefur 
ítrekað verið velt upp hvort þolin-
mæði abramovich sé nú eða verði 
senn á þrotum. Það veit enginn nema 
rússinn sjálfur.

Dýrt að reka Mourinho
Jafnvel þótt abramovich vilji reka 
Mourinho gæti það reynst dýrt 
spaug, enda skrifaði Portúgalinn 
undir nýjan fjögurra ára samning 
við Chelsea fyrir réttum fimm mán-
uðum í dag. „Þetta er það félag sem 
stendur næst hjarta mínu og ég er 
mjög ánægður að vita að ég verð hér 
í langan tíma,“ sagði Mourinho þá.

Mourinho ætlaði sér að byggja 
upp nýtt stórveldi í enska bolt-
anum. Stórveldi í ætt við það sem 
alex Ferguson byggði upp hjá Man-
chester  united. en efasemdaradd-
irnar hafa aldrei verið háværari.

„allir aðrir stjórar væru búnir að 
missa vinnuna,“ sagði Jason Burt, 
blaðamaður daily telegraph, í viku-
legum umræðuþætti á Sky Sports í 
gær. „kannski telja þeir enn að hann 
sé „sá sérstaki“, afskrifa þetta tímabil 
og byrja upp á nýtt í haust.“

Ráðast örlögin gegn Porto?
annar blaðamaður, John richard-
son hjá Sunday express, sagði í 
sama þætti að hann vilji sjá hvernig 
Mourinho nái að bjarga sér úr þeim 
aðstæðum sem hann er í. „Hann 
hefur alltaf farið frá sínum liðum eftir 
tvö eða þrjú ár. Hefur hann það sem 
til þarf til að endurbyggja lið?“

Það kann að hljóma eins og kald-
hæðni örlaganna en næsti leikur 
Chelsea verður gegn Porto, gamla 
liðinu hans Mourinho, í Meistara-
deildinni á miðvikudag. tap gæti þýtt 
að Chelsea falli úr leik í keppninni og 
abramovich hefur áður sýnt að hann 
hafi litla þolinmæði fyrir því.
eirikur@frettabladid.is  

Eru dagar Mourinho taldir?
Jose Mourinho er á ókunnum slóðum. Eftir tap gegn nýliðum á heimavelli um helgina eru meistarar Chelsea  
að daðra við fallsvæðið. Mourinho ætlaði að byggja upp stórveldi en starf hans virðist hanga á bláþræði.

Jose Mourinho hefur ekki glímt við annað eins mótlæti á ferlinum og síðustu vikur og mánuði hjá Englandsmeisturum Chelsea. FRéttABlAðið/AP

Þriðja árið hjá Mourinho
Chelsea 2004-2007
1. árið: 95 stig (76,3% sigurhlutfall) - 1. sæti
2. árið: 91 stig (76,3%) - 1. sæti
3. árið: 83 stig (63,2%) - 2. sæti

Real Madrid 2010-2013
1. árið: 92 stig (76,3)% - 2. sæti
2. árið: 100 stig (84,2%) - 1. sæti
3. árið: 85 stig (68,4%) - 2. sæti

Chelsea 2013-
1. árið: 82 stig (65,8%) - 3. sæti
2. árið: 87 stig (68,4%) - 1. sæti
3. árið (eftir 15 umferðir): 15 stig (26,7%) - 14. sæti

titlarnir hjá Mourinho
2002-2010: 17 titlar  
(6 landsmeistarar, 2 Evrópumeistarar)
2010-2015: 5 titlar  
(2 landsmeistarar, 0 Evrópumeistarar)
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sport



Nýr Hyundai i10 vann til 10 verðlauna á síðasta ári og er án efa einn 
skemmtilegasti smábíllinn á markaðnum. Blaðamenn sem prófuðu nýjan 
Hyundai i10 voru á einu máli um að þar sé á ferðinni smábíll í fullum gæðum.

Hyundai i10 – Verð frá 1.990.000 kr.

Comfort útgáfa verð 2.190.000 kr. / upphitað leðurstýri / upphituð sæti / upphitaðir rafdrifnir speglar /rafdrifnar 
fram- og afturrúður / ESP stöðugleikastýring / hljómtæki með geislaspilara, MP3 afspilun, USB og iPod tengi. 
Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð. *Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Hyundai / Kauptúni 1 / Sími 575 1200 / www.hyundai.is
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Kristín Steingrímsdóttir
Kibba

lífeindafræðingur,

verður jarðsett í Selfosskirkju, 
miðvikudaginn 9. desember 2015 kl. 14.00. 
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á 
Vinafélag Fossheima á Heilbrigðisstofnun 

Suðurlands, þar sem hún bjó síðustu ár.
Úlfar Sveinbjörnsson

Sveinbjörn Úlfarsson Ingibjörg Sunna Friðriksdóttir
Agla Ragna Úlfarsdóttir Brynjar S. Harðarson
Gunnar Steinn Úlfarsson
Róbert Máni, Kristín María, Iða Ósk, Aron Egill og 
Soffía Krista Sól

Eiginmaður minn, faðir okkar,  
sonur og bróðir,

Sigurður Árni Kjartansson
hagfræðingur, Háaleitisbraut 26, 

Reykjavík,
lést aðfararnótt föstudagsins  

 27. nóvember. Útförin fer fram frá 
Hallgrímskirkju miðvikudaginn 9. desember kl. 11.00.

Sólborg Hreiðarsdóttir
Kjartan Árni Sigurðsson

Kári Sigurðsson
Kormákur Sigurðsson
Dóróthea Jónsdóttir

Guðlaug Kjartansdóttir
Gunnar Kjartansson

Guðrún Kjartansdóttir

Elsku eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Sverrir Guðjónsson

Norðurbakka 19b, Hafnarfirði,
lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi  

í Hafnarfirði 29. nóvember. Útförin fer 
fram frá Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn 

14. desember kl. 13.

Erna Aðalheiður Guðjónsdóttir
Nína Kristín Sverrisdóttir  Jón I. Ingólfsson
Sigríður Guðný Sverrisdóttir  Jón Gunnarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, afi, bróðir og 
mágur,

Stefán Hallgrímsson
Háaleitisbraut 30,

lést þriðjudaginn 24. nóvember á 
líknardeild Landspítalans. Útför hans fer 

fram frá Grensáskirkju mánudaginn 
14. desember kl. 13.00.  

 Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem 
vilja láta gott af sér leiða og minnast Stefáns er bent á 

Krabbameinsfélag Íslands .

Við viljum þakka starfsfólki á líknardeild Landspítalans 
fyrir einstaka umönnun.

Vigdís Stefánsdóttir
Bryndís Gyða Stefánsdóttir
Ingibjörg Athena Stewart
Stefán Noel Kvaran
Jón Otti Ólafsson Jónína M. Aðalsteinsdóttir
Ásgeir S. Hallgrímsson Steinunn J. Ásgeirsdóttir
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tímamót
Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

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

43 f.Kr. Kíkeró er tekinn af lífi.
1431 Hinrik 6. Englandskonungur er krýndur konungur Frakklands 
í París.
1787 Delaware verður fyrsta fylki Bandaríkjanna til að samþykkja 
stjórnarskrá landsins.
1881 Minnisvarði um Jón Sigurðsson forseta er afhjúpaður á gröf 
hans í Hólavallakirkjugarði í Reykjavík.
1933 Í fyrsta sinn er miðilsfundi útvarpað í Ríkisútvarpinu. Lára 
miðill mælir fyrir munn margra framliðinna.
1936 Í Bjarneyjum á Breiðafirði rignir 
síld. Talið er að skýstrókur hafi náð 
að sjúga upp síldina er hún átti 
leið yfir sjó.
1946 Fáni Sameinuðu þjóð-
anna er tekinn upp.
1975 Indónesía ræðst inn í 
Austur-Tímor.
1980 Golfklúbburinn Kjölur er 
stofnaður í Mosfellsbæ.
2005 Evrópusambandið tekur upp 
þjóðarlénið .eu.
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Merkisatburðir

Anthony Atamanuik, einn vinsælasti 
spunaleikari Bandaríkjanna, kemur 
fram með spunaleikhópnum Improv 
Ísland í Þjóðleikhúskjallaranum í kvöld 
klukkan átta. Sýndar verða fjórar mis-
munandi langspunaaðferðir, meðal 
annars söngleikjaspuni. Allar sýning-
arnar verða spunnar á staðnum út frá 
einu orði frá áhorfendum.

„Anthony er einn af þeim virkustu 
í UCB-spunaleikhúsinu í New York, 
nokkurs konar Mekka langspunans. 
Þar er hann í frægasta spunaliði þeirra 
sem kallast AASSSSCAT 3000 og hefur 
hann sjálfur verið að skrifa alls konar 
þætti, leika í þeim og leikstýra,“ segir 
Ragnheiður Maísól Sturludóttir, ein 
liðsmanna Improv Ísland. Með honum í 
spunaliðinu eru meðal annars leikkon-
ur á borð við Tinu Fey og Amy  Poehler.

Ragnheiður segir hluta af Improv 
Ísland hafa farið á 72 klukkustunda 
spunamaraþon í New York í fyrra. Þá 

hafi nokkrir liðsmanna farið á nám-
skeið hjá honum og í kjölfarið setti 
hópurinn sig í samband við Anthony 
og bað hann um að koma til Íslands og 
halda námskeið fyrir þau. „Það er mikil-

vægt að fá kennara erlendis frá til að fá 
meiri reynslu og tækni í bankann,“ segir 
Ragnheiður.

„Spunasenan á Íslandi er um tveggja 
ára en hópurinn sjálfur [Improv Ísland] 
er u.þ.b. ársgamall. Það gengur rosalega 
vel hjá okkur og það er rosa mikil eftir-
spurn. Við höldum námskeið reglulega. 
Í febrúar á næsta ári ætlum við að byrja 
að vera með vikulegar spunasýningar 
í Þjóðleikhúskjallaranum,“ segir Ragn-
heiður og bætir því við að hópurinn 
hafi verið með tíu klukkustunda 
spuna maraþon á menningarnótt í ár. 
Hún segir að röðin til að berja spun-
ann augum hafi verið lengri en röðin 
á Dunkin’ Donuts sem myndaðist fyrr 
á árinu.

„Ég hvet fólk til að ná sér í miða áður 
en það verður uppselt. Þetta er ein-
stakt tækifæri til að sjá mann af hans 
stærðargráðu,“ segir Ragnheiður.
thorgnyr@frettabladid.is

Vel þekktur bandarískur 
spunaleikari kemur fram
Anthony Atamanuik er einn þekktasti spunaleikari Bandaríkjanna. Hann sýnir í Þjóð-
leikhúskjallaranum með Improv Ísland. Hópurinn heldur vikulegar sýningar á næsta ári. 

í febrúar á næsta ári 
ætlum við að byrja að 

vera með vikulegar spunasýn-
ingar í Þjóðleikhúskjallaranum.

Ragnheiður Maísól  
Sturludóttir, liðsmaður 
Improv Ísland

Anthony Atamanuik (í rauða bolnum) á sviði í New York í miðjum spuna. Nordicphotos/AFp

„Síðdegis í gær var birt tilkynning frá Hvíta húsinu í Washington, 
sem vakti alheimsathygli þegar í stað. Hvarvetna varð mönnum 
þegar ljóst, að styrjöldin var nú orðin alheimsstyrjöld. Japan 
hafði gert fyrirvaralausa árás á Hawaii.“ Svona hófst frétt á for-
síðu Vísis þann áttunda desember árið 1941. Degi fyrr, þann 
sjöunda, hafði japanski herinn ráðist á Perluhöfn, bækistöð 
bandaríska sjóhersins.

Klukkan tólf mínútur í átta um morguninn urðu sjóliðar varir 
við 353 japanskar herflugvélar sem flugu í átt að þeim. Flug-
vélarnar sökktu ellefu herskipum, eyðilögðu rúmlega hundrað 
flugvélar, særðu 1.178 hermenn og felldu 2.403.

Árásin varð til þess að Bandaríkjamenn komu af fullum krafti 
inn í heimsstyrjöldina síðari. Eins og alþekkt er unnu Banda-
ríkjamenn sigur á Japönum og vörpuðu meðal annars á þá 
kjarnorkusprengjum og felldu rúmlega hundrað þúsund Japana 
í sprengingunum. Þann leik hefur enginn leikið eftir.

Eftir stríðslok var árásin á Perluhöfn tekin fyrir í réttarhöldum 
í Tókýóborg, höfuðborg Japans, og var hún dæmd stríðsglæpur 
þar sem stríðsyfirlýsing lá ekki fyrir.

Þ eTTA  g e R ð I ST :  7 .  D e S e M B e R  1 9 4 1

Ráðist á Perluhöfn



Það hefur verið sannkölluð jólastemming alla 
helgina í ZikZak þar sem stelpurnar héldu 
upp á Litlu jólin í verslun sinni. „Það myndað-

ist hér hrikalega góð jólastemming strax frá því að 
við stelpurnar opnuðum klukkan níu á fimmtudags-
morgun, klukkutíma fyrir hefðbundinn opnunar-
tíma,“ segir Berglind Ásgeirsdóttir, annar eigandi 
verslunarinnar. Hún segir veglegan kaupauka hafa 
verið í boði fyrir fyrstu þrjátíu viðskiptavinina eða 
þrjátíu prósenta aukaafslátt af öllu því sem keypt 
var, góðgæti frá Nóa Síríusi og ískalt Coca Cola og 
auk þess fengu þessar þrjátíu konur gefins legg-
ings að eigin vali. „Einnig kom Sigga Kling og spáði 
og sprellaði í gestum, Heiðar Jónsson lífsstíls- og 
tískuráðgjafi kom og veitti viðskiptavinum góð og 
nytsamleg ráð. Bryndís Ásmunds var í beinni á 
Bylgjunni, hún og Sigga Kling gáfu heppnum gest-
um veglega vinninga og nokkrar heppnar náðu að 

hreppa jóladress í boði ZikZak eftir að Heiðar hafði 
dressað þær upp.“

Vert er að minnast á glæsilegt happdrætti sem 
hægt verður að skrá sig í hjá ZikZak alveg fram 
að Þorláksmessu en þá verður dregið út. Hægt er 
að næla sér í gistingu fyrir tvo á Fosshótelum, há-
degisverðarhlaðborð hjá Haust Restaurant á Foss-
hóteli, HoMedics spa-spegla og HoMedics Wet&Dry 
djúphreinsibursta frá Eirbergi, gjafakörfu frá Nóa 
Síríusi, C3-samlokugrill og sódastreamtæki frá 
Húsasmiðjunni, gjafabréf í Trimform Berglindar og 
síðast en ekki síst gjafabréf í ZikZak.

„Í dag er síðasti dagurinn á Litlu jólunum okkar 
svo enn er hægt að næla sér í FRÁBÆR jólatilboð 
eða vörur á allt að sextíu prósenta afslætti. Konur 
í öllum stærðum ættu að geta fundið sér eitthvað 
fallegt hérna hjá okkur á frábæru verði,“ segir Berg-
lind og brosir.

Jólaútvarp
Grunnskólanemar í Borgarnesi 
hafa staðið fyrir  jólaútvarpi 
síðan 1992. Jólastöðin nýtur 
mikilla  vinsælda.
Síða 2

litlu Jólin í ZikZak
ZikZak kYnnir  Síðasti dagur Litlu jólanna í ZikZak er í dag. Mörg glæsileg 
tilboð eru í gangi og sannkölluð jólastemming.

kJóll 
Fullt verð 
6.990 

tilBoðSverð 
2.990

JólaStuð Það verður áfram stuð á Litlu jólum stelpnanna í ZikZak í dag. 

Skokkur 
Fullt verð 
6.990 
 
tilBoðSverð 
5.590

Bolur 
Fullt verð 
5.990 

tilBoðS-
verð 
1.990

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.  



Fólk| heimili

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

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

Útsendingar jólaútvarps 
Grunnskólans í Borgarnesi 
hefjast í dag, mánudag, 

og standa yfir fram á föstudags-
kvöld. FM Óðal, eins og stöðin 
heitir, var lengi vel starfrækt af 
grunnskólanum og félagsmið-
stöðinni Óðali en er alfarið í 
höndum skólans í ár.

Jólaútvarpið er mjög metn-
aðarfullt verkefni að sögn Huldu 
Hrannar Sigurðardóttur, deildar-
stjóra í Grunnskólanum í Borgar-
nesi, og allir nemendur skólans 
koma að því. „Það var Indriði 
Jósafatsson, þáverandi íþrótta- 
og æskulýðsfulltrúi, sem fékk þá 
snilldarhugmynd að setja á fót 
jólaútvarp fyrir jólin 1992. Þá 
var sent út í tvo daga með tölu-
vert styttri dagskrá en nú og 
allt sent út í beinni útsendingu. 
Í dag eru þættir yngsta stigs og 
miðstigs hljóðritaðir en nem-
endur í 8., 9. og 10. bekk eru 
með þætti í beinni útsendingu. 
Lykilmaður í upptökum og undir-
búningi er Sigurþór Kristjáns-
son, Sissi, sem var starfsmaður 
félagsmiðstöðvarinnar í mörg 
ár. Hann þróaði í samvinnu við 
nemendur jólaútvarpið eins og 
það er í dag.“ Nemendur í 8.-10. 
bekk Grunnskóla Borgarfjarðar 
og Laugagerðisskóla hafa einn-
ig verið með þætti undanfarin 
ár auk þess sem nemendur í 
Menntaskóla Borgarfjarðar hafa 
tekið þátt.

Ýmislegt gerist
Dagskráin hefst kl. 10 í dag, 
mánudag, með ávarpi útvarps-
stjóra, Snæþórs Bjarka Jóns-
sonar, sem er einnig formaður 
nemendafélagsins. Síðan tekur 
við þétt og góð dagskrá að sögn 
Huldu Hrannar sem samanstend-
ur meðal annars af hljóðrituðum 
þáttum, fréttum, viðtölum og 
tónlist. „Við endum svo kvöldin 
með þáttum sem höfða sérstak-
lega til unglinga. Umfangsmesti 
þáttur vikunnar er á föstudag en 
þá verða pallborðsumræður þar 
sem sveitarstjórnarmenn mæta 
í hús auk annarra áberandi ein-
staklinga í mannlífi Borgarbyggð-

ar. Í þessum þætti hefur ýmislegt 
gerst undanfarin ár og margvís-
leg mál hafa verið gerð upp.“

Upptökur hjá yngri bekkjum 
og auglýsingar taka alls átta 
skóladaga en þá daga og í út-
sendingarvikunni eru tæknimenn 
að störfum. „Þeir eru allir nem-
endur í 9. og 10. bekk. Þá eru 
ótaldir þeir skóladagar sem fara í 
að semja handrit og auglýsingar, 
auk auglýsinga-
gerðar og upp-
taka þátta. 
Mikil vinna 
er lögð í 
handritin 
en þau 
gilda sem 
hluti af 
einkunn í 
íslensku.“

mjög 
góð 
hlustun
FM Óðal 101,3 
hefur góðan hlustendahóp 
en samkvæmt hlustendakönnun 
sem gerð var árið 2012 hlustuðu 
90% íbúa í Borgarnesi á þætti 
í jólaútvarpinu. Undanfarin ár 
hefur stöðin einnig verið send 
út á netinu. „Hlustendahópurinn 
er mjög breiður. Það má segja að 
það sé hlustað í nánast hverju 
fyrirtæki í Borgarnesi og á flest-
um heimilum. Foreldrar, krakkar, 

ömmur og afar eru í hlustenda-
hópnum og einnig brottflutt-
ir Borgnesingar sem hlusta 
gegnum netið. Í raun má segja að 
FM Óðal berist um heim allan og 
það er gaman að fá símtöl í stúd-
íóið frá hlustendum.“

Vinsælar auglÝsingar
Stöðin býr einnig við þá sér-
stöðu að hlustendur vilja ekki 
missa af einum einasta auglýs-

ingapakka. „Þeir bíða 
í raun í ofvæni eftir 

auglýsingunum sem 
þykja sérlega 
skemmtilegar 
en þær eru 
samdar, leiknar 
og unnar af 
nemendum í 8., 
9. og 10. bekk.“

Jólaútvarpið 
í ár er sent út 
á tíðninni 101,3 

dagana 7.- 11. 
desember frá kl. 

10-23 alla daga. 
Netútsendingar 

má nálgast á www.grunnborg.
is. Dagskránni er dreift í öll hús 
í Borgarnesi auk þess sem hún 
er birt í héraðsfréttablöðunum 
Skessuhorni og Íbúanum og á 
www.grunnborg.is. Jólaútvarpið 
er einnig á Facebook undir FM 
Óðal 101,3.

� n starri@365.is

hlustað á 
hVerju heimili
jólaÚtVarP  Grunnskólanemar í Borgarnesi hafa staðið fyrir jólaútvarpi 
 síðan árið 1992. Jólastöðin nýtur mikilla vinsælda.

Fjör Í beinni Nemendur í 8., 9. og 10. bekk eru með þætti í beinni útsendingu. 

aðalFólkið Hópurinn sem ber hitann og þungann af undirbúningi og framkvæmd jólaútvarpsins. Efri röð f.v.: Bára, Íris, Snæþór, 
formaður og útvarpsstjóri, og Alexander. Neðri röð f.v.: Hrafnhildur, Axel, Hjálmar og Hlynur.  

