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lÍfið Jóhann Kristófer vill líta út 
eins og 2007-hnakki. 22
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Gjöf sem lifnar við!

Gjafakort
Borgarleikhússins

saMfélag Hreiðar Már Sigurðs-
son, fyrrverandi forstjóri Kaup-
þings, hefur stefnt íslenska ríkinu til 
greiðslu miskabóta vegna spillingar 
embættismanna ríkisins. 

Í aðsendri grein sem birtist í dag 
rekur Hreiðar Már hvernig sérstakur 
saksóknari fékk hlerunarheimild 
á símann hans með því að velja 
sér dómara. Samkvæmt greininni 
voru hlerunarbeiðnirnar stimplaðar 
af Héraðsdómi Vesturlands vegna 
þess að þar er bara einn dómari. 
Var málið þingfest í síðasta mánuði  
og fékk ríkislögmaður  frest til að 
skila greinargerð til 17. janúar.  
– bb / sjá síðu 15

Hreiðar Már 
stefnir ríkinu

Viðskipti Lyfjafyrirtækið Alvogen, 
sem stofnað var af Róberti Wessman 
árið 2009, hefur sett fyrstu sam-
heitaútgáfu af flensulyfinu Tamiflu 
á markað í Bandaríkjunum. Þetta 
er stærsta markaðssetning Alvogen 
til þessa.

Þetta þýðir að Alvogen verður 
eitt á markaði með flensulyf ásamt 
frumlyfinu næstu mánuði. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
eru árlegar rekstrartekjur Alvogen 
komnar yfir 100 milljarða króna 
og má búast við að tekjur af flensu-
lyfinu hlaupi á tugum milljarða.

Róbert Wessman,  stjórnarfor-
maður og forstjóri,  segir Banda-
ríkjamarkað stærsta lyfjamarkað 
heims og þar vilji allir vera. Hann 
segir að unnið hafi verið að þróun 
og skráningu lyfsins frá 2010 og því 
ánægjulegt að það sé komið í sölu. 

„Markaðssetning Tamiflu er stærsti 
áfangi fyrirtækisins frá stofnun og 
ánægjulegt að geta stuðlað að því að 
bandarískir neytendur fái nú mun 
ódýrari valkost fyrir meðferð við 
flensu,“ segir Róbert. Áætla má að 
sparnaður bandarískra neytenda 
á næstu mánuðum með innkomu 
lyfsins nemi 500 milljónum doll-
ara eða sem nemur 56 milljörðum 
króna.

Róbert segir mikla samkeppni 
á markaðnum en fyrirtækinu hafi 
tekist að skapa sér sterka stöðu á 
markaði gegnum sérhæft lyfjasafn 
sem samanstendur af lyfjum sem 
eru erfið í þróun og því minni sam-
keppni um.

Alvogen tók yfir tvö bandarísk 
lyfjafyrirtæki á árinu og opnaði nýtt 
hátæknisetur þar sem starfa 180 vís-
indamenn. - hh

Tug milljarða viðskipti 
Alvogen með flensulyf 
Alvogen áætlar að selja samheitalyf flensulyfsins Tamiflu fyrir tugi milljarða. 
Mun spara bandarískum neytendum 56 milljarða króna á næstu mánuðum. 
Þetta er stærsti áfangi Alvogen til þessa. 180 vísindamenn starfa hjá Alvogen.

Markaðssetning 
Tamiflu er stærsti 

áfangi fyrirtækisins frá 
stofnun og ánægjulegt að 
geta stuðlað að því að 
bandarískir neytendur fái nú 
mun ódýrari valkost fyrir 
meðferð við flensu

Róbert Wess-
man, stjórnarfor-
maður og forstjóri 
Alvogen

Þingflokkarnir fimm, Vinstri græn, Píratar, Viðreisn, Björt framtíð og Samfylkingin, funduðu fram á kvöld í gær til að ákveða hvort halda ætti stjórnar-
myndunarviðræðum áfram. Engin niðurstaða var komin þegar Fréttablaðið fór í prentun. Forystumenn flokkanna höfðu hist fyrr um kvöldið en þeir 
hafa haldið fundi daglega síðan á mánudag. Vinnuhópar flokkanna ræddu meðal annars um landbúnaðar- og sjávarútvegsmál í gær. Fréttablaðið/SteFán



JÓLALEIKUR
GEVALIA

Sendu okkur tvo toppa af Gevalia 
ka�pokum fyrir 15. desember. 

Þú gætir unnið KitchenAid® 
ka�vél eða Rosendahl Grand Cru 
hitakönnu. Drögum 20. desember. 

Jólalegir jálkar

  Það var líf og fjör í jólaþorpinu í Hafnarfirði í gær þó þar væri ef til vill ekkert sérlega jólalegt um að litast og hitinn vel yfir frostmarki. Ungir sem 
aldnir fengu far með þessum tveimur gæðingum sem voru klæddir upp í jólasveinabúning í tilefni aðventunnar. Fréttablaðið/SteFán

Veður

Dregur til tíðinda í veðrinu í nótt og 
gengur í vestanvonskuveður með élja-
gangi á austanverðu landinu í fyrramálið. 
Þó mun hægara og úrkomuminna á 
vesturhelmingi landsins. sjá síðu 18

skipulagsmál Eigendur Laufás-
vegar 24 segjast ósáttir við breytta 
notkun á Fríkirkjuvegi 11 og kvarta 
undan ónæði og skemmdum vegna 
framkvæmda.

„Í mjög smáu letri segir að gert sé 
ráð fyrir að 155 manns að hámarki 
geti setið og snætt í samkomusal, 
borðsal og bar á fyrstu hæð hússins. 
Við viljum benda á að þau þrjú bíla-
stæði og eitt fyrir hreyfihamlaða sem 
gert er ráð fyrir á Fríkirkjuvegi 11 
geta með engu móti uppfyllt þörfina 
fyrir bílastæði þó aðeins helmingur 
af þessum fjölda væri samankominn 
á Fríkirkjuvegi 11 á sama tíma,“ segir 
í bréfi íbúa og eigenda Laufásvegar 
24 til skipulagsyfirvalda í Reykjavík.

Fríkirkjuvegur 11 er í eigu Nova-
tors, félags Björgólfs Thors Björgólfs-
sonar, sem keypti húsið af Reykja-
víkurborg fyrir hrun og hefur verið 
að gera á því breytingar.

Fólkið á Laufásvegi 24, sem er ofan 
við Fríkirkjuveg 11, kveður fram-
kvæmdir við síðarnefnda húsið 
hafa neikvæð áhrif á eign þeirra og 
þægindi íbúanna. „Enn fremur erum 
við ekki sátt við að borgin leyfi svona 
stórkostlegar breytingar á notkun 
hússins án þess að fara í meiri kynn-
ingar fyrir íbúa á svæðinu,“ segir í 
bréfi þeirra.

Þá er rakið að þrettán bílastæði 
séu framan við Laufásveg 25-27. 
Margir keppi um þessi stæði; starfs-
menn bandaríska sendiráðsins, 
skólanemar og í framtíðinni gestir 
Fríkirkjuvegar 11.

„Borgin verður að gæta þess að 
mismuna ekki íbúum sínum. Laufás-
vegur var skipulagður sem íbúðar-
svæði. Nú í næstum tvö ár hafa þessi 
bílastæði oft verið óaðgengileg vegna 
mikilla framkvæmda á Fríkirkjuvegi 

11. Hvorki borgin né framkvæmda-
aðili gerðu íbúum grein fyrir hvað í 
vændum væri.“

Vegna framkvæmdanna við Frí-
kirkjuveg 11 hefur stórum bílum 
verið ekið niður þröngt sund ofan af 
Laufásvegi fram hjá húsi númer 24. 
Steinveggur sem þar var skemmdist 
er vörubíll bakkaði þar niður og féll 
á jeppa í innkeyrslunni.

„Steinveggurinn var síðan tekinn í 
burtu af framkvæmdaaðilum en ekk-
ert samband haft við eigendur eða 
íbúa á Laufásvegi 24. Framkvæmdir 
á Fríkirkjuvegi 11 hafa valdið okkur 
ónæði og áreiti enda mikill hávaði 
og umferð stórra ökutækja. Sífellt 
verið að bakka niður aðreinina á 
stórum ökutækjum, aðrein sem er í 
raun aðeins fyrir fótgangandi,“ segja 
eigendur Laufásvegar 24 sem frábiðja 
sér frekara ónæði og ágang. „Við 
viljum að þessi veggur verði endur-
byggður í sinni upprunalegu mynd 
alveg að gangstétt.“

Undir þetta tekur skipulagsfull-
trúi. Steinveggurinn sé friðaður 
vegna aldurs og hann eigi að lagfæra 
og endurgera og færa inn á lóðarupp-
drætti. gar@frettabladid.is

Kvarta um átroðning 
frá Fríkirkjuvegi 11
Húseigendur á Laufásvegi gagnrýna að borgin leyfi 155 manna samkomusal 
í Fríkirkjuvegi 11 þótt þar séu aðeins fjögur bílastæði og sjá fyrir aukna sam-
keppni um stæði í hverfinu. Friðaður veggur hefur skemmst í framkvæmdunum.

Jeppi skemmdist er friðaður steinveggur hrökk undan vörubíl sem bakkað var 
fram hjá laufsávegi 24. Myndir sem fylgdu athugasemdum sýna aðstæður. 

Framkvæmdir á 
Fríkirkjuvegi 11 

hafa valdið okkur ónæði og 
áreiti, enda mikill hávaði og 
umferð stórra ökutækja.
Eigendur Laufásvegar 24

samfélag Guðni Th. Jóhannesson, 
forseti Íslands, valdi sér danskan 
normannsþin sem jólatré með fjöl-
skyldu sinni í gær. Keypti hann tréð 
hjá Flugbjörgunarsveitinni í Reykja-
vík. Var tréð bústið og fallegt og 
nokkuð stórt. 

Björgunarsveitin deildi myndum 
af forsetafjölskyldunni með tréð 
sitt á Facebook og skrifaði: „For-
seti Íslands og fjölskylda heiðruðu 
okkur í dag, renndu við og keyptu 
ofurfallegt jólatré til stuðnings 
Flugbjörgunarsveitinni. Enda sagði 
Guðni þau hafa gert það á hverjum 
jólum í nokkur ár! Kærar þakkir 
fyrir stuðninginn!“

Einn starfsmanna Skógræktar-
innar deildi færslu björgunarsveit-
arinnar og sagði eina af áskorunum 
næsta árs vera að selja forsetanum 
íslenskt jólatré. 

Það væri mun umhverfisvænna 
en sá danski normannsþinur sem 
varð fyrir valinu í ár. - þea

Guðni valdi 
danskt jólatré

Veður „Þessi vika verður ágætlega 
mild. Hún verður meira og minna 
vel í mildari kantinum en tölu-
verður lægðagangur. Það er alltaf 
stutt í suðvestan- og vestanátt með 
kaldara lofti þannig að það er við-
búið að það nái inn á köflum eitt-
hvað svalara loft með einhverjum 
slydduéljum af og til,“ segir Óli Þór 
Árnason, vakthafandi veðurfræð-
ingur á Veðurstofu Íslands.

Fádæma hlýindi hafa verið um 
land allt í desembermánuði, svo 
mjög að sumum blöskrar hve lítt 
jólalegt er um að litast á landinu nú 
þegar þriðji í aðventu hefur gengið 
í garð. Blíðan leikur þó ekki bara við 
íbúa á suðvesturhorni landsins.

„Þetta er meira og minna um allt 
land. Það er í raun á köflum betra 
veður fyrir norðan og austan þegar 
þessar suðlægu áttir eru því þær eru 
yfirleitt þurrar á Norðurlandi og 
norðanverðum Vestfjörðum líka. En 
þegar hann snýr sér eru þeir fljótir 
að fá snjó.“

Í dag spáir sjö stiga hita og sól á 
Egilsstöðum og í kringum tvær til 
sex gráður í þéttbýli um land allt. 
Úrkoma verður þó nokkur í vikunni 
en áfram verða allar tölur rauðar 
hringinn í kringum landið. - snæ

Áfram hlýindi á 
aðventunni

Þessi mynd var tekin í bolungarvík, 
í gær, þar sem grasið er grænt og 
himininn heiður. Mynd/PálMi GeStSSon

Þetta er meira og 
minna um allt land. 

Það er í raun á köflum betra 
veður fyrir norðan og austan
Óli Þór Árnason vakthafandi 
veðurfræðingur
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Geysir Skólavörðustíg 7 & 16 & Kringlan, Reykjavík. Hafnarstræti, Akureyri. Geysir, Haukadalur. Sími 519 6000 — geysir.com.
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Það eru girnileg jól framundan í Hafinu
Stútfullar búðir af 
stórum hátíðarhumri. 
Heimalagaður reyktur 
og grafinn lax, sósur og 
ómótstæðileg humarsúpa.

Opnunartími yfir hátíðarnar:
Alla virka daga frá 10-18:30
Aðfangadag frá 09-12
Gamlársdag frá 10-14

2016

Landbúnaður Síðustu 20 mánuði 
hafa rúmlega 4.400 tonn af lamba-
kjöti verið flutt úr landi. Meðalverð 
allrar þeirrar framleiðslu er um 742 
krónur kílóið. Verð á erlendum 
mörkuðum hefur hrunið síðustu 
misseri vegna erfiðra ytri skilyrða, 
svo sem gengisþróunar og lokunar 
markaða.