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
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús þriðjudaginn 8. desember  
frá kl. 17:15 til 17:45

Vel skipulögð 35,4 m2 íbúð á jarðhæð við 
Seljaveg 33 í 101 Reykjavík. Íbúðin skiptist í 
herbergi, stofu, forstofugang, baðherbergi 
og eldhús. Sérgeymsla í sameign. Íbúðin 
er afar vel staðsett og getur verið laus til 
afhendingar við kaupsamning. V. 19,7 m.

Falleg og rúmgóð 56,5 m2 (gólfflötur ca. 74 
m2), 3ja herbergja risíbúð með bílss-
kúrsrétti við Rauðagerði 67 í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi/þvottahús, eldhús, stofu og 
borðstofu. geymslu í risi (háalofti) ásamt 
sameigninlegri geymslu í kjallara. Íbúðin er 
vel skipulögð og mikið endurnýjuð.  
V. 29,9 m.

Seljavegur 33 -101 Reykjavík 

Rauðagerði 67 - 108 Reykjavík 

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00  
Mjög falleg 99,3 m2, 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlis- 
húsi. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, eldhús, stofu, forstofu, baðherbergi og þvottahús. 
Sérgeymsla á hæðinni. Gott skipulag. Fallegar innréttingar. Fallegt útsýni. Stutt í skóla,  
leikskóla, sund og líkamsræktarstöð. V, 35,9 m.

Klapparhlíð 9, íbúð  305- 270 Mosfellsbær 

Andrésbrunnur 2 - 113 Rvk. 

 
Rúmgóð og vel skipulögð 126 m2, 4-5 
herbergja íbúð á efstu hæð, ásamt bílastæði 
í bílageymslu í þriggja hæða lyftuhúsi. Þrjú 
svefnherbergi, sjónvarpshol(sem hægt er 
að breyta í herbergi, forstofu, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. 
Sérgeymsla er í kjallara.  V. 39,0 m.

Flétturimi 10 - 112 Rvk.

 
Björt 78,5 m2 3-4ra herbergja endaíbúð á 
efstu hæð í fjölbýlishúsi. Ca. 15 m2 risloft er 
ekki skráð í fermetratölu eignarinnar. Góð 
lofthæð. Svalir  í suðvestur með fallegu 
útsýni.V. 28,9 m.

Frostafold 12 - 112 Rvk.

 
Falleg 115 m2, 5 herbergja endaíbúð á 
3. hæð í lyftuhúsi ásamt 20,2 m2 bílskúr. 
Suðursvalir með fallegu útsýni. Góð staðset-
ning. Stutt í skóla leiksskóla og verslun.  
V. 38,9 m.

Glæsilegt 278,9 m2 einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr við Litlakrika í Mosfellsbæ. Húsið er 
steinsteypt einbýlishús á þremur pöllum. Gott 
skipulag og fallegar innréttingar. Eignin skiptist 
í anddyri, gestasnyrtingu, borðstofu, setustofu, 
eldhús með borðkrók, baðherbergi, 5 svefn-
herbergi, koníaksstofu, þvottahús og tvöfaldan 
bílskúr. V. 75,9 m.

Litlikriki 15 - 270 Mosfellsbær 

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 eld-
húsinnrétting og tæki. Ný gólfefni. Baðherbergi 
endurnýjað. Gler og gluggar endurnýjaðir. Skipt 
var um þak á húsinu árið 2013. V. 36,9 m.

Byggðarholt 1B - 270 Mosfellsbær 

Nýtt og glæsilegt 212,5 m2 raðhús á tveimur 
hæðum á góðum stað efst í hlíðum Krikahverfis í 
Mosfellsbæ. Húsið verður tilbúið til afhendingar 
15.03.2016 fullbúið án gólfefna, þó eru baðher-
bergi á báðum hæðum og þvottahús flísalögð. 
Frábær staðsetning. Gott skipulag. Þrjú mjög 
rúmgóð svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Mikil 
lofthæð er á efri hæð og fallegt útsýni. Hellulagt 
bílaplan með hitalögn og timburverönd og 
náttúrulegum gróðri í suður. V. 54,5 m.

Litlikriki 70 - 270 Mosfellsbær  

160,0 m2 raðhús - tilbúin til innréttinga - á einni 
hæð, við Laxatungu 72 og 74 í Mosfellsbæ. Mjög 
fallegt og vel skipulögð raðhús á einni hæð 
ásamt bílskúr. Skipulag er mjög gott og fer hvergi 
fermetri til spillis. Skipulag samkvæmt teikningu: 
Þrjú svefnherbergi, forstofa, baðherbergi, 
þvottahús, sjónvarpshol, eldhús, stofa, geymsla 
og bílskúr. Eldhús og stofa liggja saman í opnu 
rúmlega 40 m2 rými þar sem lofthæð er um 4,5 m 
í hæsta punkti. V. 38,9 - 40,5 m.

Laxatunga – 270 Mosfellsbær  

Laus við kaupsamning Laus strax

Tvö hús eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Fold fasteignasala hefur 
til sölu einbýlishús við 
Holtsbúð í Garðabæ.

Mjög gott 308 fm einbýlishús á 
fjórum pöllum á vinsælum og 
skjólgóðum stað í Garðabæ. 
Íbúðarrýmið er 264,5 fm og bíl-
skúrinn tvöfaldur 43,5 fm. Góð 
aðkoma, hiti í plani og stéttum. 
Stór lóð í góðri rækt. Húsið 
er nýmálað að utan. Búið að 
endurnýja hluta af þaki sem og 
glugga. Húsið er klætt að hluta. 
Nýjar svalir og tröppur niður í 
garðinn. Skipt verður um sól-
skálann á kostnað seljenda.

Þegar inn er komið tekur við 
flísalögð forstofa, fataskápur. 
Forstofuhurð. Holið er flísalagt 
og þaðan er stigi upp og niður. 
Á aðalhæðinni er stofa, borð-
stofa, sólstofa og eldhús. Park-
et og flísar á gólfum. Arinn í 
stofu. Útgengt út á svalir úr eld-
húsi. Uppi eru þrjú svefnher-
bergi með parketi og skápum, 
teppalagt sjónvarpsherbergi og 
flísalagt baðherbergi með bað-
kari. Inn af hjónaherbergi er 

fataherbergi ásamt baðherbergi 
með sturtu. Á leið niður er eitt 
herbergi með kork á gólfi ásamt 
flísalögðu þvottahúsi og bað-
herbergi með sturtu.

Frá þvottahúsi er innangengt 
í tvöfalda bílskúrinn sem er 
með vatni og rafmagni. Á jarð-

hæð eru svo tvær geymslur 
og tvö stór herbergi. Þaðan 
er útgengt út í garð. Í heildina 
mjög gott og vel skipulagt hús 
sem fengið hefur gott viðhald í 
gegnum tíðina. 
Upplýsingar hjá fasteignasöl-
unni Fold.

Fallegt hús í Garðabæ

Einbýlishús á fjórum pöllum á vinsælum og skjólgóðum stað í Garðabæ er til sölu hjá Fold.

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón  
Bergsson hdl. og
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

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

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

GARÐATORG - GARÐABÆ. 
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. Bílastæði 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.

FLÚÐASEL. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Mjög fín 109,0 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) að meðtalinni sér geymslu. Svalir til 
suðausturs og útsýni að Bláfjöllum. Auðvelt að búa til 2 auka herbergi á kostnað 
sjónvarpsrýmis. Raflagnir í íbúð eru yfirfarnar .Sér bílastæði í bílakjallara. Góð eign í 
barnvænu hverfi. 

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

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. 

LJÓSVALLAGATA. FRÁBÆR STAÐSETNING.
Virkilega falleg 80,6 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) í vel staðsettu steinsteyptu fjórbýlis-
húsi.  Svalir til vesturs útaf eldhúsi. Stórir gluggar til suðurs út af stofu. Nýlegar 
innréttingar í eldhúsi. Hús að utan yfirfarið og málað.  Íbúðin er að hluta til undir súð 
til suðurs. 

SKIPHOLT. ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR.
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. 

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. 

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. 

31,9 millj.

37,9 millj.

34,5 millj.

24,9 millj.

31,9 millj.

54,9 millj.

31,9 millj.

49,9 millj.

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

3JA - 4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA – 3JA HERBERGJA

Hamarsbraut 4 – Hafnarfirði. Frábær staðsetning.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsilegt 204,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 26,1 fm. bílskúr í hjarta Hafnarfjarðar.  Stofa, með góðri 
lofthæð og gólfsíðum gluggum. Eldhús/borðstofa, með fallegum hvítum innréttingum og eyju og stórum bogadregnum horn-
glugga. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Innihurðir eru extra háar. Lóðin er 440,5 fermetrar að stærð, fullfrágengin 
 viðhaldslítil. Mikil hellulögn og fallegur gróður. Eignin er til sölu eða  leigu.Glæsileg eign með útsýni yfir höfnina. 

Langagerði 14.
Vel staðsett 114,6 fm. einbýlishús, hæð og ris á þessum eftirsótta stað í Smáíbúðahverfinu. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Sam-
liggjandi 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.

HAMARSBRAUT 4LANGAGERÐI

Fallegt 254,0 fm. raðhús sem er kjallari og tvær 
hæðir. Sérinngangur er í kjallarann en þar er rúm-
góð 2ja herbergja íbúð sem hægt væri að leigja út. 
Stórar suðvestur svalir með öllu húsinu að aftan og 
norður svalir yfir öllum bílskúrnum. Hús að utan er 
í góðu ástandi og sett var Pace á þak fyrir 7 árum 
síðan. Falleg gróin lóð með miklum trjám. 

Frábær staðsetning í rólegu og grónu hverfi í 
Mosfellsbæ. 

Verð 55,9 millj.

Brekkutangi – Mosfellsbæ.

Mjög fallegt og vandað 291,6 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum að meðtöldum 64,0 fm. tvöföldum 
bílskúr á 1.469,0 fm. eignarlóð á Arnarnesinu í 
Garðabæ. Húsið, sem hefur verið mjög vel við-
haldið og nokkuð endurnýjað í gegnum árin er í 
góðu ástandi að innan sem utan. Hjónasvíta með 
sér baðherbergi. Alrými sem í eru parketlögð 
setustofa og arinstofa með fallegum arni.  Mjög 
mikil lofthæð í stofum og fallegt útsýni til sjávar. 
Úr stofum er útgengi á svalir til suðausturs. Lóðin 
er fullfrágengin og ræktuð með stórum og skjól-
sælum veröndum. 

Verð 89,9 millj.

Súlunes – Garðabæ.

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

Um er að ræða skrifstofu- og atvinnuhúsnæði á 
þremur hæðum með bílakjallara undir. Húsnæðið 
er rúmlega fokhelt að innan.

Samtals verða 83 bílastæði á lóð hússins. 

Glæsilegt útsýni af þaksvölum að Esjunni og yfir 
höfuðborgarsvæðið. 

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Víkurhvarf  7 – Kópavogi. Heil  húseign.

Frábærlega staðsett raðhús á tveimur hæðum 
með mikilli lofthæð á einstökum útsýnisstað innst 
í Furuási í Hafnarfirði. Húsin er staðsteypt og með 
hlöðnum milliveggjum. 12,1 fermetra svalir eru útaf 
stofum og útgengi á verönd úr eldhúsi.  Fjögur 
svefnherbergi og fataherbergi innaf hjónaherbergi. 
Húsin skilast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð, 
en að innan skilast húsin tilbúin undir innréttingar.

• Furuás 23- endahús – stærð 233,4 fermetrar. 
   Verð 55,0 millj.
• Furuás 25- miðjuhús – stærð 249,2 fermetrar. 
   Verð 55,0 millj.

Staðsetning eignarinnar er afar góð í enda götu 
við opið svæði og stutt er í fallegar útivistar-
perlur.  

Furuás - Hafnarfirði. Raðhús á einstökum útsýnisstað

Glæsilegt 300,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
á frábærum stað alveg niður við Elliðavatn. Arkitekt 
er Kristinn Ragnarsson og innanhússarkitekt er 
Guðbjörg Magnúsdóttir. Mikil lofthæð á efri hæð. 
Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og borðstofu. 

Þetta er glæsilegt og vandað hús með einstakri 
staðsetningu við Elliðavatnið. Lóðin er mikið 
til villt og hefur verið látin halda sér að mestu. 
Frábært tækifæri fyrir t.d. hestaáhugafólk.  

Fyrir liggur heimild um byggingu hesthúss á 
lóðinni fyrir 6 hesta. 

Verð 99,0 millj. 

Vatnsendablettur - Kópavogi. Einstök staðsetning.

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

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

Staðsetning og aðkoma að húsinu er mjög góð 
með 46 bílastæðum á lóð. 
Auðvelt er að skipta neðri hluta eignarinnar í 
smærri einingar.

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.

LUNDUR 17 - 23, KÓPAVOGI.  
NÝ OG GLÆSILEG FJÖLBÝLISHÚS.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða  frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki 
frá AEG og hreinlætistæki.  Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 

flísar.  Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en 
óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma  fram tímanlega.

Byggingaraðili:  Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Óskum eftir öllum stærðum 
og gerðum eigna á söluskrá.

Skoðum og metum samdægurs.

Sanngjörn söluþóknun.

Byggingarlóðir undir parhús og  
einbýlishús í byggðu hverfi í Kópavogi.

Lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

2ja og 3ja herbergja íbúðir 
óskast á söluskrá.

Skoðum og verðmetum 
samdægurs.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

GARÐATORG - GARÐABÆ. 
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. Bílastæði 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.

FLÚÐASEL. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Mjög fín 109,0 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) að meðtalinni sér geymslu. Svalir til 
suðausturs og útsýni að Bláfjöllum. Auðvelt að búa til 2 auka herbergi á kostnað 
sjónvarpsrýmis. Raflagnir í íbúð eru yfirfarnar .Sér bílastæði í bílakjallara. Góð eign í 
barnvænu hverfi. 

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

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. 

LJÓSVALLAGATA. FRÁBÆR STAÐSETNING.
Virkilega falleg 80,6 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) í vel staðsettu steinsteyptu fjórbýlis-
húsi.  Svalir til vesturs útaf eldhúsi. Stórir gluggar til suðurs út af stofu. Nýlegar 
innréttingar í eldhúsi. Hús að utan yfirfarið og málað.  Íbúðin er að hluta til undir súð 
til suðurs. 

SKIPHOLT. ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR.
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. 

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. 

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. 

31,9 millj.

37,9 millj.

34,5 millj.

24,9 millj.

31,9 millj.

54,9 millj.

31,9 millj.

49,9 millj.

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

3JA - 4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA – 3JA HERBERGJA

Hamarsbraut 4 – Hafnarfirði. Frábær staðsetning.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsilegt 204,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 26,1 fm. bílskúr í hjarta Hafnarfjarðar.  Stofa, með góðri 
lofthæð og gólfsíðum gluggum. Eldhús/borðstofa, með fallegum hvítum innréttingum og eyju og stórum bogadregnum horn-
glugga. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Innihurðir eru extra háar. Lóðin er 440,5 fermetrar að stærð, fullfrágengin 
 viðhaldslítil. Mikil hellulögn og fallegur gróður. Eignin er til sölu eða  leigu.Glæsileg eign með útsýni yfir höfnina. 

Langagerði 14.
Vel staðsett 114,6 fm. einbýlishús, hæð og ris á þessum eftirsótta stað í Smáíbúðahverfinu. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Sam-
liggjandi 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.

HAMARSBRAUT 4LANGAGERÐI

Fallegt 254,0 fm. raðhús sem er kjallari og tvær 
hæðir. Sérinngangur er í kjallarann en þar er rúm-
góð 2ja herbergja íbúð sem hægt væri að leigja út. 
Stórar suðvestur svalir með öllu húsinu að aftan og 
norður svalir yfir öllum bílskúrnum. Hús að utan er 
í góðu ástandi og sett var Pace á þak fyrir 7 árum 
síðan. Falleg gróin lóð með miklum trjám. 

Frábær staðsetning í rólegu og grónu hverfi í 
Mosfellsbæ. 

Verð 55,9 millj.

Brekkutangi – Mosfellsbæ.

Mjög fallegt og vandað 291,6 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum að meðtöldum 64,0 fm. tvöföldum 
bílskúr á 1.469,0 fm. eignarlóð á Arnarnesinu í 
Garðabæ. Húsið, sem hefur verið mjög vel við-
haldið og nokkuð endurnýjað í gegnum árin er í 
góðu ástandi að innan sem utan. Hjónasvíta með 
sér baðherbergi. Alrými sem í eru parketlögð 
setustofa og arinstofa með fallegum arni.  Mjög 
mikil lofthæð í stofum og fallegt útsýni til sjávar. 
Úr stofum er útgengi á svalir til suðausturs. Lóðin 
er fullfrágengin og ræktuð með stórum og skjól-
sælum veröndum. 

Verð 89,9 millj.

Súlunes – Garðabæ.

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

Um er að ræða skrifstofu- og atvinnuhúsnæði á 
þremur hæðum með bílakjallara undir. Húsnæðið 
er rúmlega fokhelt að innan.

Samtals verða 83 bílastæði á lóð hússins. 

Glæsilegt útsýni af þaksvölum að Esjunni og yfir 
höfuðborgarsvæðið. 

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Víkurhvarf  7 – Kópavogi. Heil  húseign.

Frábærlega staðsett raðhús á tveimur hæðum 
með mikilli lofthæð á einstökum útsýnisstað innst 
í Furuási í Hafnarfirði. Húsin er staðsteypt og með 
hlöðnum milliveggjum. 12,1 fermetra svalir eru útaf 
stofum og útgengi á verönd úr eldhúsi.  Fjögur 
svefnherbergi og fataherbergi innaf hjónaherbergi. 
Húsin skilast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð, 
en að innan skilast húsin tilbúin undir innréttingar.

• Furuás 23- endahús – stærð 233,4 fermetrar. 
   Verð 55,0 millj.
• Furuás 25- miðjuhús – stærð 249,2 fermetrar. 
   Verð 55,0 millj.

Staðsetning eignarinnar er afar góð í enda götu 
við opið svæði og stutt er í fallegar útivistar-
perlur.  

Furuás - Hafnarfirði. Raðhús á einstökum útsýnisstað

Glæsilegt 300,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
á frábærum stað alveg niður við Elliðavatn. Arkitekt 
er Kristinn Ragnarsson og innanhússarkitekt er 
Guðbjörg Magnúsdóttir. Mikil lofthæð á efri hæð. 
Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og borðstofu. 

Þetta er glæsilegt og vandað hús með einstakri 
staðsetningu við Elliðavatnið. Lóðin er mikið 
til villt og hefur verið látin halda sér að mestu. 
Frábært tækifæri fyrir t.d. hestaáhugafólk.  

Fyrir liggur heimild um byggingu hesthúss á 
lóðinni fyrir 6 hesta. 

Verð 99,0 millj. 

Vatnsendablettur - Kópavogi. Einstök staðsetning.

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

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

Staðsetning og aðkoma að húsinu er mjög góð 
með 46 bílastæðum á lóð. 
Auðvelt er að skipta neðri hluta eignarinnar í 
smærri einingar.

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.

LUNDUR 17 - 23, KÓPAVOGI.  
NÝ OG GLÆSILEG FJÖLBÝLISHÚS.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða  frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki 
frá AEG og hreinlætistæki.  Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 

flísar.  Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en 
óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma  fram tímanlega.

Byggingaraðili:  Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Óskum eftir öllum stærðum 
og gerðum eigna á söluskrá.

Skoðum og metum samdægurs.

Sanngjörn söluþóknun.

Byggingarlóðir undir parhús og  
einbýlishús í byggðu hverfi í Kópavogi.

Lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

2ja og 3ja herbergja íbúðir 
óskast á söluskrá.

Skoðum og verðmetum 
samdægurs.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG



• 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

Fallegt harðparket fylgir öllum seldum íbúðum í desember

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    

Aðeins 19 af 90 íbúðum eftir 

Aðeins 17 íbúðir eftir 

 VÆTTABORGIR 74 
112 RVK.

Gott 6 herbergja 190 fm endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr og fallegu útsýni. Timburverönd til suðurs er framan við húsið og 
garður bakatil. Húsið er laust við kaupsamning. Sölumenn sýna.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 7.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:15.  
V. 54,5 m. 9213

 ÁRMÚLI 38 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01.  

Glæsileg 3ja herbergja “íbúð” á efstu hæð í vel staðsettu atvinnuhúsnæði í 
Múlahverfinu. Eignin er skráð atvinnuhúsnæði/leikfimisalur en hefur verið 
glæsilega innréttuð sem ósamþykkt íbúð með mikilli lofthæð, vönduðum inn-
réttingum og glæsilegu útsýni.    Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.desember 
milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 39,5 m. 9195

ÁLFTAMÝRI 6 108 RVK.  
ÍBÚÐ MERKT 04-01. 

Mikið uppgerð og falleg 137,9 fm 4-5 herbergja íbúð á 4. hæð (efstu). Eigninni 
fylgir bílskúr og er með tvennum svölum, glæsilegu útsýni og fallegu eldhúsi 
og baðherbergi. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.desember milli kl. 17:15  
og kl. 17:15. V. 36,7 m. 92333

 SKEGGJAGATA 12 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 00-01. 

Snyrtileg og falleg 2ja herbergja 53,5 fm íbúð í kjallara í þríbýlishúsi sem hefur 
nýleg verið viðgert að utan.Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi, stofu, svefnher-
bergi og eldhús Eignin verður sýnd mánudaginn 7.desember milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 21,9 m. 9216

STRANDVEGUR 26 210 GARÐABÆ 
ÍBÚÐ MERKT 03-01.  