Þegar útflutningstölurnar eru 
skoðaðar nánar hjá Hagstofunni 
kemur í ljós að stærsti einstaki vöru-
flokkurinn eru frystir heilir og hálfir 
lambaskrokkar. Um það bil 1.250 
tonn hafa farið utan á þessu tíma-
bili frá janúar 2015 til loka október 
2016. Meðalverðið á þeim er um 834 
krónur á hvert kíló. Augljóst er að 
borgað er með útflutningnum.

Um 220 tonn af frystum lamba-
lærum og lærissneiðum hafa einn-
ig verið flutt út á þessu tímabili þar 
sem 880 krónur fást fyrir hvert kíló. 
Um 90 tonn hafa farið af ferskum 
lambalærum en þar fást um þúsund 
krónur fyrir hvert kíló enda mikil 
gæðavara.

Ágúst Andrésson, formaður 
Landssamtaka sláturleyfishafa, segir 
verð á erlendum mörkuðum hafa 
hrunið vegna styrkingar krónunnar 
og lokunar markaða. Nú sé staðan 
sú í Noregi, sem hefur verið að taka 
um 600 tonn árlega af lambakjöti, 
að umframbirgðir eru á markaði 
af lambakjöti. Því hefur verðið til 
Noregs lækkað mikið. Ekki sé búið 
að klára að semja um þau 600 tonn 
sem fari þangað úr þessari sláturtíð 
eins og tíðkast hefur undanfarin 

ár. „Staðan eins og hún er núna er 
nokkuð erfið en fyrst og fremst er 
styrking krónunnar að gera okkur 
mjög erfitt fyrir.“

Stórri afurðastöð hefur verið 
boðið verð í lambakjöt til útflutn-
ings af haustslátrun 2016. Í útboðs-
gögnunum kemur í ljós slæm staða 
útflutnings á lambakjöti. Skrokkar í 
heilu sem fara til Noregs geta farið á 
um 623 krónur hvert kíló. Tilboðs-
verð á lambalærum til Bretlands er 
um 635 krónur en 480 krónur fyrir 
framparta. Heilir hryggir eru sendir 
til Spánar á 720 krónur hvert kíló 
svo dæmi séu tekin.

Sauðfjárbændur fá greiddar um 
550 krónur fyrir hvert kíló afurða 
sem þeir leggja inn til slátrunar. 
Að auki fá margir sauðfjárbændur 
greiðslur frá hinu opinbera.

Svavar Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka sauðfjár-
bænda, vildi ekki tjá sig um málið 
nema fá að sjá fyrirfram umfjöllun 
Fréttablaðsins í heild um málið.
sveinn@frettabladid.is

Strembin staða fyrir 
útflutning lambakjöts 
Frá 1. janúar 2015 hafa þúsundir tonna af lambakjöti verið flutt  til útlanda. 
Meðalverð er um 740 krónur á hvert kíló. Dæmi er um að lambalæri fari á rúmar 
600 krónur á hvert kíló. Sauðfjárbændur fá 550 krónur fyrir hvert kíló afurða.

Um 90 tonn hafa farið utan af ferskum lambalærum en þar fást um þúsund krónur fyrir hvert kíló enda mikil gæðavara. 
Meðalverð á lambakjöti sem ferðast yfir hafið er 742 krónur á hvert kíló. Fréttablaðið/SteFán

Staðan eins og hún 
er núna er nokkuð 

erfið en fyrst og fremst er 
styrking krónunnar að gera 
okkur mjög erfitt 
fyrir

Ágúst Andrésson, 
formaður Landssam-
taka sláturleyfishafa

bandaríkin Donald Trump, verð-
andi forseti Bandaríkjanna, hafnar 
því mati Leyniþjónustu Banda-
ríkjanna (CIA) að rússneskir tölvu-
þrjótar hafi reynt að hafa áhrif á 
kosningarnar, honum í hag. Þetta 
kom fram í viðtali hans við Chris 
Wallace á sjónvarpsstöðinni Fox 
News í gær.

Þá sagði hann einnig að Demó-
kratar væru að reyna að gera sem 
mest úr málinu vegna þess að þeir 
skömmuðust sín fyrir stórt tap í 
kosningunum.

„Mér finnst þetta fáránlegt. Ég held 
að þetta sé enn ein afsökunin. Ég trúi 
þessu ekki,“ sagði forsetinn verðandi 
í viðtalinu.

CIA tilkynnti fjölmiðlum um mat 
sitt á föstudaginn en rússnesk yfir-
völd hafa endurtekið hafnað ásök-
unum Bandaríkjamanna.

Trump viðurkenndi að það væri 
mögulegt að Rússar hafi staðið að 
baki tölvuárásum en bætti þó við: 
„Þeir hafa ekki hugmynd um hvort 
þetta séu Rússar, Kínverjar eða ein-

hver sem situr á rúminu heima hjá 
sér.“

Þá tjáði Trump sig einnig um olíu-
jöfurinn Rex Tillerson, sem talið er 
að verði utanríkisráðherra hans. 
„Hann er leikmaður í heimsklassa,“ 
sagði Trump um Tillerson, hinn 64 
ára forstjóra ExxonMobil.

Enn fremur tjáði hann sig um þá 
umdeildu ákvörðun að taka við sím-
tali frá Tsai Ing-wen, forseta Taívans. 
Bandaríkin hafa til þessa fylgt stefnu 
um eitt og sameinað Kína en Taívan, 
sem opinberlega heitir Lýðveldið 
Kína, lítur á sig sem sjálfstætt ríki.

Sagði Trump að hann myndi ekki 
fylgja sömu stefnu og forverar sínir 
nema Kínverjar samþykktu breyt-
ingar á viðskiptum milli ríkjanna. 
- þea

Trump segir afsakanir 
Demókrata neyðarlegar

Þeir hafa ekki hugmynd 
um hvort þetta séu Rússar, 
Kínverjar eða einhver sem 
situr á rúminu heima hjá sér

Donald trump, verðandi forseti bandaríkjanna. norDicphotoS/Getty

StjórnmáL Ögmundur Jónasson, 
fyrrverandi innanríkisráðherra, 
tjáði sig um samskipti sín við 
alríkislögreglu Bandaríkjanna FBI 
sumarið 2011 þegar hann gegndi 
embætti innanríkisráðherra í við-
tali við miðilinn Koitokos seint í 
síðustu viku. Í viðtalinu kemur fram 
að Ögmundur hafi vísað fulltrúum 
FBI úr landi og hafnað beiðni þeirra 
um að starfa hér á landi í tengslum 
við rannsókn þeirra á Wikileaks.

Upplýsingar um samskipti 
Ögmundar við FBI hafa áður komið 
upp á yfirborðið, til að mynda árið 
2013 þegar Kristinn Hrafnsson, tals-
maður Wikileaks greindi frá þeim. 
Viðtalið hefur þó vakið gríðarlega 
athygli og meðal annars verið fjallað 
um ummæli Ögmundar í Daily Mail 
og Russia Today.

Fréttablaðið hafði samband 
við bandarísku alríkislögregluna 
og Hvíta húsið í gær með litlum 
árangri. Óskað var eftir því að frá-
sögn Ögmundar yrði staðfest sem 
og hvort viðbrögð af hálfu banda-
rískra stjórnvalda við synjun innan-
ríkisráðherra hefðu verið einhver. 
Boðað var af hálfu starfsmanns FBI 
að haft yrði samband á ný vegna 
málsins en þegar Fréttablaðið fór 
í prentun höfðu engin svör borist. 
- snæ

Engin svör frá FBI
Ögmundur Jónas-
son, fyrrverandi 
innanríkisráðherra
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Kári 
Stefánsson

Ásdís Halla
Bragadó�ir

Brynja Dan
Gunnarsdó�ir

Agnar 
Helgason

Opinn fræðslufundur í fyrirlestrasal Íslenskrar erfðagreiningar 

Sturlugötu 8, fimmtudaginn 15. desember kl. 17.00–18.30.

Erindi flytja:

– Kári Stefánsson  
 Örsögur um leit

– Ásdís Halla Bragadó�ir 
 Tvísaga 

Ka�veitingar frá kl. 16.30 – allir velkomnir

– Brynja Dan Gunnarsdó�ir 
 Leitin að upprunanum

– Agnar Helgason  
 Saga Hans Jónatans rakin úr 
 erfðaefni a�omenda

Skiptir 
uppruninn máli ...
eða er það leitin að honum?
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Í ÞÁGU FATLAÐRA BARNA OG UNGMENNA 

Sölutímabil 2. – 16. desember

Casa – Kringlunni og Skeifunni 

Epal – Kringlunni, Skeifunni og Hörpu 

Hafnarborg - Hafnarfirði

Húsgagnahöllin - Reykjavík og Akureyri 

Hverfisgallerí - Hverfisgötu 4 

Kokka - Laugavegi 

Kraum - www.kraum.is 

Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhúsinu og Kjarvalsstöðum 

Litla jólabúðin - Laugavegi 

Líf og list - Smáralind 

Módern - Faxafeni 10

Snúran - Síðumúla 

Þjóðminjasafnið - Suðurgötu 

Blómaval - um allt land 

Blóma- og gjafabúðin - Sauðárkróki 

Norska húsið - Stykkishólmi 

Póley - Vestmannaeyjum 

Valrós - Akureyri 

Netverslun – www.kaerleikskulan.is 

S Ý N

Þjóðarsorg í Tyrklandi

Tyrkneskir lögreglumenn bera líkkistu fallins starfsbróður á meðan syrgjendur horfa á. Þeirra á meðal eru 
Binali Yildirim forsætisráðherra og Recep Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands. Lögreglumaðurinn var einn af 
þrjátíu sem féllu í sprengjuárás á laugardag en þar að auki féllu átta almennir borgarar. Nordicphotos/AFp

Tyrkland Frelsisfálkar Kúrdist-
ans (TAK) lýstu í gær yfir ábyrgð á 
sprengjuárás sem felldi 38 fyrir utan 
Vodafone-leikvanginn í tyrknesku 
borginni Istanbúl. Yfirlýsingin var 
birt á vefsíðu TAK.

Bílsprengja sprakk fyrir  utan 
Vodafone-leikvanginn, heima-
völl knattspyrnuliðsins Beşiktaş, á 
laugardagskvöldið, tveimur klukku-
tímum eftir að flautað hafði verið til 
leiksloka í leik liðsins við Bursaspor.

Bílsprengjan skall á lögreglubíl en 
þrjátíu hinna föllnu voru lögreglu-
menn. Þá liggja tugir enn á spítala, 
sumir hverjir á gjörgæslu. Alls særð-
ust 155 í árásunum tveimur en nærri 
vettvangi sprengingarinnar sprengdi 
árásarmaður sig einnig í loft upp.

TAK lýsti einnig ábyrgð á öðrum 
árásum í Tyrklandi á árinu.

Aðstoðarforsætisráðherrann 
Numan Kurtulmus sagði í gær að 
fyrstu stig rannsóknar málsins 
bentu til þess að Verkamanna-
flokkur Kúrda (PKK) bæri ábyrgð 
á árásunum. Sagði hann einnig að 
allt að fjögur hundruð kíló sprengi-
efnis hefðu verið notuð á laugardags-
kvöld.

Tengsl TAK og PKK eru óljós, en 
hóparnir eiga það sameiginlegt að 

vera álitnir hryðjuverkasamtök. 
Bandaríkjamenn og Bretar líta þeim 
augum á TAK en það gera Sam-
einuðu þjóðirnar, Kína, Indland og 
fleiri ekki. Fleiri eru á því að PKK séu 
hryðjuverkasamtök en þar má nefna 
Atlantshafsbandalagið, Bandaríkin 
og Evrópusambandið.

Sjálfir líta Tyrkir á TAK sem hluta 
af PKK en lögreglan í Tyrklandi hefur 
TAK ekki á skrá sem hryðjuverka-
samtök í landinu af þeirri ástæðu.

Recep Tayyip Erdogan, forseti 
Tyrklands, tjáði sig um árásina við 
fjölmiðla í gær.  „Tyrkland mun 
berjast gegn plágu hryðjuverka allt 
til enda. Ég lofa því að árásarmenn-
irnir munu gjalda fyrir árásirnar,“ 
sagði forsetinn.

Erdogan lýsti því einnig yfir að 
gærdagurinn yrði dagur þjóðarsorg-
ar og því að sprengingarnar hefðu 
verið til þess gerðar að hámarka 
mannfall.

Samkvæmt því sem Süleyman 
Soylu, innanríkisráðherra Tyrkja, 
sagði á blaðamannafundi í gær, voru 
þrettán handteknir í tengslum við 
sprengingarnar. 
thorgnyr@frettabladid.is

Frelsisfálkar lýsa yfir 
ábyrgð í Tyrklandi
Hópur herskárra Kúrda hefur lýst yfir ábyrgð á sprengjuárásinni í Istanbúl á 
laugardag. 38 fórust í sprengingunni, flestir voru lögreglumenn. Tugir eru særðir. 
Hópurinn er tengdur verkamannaflokki Kúrda sem er hryðjuverkasamtök. 