 
2ja-3ja herb. glæsileg  84,0 fm íbúð ásamt  8,4 fm sérgeymslu í kjallara,  6,0 fm 
svölum og stæði í bílageymslu í nýja Sjálandi í Garðabæ. Fallegt útsýni er til 
norðurs.  Eignin verður sýnd þriðjud. 8. desember frá kl. 17:15 - 17:45.  
V.  32,9 m.  9201

TÓMASARHAGI 40 
107 RVK.

 
Falleg og björt 116 fm neðri sérhæð eftirsóttum stað, ásamt 30 fm nýlegum 
bílskúr, samtals 146 fm. Húsið virðist vera í góðu ástandi.  Eignin er laus til 
afhendingar. Mögulegt að útbúa íbúð í bílskúr en lagnir bjóða upp á það.   
V. 53 m. 9211

 EINBÝLI

Markarflöt 23 210 Garðabæ
Gott einbýlishús á Flötunum í Garðabæ með auka íbúð. 
Húsið er skráð 223,4 fm með innbyggðum 50,4 fm bílskúr, 
óskráð rými í húsinu er ca 50 fm að sögn eiganda. Húsið 
skiptist í anddyri, þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol, 
baðherbergi, eldhús, borðstofu og stofu. Auka íbúðin 
skiptist í anddyri, stofu, eldhús, svefnherbergi og baðher-
bergi. V. 63,9 m. 9218

 PARHÚS

Fannafold 170 112 Rvk. 
Snyrtilegt og bjart 157,1 fm parhús á einni hæð með inn-
byggðum bilskúr. Rúmgóð og björt stofa, sjónvarpshol og 
þrjú svefnherbergi. Baðherbergi með baðkari og sturtu. 
Timburverönd með skjólveggjum. V. 49,5 m. 9207

 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

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

4RA-6 HERBERGJA

Grettisgata 6 101 Rvk. 
Einstök 149,5 fm íbúð á 3. hæð í fallegu og sögufrægu 
húsi að Grettisgötu 6. Eignin er mjög vel hönnuð með 
tveimur svefnherbergjum, glæsilegu baðherbergi með 
hornbaðkari, stórri stofu og fallegu eldhúsi í mjög snyrti-
legu húsi.    V. 59 m. 8560

 3JA HERBERGJA

Kleifarsel 14 109 Rvk.
Vel skipulögð og björt 74,4 fm 3ja herbergja enda íbúð á 
2. hæð. Rúmgóðar svalir út frá stofu og hjónaherbergi. 
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.  V. 27,9 m. 9209

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

Hjaltabakki 28 109 Rvk. íbúð merkt 03-14. 
92 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð við Hjaltabakka í 
Reykjavík. Íbúðin er laus fljótlega.  Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 8.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 22,9 m. 9099 

2JA HERBERGJA

Krummahólar 2 111 Rvk. íbúð merkt 02-06. 
Góð 60,8 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi. Stofa 
með opnu eldhúsi og vestur-svölum. Geymsla í sameign 
og í íbúð. Útsýni. Stórt parketlagt svefnherbergi. Vel stað-
sett eign. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.desember 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 19,5 m. 9186

 ATVINNUHÚSNÆÐI

Hlíðasmári 19 201 Kópavogi
Hér er um að ræða hluta fasteignarinnar nr. 19 við 
Hlíðasmára í Kópavogi sem er  verslunar-/þjónustu- og 
skrifstofuhúsnæði á 1., 3. og 4. hæð samtals að gólffleti 
1.599,7 m².   5993

Bæjarlind 14-16 201 Kópavogi - Laus Strax
218,9 fm skrifstofuhúsnæði á efstu hæð til sölu. Um 
er ræða snyrtilegt skrifstofuhúsnæði sem hefur verið 
endurnýjað að innan.  Rýmið skiptist upp í rúmgóð opin 
vinnurými, salerni, fundarherbergi, geymslur og eldhús. 
Slípaður og lakkaður steinn er á gólfum.  V. 39 m. 8634

 50 ÁRA OG ELDRI.

Grandavegur 47 107 Rvk.  
Einstaklega falleg íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi með útsýni. 
Íbúðin er fyrir félagsmenn í Félagi eldri borgara. Sér 
þvottaherbergi í íbúð. Góðar svalir. Mikil og góð sameign, 
húsvörður.    V. 28,9 m. 9035
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HÚS OPIÐ 

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

Erum með í sölu tvær glæsilegar íbúðir á jarðhæð í nýju glæsilegu fjölbýlishúsi í Garðabæ. Annars vegar 3ja her-
bergja 94,5 fm íbúð V. 38,5 m. Hins vegar 4ra herbergja 99,9 fm íbúð V. 39,9 m.   Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu. 
Íbúðirnar er til afhendingar fljótlega fullbúnar án megin gólfefna með HTH innréttingum.  Flísar verðar á gólfi og 
veggjum baðherbergis og gólf þvottahúss verður flísalagt.  Sérinngangur af svalagangi 

Lyngás 1c, 210 Garðabær - 3ja og 4ra herbergja

Mjög falleg 2ja herbergja 87 fm íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi ásamt bílastæði í bílageymslu. Sérinngangur er af 
svölum. Íbúðin sem er endaíbúð er rúmgóð og björt með parketi, gólfflísum og vönduðum innréttingum og 
tækjum. Húsið er klætt og einangrað að utan og er sérstök einangrun í gólfum til aukinnar hljóðvistar.  
Vönduð eign. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.desember milli kl. 16:45 og kl. 17:30. V. 35,9 m. 9215

Laugarnesvegur 89, 105 Rvk. - Íbúð merkt 04-01.

OPIÐ 

HÚS

Mjög falleg og vönduð 110,3 fm  3ja herbergja íbúð á 5. hæð (efstu) í vönduðu lyftuhúsi ásamt bílastæði í 
bílageymslu. Íbúðin er með sérinngangi af glerjuðum svalagangi og yfirbyggðum svölum ( u.þ.b. 10 fm). Aukin 
hljóðeinangrun.  Vandaðar innréttingar og eldhústæki. Mikið útsýni og frábær staðsetning.    
Eignin verður sýnd mánudaginn 7.desember milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 47,6 m.  9092

 Laugarnesvegur 89, 105 Rvk. - Íbúð merkt 05-05. 

Glæsilegt og vandað 328,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum innst í botnlanga með 160 fm þaksvölum með 
miklu útsýni til sjávar og fjalla. Vandaðar innréttingar og tæki. Falleg aðkoma er að húsinu og stórt hellulagt 
bílaplan.  V. 120 m. 9063

Þrastarhöfði 57 - 270 Mosfellsbæ

Vorum að fá í sölu mjög fallega og mikið endurnýjaða efri sérhæð í 3-býlishúsi. Sér inngangur. Um er að 
ræða efstu hæð í húsinu. Húsið hefur nýlega verið standsett að utan m.a. viðgert og steinað. Hæðin skipstist 
m.a. í stofu, borðstofu, þrjú herbergi, eldhús og baðherbergi. Glæsilegt sjávarútsýni. Húsið stendur við rólega 
einstefnugötu. Eignin verður til sýnis þriðjud. 8. des. frá kl. 12:00 – 12:30. V. 47,9  m.

Melabraut 9, Seltjarnarnesi.

OPIÐ 
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• 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

Fallegt harðparket fylgir öllum seldum íbúðum í desember

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    

Aðeins 19 af 90 íbúðum eftir 

Aðeins 17 íbúðir eftir 

 VÆTTABORGIR 74 
112 RVK.

Gott 6 herbergja 190 fm endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr og fallegu útsýni. Timburverönd til suðurs er framan við húsið og 
garður bakatil. Húsið er laust við kaupsamning. Sölumenn sýna.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 7.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:15.  
V. 54,5 m. 9213

 ÁRMÚLI 38 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01.  

Glæsileg 3ja herbergja “íbúð” á efstu hæð í vel staðsettu atvinnuhúsnæði í 
Múlahverfinu. Eignin er skráð atvinnuhúsnæði/leikfimisalur en hefur verið 
glæsilega innréttuð sem ósamþykkt íbúð með mikilli lofthæð, vönduðum inn-
réttingum og glæsilegu útsýni.    Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.desember 
milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 39,5 m. 9195

ÁLFTAMÝRI 6 108 RVK.  
ÍBÚÐ MERKT 04-01. 

Mikið uppgerð og falleg 137,9 fm 4-5 herbergja íbúð á 4. hæð (efstu). Eigninni 
fylgir bílskúr og er með tvennum svölum, glæsilegu útsýni og fallegu eldhúsi 
og baðherbergi. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.desember milli kl. 17:15  
og kl. 17:15. V. 36,7 m. 92333

 SKEGGJAGATA 12 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 00-01. 

Snyrtileg og falleg 2ja herbergja 53,5 fm íbúð í kjallara í þríbýlishúsi sem hefur 
nýleg verið viðgert að utan.Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi, stofu, svefnher-
bergi og eldhús Eignin verður sýnd mánudaginn 7.desember milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 21,9 m. 9216

STRANDVEGUR 26 210 GARÐABÆ 
ÍBÚÐ MERKT 03-01.  

 
2ja-3ja herb. glæsileg  84,0 fm íbúð ásamt  8,4 fm sérgeymslu í kjallara,  6,0 fm 
svölum og stæði í bílageymslu í nýja Sjálandi í Garðabæ. Fallegt útsýni er til 
norðurs.  Eignin verður sýnd þriðjud. 8. desember frá kl. 17:15 - 17:45.  
V.  32,9 m.  9201

TÓMASARHAGI 40 
107 RVK.

 
Falleg og björt 116 fm neðri sérhæð eftirsóttum stað, ásamt 30 fm nýlegum 
bílskúr, samtals 146 fm. Húsið virðist vera í góðu ástandi.  Eignin er laus til 
afhendingar. Mögulegt að útbúa íbúð í bílskúr en lagnir bjóða upp á það.   
V. 53 m. 9211

 EINBÝLI

Markarflöt 23 210 Garðabæ
Gott einbýlishús á Flötunum í Garðabæ með auka íbúð. 
Húsið er skráð 223,4 fm með innbyggðum 50,4 fm bílskúr, 
óskráð rými í húsinu er ca 50 fm að sögn eiganda. Húsið 
skiptist í anddyri, þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol, 
baðherbergi, eldhús, borðstofu og stofu. Auka íbúðin 
skiptist í anddyri, stofu, eldhús, svefnherbergi og baðher-
bergi. V. 63,9 m. 9218

 PARHÚS

Fannafold 170 112 Rvk. 
Snyrtilegt og bjart 157,1 fm parhús á einni hæð með inn-
byggðum bilskúr. Rúmgóð og björt stofa, sjónvarpshol og 
þrjú svefnherbergi. Baðherbergi með baðkari og sturtu. 
Timburverönd með skjólveggjum. V. 49,5 m. 9207

 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

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

4RA-6 HERBERGJA

Grettisgata 6 101 Rvk. 
Einstök 149,5 fm íbúð á 3. hæð í fallegu og sögufrægu 
húsi að Grettisgötu 6. Eignin er mjög vel hönnuð með 
tveimur svefnherbergjum, glæsilegu baðherbergi með 
hornbaðkari, stórri stofu og fallegu eldhúsi í mjög snyrti-
legu húsi.    V. 59 m. 8560

 3JA HERBERGJA

Kleifarsel 14 109 Rvk.
Vel skipulögð og björt 74,4 fm 3ja herbergja enda íbúð á 
2. hæð. Rúmgóðar svalir út frá stofu og hjónaherbergi. 
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.  V. 27,9 m. 9209

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

Hjaltabakki 28 109 Rvk. íbúð merkt 03-14. 
92 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð við Hjaltabakka í 
Reykjavík. Íbúðin er laus fljótlega.  Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 8.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 22,9 m. 9099 

2JA HERBERGJA

Krummahólar 2 111 Rvk. íbúð merkt 02-06. 
Góð 60,8 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi. Stofa 
með opnu eldhúsi og vestur-svölum. Geymsla í sameign 
og í íbúð. Útsýni. Stórt parketlagt svefnherbergi. Vel stað-
sett eign. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.desember 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 19,5 m. 9186

 ATVINNUHÚSNÆÐI

Hlíðasmári 19 201 Kópavogi
Hér er um að ræða hluta fasteignarinnar nr. 19 við 
Hlíðasmára í Kópavogi sem er  verslunar-/þjónustu- og 
skrifstofuhúsnæði á 1., 3. og 4. hæð samtals að gólffleti 
1.599,7 m².   5993

Bæjarlind 14-16 201 Kópavogi - Laus Strax
218,9 fm skrifstofuhúsnæði á efstu hæð til sölu. Um 
er ræða snyrtilegt skrifstofuhúsnæði sem hefur verið 
endurnýjað að innan.  Rýmið skiptist upp í rúmgóð opin 
vinnurými, salerni, fundarherbergi, geymslur og eldhús. 
Slípaður og lakkaður steinn er á gólfum.  V. 39 m. 8634

 50 ÁRA OG ELDRI.

Grandavegur 47 107 Rvk.  
Einstaklega falleg íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi með útsýni. 
Íbúðin er fyrir félagsmenn í Félagi eldri borgara. Sér 
þvottaherbergi í íbúð. Góðar svalir. Mikil og góð sameign, 
húsvörður.    V. 28,9 m. 9035
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– Sýnum daglega – 
 Hafið samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090

Erum með í sölu tvær glæsilegar íbúðir á jarðhæð í nýju glæsilegu fjölbýlishúsi í Garðabæ. Annars vegar 3ja her-
bergja 94,5 fm íbúð V. 38,5 m. Hins vegar 4ra herbergja 99,9 fm íbúð V. 39,9 m.   Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu. 
Íbúðirnar er til afhendingar fljótlega fullbúnar án megin gólfefna með HTH innréttingum.  Flísar verðar á gólfi og 
veggjum baðherbergis og gólf þvottahúss verður flísalagt.  Sérinngangur af svalagangi 

Lyngás 1c, 210 Garðabær - 3ja og 4ra herbergja

Mjög falleg 2ja herbergja 87 fm íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi ásamt bílastæði í bílageymslu. Sérinngangur er af 
svölum. Íbúðin sem er endaíbúð er rúmgóð og björt með parketi, gólfflísum og vönduðum innréttingum og 
tækjum. Húsið er klætt og einangrað að utan og er sérstök einangrun í gólfum til aukinnar hljóðvistar.  
Vönduð eign. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.desember milli kl. 16:45 og kl. 17:30. V. 35,9 m. 9215

Laugarnesvegur 89, 105 Rvk. - Íbúð merkt 04-01.

OPIÐ 

HÚS

Mjög falleg og vönduð 110,3 fm  3ja herbergja íbúð á 5. hæð (efstu) í vönduðu lyftuhúsi ásamt bílastæði í 
bílageymslu. Íbúðin er með sérinngangi af glerjuðum svalagangi og yfirbyggðum svölum ( u.þ.b. 10 fm). Aukin 
hljóðeinangrun.  Vandaðar innréttingar og eldhústæki. Mikið útsýni og frábær staðsetning.    
Eignin verður sýnd mánudaginn 7.desember milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 47,6 m.  9092

 Laugarnesvegur 89, 105 Rvk. - Íbúð merkt 05-05. 

Glæsilegt og vandað 328,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum innst í botnlanga með 160 fm þaksvölum með 
miklu útsýni til sjávar og fjalla. Vandaðar innréttingar og tæki. Falleg aðkoma er að húsinu og stórt hellulagt 
bílaplan.  V. 120 m. 9063

Þrastarhöfði 57 - 270 Mosfellsbæ

Vorum að fá í sölu mjög fallega og mikið endurnýjaða efri sérhæð í 3-býlishúsi. Sér inngangur. Um er að 
ræða efstu hæð í húsinu. Húsið hefur nýlega verið standsett að utan m.a. viðgert og steinað. Hæðin skipstist 
m.a. í stofu, borðstofu, þrjú herbergi, eldhús og baðherbergi. Glæsilegt sjávarútsýni. Húsið stendur við rólega 
einstefnugötu. Eignin verður til sýnis þriðjud. 8. des. frá kl. 12:00 – 12:30. V. 47,9  m.

Melabraut 9, Seltjarnarnesi.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS



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

Æsufell 6 

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 7.des. kl.17:00-17:30

Vel skipulögð og snyrtileg íbúð við Æsufell 

3 herbergja 

92,1 fm 

Rjúpnasalir 14 

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.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

Akurhvarf 3 

Verð : 31,9 millj.

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

Falleg íbúð á þriðju hæð (efstu) 

að stærð 77,8 fm 

Verktaki, Húsvirki 

Þvottahús innan íbúðar 

Suður svalir / Lyftuhús 

Sameign snyrtileg og rúmgóð

Stæði í bílageymslu fylgir 

Kleifarvegur 1

Verð : 69,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.des. kl.16:30-17:00

Sérlega heillandi upprunalegt einbýli eftir 

Sigvalda Thordarson 

Stór hornlóð með afar glæsilegu útsýni til 

sjávar og yfir borgina 

240 fm þar af er bílskúr 32 fm 

Fjögur til fimm svefnherbergi, arin, 

tvennar svalir 

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð 

og frábæru útsýni. 

Frábært skipulag samtals 266 fm að stærð 

Mikil lofthæð og barnvænn botnlangi 

Glæsilegt eldhús, 3 baðherbergi 

Þorrasalir

Verð : 74,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vandaðar íbúðir 4-5 herbergja 

Afhendast fullbúnar án gólfefna 

Stæði í bílakjallara ýmist 1 eða 2 

Lausar strax 

Álfhólsvegur 22

Verð : 46,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Einungis 2 íbúði eftir

 45,5 milljónirVerð frá:Góðar 4-5 herbergja íbúðir  

Stæði í bílageymslu með öllum íbúðum

Fm verð frá c.a 280 þús 

Stærðir: 149-166 fm

Rúmgóð alrými

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.desember kl.16:30-17:15

Aðeins 5 íbúðir eftir 

Vindakór 2-8
www.vindakor.is

Bókaðu skoðun:

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

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

3-4ra herbergja hæð ásamt 

byggingarétt ofan á

Sér bílskúr, tvær geymslur

Frábær staðsetning, mikil uppbygging í grennd

Byggingaréttur samþykktur af Rvk.

Norðurstígur

Verð : 59,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

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

Mjög vel skipulögð 98,1 fm. Sérinngangur á 

annarri hæð Bjartar stofur, útgengi á svalir 

Mikið útsýni / lítið fjölbýli 

Góð staðsetning innan hverfis 

Skólar, þjónusta og verslun í göngufæri 

Mosarimi

Verð : 31,9 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: 

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

 Góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 

Alls 113 fm með stórri geymslu og 

þremur svefnherb. Stór stofa m nýlegu parketi, 

útgengt á S-svalir Nýleg eldhúsinnrétting 

Hús nýmálað að utan

Stíflusel 1

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

5 herbergja 128  penthouse íbúð 
með víðáttumiklu útsýni
Tvennar svalir og stæði í bílageymslu 
Eina íbúðin á hæðinni
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna 
nema í votrýmum. Afhending er um næstu áramót 
Mannverk er byggingaraðili

Lyngás

Verð : 55,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Gott 84,9 fm verslunarhúsnæði 

ááberandi stað 

Skrifstofa/eldhús og baðherbergi í bakrými

Hrísateigur
við Sundlaugaveg

Verð : 20,4 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Ný íbúð

Tvær tveggja herbergja íbúðir á einu fastanúmeri í 

gullfallegu bakhúsi í miðbænum. Hús og innviðir hafa 

að mestu verið endurnýjaðir á síðustu árum, stærð 

samtals 81,9 fm. Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja 

eignast útleiguíbúðir eða búa í einni og leigja hina út

Hverfisgata 66A

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

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

2 íbúðir

Tvær 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm - 100 fm 

Lyngás 

Verð frá: 38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Álklætt 5 íbúða lyftuhús

Gluggar eru ál/tré. Gólfhiti

Íbúðirnar eru tvær 3ja herbergja,

tvær 4ra herbergja, stærðir frá 140 fm.

Bílskúrar að hluta í sameign

Freyjubrunnur 29

Verð frá: 51,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einbýlishús, 241,5 fm 

Stórar stofur 

Glæsilegur garður til suðvesturs 

Bílskúr

Austurbrún

Verð : 64,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og vel skipulögð 65 fm 2ja herb 

Nýlegt baðherbergi 

Sér verönd í suður 

Laus fljótlega

Flyðrugrandi

Verð : 27,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Falleg og vel skipulögð 212 fm raðhús 

Tvær hæðir og fjögur svefnherbergi 

Fallegt útsýni og góð nýting á rýmum 

Afhendist rúmlega fokhelt í febrúar 2016

Urðarbrunnur 2-8

Verð frá: 41,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Vel skipulögð 4ra herbergja á 3.hæð 

laus við samning

Fallegt eldhús. Gott skipulag

Þvottahús innan íbúðar

Skráð stærð er 101,7 fm

Flúðasel

Verð : 26,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Nesbali 10 Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 
Seltjarnarnesi 

Húsið er 247,1 fm að stærð 

Ný rennihurð út í garð

Gluggar niður í gólf 

Garðurinn sunnanverðu 

Stór afgirtur pallur 

Fjögur svefnherbergi

Bílskúrinn innréttaður 

Endurnýjað eldhús sem er opið inn í stofu

Fallegt hús þar sem miklar endurbætur 
hafa átt sér stað 

Frábær staðsetning á nesinu

Í botnlanga

72,9 millj.Verð :

Nánari upplýsingar veitir: 

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

2ja herbergja íbúð 

Samtals 51 fm 

Nýlega verið málað að utan

Blómvallagata

Verð frá: 25,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vel skipulagt einbýlishús við Bröttukinn 

í Hafnarfirði. 156 fm. 