Fjöldi árása á árinu
17. FebrúAr 
Árás er gerð á bílalest tyrkneska 
hersins í Ankara. 28 farast.
13. mArs 
Bílsprengja springur í Ankara.  
37 farast.
28. júNí 
Sprengju- og skotárás er gerð á 
Ataturk-flugvöll í Istanbúl. 41 ferst.
30. júlí 
Áhlaup er gert á herstöð í Hakkari. 
35 farast.
20. ágúst 
Sprengjuárás er gerð á brúðkaups-
veislu í Gaziantep. 30 farast.

Tyrkland mun 
berjast gegn plágu 

hryðjuverka allt til enda. Ég 
lofa því að árásarmennirnir 
munu gjalda 
fyrir árásirnar.
Recep Tayyip 
Erdogan, forseti 
Tyrklands

Tækni Bandaríski tæknirisinn Nvidia 
hefur nú fengið leyfi til þess að prófa 
sjálfkeyrandi bíla sína í Kaliforníu-
ríki. Fylgir fyrirtækið þar með í fót-
spor Google, Ford, Tesla, Mercedes 
og fjölda annarra fyrirtækja.

Nvidia er þekkt fyrir að framleiða 
öflug skjákort fyrir borðtölvur er nýt-
ast vel við spilun tölvuleikja. Skrefið 
er því stærra fyrir Nvidia heldur en til 
að mynda Ford og Mercedes.

Fyrirtækið notast við gervigreind-
ina Drive PX2 sem hefur verið notuð 
af keppnisliðum í Roborace, kapp-
akstri milli sjálfkeyrandi bíla.

Gengi hlutabréfa Nvidia hefur þre-
faldast á árinu og sjöfaldast undan-
farin fimm ár. Er gott gengi meðal 
annars talið stafa af því að fyrirtækið 
hefur fjarlægst helsta samkeppnisað-
ilann á sviði skjákorta, AMD, og selur 
nú mun fleiri skjákort. - þea

Tæknirisi prófar snjallbíla
Fylgir fyrirtækið þar 

með í fótspor Google, Ford, 
Tesla, Mercedes og fjölda 
annarra fyrirtækja.
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Nýtt kortatímabil
hefst í dag!



Audi Q7 e-tron var valinn jeppi ársins 2017 
af bílablaðamönnum á Íslandi. Hann er 
fjórhjóladrifinn tengiltvinnbíll sem sameinar 
krafta rafmagnsmótors og dísilvélar.  

Q7 e-tron quattro er sparneytinn, umhverfismildur og eldsneytis-
notkunin er aðeins 1,9 lítrar á hverja 100 km. Mættu nýrri árstíð 
með grænni samvisku og allt að 56 km drægni á rafmagni.
 
Komdu við og upplifðu Q7 e-tron quattro í hversdagslífinu.

Íþróttir „Ég hef það ágætt. Það 
suðar reyndar enn töluvert í eyr-
anu en annars er ég ágætur,“ segir 
Bjarki Bóasson handboltadómari 
en þrumuskot Adams Baumruk, 
í viðureign Hauka og Akureyrar í 
Olís-deild karla um helgina, small 
í stönginni og fór þaðan í höfuð 
Bjarka. Var gert hlé á leiknum 
meðan dómarinn jafnaði sig. Hann 
náði að klára leikinn og var lítið 
skammaður af þjálfurum og leik-
mönnum fyrir sína frammistöðu.

Leikurinn fór fram þann 10. 
desember en á þeim degi á síðasta 
ári  fékk félagi hans, Gunnar Óli 
Gústafsson,  þrumuskot Geirs Guð-
mundssonar í hausinn. Geir þrum-
aði þá í stöngina, í viðureign Vals 
og FH og fór boltinn beint í höfuð 
Gunnars sem fékk heilahristing 
og var frá dómgæslu í tvo mánuði 
í kjölfarið. Bjarki dæmdi einn síns 
liðs síðari hálfleikinn.

Dómaraparið er eitt af efnileg-
ustu handboltadómurum Evrópu 
og hefur ferðast um víða veröld til 

að dæma. Bjarki segir að þessi dag-
setning, 10. desember, sé langt í frá 
besti vinur þeirra félaga og trúlega 
muni flautan vera upp í hillu verði 
spilað á þessum degi á næsta ári. 

„Hlynur Leifsson verður að 
minnsta kosti  ekki eftirlitsmaður 
hjá okkur verði spilað á þessum 
degi á næsta ári,“ segir hann léttur. 
Hlynur var einmitt eftirlitsmaður í 
leik Vals og FH í fyrra þegar Gunnar 
fékk boltann í höfuðið sællar minn-
ingar og aftur nú þegar Bjarki fékk 
boltann í höfuðið. „Þetta getur ekki 

verið tilviljun,“ segir hann og hlær.
Þrátt fyrir að vera léttur yfir atvik-

inu er Bjarki með suð og hellu fyrir 
fyrir öðru eyranu. Hann fann ekki 
fyrir neinum svima eða öðru eftir 
að leik lauk og skellti sér á tónleika 
um kvöldið með engum öðrum en 
Björgvini Halldórssyni. „Ég þóttist 
bara skemmta mér vel en ég heyrði 
í raun varla neitt,“ segir Bjarki. 
benediktboas@365.is

Ætla aldrei 
aftur að dæma 
10. desember
Handboltadómararnir Bjarki Bóasson og Gunnar 
Óli Gústafsson hafa báðir fengið bylmingsskot í höf-
uðið þann 10 desember. Þeir ætla ekki að taka upp 
flautuna verði spilað á þessum degi á næsta ári. 

Bjarki Bóasson og Gunnar Óli Gústafsson eru léttir þrátt fyrir höfuðhögg á sama degi með árs millibili. FréttaBlaðið/SteFán  

10. desember

l	 344. dagur ársins
l	 Rauði kross Íslands var stofnaður 

í Reykjavík
l	 Halldór Laxness veitti viðtöku 

Nóbelsverðlaunum sínum í 
Stokkhólmi.

l	 Unnur Birna Vilhjálmsdóttir sigr-
aði í keppninni Ungfrú heimur

Þetta getur ekki 
verið tilviljun

Bjarki Bóasson, handboltadómari 40%
íþróttamanna hafa fengið 
höfuðhögg sem leiddi til ein-
kenna heilahristings, sam-
kvæmt rannsókn frá 2014. 
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Audi Q7 e-tron var valinn jeppi ársins 2017 
af bílablaðamönnum á Íslandi. Hann er 
fjórhjóladrifinn tengiltvinnbíll sem sameinar 
krafta rafmagnsmótors og dísilvélar.  

Q7 e-tron quattro er sparneytinn, umhverfismildur og eldsneytis-
notkunin er aðeins 1,9 lítrar á hverja 100 km. Mættu nýrri árstíð 
með grænni samvisku og allt að 56 km drægni á rafmagni.
 
Komdu við og upplifðu Q7 e-tron quattro í hversdagslífinu.

Rauðagerði 25 - 108 Reykjavík
Sími: 517 0900 / 777 1901

www.kaelivirkni.is

SAMFÉLAG Tuttugu ungar einstæðar 
mæður í Breiðholti, sem fengið hafa 
fjárhagsaðstoð til framfærslu í lengri 
tíma, fá nú  aðstoð hjá félags- og 
fjölskyldumiðstöð hverfisins til að 
byggja sig upp og afla sér menntun-
ar. Verkefninu, sem er nefnt Tinna 
og fór í gang síðastliðið vor, er ætlað 
að rjúfa félagslegan arf.

„Úrræðið er hugsað fyrir unga 
einstæða foreldra og ef ungur ein-
stæður faðir hefði uppfyllt skilyrði 
fyrir þátttöku hefði viðkomandi 
verið boðin þátttaka,“ tekur Elísabet 
Karlsdóttir, forstöðumaður félags- 
og fjölskyldumiðstöðvarinnar, fram.

Verkefnið og umgjörð þess bygg-
ist á niðurstöðum rannsóknarinnar; 
Jaðarstaða foreldra – velferð barna, 
sem Rannsóknarstofnun í barna 
og fjölskylduvernd við Háskóla 
Íslands vann að beiðni velferðar-
sviðs borgarinnar. Þar var skoðað 
hvort atvinnustaða foreldra hafi 
áhrif á þátttöku barna í íþrótta- og 
tómstundaiðkun og hvaða hindr-
anir verði á vegi foreldra sem fá 
fjárhagsaðstoð þegar þeir vilja nýta 
sér þjónustu fyrir börnin sín. Gert er 
ráð fyrir að a.m.k. 15-20 einstæðum 
foreldrum verði vísað í verkefnið á 
ári hverju, að því er segir á vef vel-
ferðarráðuneytisins sem styrkir 
verkefnið.

Elísabet  segir verkefnið, sem er 
langtímaverkefni til tveggja ára, 
klæðskerasniðið fyrir hvern og einn. 
Boðið er upp á alls konar námskeið 
eins og til dæmis í matreiðslu og 

hreyfingu auk foreldranámskeiðs. 
Börnin eru jafnframt aðstoðuð við 
að komast í tómstundir.

„Fyrstu mánuðirnir fóru í að 
kynnast fjölskyldunum og kanna 
áhugasvið þeirra, líðan og getu. 
Konurnar eru misjafnlega fljótar 
að rétta úr kútnum en þær hafa það 
markmið að það verði jákvæðar 
breytingar á lífi þeirra og barnanna 
þeirra.

Þuríður Sigurðardóttir, verkefna-
stjóri Tinnu, segir að í haust hafi svo 
verið hægt að gera einstaklingsá-

Markmiðið að rjúfa félagslega arfinn
Á hverju ári á að bjóða 15 til 20 einstæðum fátækum foreldrum þátttöku í verkefninu Tinnu sem á að byggja þá og börn þeirra upp. 
Langtímaverkefni til tveggja ára sem er klæðskerasniðið fyrir hvern og einn. Stutt skólaganga er sameiginlegt með ungu mæðrunum.

Koma á í veg fyrir að börn einstæðra fátækra foreldra verði sjálf fátækir foreldrar, 
segja þær Þuríður Sigurðardóttir, verkefnastjóri Tinnu, og Elísabet Karlsdóttir, for-
stöðumaður félags- og fjölskyldumiðstöðvar Breiðholts. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

ætlun. „Fimm kvennanna eru nú 
komnar í framhaldsskóla. Nokkrar 
eru í Málaskólanum Mími og ein í 
hópnum er komin í vinnu,“ greinir 
Elísabet frá.

Stutt skólaganga er sameiginleg 
með ungu mæðrunum. „Dæmi eru 
um að þær hafi ekki lokið námi í 
grunnskóla. Í þeim tilfellum höfum 
við getað nýtt grunnmenntaskóla 

Mímis eða Kvennasmiðjuna. Það 
eru fyrstu skrefin sem þarf að taka 
áður en hægt er að fara í lengra 
nám,“ segir Þuríður.

Elísabet leggur áherslu á að meg-
inmarkmið verkefnisins sé að rjúfa 
félagslega arfinn þannig að börn 
einstæðu foreldranna verði ekki 
sjálf fátækir foreldrar.
ibs@frettabladid.is

Úrræðið er hugsað 
fyrir unga einstæða 

foreldra og ef ungur ein-
stæður faðir hefði uppfyllt 
skilyrði fyrir þátttöku hefði 
viðkomandi verið boðin 
þátttaka
Elísabet Karlsdóttir, forstöðumaður fé-
lags- og fjölskyldumiðstöðvarinnar
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Sú fyrsta brött við Bæjarháls
    brosandi tók slaginn.
Hundrað bílum, hleðslan frjáls,
    hleypir út í daginn.

Við Bæjarháls er ein af 13 
hraðhleðslu stöðvum ON.

Yfirgnæfandi líkurnar 
„Það eru yfirgnæfandi líkur á að 
við náum saman,“ sagði Smári 
McCarthy, þingmaður Pírata, 
um stjórnarmyndunarviðræður 
fimm flokka á laugardag. Þann 
sama dag sagðist Katrín Jakobs-
dóttir, formaður Vinstri grænna, 
ekki vilja gefa upp hvort hún 
væri bjartsýn á að samstarfs flötur 
fyndist. Katrín sagði jafnframt að 
engar fastmótaðar tillögur væru 
komnar á borðið en á sama tíma 
sagði Smári að vel hefði gengið að 
stilla saman strengi flokkanna um 
tekjuöflun ríkis. 
Glasið virðist hálftómt hjá VG en 
hálffullt hjá Pírötum. Það er ekk-
ert sem bendir til þess að þessir 
flokkar hafi setið á sömu fundum 
síðustu daga. 

Ögmundur vs. FBI
Ögmundur Jónasson, fyrrver-
andi innanríkisráðherra, komst í 
heimsfréttirnar um helgina eftir 
viðtal sitt við miðilinn Katoikos, 
þar sem hann lýsir því hvernig 
hann vísaði fulltrúum FBI, 
bandarísku alríkislögreglunnar, 
úr landi í krafti ráðherrastóls 
síns árið 2011. Að eigin sögn 
hafði Ögmundur grunsemdir 
um að fulltrúarnir sigldu hér 
undir fölsku flaggi. Ögmundur er 
yfirlýsingaglaður í viðtalinu og 
segist hiklaust standa frekar með 
Wikileaks í stað FBI eða CIA.  
Það er ekki á hverjum degi 
sem ráðamenn þjóða taka jafn 
einarða afstöðu gegn valdamesta 
ríki heims. 