Bílskúr

Suðurgarður

Stutt í alla helstu þjónustu

Brattakinn 28

Verð : 42,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Íbúð 410 stærð 136,2 fm. Magnað útsýni til 

sjávar og víðar. Frábært skipulag og vandaðar 

innréttingar. Tvö baðherbergi, tvennar svalir, 

þar af stórar útsýnissvalir til vesturs. 

þvottahús innan íbúðar. Stæði í bílageymslu. 

Garðatorg 4

Verð : 63,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali  s. 773 6000

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178

Fullbúin með gólfefnum

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

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

569 7000 569 7000MIKLABORG MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



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

Æsufell 6 

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 7.des. kl.17:00-17:30

Vel skipulögð og snyrtileg íbúð við Æsufell 

3 herbergja 

92,1 fm 

Rjúpnasalir 14 

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.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

Akurhvarf 3 

Verð : 31,9 millj.

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

Falleg íbúð á þriðju hæð (efstu) 

að stærð 77,8 fm 

Verktaki, Húsvirki 

Þvottahús innan íbúðar 

Suður svalir / Lyftuhús 

Sameign snyrtileg og rúmgóð

Stæði í bílageymslu fylgir 

Kleifarvegur 1

Verð : 69,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.des. kl.16:30-17:00

Sérlega heillandi upprunalegt einbýli eftir 

Sigvalda Thordarson 

Stór hornlóð með afar glæsilegu útsýni til 

sjávar og yfir borgina 

240 fm þar af er bílskúr 32 fm 

Fjögur til fimm svefnherbergi, arin, 

tvennar svalir 

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð 

og frábæru útsýni. 

Frábært skipulag samtals 266 fm að stærð 

Mikil lofthæð og barnvænn botnlangi 

Glæsilegt eldhús, 3 baðherbergi 

Þorrasalir

Verð : 74,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vandaðar íbúðir 4-5 herbergja 

Afhendast fullbúnar án gólfefna 

Stæði í bílakjallara ýmist 1 eða 2 

Lausar strax 

Álfhólsvegur 22

Verð : 46,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Einungis 2 íbúði eftir

 45,5 milljónirVerð frá:Góðar 4-5 herbergja íbúðir  

Stæði í bílageymslu með öllum íbúðum

Fm verð frá c.a 280 þús 

Stærðir: 149-166 fm

Rúmgóð alrými

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.desember kl.16:30-17:15

Aðeins 5 íbúðir eftir 

Vindakór 2-8
www.vindakor.is

Bókaðu skoðun:

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

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

3-4ra herbergja hæð ásamt 

byggingarétt ofan á

Sér bílskúr, tvær geymslur

Frábær staðsetning, mikil uppbygging í grennd

Byggingaréttur samþykktur af Rvk.

Norðurstígur

Verð : 59,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

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

Mjög vel skipulögð 98,1 fm. Sérinngangur á 

annarri hæð Bjartar stofur, útgengi á svalir 

Mikið útsýni / lítið fjölbýli 

Góð staðsetning innan hverfis 

Skólar, þjónusta og verslun í göngufæri 

Mosarimi

Verð : 31,9 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: 

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

 Góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 

Alls 113 fm með stórri geymslu og 

þremur svefnherb. Stór stofa m nýlegu parketi, 

útgengt á S-svalir Nýleg eldhúsinnrétting 

Hús nýmálað að utan

Stíflusel 1

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

5 herbergja 128  penthouse íbúð 
með víðáttumiklu útsýni
Tvennar svalir og stæði í bílageymslu 
Eina íbúðin á hæðinni
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna 
nema í votrýmum. Afhending er um næstu áramót 
Mannverk er byggingaraðili

Lyngás

Verð : 55,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Gott 84,9 fm verslunarhúsnæði 

ááberandi stað 

Skrifstofa/eldhús og baðherbergi í bakrými

Hrísateigur
við Sundlaugaveg

Verð : 20,4 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Ný íbúð

Tvær tveggja herbergja íbúðir á einu fastanúmeri í 

gullfallegu bakhúsi í miðbænum. Hús og innviðir hafa 

að mestu verið endurnýjaðir á síðustu árum, stærð 

samtals 81,9 fm. Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja 

eignast útleiguíbúðir eða búa í einni og leigja hina út

Hverfisgata 66A

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

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

2 íbúðir

Tvær 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm - 100 fm 

Lyngás 

Verð frá: 38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Álklætt 5 íbúða lyftuhús

Gluggar eru ál/tré. Gólfhiti

Íbúðirnar eru tvær 3ja herbergja,

tvær 4ra herbergja, stærðir frá 140 fm.

Bílskúrar að hluta í sameign

Freyjubrunnur 29

Verð frá: 51,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einbýlishús, 241,5 fm 

Stórar stofur 

Glæsilegur garður til suðvesturs 

Bílskúr

Austurbrún

Verð : 64,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og vel skipulögð 65 fm 2ja herb 

Nýlegt baðherbergi 

Sér verönd í suður 

Laus fljótlega

Flyðrugrandi

Verð : 27,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Falleg og vel skipulögð 212 fm raðhús 

Tvær hæðir og fjögur svefnherbergi 

Fallegt útsýni og góð nýting á rýmum 

Afhendist rúmlega fokhelt í febrúar 2016

Urðarbrunnur 2-8

Verð frá: 41,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Vel skipulögð 4ra herbergja á 3.hæð 

laus við samning

Fallegt eldhús. Gott skipulag

Þvottahús innan íbúðar

Skráð stærð er 101,7 fm

Flúðasel

Verð : 26,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Nesbali 10 Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 
Seltjarnarnesi 

Húsið er 247,1 fm að stærð 

Ný rennihurð út í garð

Gluggar niður í gólf 

Garðurinn sunnanverðu 

Stór afgirtur pallur 

Fjögur svefnherbergi

Bílskúrinn innréttaður 

Endurnýjað eldhús sem er opið inn í stofu

Fallegt hús þar sem miklar endurbætur 
hafa átt sér stað 

Frábær staðsetning á nesinu

Í botnlanga

72,9 millj.Verð :

Nánari upplýsingar veitir: 

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

2ja herbergja íbúð 

Samtals 51 fm 

Nýlega verið málað að utan

Blómvallagata

Verð frá: 25,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vel skipulagt einbýlishús við Bröttukinn 

í Hafnarfirði. 156 fm. 

Bílskúr

Suðurgarður

Stutt í alla helstu þjónustu

Brattakinn 28

Verð : 42,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Íbúð 410 stærð 136,2 fm. Magnað útsýni til 

sjávar og víðar. Frábært skipulag og vandaðar 

innréttingar. Tvö baðherbergi, tvennar svalir, 

þar af stórar útsýnissvalir til vesturs. 

þvottahús innan íbúðar. Stæði í bílageymslu. 

Garðatorg 4

Verð : 63,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali  s. 773 6000

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178

Fullbúin með gólfefnum

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

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

569 7000 569 7000MIKLABORG MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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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 7. des. kl. 17.30-18.00 

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  

hringið Og Bókið skOðUn s.820-2222

kríunes 11   210 Garðabæ 94.500.000

Glæsilegt, reisulegt og frábærlega staðsett einbýlishús með 2 svölum og innbyg-
gðum tvöföldum bílskúr innst í botnlanga á Arnarnesinu. Frábært útsýni m.a út 
á sjó, örstutt er út á stofnbrautir og búið er að endurnýja þakjárn. Á neðri hæð 
hússins er möguleiki á aukaíbúð fyrir fjölskyldumeðlimi. Garðurinn er gróinn og 
með  heitum potti. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 8      stærð: 314,8 m2  

Opið hús þriðjudaginn 8. des. kl. 17.30-18.00 

Þrastarás 44   220 Hafnarfirði 29.900.000

Mjög falleg og björt útsýnisíbúð með stæði í bílageymslu á þessum eftirsóttastað. 
Íbúðin er  á efstu hæð í góðu lyftuhúsi með stórglæsilegu útsýni.  Eigninni fylgja 
tvær geymslur og er ein innaníbúðar nýtt í dag sem tölvu/vinnuherb. að auki eru 
tvö svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. Mikið skápapláss og gólfefni er 
parket og flísar. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 3      stærð: 86,1 m2  

hringdU Og BókaðU skOðUn s. 820-2222

gunnlaugsgata 6a   310 Borganesi 33.400.000

Eitt fallegasta húsið í gamla bænum í Borgarnesi. Húsið stendur hátt og út af fyrir 
sig og örstutt  í alla þjónustu. Íbúðarhluti hússins er allur á einni hæð. Húsið hefur 
verið mikið endurnýjað og býður uppá mikla möguleika varðandi ferðaþjónustu 
bæði hvað varðar eignina sjálfa og einstaka staðsetningu.Mikið útsýni er frá 
húsinu. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6      stærð: 190,8 m2  

Opið hús þriðjudaginn 8. des. kl 17:30-18:00

rekagrandi 4  107 Reykjavík 41.900.000 

Rúmgóð fimm herbergja ibúð á tveimur hæðum (efstu) ásamt stæði í bílageymslu. 
Fjögur rúmgóð svefnherbergi, tvö á neðri hæð og tvö á efri hæð. Íbúðin sjálf er 
114 fm með sér geymslu sem er ekki skráð í heildar fm fjölda. Frábært útsýni. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 5      stærð: 114 m2  

Opið hús þriðjudaginn 8. des. kl. 17:30-18:00

Álfkonuhvarf 49   203 Kópavogi 34.900.000

*Fallegt útsýni* 4ra  herb. íbúð á 3. hæð í lyfturhúsi. Endaíbúð með sérinngangi 
og stæði í bílageymslu. Sérsmíðaðar eikarinnréttingar og eikarparket. Þrjú herb., 
eldhús opið við stofu með eyju. Þvottahús innaf baðherbergi. Frá stofu er útgengi 
út á svalir. Sérgeymsla í sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu. 
Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 4      stærð: 103,2 m2  

Opið hús mánudaginn 7. des. kl. 17:30-18:00

Fjallalind 62   201 Kópavogi 55.000.000

6 herbergja raðhús með innbygg. bílskúr. 1. hæð:forstofa,gestabað, eldhús, stofa 
með útgengi út á hellulagða verönd. Þvottahús með innang. í bílskúr. Búið að gera 
rúmgott herbergi að hluta. Steyptur stigi upp á efri hæð: Fjögur rúmgóð herbergi 
ásamt baðherbergi með baðkari og sturtu. Útgengi frá holi út á svalir á bílskúrsþaki. 
Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 6      stærð: 172,5  m2  

Opið hús þriðjudaginn 8. des. kl. 17:30-18:00

Langalína 2    210 Garðabæ 59.900.000

Vönduð og falleg, rúmgóð og skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð á 5. hæð 
(næst efstu) með mögnuðu útsýni. Sameiginlegt opið rými eldhús/stofa/borðstofa, 
3 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og sturtu. Tvennar yfirbyggðar 
flísalagðar svalir, tvö stæði í bílageymslu. Eikarparket á gólfum. Gott skápapláss. 
Mynddyrasími. Uppl. veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

herbergi: 4      stærð: 152,9 m2     Bílskýli: 2   

Opið hús mánudaginn 7.des. kl. 17.30-18.00

akurgerði 34   108 Reykjavík 46.900.000

Glæsilegt parhús á tveimur hæðum með 3 svefnherb. Búið er að endurnýja allar 
innréttingar ásamt gólfefnum. Einnig er búið að endurnýja stóran hluta af lögnum, 
svo sem neysluvatnslagnir, raflagnir, skólplagnir og hluta hitaveitulagna. Útgengi 
er frá stofu út á stóra timburverönd sem snýr í suður. 15 fm geymsluskúr fylgir. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 4      stærð: 110,6 m2     15 fm útigeymsla 

Opið hús þriðjudaginn 8. des. kl. 17.30-18.00

grófarsmári 36   201 Kópavogi 61.900.000

Frábært fjölskylduhús innst í rólegum botnlanga með auka íbúð í kjallara. Í 
aðaleigninni eru 4-5 svefnherbergi. Auka íbúðin er fullbúin stúdioíbúð. Lítið mál 
er að nýta auka íbúðarrýmið með aðaleigninni. Stórglæsilegt útsýni er frá eigninni 
til norðurs og vesturs yfir Kópavog og út á sjóinn. Glæsileg timburverönd er við 
húsið.  Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 7     stærð: 257,5 m2       auka íbúð    

hringið Og Bókið skOðUns. 820-2222

kaldalind 2    201 Kópavogi 84.900.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu 
og frábæru útsýni.  Húsið er vel staðstett á fallegri hornlóð.   Miklar og fallegar 
sérsmíðaðar innréttingar úr þverliggjandi eik/hvítt háglans eru í húsinu. Gólfefni 
eru flísar og gegnheilt plankaparket. Allar innihurðir eru í yfirstærð og lýsing frá 
Lumex. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 5      stærð: 250,3 m2      Bílskúr    

hringið Og Bókið skOðUns. 820-2222

Eskiholt 15    210 Garðabæ 99.500.000

Glæsilegt og virðulegt einbýlishús teiknað af Kjartani Sveinssyni og stendur á fallegri 
útsýnislóð.  Húsið er steinsteypt, á tveimur hæðum og með tvöföldum bílskúr. 
Að innan allt sérstaklega vandað. Aðkoma er glæsileg, gangstétt og bílaplan eru 
hellulögð. Án efa er þetta eitt af glæsilegri húsunum í Holtinu í Garðabæ, sjón er 
sögu ríkari. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6      stærð: 288,4 m2     

hEntUgt Fyrir ýmiskOnar rEkstUr

smiðsbúð 6    210 Garðabæ 149.900.000

Fasteignasalan TORG kynnir: Gott 838,5 fm verslunar- og lagerhúsnæði með 
stóru og góðu afgirtu plani. Húsið hentar til allskyns reksturs.  Húsnæðið er á 
tveimur hæðum að framan og skiptist í verslunar og skrifstofu hluta annars vegar 
og lagerhluta á einni hæð hins vegar. 
Upplýsingar veitir garðar hólm sölufulltrúi í gsm: 899 8811

stærð: 838,5 m2     

Sala er hafin á nýjum 4-5 herbergja íbúðum í glæsilegu fjölbýlishúsi 
við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. Í húsinu eru 27 íbúðir, stæði í lokaðri 
bílageymslu fylgir flestum íbúðunum.  

Íbúðirnar eru með  fallegum HTH innréttingum og vönduðum AEG 
eldhústækjum með stáláferð. Flísalagt anddyri, baðherbergi og 
þvottahús, en  að öðru leyti skilast íbúðirnar án gólfefna.

Góð staðsetning í barnvænu hverfi, þar sem stutt í skóla, leikskóla, 
Kórinn og ýmsa þjónusta. Helstu útivistarperlur höfuðborgarinnar, 
Guðmundarlundur, Elliðavatn og Heiðmörk, eru í göngufæri. Þegar er 
byrjað að afhenda íbúðir.

Vindakór 10-12   203 Kópavogi                                  

VErð: 35,5-44,8 millj.

Opið hús miðvikud. 9. des. kl. 17:00-18:00 

Við seljum fasteignir!
HRinGdU OG KynnTU ÞéR MÁLið sími 520 9595

Opið hús þriðjudaginn 8. des. kl.17:30 - 18:00

hringbraut 4   220 Hafnarfjörður 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 6101

herbergi: 4     stærð: 105.6 m2

stærð: 113,6-144,8 m2  

dæmi um Íbúð 
Íbúð 502 

herbergi: 4   
stærð:116,1m2       

stæði í bílageymslu        

suðursvalir            

Verð: 39.800.000

Verð: 47.4000.000

Glæsilegar íbúðir, bjartar og rúmgóðar, allur frágangur til fyrirmyndar. 
Vandaðar innréttingar, stein á borðplötu í eldhúsi, margar íbúðir með tvö 
salerni, sér þvottaherb. og mikið útsýni. Myndadyrasími og stæði í lokuðum 
bílakjallara. Íbúðir tilbúnar til afhendingar.

garðatorg 4    210 Garðabær

gLæsiLEg sýningarÍBúð smÁkökUr Og hEitt Á könnUnni

Opið hús mánud. 7.des. kl.17:00 -18:00

nÁnari UppLýsingar Í sÍma:

FrÍtt 

góLFEFni 

FyLgir 

Í dEsEmBEr

aFhEnding 

Við 

kaUpsamning

dæmi um íbúð
Íbúð nr: 404

stærð: 107,9 m²

herbergi: 3
Bílastæði: Já

svalir: 8,5 m²

Bað: 1
520 9595

traustur byggingaraðili: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. 

Verið innilega velkomin.

allar nánari upplýsingar 
veitir sigríður fasteignasali 
í síma: 699 4610
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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 7. des. kl. 17.30-18.00 

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  

hringið Og Bókið skOðUn s.820-2222

kríunes 11   210 Garðabæ 94.500.000

Glæsilegt, reisulegt og frábærlega staðsett einbýlishús með 2 svölum og innbyg-
gðum tvöföldum bílskúr innst í botnlanga á Arnarnesinu. Frábært útsýni m.a út 
á sjó, örstutt er út á stofnbrautir og búið er að endurnýja þakjárn. Á neðri hæð 
hússins er möguleiki á aukaíbúð fyrir fjölskyldumeðlimi. Garðurinn er gróinn og 
með  heitum potti. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 8      stærð: 314,8 m2  

Opið hús þriðjudaginn 8. des. kl. 17.30-18.00 

Þrastarás 44   220 Hafnarfirði 29.900.000

Mjög falleg og björt útsýnisíbúð með stæði í bílageymslu á þessum eftirsóttastað. 
Íbúðin er  á efstu hæð í góðu lyftuhúsi með stórglæsilegu útsýni.  Eigninni fylgja 
tvær geymslur og er ein innaníbúðar nýtt í dag sem tölvu/vinnuherb. að auki eru 
tvö svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. Mikið skápapláss og gólfefni er 
parket og flísar. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 3      stærð: 86,1 m2  

hringdU Og BókaðU skOðUn s. 820-2222

gunnlaugsgata 6a   310 Borganesi 33.400.000

Eitt fallegasta húsið í gamla bænum í Borgarnesi. Húsið stendur hátt og út af fyrir 
sig og örstutt  í alla þjónustu. Íbúðarhluti hússins er allur á einni hæð. Húsið hefur 
verið mikið endurnýjað og býður uppá mikla möguleika varðandi ferðaþjónustu 
bæði hvað varðar eignina sjálfa og einstaka staðsetningu.Mikið útsýni er frá 
húsinu. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6      stærð: 190,8 m2  

Opið hús þriðjudaginn 8. des. kl 17:30-18:00

rekagrandi 4  107 Reykjavík 41.900.000 

Rúmgóð fimm herbergja ibúð á tveimur hæðum (efstu) ásamt stæði í bílageymslu. 
Fjögur rúmgóð svefnherbergi, tvö á neðri hæð og tvö á efri hæð. Íbúðin sjálf er 
114 fm með sér geymslu sem er ekki skráð í heildar fm fjölda. Frábært útsýni. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 5      stærð: 114 m2  

Opið hús þriðjudaginn 8. des. kl. 17:30-18:00

Álfkonuhvarf 49   203 Kópavogi 34.900.000

*Fallegt útsýni* 4ra  herb. íbúð á 3. hæð í lyfturhúsi. Endaíbúð með sérinngangi 
og stæði í bílageymslu. Sérsmíðaðar eikarinnréttingar og eikarparket. Þrjú herb., 
eldhús opið við stofu með eyju. Þvottahús innaf baðherbergi. Frá stofu er útgengi 
út á svalir. Sérgeymsla í sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu. 
Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 4      stærð: 103,2 m2  

Opið hús mánudaginn 7. des. kl. 17:30-18:00

Fjallalind 62   201 Kópavogi 55.000.000

6 herbergja raðhús með innbygg. bílskúr. 1. hæð:forstofa,gestabað, eldhús, stofa 
með útgengi út á hellulagða verönd. Þvottahús með innang. í bílskúr. Búið að gera 
rúmgott herbergi að hluta. Steyptur stigi upp á efri hæð: Fjögur rúmgóð herbergi 
ásamt baðherbergi með baðkari og sturtu. Útgengi frá holi út á svalir á bílskúrsþaki. 
Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 6      stærð: 172,5  m2  

Opið hús þriðjudaginn 8. des. kl. 17:30-18:00

Langalína 2    210 Garðabæ 59.900.000

Vönduð og falleg, rúmgóð og skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð á 5. hæð 
(næst efstu) með mögnuðu útsýni. Sameiginlegt opið rými eldhús/stofa/borðstofa, 
3 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og sturtu. Tvennar yfirbyggðar 
flísalagðar svalir, tvö stæði í bílageymslu. Eikarparket á gólfum. Gott skápapláss. 
Mynddyrasími. Uppl. veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

herbergi: 4      stærð: 152,9 m2     Bílskýli: 2   

Opið hús mánudaginn 7.des. kl. 17.30-18.00

akurgerði 34   108 Reykjavík 46.900.000

Glæsilegt parhús á tveimur hæðum með 3 svefnherb. Búið er að endurnýja allar 
innréttingar ásamt gólfefnum. Einnig er búið að endurnýja stóran hluta af lögnum, 
svo sem neysluvatnslagnir, raflagnir, skólplagnir og hluta hitaveitulagna. Útgengi 
er frá stofu út á stóra timburverönd sem snýr í suður. 15 fm geymsluskúr fylgir. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 4      stærð: 110,6 m2     15 fm útigeymsla 

Opið hús þriðjudaginn 8. des. kl. 17.30-18.00

grófarsmári 36   201 Kópavogi 61.900.000

Frábært fjölskylduhús innst í rólegum botnlanga með auka íbúð í kjallara. Í 
aðaleigninni eru 4-5 svefnherbergi. Auka íbúðin er fullbúin stúdioíbúð. Lítið mál 
er að nýta auka íbúðarrýmið með aðaleigninni. Stórglæsilegt útsýni er frá eigninni 
til norðurs og vesturs yfir Kópavog og út á sjóinn. Glæsileg timburverönd er við 
húsið.  Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 7     stærð: 257,5 m2       auka íbúð    

hringið Og Bókið skOðUns. 820-2222

kaldalind 2    201 Kópavogi 84.900.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu 
og frábæru útsýni.  Húsið er vel staðstett á fallegri hornlóð.   Miklar og fallegar 
sérsmíðaðar innréttingar úr þverliggjandi eik/hvítt háglans eru í húsinu. Gólfefni 
eru flísar og gegnheilt plankaparket. Allar innihurðir eru í yfirstærð og lýsing frá 
Lumex. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 5      stærð: 250,3 m2      Bílskúr    

hringið Og Bókið skOðUns. 820-2222

Eskiholt 15    210 Garðabæ 99.500.000

Glæsilegt og virðulegt einbýlishús teiknað af Kjartani Sveinssyni og stendur á fallegri 
útsýnislóð.  Húsið er steinsteypt, á tveimur hæðum og með tvöföldum bílskúr. 
Að innan allt sérstaklega vandað. Aðkoma er glæsileg, gangstétt og bílaplan eru 
hellulögð. Án efa er þetta eitt af glæsilegri húsunum í Holtinu í Garðabæ, sjón er 
sögu ríkari. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6      stærð: 288,4 m2     

hEntUgt Fyrir ýmiskOnar rEkstUr

smiðsbúð 6    210 Garðabæ 149.900.000

Fasteignasalan TORG kynnir: Gott 838,5 fm verslunar- og lagerhúsnæði með 
stóru og góðu afgirtu plani. Húsið hentar til allskyns reksturs.  Húsnæðið er á 
tveimur hæðum að framan og skiptist í verslunar og skrifstofu hluta annars vegar 
og lagerhluta á einni hæð hins vegar. 
Upplýsingar veitir garðar hólm sölufulltrúi í gsm: 899 8811

stærð: 838,5 m2     

Sala er hafin á nýjum 4-5 herbergja íbúðum í glæsilegu fjölbýlishúsi 
við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. Í húsinu eru 27 íbúðir, stæði í lokaðri 
bílageymslu fylgir flestum íbúðunum.  

Íbúðirnar eru með  fallegum HTH innréttingum og vönduðum AEG 
eldhústækjum með stáláferð. Flísalagt anddyri, baðherbergi og 
þvottahús, en  að öðru leyti skilast íbúðirnar án gólfefna.

Góð staðsetning í barnvænu hverfi, þar sem stutt í skóla, leikskóla, 
Kórinn og ýmsa þjónusta. Helstu útivistarperlur höfuðborgarinnar, 
Guðmundarlundur, Elliðavatn og Heiðmörk, eru í göngufæri. Þegar er 
byrjað að afhenda íbúðir.

Vindakór 10-12   203 Kópavogi                                  

VErð: 35,5-44,8 millj.

Opið hús miðvikud. 9. des. kl. 17:00-18:00 

Við seljum fasteignir!
HRinGdU OG KynnTU ÞéR MÁLið sími 520 9595

Opið hús þriðjudaginn 8. des. kl.17:30 - 18:00

hringbraut 4   220 Hafnarfjörður 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 6101

herbergi: 4     stærð: 105.6 m2

stærð: 113,6-144,8 m2  

dæmi um Íbúð 
Íbúð 502 

herbergi: 4   
stærð:116,1m2       

stæði í bílageymslu        

suðursvalir            

Verð: 39.800.000

Verð: 47.4000.000

Glæsilegar íbúðir, bjartar og rúmgóðar, allur frágangur til fyrirmyndar. 
Vandaðar innréttingar, stein á borðplötu í eldhúsi, margar íbúðir með tvö 
salerni, sér þvottaherb. og mikið útsýni. Myndadyrasími og stæði í lokuðum 
bílakjallara. Íbúðir tilbúnar til afhendingar.

garðatorg 4    210 Garðabær

gLæsiLEg sýningarÍBúð smÁkökUr Og hEitt Á könnUnni

Opið hús mánud. 7.des. kl.17:00 -18:00

nÁnari UppLýsingar Í sÍma:

FrÍtt 

góLFEFni 

FyLgir 

Í dEsEmBEr

aFhEnding 

Við 

kaUpsamning

dæmi um íbúð
Íbúð nr: 404

stærð: 107,9 m²

herbergi: 3
Bílastæði: Já

svalir: 8,5 m²

Bað: 1
520 9595

traustur byggingaraðili: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. 

Verið innilega velkomin.

allar nánari upplýsingar 
veitir sigríður fasteignasali 
í síma: 699 4610



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

 
Þrastahraun  1 – Hafnarfjörður – Einbýli
Opið hús miðvikudaginn 9. des milli kl 17.30 og 18. 00.
Vandað og gott einbýlishús á einstaklega góðum stað. Um er að 
ræða hús á einni hæð með innbyggðum bílskúr en þar utan er kjal-
lari undir bílskúr með sér inngangi en þar er lítil studio íbúð með sér 
inngangi, einnig innangengt milli hæða. Samtals skráð 242,3 fm. 
Garðurinn er skjólsæll og fallega ræktaður, heitur pottur. Einstök 
staðsetning. Verð 69 millj.

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

Hraungata 3 - Garðabær -  Glæsilegt fjölbýli
• 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.

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

LAUS STRAXOPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

• 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

NORÐURBAKKI 7 - 9 - HAFNARFJÖRÐUR 
NÝJAR ÍBÚÐIR

nordurbakki.is



535 1000 Þorlákur Ómar Einrarsson 
löggiltur fasteignasali

  LINDARGATA 28 - 101  REYKJAVÍK -  AÐEINS 5 ÍBÚÐIR EFTIR!             35,2M.

Góð fjárfesting í 101 Reykjavík! 
Íbúðirnar eru hannaðar og skipulagðar með þarfir nútímafólks í huga og eru á bilinu 47 til 91 
fermetrar að stærð. Þessar íbúðir henta vel fyrir þá sem kjósa að búa í miðborg Reykjavíkur í 
nálægð við verslun, þjónustu og afþreyingu. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum og 
eldhústækjum. Auk íbúðanna eru fjórar vel búnar vinnustofur á jarðhæð í bakgarði hússins.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI BORGARTÚNI 30, 105 REYKJAVÍK - STAKFELL@STAKFELL.IS - WWW.STAKFELL.IS

 SKÓGARÁS 9 - 110 RVK                         27,5M

Sölusýning mánudaginn 7.des. kl. 18-18:30
Vel skipulögð íbúð á jarðhæð Skógarás ásamt 
góðum sólpalli.  Eitt svefnherbergi í dag, 
möguleiki á öðru svefnherbergi.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

  GÍGJULUNDUR 2 - 210 GAR                     59,7M

Sölusýning þriðjud. 8. 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.

OPIÐ HÚS

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

  ÁSBÚÐ 106 - 210 GAR                          TILBOÐ

Sölusýning mánud. 7. des. Kl. 18 og 18:30.
Fallegt 306,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
í Garðabæ. Stór afgirt hornlóð. Stór skjólgóð 
verönd til suðurs. Stór tvöfaldur bílskúr. 
Aukaíbúð á jarðhæð. Frábært fjölskylduhús.

OPIÐ HÚS

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

  ÞELAMÖRK 46 - 810 HVE                        24,5M

6 herb.,188,4 fm einbýlishús á einni hæð, 
ásamt bílskúr, við Þelamörk í Hveragerði. Íbúð 
er skráð 145,6 fm og bílskúr 42,8 fm, alls 188,4 
fm.

  BREIÐAMÖRK 22 - 810 HVE                    16,9M

5 herb., 150,3 fm íbúð á efri hæð í gömlu 
símstöðinni við Breiðumörk í Hveragerði.

  KRISTNIBRAUT 43  - 113 RVK               32,9M

Sölusýning þriðjudaginn. 8.des. kl. 17:30-17
3ja herbergja falleg íbúð á 2. hæð. Íbúðin 
skiptist í anddyri, eldhús, stofu, þvottahús, 
baðherbergi og tvö svefnherbergi.  Á neðri 
jarðhæð er sér geymsla og innbyggður bílskúr.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  AUSTURKÓR 123 - 203 KÓP                     46M

Sölusýning þriðjudaginn. 8.des. kl. 16-17
149.5 fm. miðju-raðhús á einni hæð í nýjasta 
hverfi Kópavogs.Húsinu mun verða skilað 
fullbúnu að utan með grófjafnaðri lóð og 
fullbúnu að innan án aðalgólfefna.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  ANDRÉSBRUNNUR -113 RVK                      39M

Rúmgóð og björt 126 fm íbúð á 3.hæð ( efstu) 
í fallegu8 fjölbýlishúsi. Stæði í bílageymslu. 
Þrjú svefnherbergi. Stórar suðursvalir. Laus 
fljótlega.

 ÁLFHÓLSVEGUR 111 - 200 KÓP             40,9M

Sölusýning á öllum íbúðum þriðjud. 8. des. kl. 
18.30-19 
Stór og rúmgóð fjögurra herbergja, 106,4 fm 
íbúð ásamt 7,1 fm geymslu, samtals 113,5 fm af 
birtri stærð (íbúð merkt 201)

OPIÐ HÚS

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

 ÁLFHÓLSVEGUR 111 - 200 KÓP             40,9M

Sölusýning þriðjud. 8. des. kl. 18.30-19 
Glæsileg þriggja herbergja, 88,8 fm íbúð í nýju 
fjölbýlishúsi við Álfhólsveg 111. Íbúðin er á 3. 
hæð (götuhæð), með sér inngangi, tvennum 
svölum og frábæru útsýni. yfir Fossvog, 

OPIÐ HÚS

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

  NÖNNUGATA 1 - 101 RVK                         31,9M

Sölusýning mánud. 7. des. 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.

OPIÐ HÚS

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

  FJARÐARSEL 14 - 109 RVK                   54,9M

Sölusýning þriðjud. 8. des. Kl. 17:30 og 18.
Stórt 7 herbergja 238,8 fm endaraðhús á 
þremur hæðum með 22,9 fm bílskúr. Í kjallara 
húsins hefur verið útbúin sér íbúð. Útlit og 
ástand hennar gott. Bílskúr fyrir framan húsið.

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

  KOLBEINSMÝRI 12 -170 SEL                   76,9M

Sérlega gott parhús við Kolbeinsmýri á 
Seltjarnarnesi. Húsið er 252,2 fm að stærð í 
góðu viðhaldi. Íbúðarými er 222,9 og bílskúr er 
29,5 Glæsilegur sólpallur við húsið.

  KÖTLUFELL 9 -111 RVK                           24,9M

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

  MJÓSUND 15 -220 HFJ                            45,9M

Sölusýning miðvikud. 9. des. Kl. 18 og 18:30.
126,3 fm. einbýlishús ásamt 21,1 fm. bílskúr, 
samtals 147,4 fm. Aukaíbúð í kjallara. Bílastæði 
inni á lóð. Gróinn og notalegur garður. Örstutt 
í miðbæinn. 

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

OPIÐ HÚS

  SKÓGARVEGUR 12-14          VERÐ FRÁ: 33,7M

Vandaðar íbúðir í nýju, fallegu, fjögurra hæða 
fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi. 

NÝBYGGING

NÝBYGGING



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.

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 herbergjum. Tilbúið til afhending-
ar við kaupsamning. Verð 57 milljónir. 

Álfkonuhvarf ,  3ja herb. + bílageymsla: 
Álfkonuhvarf: 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. Bókið skoðun

Álftahólar, 3ja
Mjög góð og mikið endurnýjuð 88,3 fm 3ja herbergja íbúð á 
fyrstu hæð í lyftublokk. Parket og flísar á gólfum. Góð aðkoma, 
næg bílastæði. Snyrtileg sameign. Íbúðin er laus og lyklar á 
skrifstofu.

Berjarimi: 3ja herbergja útsýniseign m. bílageymslu
Ca. 92 fm. talsvert endurnyjuð íbúð á 3.(efstu) hæð. Stæði í 
bílageymslu fylgir. Nýlegt eldhús og vandað baðherbergi. Parket 
á gólfum. Laus starx. Bókið skoðun hjá löggiltum fasteignasölum 
Foldar í s. 552-1400, 694-1401 eða 895-7205.

Fannafold   sérbýli: 5 SVEFNHERBERGI, LAUS STRAX
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

Heiðarholt Reykjanesbæ-GOTT VERÐ 
Björt og falleg 3ja-4 herbergja íbúð á 2. hæð. Möguleiki á að 
nota hluta stofu sem herbergi.Parket á gólfum, falleg innrétting í 
eldhúsi og nýleg Gorenje tæki. Flísalagt baðherbergi. Sameigilegt 
þvottahús er á hæðinni. Góð eign á frábæru verði.  Verð 13,9 m.

Krummahólar, 5 herbergja
Mjög góð og mikið endurnýjuð 120,4 fm fimm herbergja íbúð 
á þriðju hæð í lyftublokk. Parket og flísar á gólfum. Yfirbyggðar 
svalir. Góð aðkoma, næg bílastæði. Snyrtileg sameign. Íbúðin er 
laus og lyklar á skrifstofu.

Langalína , Garðabæ, 3ja + bílageymsla, 
Glæsileg 104,7 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð, merkt 113, 
ásamt stæði í bílageymslu. Lyfta. Innréttingar frá Brúnás. Stórar 
svalir til suðurs og vesturs, sjávarútsýni. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. Verð 43,8 milljónir. 

Víðimelur , atvinnuhúsnæði/íbúð
Samtals ca. 140 fm húsnæði austarlega við Víðimel. Eignin skiptist 
í rúmlega 100 fm. húsnæði sem hefur verið innréttað sem íbúð/
vinnustofa, þar er  stofa, opið eldhús með nýjum innréttingum, 
glæsilegt bað og 2 herbergi. Þetta húsnæði er í  hluta sem er 
sambyggður við bílskúr sem er um 25 fm. Einnig fylgir herbergi 
með aðgang að snyrtingu í íbúðarhúsinu. Hentar vel jafnt sem 
íbúðar og atvinnuhúsnæði. Verð 37,9 millj.

Þórðarsveigur  3ja + bílageymsla,
Þórðarsveigur : 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. 

Ægisíða 3ja  m. sérinnangi
Falleg mikið endurnýjuð ca. 80 fm. íbúð í kjallara í fallegu húsi 
á góðum stað í vesturborg Reykjavíkur. Nýlegt eldhús og tæki. 
Nýleg gólfefni. Laus við kaupsamning. Lyklar á skrifstofu.  
Bókið skoðun

ALLAR ÞESSAR EIGNIR  
ERU LAUSAR VIÐ  
KAUPSAMNING.  

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ  
LÖGGILTUM FASTEIGNA-

SÖLUM FOLDAR.

Efri hæð á frábærum stað í Hveragerði, flott tækifæri fyrir 
ferðaþjónustuaðila. 5 herbergja, 150,3 fermetra íbúð í 
gömlu símstöðinni við Breiðumörk í Hveragerði.  
Laus við kaupsamning. Verð 16.900.000 kr.  
Nánari uppl. Sigurður löggiltur fasteignasali sími:  
898-3708. sigurdur@gardatorg.is og Elka Guðmundsdóttir 
sími: 863-8813, elka@gardatorg.is.

Snyrtilegt 243,6 fm einbýlishús með rúmgóðum tvöföldum 
bílskúr á góðum stað í Garðabæ. Stórar timburverandir 
með skjólveggjum, heitur pottur.  Verð: 65 milj.   
Laus við kaupsamning, lyklar á skrifstofu. 
Nánari uppl. Sigurður löggiltur fasteignasali sími:  
898-3708. sigurdur@gardatorg.is og Elka Guðmundsdóttir 
sími: 863-8813, elka@gardatorg.is 

Gott 5 herbergja einbýlishús með tvöföldum bílskúr í 
Kambahrauni í Hveragerði. Íbúðin er 137,6 fermetrar með 
45,5 fermetra tvöföldum bílskúr með gryfju.   
Laus við kaupsamning. Verð 30.900.000 kr.  
Nánari uppl. Sigurður löggiltur fasteignasali sími:  
898-3708. sigurdur@gardatorg.is og Elka Guðmundsdóttir 
sími: 863-8813, elka@gardatorg.is.

Stórglæsileg íbúð á frábærum stað sem nær að sjá með 
glæsilegu útsýni yfir Arnanesvoginn. 
Íbúðin er 136,3 fermetrar ásamt 24,7 fermetra bílskúr við 
Nýhöfn í Garðabæ. Laus við kaupsamning. Verð: 63,9 milj.
Nánari uppl. Þóroddur löggiltur fasteignasali sími:  
868-4508. sigurdur@gardatorg.is og Elka Guðmunds- 
dóttir sími: 863-8813, elka@gardatorg.is 

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

Breiðamörk 22, 810 Hveragerði 

Ásbúð 52, 210 Garðabæ 

Kambahraun 26, 810 Hveragerði 

 Nýhöfn 3 0102, 210 Garðabæ

GARÐATORGI 7,   
210 GARÐABÆ  

Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is

www.gardatorg.is

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

Elka 
Guðmundsdóttir 
Sölumaður
S: 863-8813
elka@gardatorg.is.

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á



BÍLAR &
FARARTÆKI

VW Polo Trendline.Nýskr 06/ 2013, 
ekinn 63 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Tilboðsverð 1.390.000. Rnr.412276.

CITROEN Berlingo Diesel. Nýskr 
10/2011, ekinn 112 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.490.000. Rnr.323541.

BÍLALIND
Klettháls 2,, 110 Reykjavík

Sími: 511-0000
www.bilalind.is

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2014, 
ekinn 80 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.790.000. Rnr.991577. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ ML 250 bluetec 
4matic . Árgerð 2014, ekinn 69 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.990.000. 
Rnr.991543.

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

VOLVO Xc90. Árgerð 2007, ekinn 
185 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.750.000. Rnr.991555.

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

Kia Sportage EX, 5/2014, ek 60 þús 
km, dísel , sjsk, ásett verð 5100 þús, 
tilboðsverð 4690 þús, er á staðnum 
raðnr 20168.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar óskast

Bíll ÓsKast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

VinnUVéla og 
VöRUBíladeKK

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

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

 lyftarar

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

 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.

 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

til sölu

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Múrarameistari og málarameistari 
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í 
s: 8966614

 Nudd

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

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.

SÁ SíMASpÁ í 
 S. 844 6845 / 462 4564

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

 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

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

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

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. JS 
Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 
4996 & 699 2502. Opið virka daga 
8-18 og laugardaga 10-16

 Óskast keypt

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.

 Verslun

Gefð’eNNI GoTT í SkÓIN
Þú færð We-Vibe fyrir pör - vinsælasta 
unaðstæki í heiminum og allar 
flottustu vörurnar á www.hush.is 
Netgíró, greiðslukort og millifærsla

HEILSA

 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

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

 Geymsluhúsnæði

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

fyRSTI MÁNUðUR fRíR 
 www.GeyMSLAeITT.IS

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

bIfVéLAVIRkI oG 
bíLARéTTING

Óskum eftir að ráða vanan 
Bifvélavirkja til starfa sem fyrst, 

þarf að tala góða íslensku og 
ensku einnig er tölvukunnátta 
við bilanagreiningu æskileg. 

Einnig óskum við eftir góðum 
starfskrafti í bílaréttingar og 

sprautun .
Bílaspítalinn Kaplahrauni 1 220 
Hafnarfirði Umsókn sendist á 

bsp@bsp.is eða á staðnum

 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

íSLeNDINGAR.eU
Nýr samskiptavefur - og við bjóðum 
frjálslyndar konur sérstaklega 
velkomnar. Líttu við!

Barnaverndarstofa
Barnaverndarstofa er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir yfirstjórn félags- 
og húsnæðismálaráðherra. Barnaverndarstofa annast stjórnsýslu á því 
sviði sem lögin ná til. Stofan skal vinna að samhæfingu og eflingu barna-
verndarstarfs í landinu. Meginverkefni Barnaverndarstofu greinast í tvö 
svið. Annars vegar margvísleg viðfangsefni sem lúta að starfsemi barna-
verndarnefnda sveitarfélaga. Hins vegar yfirumsjón og eftirlit með rekstri 
sérhæfðrar þjónustu og úrræða fyrir börn. Sjá nánar á www.bvs.is

Lögfræðingur 
60% starfshlutfall

Barnaverndarstofa óskar eftir að ráða lögfræðing í 60% 
starfshlutfall. Staðan heyrir beint undir forstjóra og starfs-
stöðin er í Reykjavík. 