Það hefur verið forvitnilegt að fylgjast með 
umræðunni í kjölfar afleitrar útkomu 
íslenskra nemenda Í PISA-könnuninni. 
Eðlilega er flestum brugðið enda árangur 
íslenskra nemenda í 10. bekk aldrei verið 
verri. Ísland er á niðurleið í stærðfræði-
læsi, lesskilningi og vísindalæsi auk þess 

sem læsi íslenskra nemenda á náttúruvísindi hefur 
hrakað mikið í síðastliðnum áratug. Þriðjungur fimm-
tán ára drengja getur ekki lesið sér til gagns og Illugi 
Gunnarsson menntamálaráðherra bendir réttilega á 
að slík vangeta til upplýsingaöflunar sé í raun ógnun 
við lýðræðið í landinu.

Lakur árangur íslenskra nemenda í PISA-könnun-
inni er þó tæpast eitthvað sem kemur þeim sem starfa 
að og stjórna menntamálum í landinu stórkostlega á 
óvart. Það sem kemur enn síður á óvart er vanhæfni 
íslensks samfélags til að taka sjálfsgagnrýna og upp-
byggilega umræðu um stöðuna. Hver höndin virðist 
vera upp á móti annarri í eftirleik könnunarinnar og 
það síðasta sem nokkurri sálu virðist detta í hug er að 
ræða hvað mætti betur fara í eigin störfum en margar 
góðar ábendingar hafa komið fram um hvað aðrir þurfi 
að gera betur.

Illugi Gunnarsson bendir þó á að menntamálaráðu-
neytið hafi ráðist í fimm ára átak til að efla lesskilning 
barna- og ungmenna og að átakinu hafi fylgt 150 millj-
óna króna fjárveiting. Eflaust ágætt mál fyrir þau börn 
sem munu njóta átaksins en hvað svo? Og hvað með 
þá menntun sem við erum nú þegar að veita? Ætlum 
við að halda áfram að gera hlutina með þeim hætti 
sem hefur skilað okkur þessum slaka árangri en reyna 
að hífa mannskapinn upp með átaki? Á svo að taka 
fyrir næstu námsgrein og efna þar til fimm ára átaks 
og þannig koll af kolli? Satt best að segja þá hljómar 
þetta miður skynsamlega eða vænlegt til þess að efla 
læsi, menntun og þar með lýðræði í landinu.

Þó svo margt hafi verið að athuga við íslenska fram-
kvæmd PISA-könnunarinnar þá efast enginn um að 
árangur íslenskra ungmenna er langt undir því sem 
við teljum ásættanlegt og að menntakerfið á í miklum 
vanda. Það leynir sér ekki að sá vandi er víðtækur og 
verður ekki leystur með átaksverkefnum heldur aðeins 
með róttækri endurskoðun á öllum þeim þáttum sem 
snerta menntun íslenskra ungmenna frá grunni. Til 
þess þurfa allir sem koma að menntakerfinu að vera 
reiðubúnir til þess að skoða eigin starfsaðferðir og jafn-
vel viðurkenna að þar sé margt sem betur mætti fara. 
Hér er of mikið undir til þess að persónulegt eða faglegt 
stolt einstaklinga verði fjötur um fót.

Þetta er ekki sagt nokkurri sálu til hnjóðs. Það ætti 
enginn að efast um að á Íslandi starfar mikið af hæfu 
fagfólki sem á hverjum degi leggur sig fram við að veita 
góða menntun. En það er greinilega ekki nóg og því 
þurfum við að skoða allt sem málið varðar. Allt frá 
gildismati samfélagsins og framlögum okkar til þeirrar 
menntunar til árangursins sem við erum að ná eða ekki 
ná. Við erum öll búin að skítfalla á prófinu sem sam-
félag og það er okkar að snúa þessari þróun við sem 
enginn ber ábyrgð á annar en við sjálf.

Öll skítfallin

Til þess þurfa 
allir sem 
koma að 
menntakerf
inu að vera 
reiðubúnir til 
þess að skoða 
eigin starfs
aðferðir og 
jafnvel 
viðurkenna 
að þar sé 
margt sem 
betur mætti 
fara.

Samhliða búvörusamningunum, sem fráfarandi ríkis-
stjórn gerði í haust, var komið inn endurskoðunar-
ákvæði. Það viljum við í Vinstri grænum nýta vel og ná 

sátt um breytingar í landbúnaði. Þar eiga umhverfismálin 
að vera í forgrunni. Það er skylda okkar að huga að lofts-
lagsmálum, því vistspori sem landbúnaðurinn myndar, 
en það á ekki síður við þegar kemur að innflutningi, en 13 
prósent af útblæstri gróðurhúsalofttegunda í heiminum 
eru tilkomin vegna vöruflutninga.

Það er gríðarlega mikilvægt að huga að dýravelferð og 
neytendavernd, þegar kemur að landbúnaði. Það gerum 
við með því að gera strangar kröfur um innlenda fram-
leiðslu og huga vel að því hvernig styrkjum er háttað til 
hennar. Hvað innflutning varðar þarf uppruni að vera á 
hreinu og þar með þær aðstæður sem eru við framleiðsl-
una í landinu sem framleitt er, ekki síðasta viðkomustað á 
leiðinni til Íslands. Þannig gefst neytendum val. Við getum 
ekki talað fyrir dýravelferð heima fyrir, en stutt við slæman 
aðbúnað í öðrum löndum með því að flytja vörur úr slíkri 
framleiðslu inn. Vinstri græn hafa verið tilbúin til breyt-
inga í sjávarútvegi og hafa þá stefnu að hluti aflaheimilda 
eigi að leigjast út á opinberum leigumarkaði. Við höfum 
viljað horfa til þess sem frændur okkar Færeyingar eru að 
gera með tilraunum í uppboði á aflaheimildum, en þar, 
eins og í landbúnaði, teljum við að umhverfismál eigi að 
skipta miklu. Sjávarútvegur verður að þróast enn frekar í 
átt til umhverfisvænna veiða og vinnslu.

Auðlindir hafsins eiga að vera sameign þjóðarinnar. 
Nokkuð rík samstaða hefur verið um það, a.m.k. á hátíðar-
stundum. En hvað þýðir það í raun? Við í Vinstri grænum 
teljum að það þýði að nýtingarréttur verður leigður út til 
skamms tíma, en eignarhaldið verði opinbert. Nýtingar-
réttur til langs tíma, áratuga jafnvel, getur nefnilega mynd-
að hefðarrétt.