Helstu verkefni:
• Meðferð og afgreiðsla kvartana yfir málsmeðferð 
 barnaverndarnefnda.
• Eftirlit með störfum barnaverndarnefnda.
• Afgreiðsla lögsögumála.
• Lögfræðileg ráðgjöf og fræðsla um túlkun og framkvæmd 

laga og reglugerða.
• Þátttaka í þverfaglegu starfi Barnaverndarstofu á sviði 

stefnumótunar og afgreiðslu einstakra verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistara- eða embættispróf í lögfræði.
• Góð þekking á mannréttindum og stjórnsýslurétti.
• Reynsla af stjórnsýslueftirliti og/eða vinnslu barnaverndar-

mála.
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði í starfi og geta til að vinna undir álagi.

Umsóknarfrestur er til og með 21. desember n.k. 

Allar umsóknir gilda í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests 
ef starf losnar að nýju Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi við 
Stéttarfélag lögfræðinga. 

Nánari upplýsingar veitir: Heiða Björg Pálmadóttir, 
heida@bvs.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Vinsamlegast sendið umsókn ásamt upp-
lýsingum um menntun og fyrri störf  til Barnaverndarstofu, 
Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is. 

atvinna

Save the Children á Íslandi

Save the Children á ÍslandiSavSSave te the he ChiCh ldrren á Íá slas n

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is



www.fr.is477 7777  fr@fr.is

FRÍTT

VERÐM
AT

Einbýli

201 fm 

5 herb 

58.900.000 KR. 862 1914
thordis@fr.is

Stór stofa samliggjandi borðstofu, 2 stór barnaherbergi.
Hjónaherberg með fataherberg og 2 baðherberg.i

MIKIÐ ÚTSÝNI - AUKA ÍBÚÐ-MIKIL LOFTHÆÐ - RÚMGÓÐ HERBERGI

DOFRABORGIR 21 112 REYJKJAVÍK

Fjölbýli

70 fm 

3 herb

24.900.000 KR. 821 7676
maria@fr.is 

VALLARÁS 5 110 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS 7. DES. KL. 12.30-13 og 17.30 - 18.OPIÐ HÚS 7. DES. KL.17.30 - 18.00

Fjölbýli

108,1 fm 

3 herb 

36.900.000 KR. 618 9999
halldor@fr.is

Björt og rúmgóð 3 herbergja íbúð með
stæði í bílskýli og möguleika á að búa

til auka svefnherbergi.

PERLUKÓR 3A 203 KÓPAVOGUR

Snyrtileg og björt 2-3 herbergja íbúð á 2 hæð í
lyftuhúsi í Vallarás 5. Stutt í skóla,leikskóla og

fallegar gönguleiðir við Elliðaárdal.

Fjölbýli

91 fm 

3 herb 

28.900.000 KR.

FÁLKAHÖFÐI 4

Fjölbýli
4 herb  

120,8 fm     

35.900.000 KR. 782 9282
oddur@fr.is

ÁLFHEIMAR 28 104 REYKJAVÍK

782 9282
oddur@fr.is

270 MOSFELLSBÆR

Fjölbýli

107.3 fm 

3 herb

33.900.000 KR. 862 1914
thordis@fr.is 

FROSTAFOLD 1 112 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS 7. DES. KL. 18.15 - 18.45

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG 8. DES. KL. 18.00 - 18.30

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7. DES. KL. 17.30 - 18.00

Snyrtileg þriggja herbergja íbúð að Fálkahöfða 4 í Mosfellsbæ.
Sérinngangur, svalir í suðvestur, gott útsýni og parket nýpússað.

Góð eign á góðum stað, stutt í alla helstu þjónustu.

Sérbýli

168 fm 

8 herb 

56.900.000 KR.

ENGIHLÍÐ 7

897 1533
david@fr.is

105 REYJKJAVÍK

Hæð og ris sem hægt er að sameina í eina íbúð.
Risið er fullbúin leiguíbúð í dag. Bókið skoðun hjá Davíð.

MIKIÐ ÚTSÝNI - RÚMGÓÐ OG FALLEG EIGN Í FJÓRBÝLI
Mjög rúmgóð, 2 herb, baðh, þv.h. eldh, stofa, borðstofa.

2 bílastæði fylgja eigninni.

Fjölbýli

86 fm 

3 herb

29.900.000 KR. 897 1533
david@fr.is 

GOÐABORGIR 8 112 REYKJAVÍK

Falleg íbúð með sér inngangi og sér sólpalli.
ÚTSÝNI YFIR ESJUNA - BÓKIÐ SKOÐUN.

Falleg björt og rúmgóð 120 fm, 4 herbergja íbúð í Álfheimum.
Íbúðin er mikið endurnýjuð, eldhúsið fallegt, mikið borðpláss, nýlegar innréttingar.

Parket er á öllu nema baðherbergi og eldhúsi, þar eru Mustang náttúruflísar.

Góð eign miðsvæðis í Reykjavík.

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Davíð
Ólafsson

Guðmundur
Steinþórsson

Baldur
Magnússon
Sölufulltrúi

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Oddur
Grétarsson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS 8. DES. KL. 17.30 - 18.00

• Fáðu sent söluyfirlit strax
 
• Sjáðu eignina að utan í 360°

• Fáðu SMS þegar það er 
   opið hús á eigninni þinni. 

• Frítt verðmat,
   engar skuldbindingar

SJÁÐU ÚRVAL MYNDA Á WWW.FR.IS



Búseti auglýsir eftirfarandi búseturétti
Umsóknarfrestur til og með 15. desember kl. 16:00
Úthlutun 16. desember kl. 12:00

Búseti húsnæðissamvinnufélag
Síðumúli 10  108 Reykjavík  S:5205788   

     www.buseti.is   
buseti@buseti.is

Búsetugjald innifelur fjármagnskostnað, fasteignatryggingu, bruna-    
trygging, fasteignagjöld, hússjóð, þjónustugjald og framlag í í viðhalds-
sjóð.  Fyrirvari um prentvillur og mögulegar breytingar á verði.  
Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum. 

Lán sem kaupandi getur fengið hjá viðskiptabanka Búseta vegna kaupa á 
búseturétti.  Háð samþykki og greiðslumati. Hægt er að velja verðtryggt 
eða óverðtryggt lán - hvort tveggja með breytilegum vöxtum. Hámarks 
lánstími 8 ár. Vextir eru í dag 4,30% og 7,45%.

Breiðavík 33   íbúð 103
112 Reykjavík
3. herb. 86,9 m2
Afhending: Sem fyrst
Búseturéttur hámark: 2.015.237,-
Búsetugjald:  112.049,- 
Mögulegt lán: 500.000,-

Kirkjustétt 7a   íbúð 103
113 Reykjavík
4. herb. 104,3 m2
Afhending: 1. janúar 2016
Búseturéttur hámark: 3.902.037,-
Búsetugjald: 180.569,- 
Mögulegt lán: 1.000.000,-

Austurkór 88   íbúð 302
203 Kópavogur
5. herb. 137,8 m2
Afhending: Byrjun janúar 2016
Búseturéttur hámark: 8.411.224,-
Búsetugjald:  220.167,- 
Mögulegt lán: 4.205.000,-

Austurkór 90   íbúð 301
203 Kópavogur
5. herb. 137,7 m2
Afhending: 1. febrúar 2016
Búseturéttur hámark: 8.188.124,-
Búsetugjald:  217.418,- 
Mögulegt lán: 4.094.000,-

Austurkór 92   íbúð 202
203 Kópavogur
3. herb. 115,2 m2
Afhending: Skv. samkomulagi
Búseturéttur hámark: 7.082.727,-
Búsetugjald: 186.087,- 
Mögulegt lán: 3.541.000,-

Laugarnesvegur 56 - fjórbýlishús í byggingu

Furugerði  - Einbýli

Álftahólar - 3ja herb

Krummahólar -  5 herb.

Berjarimi - 3ja herb + bílskýli 

Ægisíða - 3ja herb

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. 

Góð og alveglega endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í fjölbýlis-
húsi.  Nýlegar innréttingar, parket og flísar á gólfum.  Suðursvalir út 
frá stofu sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla í sameign.  Laus til 
afhendingar. Verð 26,5m. Jón M. Bergsson hdl. og lgf. 777-1215.

Vel skipulög 120 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi með yfirbyggðum svölum 
og miklu útsýni.  4 svefnherbergi og góð stofa.  Parket og flísar á 
gólfum og endurbætt eldhús og baðherbergi.   Sameignlegt þvottahús 
á hæðinni. Pantið skoðun á skrifstofu - Laus til afhendingar. Verð 
29,9m. Jón M. Bergsson hdl. og lgf. 777-1215.

Vönduð, björt og opin 92 fm endaíbúð með miklu útsýni.  Sérinngang-
ur af svölum, vandaðar innréttingar og gólfefni.  Meðfylgjandi stæði í 
lokuðu  bílskýli og sérgeymsla inn af því.   Flott íbúð í góðu húsi.  Laus 
til afhendingar. Verð 30,0m. Jón M. Bergsson hdl. og lgf. 777-1215.

3ja herbergja íbúð í kjallara með sérinngang. Eignin er skráð alls 79,2 
fm auk sameiginlegs þvottahúss.  Íbúðin hefur verið mikið endur-
bætt ásamt hússins að utan.  Parket og flísar á gólfi ásamt nýlegum 
innréttingum.  Laus til afhendingar - Pantið skoðun á skrifstofu. Verð 
29,9m. Jón M. Bergsson hdl. og lgf. 777-1215. 

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

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali



HRÆRIVÉL + BÖKUNARSETT 

Settið inniheldur 
5 vönduð og 
viðloðunarfrí 
KitchenAid 

bökunarform.

VERÐ .....9.995

„Eins og 

amma á“

ÍSLENSKA PÖNNNUKÖKU
PANNAN

TRISTAR
VÖFFLUJÁRN

EKTA 
BELGÍSKAR

VERÐ ÁÐUR ....9.995 
JÓLATILBOÐ ...5.995

JÓLABÚÐIN ÞÍN

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

GEORGE FOREMAN
HEILSUGRILLIN

Ný lína með 
losanlegum 
plötum

ENTERTAINMENT

FULLT VERÐ ...18.995 
TILBOÐ .........13.995

64sm2 grillflötur

FAMILY

FULLT VERÐ ...16.995 
TILBOÐ .........11.995

51sm2 grillflötur

COMPACT

FULLT VERÐ ... 13.995 
TILBOÐ ........... 9.995

38sm2 grillflötur

VERÐ ...37.995

VERÐ .....8.995VERÐ ...12.995

VERÐ .....9.995VERÐ ...12.995 VERÐ .....6.495

VERÐ ...23.995

VERÐ ... 8.495

VERÐ ÁÐUR ...11.985 
TILBOÐ ...........7.995

Le Creuset
POTTUR 24sm

Le Creuset
ELDFAST MÓT

Le Creuset
PANNA 26sm

Le Creuset
Salt- og piparkvarnir

Rosenthal 
VASI 
30sm

Rosenthal Curl 
KERTASTJAKAR 

2stk

Rosenthal 
KÖKU

DISKUR

Rosenthal 
VASI 

TUTEN 
10sm

Kai PureKomachi2
3STK HNÍFASETT

Magnað jólatilboð

BÖKUNARSETT

FULLT VERÐ ....104.990
( Hrærivél 89.995 + bökunarsett 14.995 )

TILBOÐSVERÐ ...89.995

FULLT VERÐ ... 107.990
( Hrærivél 92.995 + bökunarsett 14.995 )

TILBOÐSVERÐ .. 92.995

Sanseraðir litir

Ýmsir litir

32sm

Dolce Gusto 
MiniMe

VERÐ ÁÐUR ...19.995 
TILBOÐ .........12.995

VERÐ ÁÐUR ...16.995 
TILBOÐ .........14.995

Ekta pizza
á örfáum 
mínútum!

ARIETE 
PIZZAOFN

VERÐ ÁÐUR ....19.995 
TILBOÐ ..........15.995

Babyliss 
Curl Secret
Krullujárn

Kaupauki að andvirði 5.995

VERÐ ÁÐUR ...14.995 
TILBOÐ ...........9.995

VERÐ .... 14.995

VERÐ FRÁ ...1.795

Sodastream 
GENESIS

Zassenhaus 
OSTAHNÍFAR

VERÐ ... 2.995

Hárblásari PRO 
2300W AC

5 ÁRA ÁBYRGÐ

VERÐ ÁÐUR ...11.995 
TILBOÐ ...........9.995

PRINCESS 
BLANDARI 
800W

Öflugur, 
mylur klaka

ÍSLENSKU 
JÓLASVEINARNARNIR

KYNNING ALLA HELGINA

YFIR 30 GERÐIR 
AF TE, KAFFI OG 

KAKÓ!

Dolce Gusto 
Genio

VERÐ ÁÐUR ...24.995 
TILBOÐ .........17.995



Skák  Gunnar Björnsson

Anish Giri (2.778) átti leik gegn 
Veselin Topalov (2.803) á London 
Chess Classic-mótinu.
Svartur á leik
33. … Rxf2! 34. Bxe2 Rxh3+ 35. Kf1 
Dd5! Topalov hafði yfirsést þessi 
eitursnjalli leikur. Máthótunin á 
h1 tryggir svörtum unnið tafl. 36. 
Bh5 Dh1+ 37. Ke2 Dg2+ 38. Ke1 
He8+ 39. Kd1 Rf2+ 40. Kc2 Re4+. 
Hvítur gaf enda óverjandi mát í 
þremur leikjum.
www.skak.is Hjá í Vin og Hugin í 
dag/kvöld.

veður  myndaSögur
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Sudoku
Krossgáta

myndasögur

Létt miðLungs þung
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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.

Stefán Máni
eins og hann gerist bestur!

„Hrikalega vel plottuð og skemmtilega uppbyggð. “
Balvin Z leikstjóri

365.is
Sími 1817

FÁRÁNLEGA
FLOTTUR PAKKI

Vandað sjónvarpsefni og fjarskipti á frábæru verði

veðurspá Mánudagur

Vaxandi austanátt, fyrst sunnan til á landinu. Mjög hvasst og fer að snjóa 
sunnanlands síðdegis. Í kvöld er spáð ofsaveðri eða fárviðri víða á landinu 
og þá er best að halda sig innandyra! Óveðrinu fylgir snjókoma, en talsverð 
slydda eða rigning á Suður- og Suðausturlandi.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

5 4 7 9 2 8 3 6 1

6 8 1 7 3 4 9 2 5

9 2 3 5 6 1 4 7 8

7 9 4 1 8 2 5 3 6

2 1 5 3 9 6 7 8 4

3 6 8 4 5 7 2 1 9

8 7 2 6 4 5 1 9 3

1 5 9 8 7 3 6 4 2

4 3 6 2 1 9 8 5 7

5 6 1 3 7 2 4 8 9

4 3 7 5 8 9 2 6 1

8 9 2 1 6 4 3 7 5

6 4 3 7 9 5 8 1 2

9 7 8 4 2 1 5 3 6

1 2 5 6 3 8 7 9 4

2 1 9 8 4 3 6 5 7

7 8 4 9 5 6 1 2 3

3 5 6 2 1 7 9 4 8

6 1 2 7 5 4 3 8 9

3 4 5 9 6 8 2 1 7

7 8 9 1 2 3 4 5 6

1 9 4 5 3 7 6 2 8

2 6 3 4 8 9 5 7 1

8 5 7 2 1 6 9 3 4

9 2 8 3 4 1 7 6 5

4 3 1 6 7 5 8 9 2

5 7 6 8 9 2 1 4 3

3 4 8 1 5 7 2 6 9

7 6 9 4 2 8 5 1 3

1 2 5 6 3 9 4 7 8

2 3 6 5 4 1 8 9 7

8 5 7 2 9 3 6 4 1

9 1 4 7 8 6 3 2 5

4 9 2 3 1 5 7 8 6

6 8 3 9 7 2 1 5 4

5 7 1 8 6 4 9 3 2

3 5 1 4 6 7 2 9 8

2 6 7 5 9 8 4 1 3

8 9 4 1 2 3 5 6 7

4 8 3 6 5 9 7 2 1

5 7 6 2 3 1 9 8 4

9 1 2 7 8 4 6 3 5

6 4 9 3 1 5 8 7 2

7 3 8 9 4 2 1 5 6

1 2 5 8 7 6 3 4 9

4 1 2 8 6 5 9 7 3

5 8 9 7 1 3 2 4 6

6 3 7 4 9 2 8 1 5

9 4 6 2 5 7 1 3 8

2 7 8 9 3 1 6 5 4

1 5 3 6 8 4 7 9 2

7 9 4 5 2 8 3 6 1

3 2 5 1 7 6 4 8 9

8 6 1 3 4 9 5 2 7

LÁRÉTT
2. viðskipti
6. eftir hádegi
8. herma
9. móðurlíf
11. fyrir hönd
12. rusl
14. viðburður
16. hvort
17. skst.
18. angan
20. í röð
21. köttur

LÓÐRÉTT
1. trúi
3. samtök
4. skynja
5. samstæða
7. mannafli
10. op
13. síðan
15. gróft orð
16. tré
19. fyrirtæki

LÁRétt: 2. kaup, 6. eh, 8. apa, 9. leg, 11. pr, 12. drasl, 
14. atvik, 16. ef, 17. ofl, 18. ilm, 20. aá, 21. kisa.
LÓðRétt: 1. held, 3. aa, 4. upplifa, 5. par, 7. herafli, 
10. gat, 13. svo, 15. klám, 16. eik, 19. ms.

Ég hef líklega aldrei sagt 
þér það, en mér finnst þú 
með stórkostlega fallega 

brjóstaskoru … leyfðu 
mér aðeins …

ANDSKOTANS! 
Hvernig stendur 
á því að þú kýlir 
mig?! Þú fórst  
alla leið með Þór  
á síðasta  
jólahlaðborði!

Þór.  Gunna, 
eigin-
kona 
Þórs.

Finnst ykkur ég 
glataður?  

Bókhalds-Jón. 
Þú ert glataður!

Og svo toppaði 
hann sjálfan 
sig með …

ÆÆÆL!
Huggulegt. Vonandi 
man hann hvar hann 

býr þegar taxinn 
kemur.

Ég finn á mér að 
mánudagurinn 
verður 
strembinn …

Hvernig stendur á því að tveimur full-
orðnum einstaklingum tekst alltaf að hafa 

rosalega rangt fyrir sér varðandi allt?

Ég vildi að ég væri 
jafn góður í heima-

námi og þú …

Jebbs …
En það þýðir kannski 

bara að ég sé rosa góður 
í einhverju öðru.

Já …

… eins og að trufla 
góða námsmenn

Er ég góður 
í því?!

Já. Og verður 
betri með hverri 

mínútunni.
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Andri Björn Róbertsson
Janet Haney píanó

H Á D E G I S T Ó N L E I K A R
-  L U N C H T I M E  O P E R A  C O N C E R T S  -

Þriðjudaga kl. 12.15 í Norðurljósasal - Hörpu.
Aðgangseyrir: 1.500 kr.

 -  ÓPERA -  
Á AÐVENTU

Frítt inn fyrir eldri borgarara, öryrkja og námsmenn.

Kia Soul SUV

Í Soul fyrir jól
— Kia Soul á frábæru verði

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

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

Reynsluaktu hátíðlegum Kia Soul

Kia Soul bíður þín í Öskju. Komdu og prófaðu. Kia Soul — 1,6 dísil, 6 gíra, beinskiptur,128 hö.

Verð frá 3.490.777 kr. 

Kia Soul er glæsilegur á að líta. Hann er þægilegur í akstri, rúmgóður og þú situr hátt í honum.
Soul hefur ótal spennandi eiginleika eins og hita í stýri og sætum, loftkælingu, bakkmyndavél, 
bakkskynjara, 4,3" litaskjá og 16" álfelgur. Þú getur fengið Soul sem rafbíl eða disilbíl, sjálfskiptan
eða beinskiptan —  og á alveg frábæru verði. 7 ára ábyrgð fylgir öllum nýjum Kia bílum.

7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

„Ég er á vinnustofunni öllum stund-
um, eins mikið og ég get leyft mér. 
Ég bý hér stutt frá og það er heppi-
legt, ekki síst þegar færðin er eins 
og hún er,“ segir myndlistarkonan 
Gunnella þar sem hún situr við að 
mála á Garðatorgi í Garðabæ. Þó 
hún sé stödd í miðju þéttbýli er það 
oftast sveitin sem  birtist á strig-
anum hjá henni. Græni liturinn 
er líka ríkjandi þar þótt snjórinn 
sé áberandi utan dyra. „Ég er meira 
fyrir sól og hita en vetrarveðrið,“ 
segir hún brosandi.

Skyldu myndirnar allar verða til 
í hennar hugskoti?

„Þær byrja oft á því að ég sé mynd 
af einhverju byggðarlagi, götu eða 
húsaþyrpingu. Það verður mér inn-
blástur og svo bætist minn hugar-
heimur inn í umhverfið. Þar set ég 
lífið, fólkið og dýrin og jafnvel ein-
hvern atburð. Þannig vinn ég.“

Hún kveðst vera lengi með hverja 
mynd enda  sé hún  með margar í 
takinu í einu. „Ég mála umferð yfir 
umferð og læt myndirnar þorna 

á milli, tek þær svo kannski fram 
næsta dag og bæti í og hleð ofan á, 
þangað til allt er komið.“

 Sýning Gunnellu stendur til 13. 
desember frá klukkan 13 til 17 alla 
dagana. gun@frettabladid.is

Ég er miklu meira fyrir sól og 
hita en vetrarstemningu
Listakonan Gunnella  sem reyndar heitir Guðrún Ólafsdóttir hefur 
opnað  aðventusýningu í Gróskusal á Garðatorgi 1 í Garðabæ.

„Ég mála umferð yfir umferð og læt myndirnar þorna á milli, tek þær svo kannski 
fram næsta dag og bæti í og hleð ofan á, þangað til allt er komið,“ segir Gunnella.
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AÐ FLOKKA
TAKK FYRIR

Gjald fyrir græna tunnu verður 8.400 krónur á ári og verður 
hún losuð á 21 dags fresti líkt og bláu tunnurnar. Borgarbúar 
sem ekki kjósa græna tunnu hafa val um að koma plasti sjálfir 
á næstu grenndar- eða endurvinnslustöð og spara sér gjaldið. 

NÝ SPARTUNNA. Með aukinni flokkun minnkar blandaði 
úrgangurinn. Þess vegna kynnum við til sögunnar nýja 
spartunnu. Hún er mjórri en sú hefðbundna gráa 
og tekur 120 lítra í stað 240 og verður losuð samhliða 
hefðbundnu gráu tunnunum á 14 daga fresti frá áramótum.

Þú getur pantað græna tunnu eða spartunnu og gert aðrar 
breytingar á þinni tunnusamsetningu með einu símtali við 
þjónustuver Reykjavíkurborgar í síma 411 1111 eða með 
tölvupósti á sorphirda@reykjavik.is.

Nánari upplýsingar um allt sem lýtur að sorphirðu og flokkun 
er að finna á www.ekkirusl.is

Hvernig samsetning
hentar þér?

Græn tunna fyrir plast

Nokkur dæmi um hvernig breytt tunnusamsetning hefur áhrif á gjöldin:

EINBÝLI 
1 GRÁ + 1 BLÁ = 37.780 kr. á ári.

1 SPARTUNNA + 1 BLÁ + 1 GRÆN = 36.680 kr. á ári.

1 SPARTUNNA + plasti og pappír skilað á grenndar- eða    
endurvinnslustöðvar = 18.780 kr. á ári.

LÍTIÐ FJÖLBÝLI (6 íbúðir)

6 GRÁAR = 29.280 kr. á ári pr. íbúð

4 GRÁAR + 2 BLÁAR = 25.013 kr. á ári pr. íbúð

3 GRÁAR + 2 BLÁAR + 2 GRÆNAR = 24.263 kr. á ári pr. íbúð

FJÖLBÝLI (20 íbúðir)

17 GRÁAR = 26.085 kr. á ári pr. íbúð

15 GRÁAR + 5 BLÁAR = 26.080 kr. á ári pr. íbúð

10 GRÁAR + 5 BLÁAR + 5 GRÆNAR = 22.855 kr. á ári pr. íbúð

Allar upphæðir eru samkvæmt fyrirliggjandi drögum að gjaldskrá um 
meðhöndlun úrgangs fyrir árið 2016

Nú bjóðum við
borgarbúum upp á græna

tunnu undir plast til að
auðvelda flokkun. 

Með flokkun eykst 
endurvinnsla plasts og 

magn urðaðs úrgangs
minnkar – okkur

öllum til hagsbóta. 

Annað kvöld kemur fram kvartett 
saxófónleikarans Sigurðar Flosasonar 
og þýska víbrafónleikarans Stefans 
Bauer á Kexi hosteli. Undanfarna ára-
tugi hefur Stefan Bauer verið búsettur 
í New York þar sem hann hefur meðal 
annars starfað með þekktum lista-
mönnum. 

Flutt verður tónlist eftir hljóm-
sveitarstjórana í bland við þjóðlög 

og standarda og munu þeir einnig 
leika eigin dúóútgáfur af þekktum 
djassstandördum úr Amerísku söng-
bókinni. Auk Sigurðar og Bauers skipa 
hljómsveitina þeir Þorgrímur Jóns-
son á kontrabassa og Einar Scheving 
á trommur. Tónlistin hefst kl. 20.30 
og stendur í u.þ.b 2 klst. með hléi. 
Aðgangur er ókeypis. Kex hostel er á 
Skúlagötu 28. – mg

Standardar úr Amerísku söngbókinni

Stefan Bauer kemur fram á Kexi hosteli annað kvöld. Mynd/Oliver HeiScH

bækur

kamilla Vindmylla og ung-
lingarnir í Iðunni
HHH�HH

Höfundur: Hilmar Örn Oddsson
Myndir: Erla María Árnadóttir
Útgefandi: Bókabeitan
144 bls.
Prentun: Prentmiðlun ehf./Pólland

Kamilla Vindmylla og unglingarnir 
í Iðunni er fjórða bókin um hina 
málglöðu Millu, eftir Hilmar Örn 
Óskarsson. Í þessari bók mætir 
hún mikilli ógn, sem margir eiga 
erfitt með að skilja og kljást við 
-- nefnilega unglingum. Kamilla á 
einkar auðvelt með að koma sér 
í klandur enda á hún erfitt með 
að láta ósagt hvað það sem henni 
dettur í hug.

Í þessari bók leggst vinahópur 
Kamillu á eitt þegar Katla orðar 
við þau áhyggjur sínar af eldri 
systur sinni, Karítas, sem er farin 
að haga sér vægast sagt stórfurðu-
lega. Svo heppilega vill til að Felix, 
einn úr vinahópnum, er einmitt að 
rannsaka þennan dularfulla þjóð-
félagshóp. Þegar hópurinn leggst á 
eitt, ásamt vísindamanninum Elías 
Emil, fer boltinn að rúlla og fjör að 
færast í leikinn.

Bókin er, líkt og fyrri bækurnar, 
full af skemmtilegum persónum. 
Vinahópurinn hennar Kamillu 
leikur aðalhlutverkið, auk vísinda-
mannsins Elíasar Emils. Hópurinn 
samanstendur af kostulegum pers-
ónum sem ólíklegt er að vinni vin-
sældakeppnir í grunnskólanum 
sínum, enda jafnólíklegt að þær 
sækist eftir því. Hugsanlega mætti 
lýsa Kamillubókunum sem ein-
hvers konar furðulegri blöndu af 
Bertbókunum og Fimmbókunum 
með örlitlum keim af Línu lang-
sokk.

Fyrri bækur um Kamillu ein-
kenndust af orðagríni og stöðugum 
leik með tungumálið. Hér hefur 
höfundur aðeins slakað á í orða-
gríninu en slær ekkert af í húmor. 
Aðdáendur þurfa þó ekki að fyllast 
áhyggjum, það er enn nógur forði 
af orðaglensi.
Halla Þórlaug Óskarsdóttir

NIðurstaða: Líkt og fyrri 
bækurnar um Kamillu vindmyllu 
er þessi full af gríni og glensi og 
skemmtilegum persónum. Hress 
bók sem ætti ekki að svíkja Kam
illuaðdáendur.

Undarlegur 
unglingafaraldur

FÁRÁNLEGA
FLOTTUR
PAKKI
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

KRAMPUS 5:45, 8, 10:10
HUNGER GAMES 4 5:15, 8, 10:10
THE NIGHT BEFORE 8, 10:10
GÓÐA RISAEÐLAN 5:15

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar
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KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRIKEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

IN THE HEART OF THE SEA 2D KL. 8 - 10:40
SURVIVOR   KL. 8
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 3D KL. 5:50
THE GOOD DINOSAUR ENSKT TAL 2D KL. 5:50
SOLACE   KL. 10:10

IN THE HEART OF THE SEA 2D KL. 5:20 - 8 - 10:40
IN THE HEART OF THE SEA 2D VIP KL. 5:20 - 8 - 10:40
IN THE HEART OF THE SEA 3D ÓTEXTUÐ   KL. 9
SURVIVOR   KL. 8 - 10:10
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:50
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 3D KL. 6:30
THE GOOD DINOSAUR ENSKT TAL 2D KL. 5:50 - 8
SOLACE   KL. 8 - 10:40
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 5:30
EVEREST 2D   KL. 10:10

IN THE HEART OF THE SEA 2D KL. 5:30 - 8 - 10:35
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:40
SOLACE   KL. 5:40 - 8
SPECTRE   KL. 6 - 8 - 9
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 10:20

IN THE HEART OF THE SEA 2D KL. 5:20 - 8 - 10:40
SURVIVOR   KL. 8
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:50
SPECTRE   KL. 5:20 - 8:30 - 10:20

IN THE HEART OF THE SEA 2D KL. 8 - 10:40
KRAMPUS   KL. 8
HUNGER GAMES 2D  KL. 10:20

EGILSHÖLL


DAILY MIRROR


THE TIMES

COLIN FARRELLANTHONY HOPKINS

Frá þeim sömu og færðu okkur


THE WRAP


THE PLAYLIST


LOS ANGELES TIMES


THE NEW YORK TIMES

g færðu okkurg færðu okkur

CHRIS HEMSWORTH FER FYRIR ÚRVALSLIÐI 
LEIKARA Í ÞESSARI MÖGNUÐU MYND

SAGAN UM MOBY DICK BYGGIR Á RAUNVERULEGUM 
ATBURÐUM – ÞETTA ER SÚ SAGA.

FRÁ ÓSKARSVERÐLAUNALEIKSTJÓRANUM
RON HOWARD

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

Tom Hanks magnaður 
í kaldastríðstrylli 
Steven Spilebergs

Frumsýnd 17. desember

FORSALA
HAFIN

Macbeth IS SUB   20:00
Sparrows / Þrestir ENG SUB       20:00
Virgin Mountain ENG SUB   22:00
Glænýja Testamentið IS SUB   22:15

45 years IS SUB   18:00, 22:00
Dheepan IS SUB   18:00
Rams / Hrútar ENG SUB   18:00
The Program IS SUB       20:00

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

7. desember 2015
Sýningar
Hvað?  Improv Ísland ásamt Anthony 
Atamanuik
Hvenær?  20.00
Hvar?  Þjóðleikhúskjallarinn
Spunahópurinn Improv Ísland 
ásamt bandaríska spunaleikaran-
um Anthony Atamanuik. Sérstakir 
gestir eru þeir Ingvar E. Sigurðsson 
og Ari Eldjárn. Karl Olgeirsson 

spilar undir frumsömdum söng-
leik. Aðeins ein sýning í boði og 
takmarkaður miðafjöldi. Miðaverð 
er 1.500 krónur.

Tónlist
Hvað?  Jólatónleikar Fíladelfíu
Hvenær?  19.00 og 21.00
Hvar?  Hvítasunnukirkjan Fíladelfía
Jólatónleikar hvítasunnu-
kirkjunnar hafa verið 
fastur liður í fjöldamörg 
ár og verða tvennir tón-
leikar í kvöld. Gospelkór 
Fíladelfíu kemur fram 
ásamt góðum gestum 
undir stjórn Óskars 
Einarssonar. Einsöngv-
arar eru meðal annars 

Eivör, Glowie og Reykjavík Gospel 
Company. Miðaverð er 5.900 
krónur.

Hvað?  Jólatónleikar 
Borgardætra

Hvenær?  20.00
Hvar?  Salurinn, 
Kópavogi

Borgardætur flytja 
jólalög úr ýmsum 

áttum eins 
og þeim 

einum 
er lagið. 
Borgar-
dætur 
skipa 
þær 
Andrea 

Gylfa-
dóttir, 

Ellen 
Kristjáns-

dóttir og Berglind Björg Jónasdótt-
ir. Á dagskrá eru jólalög úr ýmsum 
áttum, gamanmál og óvæntar 
uppákomur. Miðaverð er 
4.900-5.300 krónur.

Hvað?  Haust- og 
jólatónleikar 
Skólahljómsveitar 
Austurbæjar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Langholts-
kirkja
Allar sveitir 
hljómsveitar-
innar koma fram, 
efnisskráin er fjöl-
breytt með örlitlum 
jólaglaðningi. Meðal efnis 
eru skoskir dansar, grísk þjóðlög 
og popp. Aðgangur ókeypis og 
allir velkomnir.

Hvað?  Trúbadorinn Ellert
Hvenær?  21.00
Hvar?  American bar

Hvað?  Bjarni & Baldvin
Hvenær?  21.00
Hvar?  Hlemmur Square
Bjarni & Baldvin leika ljúfan djass 
á Hlemmur Square í kvöld.

Hvað?  Mánudagsdjass
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra
Hlustaðu á ljúfan djass á Húrra í 
kvöld.

Hvað?  Jólatónleikar Leiklistardeildar 
Listaháskóla Íslands
Hvenær?  21.00

Hvar?  Café Rosenberg
Nemendur á fyrsta 

ári á leiklistarbraut 
við Listaháskóla 

Íslands efna til 
jólatónleika á 
Café Rosenberg 
í kvöld. Tón-
leikarnir eru 
liður í fjáröflun 

fyrir útskriftar-
ferð bekkjarins, 

á leiklistahátíð 
fyrir lokaár þeirra í 

skólanum. Miðaverð er 
2.000 krónur.

Hvað?  Dj Pilsner 2.25%
Hvenær?  22.00
Hvar?  Kaffibarinn

Hvað?  Dj Anna Brá
Hvenær?  22.00
Hvar?  Lebowski bar

Hvað?  Trúbadorarnir Ingi Valur og 
Tryggvi
Hvenær?  22.00
Hvar?  English Pub

Uppákomur
Hvað?  Jóladagatal Norræna hússins
Hvenær?  12.34
Hvar?  Svarta boxið, Norræna húsinu  

Jólatónleikar Borgardætra 
verða í Salnum í kvöld.

FréttaBlað
ið

/SteFán

Söngkonan Glowie er ein af 
þeim sem koma fram á jóla-
tónleikum Fíladelfíu í kvöld. 
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Lifandi jóladagatal Norræna húss-
ins. Dagskráin er fjölbreytt og 
aðgengileg. Klukkan 12.34 er við-
eigandi gluggi á dagatalinu opn-
aður með pompi og prakt og upp-
lýst um hvaða atriði er í vændum 
en gestir mega meðal annars eiga 
von á upplestri, dansi og allskyns 
skemmtiatriðum. Norræna húsið 
býður upp á óáfengt jólaglögg og 
piparkökur. Allir velkomnir.

Hvað?  Café lingua - Heimsins jól
Hvenær?  17.30
Hvar?  Borgarbókasafnið Grófinni, 
Tryggvagötu
Heimsjólastemning fyrir alla fjöl-
skylduna. Sungin verða jólalög 
frá ýmsum löndum á ýmsum 
tungumálum. Málfræðingurinn 
Margrét leiðir sönginn og gítar-
leikari verður Ársæll Másson. 
Boðið verður upp á jólaglögg og 
smákökur. Allir velkomnir og 
aðgangur ókeypis.

Hvað?  Jólauppboð Gallerís 
Foldar
Hvenær?  18.00
Hvar?  Gallerí Fold, Rauðarárstíg

Hvað?  Life Drawing Session #8
Hvenær?  19.00
Hvar?  Listastofan, Hringbraut
Módel á staðnum. Áhugasamir 
þurfa að koma með eigin teikni-
blokk og blýanta. Aðgangseyrir 
er 1.500 krónur.

Hvað?  Tangó Milonga Tangó-
ævintýrafélagsins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Sólon Bistro, Bankastræti 7
Frír kynningartími í argentínsk-
um tangó kl. 20-21. Hvetjum þá 
er hefur dreymt um að læra arg-
entínskan tangó að koma. Síðan 
er dansað til kl. 23 við gullaldar-
tangó í bland við nuevo. Engin 
danskunnátta nauðsynleg og 
óþarfi að mæta með partner.

Fyrirlestrar
Hvað?  Margrét Sveinbjörnsdóttir 
menningarmiðlari flytur erindi um 
Kristínu L. Sigurðardóttur, fyrrum þing-
mann Reykvíkinga
Hvenær?  17.15
Hvar?  U3A, Hæðargarði 31, Reykjavík
Kristín L. Sigurðardóttir var fædd í 
Reykjavík 23. mars 1898. Hún lést 31. 
október 1971. Foreldrar hennar voru 
Sigurður Þórólfsson, síðar stofnandi 
og skólastjóri Lýðháskólans að Hvítár-
bakka í Borgarfirði, og fyrri kona 
hans, Anna Guðmundsdóttir. Kristín 
var mikil félagsmálakona, sat meðal 
annars í stjórn Sjálfstæðiskvenna-
félagsins Hvatar frá stofnun 1937 og 
var formaður Landssambands sjálf-
stæðiskvenna 1956–1965. Hún var 
landskjörinn alþingismaður fyrir Sjálf-
stæðisflokkinn 1949–1953. Varaþing-
maður Reykvíkinga 1953, 1954, 1955 
og 1956. Hún sat því alls á sjö þingum.
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sunnudaginn 6. desember kl. 16
og mánudaginn 7. desember kl. 18

Tryggvi Ó
lafsson

Á uppboðinu verður gott úrval verka
samtímalistamanna svo og fjöldi frábærra verka

gömlu meistaranna.

Jólauppboð
í Gallerí Fold

Forsýning alla helgina í Gallerí Fold
sunnudag kl. 12–15, 

mánudag kl. 10–17 (þau verk sem boðin eru upp á mánudag)

Hægt er að skoða uppboðsskrána á myndlist.is
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Til hamingju, Vilborg, 
með  verðskuldaða 

tilnefningu til 
Fjöruverðlaunanna, 

bókmenntaverðlauna 
kvenna
_

„Ég held að það geti allir samsamað sig og  
fundið styrk í þessari bók. Afrek.“        

Friðrika Benónýsdóttir / Kiljan

„Þetta er mjög sterk bók og fallega skrifuð 
og sneiðir einhvernveginn hjá öllum þessum 

pyttum sem að maður óttaðist einmitt.“
Þorgeir Tryggvason / Kiljan

„Þetta er sannarlega bók sem enginn 
ætti að láta framhjá sér fara.“

Ragnheiður Davíðsdóttir, framkvæmdastjóri Krafts

„Bókin er nístandi fögur.“
Íris Gunnarsdóttir / Hringbraut

„... vel skrifuð og aldrei væmin, 
myndræn og skáldleg.“

Steinunn Inga Óttarsdóttir / Kvennablaðið

TónLisT

Halleluwah
HHH�HH
Sena 2015

Það ríkti talsverð eftirvænting eftir 
efni frá tvíeykinu Halleluwah þegar 
fregnir bárust af tilvist þess. Ósköp 
skiljanlegt þar sem um var að ræða 
endurkomu fasteignamógúlsins 
Sölva Blöndal í tónlistarbransann 
en hann hafði áður gert garðinn 
frægan sem helsti lagahöfundur og 
trommuleikari Quarashi, einnar 
farsælustu hljómsveitar Íslands-
sögunnar. Ekki skemmdi fyrir að 
með honum í tvíeykinu væri Rakel 
Mjöll Leifsdóttir, söngkona og sjón-
listakona með meiru. Samnefnd 
plata Halleluwah leit dagsins ljós 
í ár þótt fyrsti singullinn sé nokk-
urn veginn jafnaldri ríkisstjórnar 
Sigmundar Davíðs en hljómsveitin 
hefur spilað reglulega á tónleikum 
og vakið mikla lukku – ekki síst fyrir 
sjónræna upplifun sem er í höndum 
listakonunnar Rakelar.

Hvergi hefur komið fram hvort 
nafn hljómsveitarinnar sé vísun í 
lag þýsku krautrokksveitarinnar 
Can, Halleluhwah. Það væri alveg 
nokkuð kúl ef svo væri, þar sem 
tónlist þýsku sérvitringanna var 
suðupottur sem samanstóð meðal 
annars af bandarískri djasstónlist, 
fönki og framúrstefnurokki. Tónlist 
Halleluwah er einnig suðupottur 
þar sem hráefnin eru sótt víða að. 
Indískotið rafpopp undir áhrifum 
kvikmyndatónlistar 6. og 7. ára-
tugar síðustu aldar með dassi af 
hip/trip-hoppi Bristol-bylgjunnar 
og gítarhljómi sem var vinsæll upp 
úr síðustu aldamótum meðal sveita 
sem höfðu yfirleitt söngvara að 

skipa sem klæddist einhvers konar 
Napóleon-jakka á sviði.

Platan geymir níu lög en þeirra 
vinsælast er líklega lagið Move 
Me, sem margir kannast við úr 
nýlegri auglýsingu frá Símanum, 
og lagið Dior, trip-hoppskotið lag 
með kvikmyndatónlistaráhrifum. 
Takturinn í Move Me virðist vera 
aðeins hraðari útgáfa af taktinum í 
Mr. Blue Sky með ELO, sem er auð-
vitað ekkert einsdæmi. Dior er besta 
lag plötunnar þar sem lagahöfund-
urinn Sölvi fær að njóta sín, marg-
slungið, seiðandi lag og söngurinn 
þokkafullur. Spin er efnilegt lag sem 
singull, flott notkun á effektum og 
smá „Madchester“-stemmari sem 

kemur smá af vinstri kanti en virkar 
vel. Nico er einnig vel yfir meðallagi 
og virðist innihalda virðingarvott 
til Singapore Sling, rokk og ról og 
sólgleraugu innandyra með öllu til-
heyrandi.

Hugmynda- og fagurfræðilega 
gengur þetta allt saman upp og það 
væri gaman að sjá meira efni koma 
frá Halleluwah. Á þessari plötu er 
enga sérstaklega veika punkta að 
finna en hana vantar fleiri og sterk-
ari slagara, þótt snilldartakta megi 
finna inn á milli.
Björn Teitsson

niðURsTAðA: Eigulegur gripur sem 
inniheldur snilldartakta á köflum.

Seiðandi suðupottur



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

 |  19:10
KALEO
Stórskemmtilegir tónleikar Kaleo sem teknir voru upp í 
Gamla bíói þann 11. júlí síðastliðinn. Hljómsveitin hefur verið 
á tónleikaferðalagi um Bandaríkin og spilað við frábærar 
undirtektir.

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

Fáðu þér áskrift á 365.is

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR!

 |  21:25
RÉTTUR
Sjöundi þátturinn af þessum stórkostlega lögfræðikrimma 
þar sem lögmennirnir Logi og Brynhildur og lögreglukonan 
Gabríela þurfa að takast á við sitt erfiðasta verkefni til 
þessa. Hörkuspennandi þættir!

MAGNAÐUR ÞÁTTUR!

 | 20:35
HUMANS
Magnaðir þættir sem gerast í 
heimi þar sem vélmenni eru 
notuð sem þjónar á heimilum 
en erfitt getur verið að greina 
á milli hverjir eru mennskir og 
hverjir ekki.

 | 22:25
HOMELAND
Við höldum áfram að fylgjast 
Með Carrie Mathieson, 
fyrrverandi starfsmanni 
bandarísku leyniþjónustunnar. 

 | 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.

FRÁBÆRIR TÓNLEIKAR!

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.01 Jóladagatal Skoppu og 
Skrítlu 
07.06 Barnatími Stöðvar 2 
08.05 The Middle 
08.30 Hot in Cleveland 
08.50 2 Broke Girls 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Baby Daddy 
10.45 Besti vinur mannsins 
11.10 Á uppleið 
11.45 Dulda Ísland 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.20 American Idol 
15.10 Dallas 
15.55 Pretty Little Liars 
16.40 How to Live with Your Par
ents for the Rest of Your Life 
17.05 Jóladagatal Skoppu og 
Skrítlu  
17.15 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Simpsonfjölskyldan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag  Andri, Margrét 
Erla, Lóa Pind og Pétur Jóhann færa 
þér skemmtilegan þjóðmálaþátt í 
beinni útsendingu á hverjum degi. 
Áhugaverð umræða, fróðlegar 
fréttaskýringar og skemmtileg 
sjónarhorn. 
19.25 The Goldbergs 
19.45 Grand Designs 
20.40 Proof 
21.25 The Knick 
22.25 The Leftovers 
23.40 Daily Show: Global Edition 
00.05 Empire 
00.50 Public Morals 
01.30 Legends 
02.15 Bones 
03.00 Forever 
03.45 Getaway 
05.15 Fréttir og Ísland í dag

17.15 Project Runway 
18.00 One Born Every Minute 
18.45 Pretty Little Liars 
19.30 Who Do You Think You Are?  
20.15 Hell's Kitchen 
21.00 My Dream Home 
21.55 The Mysteries of Laura 
22.45 Vampire Diaries 
23.25 Witches of East End 
00.05 Who Do You Think You Are? 
00.50 Hell’s Kitchen 
01.30 My Dream Home 
02.15 The Mysteries of Laura 
02.55 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

11.25 Enough Said 
13.00 Nine 
15.00 Tiny Furniture 
16.40 Enough Said 
18.15 Nine  Rómantísk mynd eftir 
Federico Fellini þar sem söngurinn 
er í fyrirrúmi með Kate Hudson, 
Nicole Kidman, Penélope Cruz og 
Daniel Day Lewis. Myndin fjallar 
um heimsfrægan kvikmynda-
leikstjóra sem horfist í augu við 
miðaldurs-kreppuna ógurlegu. 
Bæði einkalíf hans og listrænir 
hæfileikar líða fyrir persónulegar 
flækjur hans og hann verður að 
gera upp málin við konurnar í lífi 
sínu, sem eru nokkuð margar. Þær 
telja eiginkonu, hjákonu, lista-
gyðju, trúnaðarvin og búninga-
hönnuð, tískublaðakonu, vændis-
konu frá unglingsárunum og sjálfa 
móður hans. 
20.15 Tiny Furniture 
22.00 Company of Heroes 
23.40 The Normal Heart  
01.50 My Week with Marilyn 
03.30 Company of Heroes

16.45 Tímaflakkið 
17.10 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein
unni 
17.40 Táknmálsfréttir 
17.50 KrakkaRÚV 
17.51 Sara og önd 
18.00 Jól í Snædal 
18.25 Tímaflakkið 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.05 Myndun heimsálfanna 
20.55 Cilla 
21.45 Geðveik jól  lögin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Sinatra: Allt eða ekkert – 1:2 
00.20 Kastljós 
00.45 Fréttir 
01.00 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 with 
Jimmy Fallon 
19.10 The Late Late Show with 
James  Corden 
19.50 Younger 
20.15 Design Star 
21.00 Rookie Blue 
21.45 Flashpoint 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Bundesliga Highlights Show 
00.45 Madam Secretary 
01.30 Wicked City 
02.15 Rookie Blue 
03.00 Flashpoint 
03.45 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.25 The Late Late Show with 
James Corden 
05.05 Pepsi MAX tónlist

17.20 The Big Bang Theory 
17.40 Friends 
18.10 New Girl 
18.30 Modern Family 
19.00 Super Fun Night 
19.25 Sjálfstætt fólk 
20.00 Eldsnöggt með Jóa Fel 
20.40 Sisters 
21.30 Klovn 
21.55 The 100 
22.40 Dallas 
23.20 Nikita 
00.00 Sjálfstætt fólk 
00.35 Eldsnöggt með Jóa Fel 
01.10 Sisters 
01.55 Klovn 
02.20 The 100 
03.05 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

08.30 Hero World Challenge 
13.30 DP World Tour Championship 
17.10 2015 FedExCup Playoffs 
Official Film 
18.00 Hero World Challenge 
23.00 PGA Tour 2015  Highlights

07.30 Newcastle  Liverpool 
11.00 Newcastle  Liverpool 
12.40 WBA  Tottenham 
14.20 Swansea  Leicester 
16.00 Chelsea  Bournemouth 
17.40 Newcastle  Liverpool 
19.20 Football League Show 
2015/16 
19.50 Everton  Crystal Palace Bein 
útsending 
22.00 Messan 
23.20 Football League Show 
2015/16 
23.50 Everton  Crystal Palace

10.25 Internazionale  Genoa 
12.10 Lazio  Juventus 
13.55 KR  Tindastóll 
15.30 Körfuboltakvöld 
17.05 Kiel  Vezprém 
18.30 Markaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu í handbolta 
19.00 Meistaradeild Evrópu  
fréttaþáttur 
19.25 Spænsku mörkin 2015/2016 
19.55 New England Patriots  Phila
delphia Eagles 
22.15 New Orleans  Cleveland 
00.05 UFC Now 2015

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 Mada
gaskar 
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 fé
lagar 
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 Mada
gaskar 
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 fé
lagar 
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 Mada
gaskar 
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 fé
lagar 
19.00 Kapteinn Skögultönn
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ALLT Í HAKKI!
Frábært tilboð á ungnautahakki í Iceland
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

FRÁBÆRT

VERÐ!

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

UNGNAUTAHAKK - 12-14% FITA

1299
kr.
kg.



• Styrking 
• Jafnvægi 
• Vellíðan

CC Flax

1 kúfuð teskeið á dag - 40 daga skammtur

Fæst í apótekum, Hagkaup, Krónunni, Nettó, Fjarðarkaup,
Heilsuhúsinu og Græn heilsa. 

www.celsus.is

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

Frábært til að bæta hormónajafnvægi 
fyrir konur á öllum aldri

Hörfræ mulin -  rík af lignans
Trönuberjafræ
Þörungakalk

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

Frægir á ferð og flugi

Meghan Trainor var svo sannarlega jóluð á því á Jingle Ball á föstudaginn en hér er 
hún ásamt tónlistarkonunni Selenu Gomez og virtust þær skemmta sér stórvel.

Pamela Anderson var vel klædd á síðasta degi Formula Snow 2015 
skíðakeppninnar í Austurríki á laugardaginn.

Það fór vel á með Steven Tyler og Yoko Ono á tónleikum sem haldnir voru í New 
York á laugardaginn í tilefni af því að bítillinn John Lennon hefði orðið sjötíu og 
fimm ára fyrr í vetur.

Justin Bieber er á tónleikaferð og var staddur í Tókýó um helgina. Söngvarinn gaf 
sér tíma til þess að skoða hið þekkta Harajuku-hverfi en aðdáendur hans voru ekki 
langt undan. 

Tónlistarkonan Cindy Lauper sem einna 
þekktust er fyrir lögin Girls Just Wanna 
Have Fun og Time After Time sýndi svo 

sannarlega hvað í henni býr á hinum árlegu 
Cyndi Lauper and Friends: Home for the 
Holidays góðgerðartónleikum sem fram 

fóru í New York á laugardaginn. 

Pharrell   
Williams  

skellti í pósu á bóka-
áritun í Los Angeles 

þar sem hann áritaði 
bókina Happy sem 

kom út fyrr  
á árinu.

NOrdiCPHOTOS/GeTTY

7 .  d e s e m b e r  2 0 1 5   m Á N U d A G U r28 L í f i ð   ∙   f r É T T A b L A ð i ð 7 .  d e s e m b e r  2 0 1 5   m Á N U d A G U r

Lífið



FYRSTA SUHD sjónvarpið 
kemur frá Samsung

Myndin er 2.5 sinnum bjartari 
en í venjulegum sjónvörpum

Quantum litatæknin 
gefur 64 sinnum fleiri liti en 
í venjulegum sjónvörpum

Samsung býður þrjár nýjar 
línur af SUHD sjónvörpum 

frá 55“ til 78“

1   2.5 64 88

Þessa liti, þessa birtu og 
þessa dýpt í sjónvarpstæki

Allt kemur þetta með nýju SUHD línunni frá Samsung. 
Þú verður að horfa til að upplifa þetta í Samsung  sjónvarpinu þínu.

Þú hefur aldrei séð þetta áður!

UE55JS9005

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

SÍÐUMúlA 9 · SÍMi 530 2900lágMúlA 8 · SÍMi 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Samsung Tab A 
9,7” , WiFi, T550

spjaldtölva
að verðmæti 
kr. 54.900,-

fylgir kaupunum.

55”
Verð kr. 419.900,-

Samsung Tab S2
9,7” , WiFi, T810

spjaldtölva
að verðmæti 
kr. 93.900,-

fylgir kaupunum.

65”
Verð kr. 740.000,-
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Hver er þinn jólailmur?
ILMUR DESEMBER
MÁNAÐAR
„Christmas Garland“  

greniilmurinn fæst í nokkrum 

stærðum og útfærslum.

Verðdæmi: Millistórt  
kerti í glerkrukku 
Fullt verð: 4.290 kr.

Aðeins 3.218 kr. 

Dormaverð aðeins 8.990 kr.

Sængurföt frá MistralHome
100% bómullarsatín

þrír litir. 300 tc.

Jólatilboð 20.900 kr.

O&D dúnsæng
· 90% dúnn
· 10% smáfiður

Fullt verð: 25.900 kr.

verð
Frábært

og gæði

Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

MEIRA Á
dorma.is

Aðeins  19.900 kr.

TVENNUTILBOÐ
dúnsæng + koddi
O&D dúnsæng – Stóri björn
· 50% dúnn og 50% smáfiður
Fullt verð: 19.900 kr.

+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fullt verð samtals: 
25.800 kr.

Hafðu það 
notalegt um jólin

Komdu í Dorma

JÓLA-
TILBOÐ

25%
AFSLÁTTUR

Ilmur mánaðarins Okkur langar að 
taka þessa glans-
mynd aðeins út 
úr myndinni,“ 
segir Sólrún Lilja 
Diego, ein þeirra 

fimm ungu mæðra sem hrintu 
af stað vefsíðunni mamie.is, þar 
sem þær leggja markvisst upp úr 
að gera ungum mæðrum kleift að 
finna svör við spurningum sem 
kunna að vakna. Auk Sólrúnar 
eru það Lena Björk Dam, Lísa Rún 
Kjartansdóttir, Júlíana Birgisdóttir 
og Saga Ýr Kjartansdóttir sem sjá 
um að upplýsa ungar mæður um 
allt milli himins og jarðar.

„Þetta byrjaði í raun þannig að 
Lena heyrði í mér, en hún var í þeim 
sporum að hún var ófrísk, en eng-
inn annar í kringum hana var á svip-
uðum stað svo hana sárvantaði upp-
lýsingar,“ útskýrir Sólrún og heldur 
áfram: „Í fyrstu leist mér ekkert á 
þetta en svo fór ég að spá aðeins í 
þessu, enda vel þeginn félagsskapur 
þegar maður er í fæðingarorlofi.“ 
Sem kom á daginn, því Sólrún 
hefur verið ansi iðin við að nýta sér 
tímann þegar dóttir hennar, Maísól, 
sefur. „Ég ætlaði eiginlega ekkert að 
skrifa en hef svo eiginlega endað á 
að skrifa mest,“ segir hún og skellir 
upp úr.

Segir Sólrún viðtökurnar vera 
með ólíkindum og að þær stöllur 
hefðu engan veginn gert sér í hugar-
lund hversu mikið erindi síðan átti í 
raun við ungar mæður. „Við fengum 
yfir þrettán hundruð heimsóknir á 
einum sólarhring, en við settum síð-
una í loftið seinni part laugardags 
og varð algjör sprenging,“ bendir 
hún á. Greinilegt er því að eitthvað 
vantar upp á í upplýsingagjöf til 
ungra frumbyrja ef marka má þær 
spurningar og aðsókn sem Mamie 
hefur fengið. „Flestar ungar mæður 
eru vissulega í svokölluðum bumbu-
hópum, en ég verð að segja að þær 
upplýsingar sem þar koma fram eru 
ekkert alltaf þær sem maður er að 
leita eftir, og svörin oft ansi misjöfn, 
sem þýðir að erfitt getur verið að 
taka mark á þeim,“ bendir Sólrún á.

 „Ég fékk til að mynda heilmikið 
af fyrirspurnum um hvernig ég und-
irbjó Maísól út í vagn að sofa, þar 
sem þó nokkrar mæður vissu ekkert 
um hvernig best væri að haga því í 
kólnandi veðri. Eitthvað sem eflaust 
einhverjum finnst auðsvarað, en 
það er ekki svo sjálfsögð vitn-
eskja fyrir aðrar.“ Sólrún segir 
Snapchat-reikning Mamie 
sömuleiðis hafa notið mikilla 
vinsælda, og þar séu þær að fá 
fjölmargar fyrirspurnir úr öllum 
áttum, og það auðveldi ef til vill 
aðgengi ungu mæðranna að hinum 
ýmsu upplýsingum. „Ég viðurkenni 
fúslega að mér þótti frekar skrýtið 
að byrja að taka af okkur mæðgum 
snapp alla daga, enda hafði ég fram 
að því ekki verið mikill snappari,“ 
segir Sólrún og bætir við að þó hafi 
það komist furðu fljótt upp í vana 
og nú snappi hún eins og vindur-
inn fyrir þá fimmtán hundruð sem 

þegar hafa stokkið á vagninn. „Ætli 
ég hafi ekki fundið mest fyrir þessu 
þegar ég fór með vinkonu minni 
í Smáralind og hún fór að spyrja 
hvort ég væri ekkert að hugsa um 
hver þarna hefði verið að horfa á 
snappið frá mér þann morguninn,“ 
skýtur hún að og skellihlær.

Sólrún segir stelpurnar gríðar-
lega ólíkar, en hópurinn þekktist 
svo gott sem ekkert áður en sam-
starf hófst. Eiga þær í raun býsna 
fátt sameiginlegt annað en að vera 
nýbakaðar mæður sem allar hafi 

verið í námi áður en afsprengin 
létu til sín taka, en þó geta þær sam-
mælst um að glansinn sem sjáist svo 
iðulega á Facebook og Instagram 
megi alveg missa sín. „Við erum að 
sýna raunveruleg barnaherbergi og 
koma með alvöru sniðugar hug-
myndir. Þau eiga ekkert að vera 
æðislega geggjuð og eins og klippt 
út úr tískublöðum. Við erum ekki 
að einblína á það sem er flottast og 
fínast, það er nóg af síðum sem gera 
það.“ gudrun@frettabladid.is

Afmá glansmyndir  
Instagram og Facebook  
af móðurhlutverkinu
Fimm ungar mæður, sem þekktust nánast ekki neitt, tóku höndum 
saman og stofnuðu heimasíðu sem er til þess fallin að aðstoða frum-
byrjur að fóta sig á sleipu svelli móðurhlutverksins. 

Hér sjást frumkvöðlarnir saman með framlengingarnar sínar, sem tengja þær 
saman á þann hátt sem raun ber vitni. 

  Ég vIðurkennI 
  FúslegA Að mÉr þóttI 

FrekAr skrýtIð Að byrjA 
Að tAkA AF okkur mæðgum 
snApp AllA dAgA, endA hAFðI 
Ég FrAm Að því ekkI verIð 
mIkIll snAppArI.
Sólrún Lilja Diego
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Tilboðsvika í Hafinu
7. - 11. desember

100.000 kr. ferðaúttekt hjá WOW Air
Gjafabréf í verslunum Hafsins
Gjafabréf á Grillmarkaðinn
Humaröskjur

Tilboðin gilda í öllum verslunum Hafsins

Jólaleikur Hafsins
Vinnur þú 100.000 króna 

ferðaúttekt hjá WOW Air?

Allir sem versla í Hafinu geta tekið þátt í jólaleiknum okkar, 
sett nafnið sitt í pott og unnið til veglegra verðlauna. 
Dregið verður 22. desember. 

Opið frá 10 - 18:30 alla virka daga.
Sjáumst í Jólaskapi í Hafinu!

Langa í austurlensku karrý
1.590 kr. kg.

Keila á gríska vegu
1.590 kr. kg.

Plokkfiskur
1.290 kr. kg.

Stór humar, humarsúpa 

Hafsins, reyktur og 
grafinn lax.



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

Berglindar 
Pétursdóttur

Bakþankar

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
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Stærð: 153x200cm
Verð: 124.620 kr.-

Tilboð: 99.696 kr.

Stærð: 153x200cm
Verð: 212.980 kr.

Tilboð: 170.384 kr.

ROYAL CORINNA ROYAL ALEXA

ÞAÐ LÍÐUR AÐ JÓLUM

Þægileg millistíf dýna með fimm-svæðaskiptu 
poka-gorma kerfi og góðann mjúkan topp ásamt 
hörðum PU-leðurklæddum botni á stál löppum.

Millistíf dýna með tvöföldu fimm-svæðaskiptu poka- 
gorma kerfi ásamt hörðum PU-leður-klæddum botni 

með löppum. Efsta lagið er einangrað með 
dúnmjúkum 7cm þykkum þrýstijöfnunar-svampi.

Gæða sængurfatnaður
við allra hæfi

Mikið
úrval af heilsu-
koddum á 20% afslætti

Verð frá

4.760 kr.

Við leggjum okkur fram um 
að veita persónulega þjónustu 
og fyrsta flokks vistvæna vöru 
á hagstæðu verði.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Það er kominn sjöundi desember, 
Almar er örugglega við það að 
skríða úr kassanum og Aaron 
Carter á afmæli í dag. Það eru 24 
dagar eftir af árinu, 17 dagar til jóla 
og loksins samfélagslega samþykkt 
að drekka jólaglögg á öllum tímum 
sólarhringsins því það er svo ógeðs-
lega kalt.

En það eru hættulegir tímar 
framundan. Tímar hálkubletta og 
svellbunka sem fela sig undir glað-
legum jólasnjó. Ég lifi í stöðugum 
ótta um að stærðarinnar grýlukerti 
kljúfi mig í tvennt eða ég renni 
niður tröppur og lærbrotni. Sjúkra-
þjálfarar landsins taka sveittir á 
móti góðhjörtuðum fyrirmyndar-
borgurum sem hafa eyðilagt líkama 
sinn af góðmennsku. Við erum að 
tala um ýta-bíl-úr-skafli-meiðslin, 
tognuð mjóbök, marða rassa og 
vandamál tengd sjálfstrausti vegna 
vandræðalegra skrykkja í hálku.

Það eru þó nokkrir hlutir tengdir 
þessum harmleik sem eru mjög full-
nægjandi. Mér finnst til dæmis mjög 
gaman að moka tröppurnar heima. 
Mér finnst það sýna mikinn karakt-
er þegar fólk er með vel mokaðar 
tröppur og með því að fjarlægja 
dauðagildruklakann úr tröpp-
unum sýni ég blaðburðarfólkinu og 
pítsusendlunum sem þjónusta mig 
mikla virðingu. Ekki er leiðinlegra 
að sparka snjó undan bílnum. Mér 
líður eins og ég viti eitthvað um bíla 
þegar ég losa mesta klakann utan af 
dekkjunum. Svo ef einhver labbar 
framhjá snýti ég mér í vettlinginn 
og öskra eitthvað um hestöfl. Að 
stíga í frosinn poll og finna hann 
bresta, að taka fram sköfuna og 
finna að maður þarf bara að dusta 
snjóinn af, ekki hamast á rúðunni 
með blaðinu og svo það allra besta: 
að taka langt prik og grýlukerta-
hreinsa. Sjá alla banvænu hnífana 
falla til jarðar. Og umhverfið verður 
aðeins öruggara fyrir vikið.

Grýlukerti í 
hausinn
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