Vinstri græn telja að nú sé lag að koma umhverfissjónar-
miðum enn frekar að þegar að atvinnumálum kemur. Það 
á bæði við hinar hefðbundnari greinar, en einnig nýrri 
greinar. Það er raunveruleg framsækni.

Framsækin 
atvinnustefna VG

Vinstri græn 
hafa verið 
tilbúin til 
breytinga í 
sjávarútvegi 
og hafa þá 
stefnu að 
hluti afla
heimilda eigi 
að leigjast út á 
opinberum 
leigumarkaði.

Kolbeinn  
Óttarsson 
Proppé
Höfundur er þing-
maður Vinstri 
grænna
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sport
Hrafnhildur og Bryndís komust báðar í undanúrslit og settu sjö Íslandsmet saman

Náðum bestum árangri á HM  Bryndís Rún Hansen og Hrafnhildur Lúthersdóttir náðu bestum árangri íslenska sundfóllksins á HM. Bryndís, til vinstri, setti tvö Íslandsmet og varð í 11. 
sæti í 50 metra flugsundi. Hrafnhildur setti fimm Íslandsmet og komst í undanúrslit í bæði 50 metra bringusundi (13. sæti)og og í 100 metra fjórsundi (11. sæti). Fréttablaðið/aðsend

Konurnar eru að 
taka yfir og ég vona 

að það verði bara þrjár 
konur á toppnum í ár.

Hrafnhildur Lúthers-
dóttir, um val á 
Íþróttamanni ársins 
2016.

Bosch
Þvottavél
WAB 28296SN

1400 sn./mín. Tekur mest 6 kg. 
Orkuflokkur A+++.

Fullt verð: 79.900 kr.

Jólaverð:

59.900 kr.A
kg

Ótrúlega

góð kaup.

Wilma
Borðlampi
18308-20-01

Hæð: 31 sm.

Fullt verð: 7.900 kr.

Jólaverð:

5.900 kr.

Bosch
Ryksuga
BGL 85Q57

Sú allra hljóðlátasta frá Bosch. 
Orkuflokkur A. Einstaklega vönduð 
ryksuga.

Fullt verð: 49.900 kr.

Jólaverð:

39.900 kr. 
Jólabæklingur Smith & Norland er kominn út. 
Glæsilegar vörur á sérstöku jólaverði. 
Sjá nánar á sminor.is. 

Bosch
Þvottavél
WAT 284B9SN

1400 sn./mín. Tekur mest 9 kg. 
Kolalaus mótor. Orkuflokkur A+++.

Fullt verð: 119.900 kr.

Jólaverð:

89.900 kr.A
kg

57 dB

Sund Hrafnhildur Lúthersdóttir 
var enn á ný í fararbroddi íslenskra 
sundmanna á stórmóti á HM25 í 
Windsor í Kanada. Hún setti fimm 
Íslandsmet í þremur greinum og 
komst í tvö undanúrslit.  „Ég er mjög 
sátt,“ segir Hrafnhildur Lúthersdótt-
ir. Hún komst fyrst íslenskra kvenna 
í úrslit á Ólympíuleikum í ágúst. „Ég 
var að koma mér aftur í form eftir 
Ólympíuleikana. Ég tók mér gott 
frí og þetta var því skemmtilegur 
og góður árangur á fyrsta móti eftir 
Ólympíuleikana,“ segir Hrafnhildur. 

„Ég var rosalega ánægð með árang-
urinn í Ríó en þurfti á fríi að halda 
enda búin að vera að æfa nær sam-
fellt í fjögur ár,“ segir Hrafnhildur. 
Hún fagnar því sérstaklega að Ísland 
átti myndarlegan hóp á mótinu. Hún 
er elst og reyndust í hópnum og tók 
að sér „fyrirliðahlutverk.

„Við hefðum ekki getað staðið 
okkur betur. Það eru allir að bæta sig 
og allir að setja Íslandsmet því allar 
boðsundssveitirnar settu Íslands-
met. Ég er ótrúlega stolt af þeim. Við 
sögðum að af því að við erum með 

svona marga á HM í 25 metra laug 
þá verða að minnsta kosti átta á HM 
næsta sumar. Það verður að setja 
smá pressu á þessa krakka,“ segir 
Hrafnhildur í léttum tón.

„Ég er mjög ánægð með árið 
og gæti ekki beðið um meira,“ 
segir Hrafnhildur. Hún er að flytja 
heim eftir mörg ár í Bandaríkj-
unum þar sem hún var í skóla. 
„Ég verð bara að æfa með í SH og 
með vinnu hjá Iceland Travel. Ég er 
að reyna að gera eitthvað í lífinu því 
ég held að ég sé ekki með þennan 

Stolt af íslenskum íþróttakonum í ár
Hrafnhildur Lúthersdóttir endaði magnað ár hjá sér með því að koma að átta Íslandsmetum á HM í 25 metra laug sem lauk í nótt. 

atvinnumanna-persónuleika. Ég get 
ekki bara setið heima og bara verið 
að æfa,“ segir Hrafnhildur. Hún seg-
ist gera sér vonir um að vera kosin 
Íþróttamaður ársins.

„Ég veit að ég átti gott ár og er 
bæði stolt og ánægð með það. Það 
er rosalega erfitt val á hverju ári og 
margt gott íþróttafólk í boði. Ég er 
samt rosalega stolt af íslenskum 
íþróttakonum í ár. Konurnar eru 
að taka yfir og ég vona að það verði 
bara þrjár konur á toppnum í ár,“ 
sagði Hrafnhildur.  ooj@frettabladid.is



Leikmaður helgarinnar
Jamie Vardy hafði ekki skorað deildarmark síðan 
27. ágúst fyrir leikinn gegn Manchester City á 
laugardaginn. Það tók hann hins vegar ekki nema 
rúmar tvær mínútur að finna leiðina fram hjá hrip-
lekri vörn City og áður en yfir lauk hafði Vardy 
skorað þrennu.
Vardy skoraði 24 mörk á síðustu leiktíð sem 
áttu stóran þátt í óvæntum Englandsmeist-
aratitli Leicester og færðu honum verð-
skuldað sæti í liði ársins. Hvorki Leicester 
né Vardy hafa náð sömu hæðum á tíma-
bilinu til þessa og framherjinn einungis 
skorað einu sinni í deildinni áður en kom 
að leiknum gegn City.
Á laugardaginn sáum við hins vegar hinn gamla góða 
Jamie Vardy ganga frá Pep Guardiola og leikmönnum 
hans. Vardy virtist fullur sjálfstrausts og kláraði færin 
sín af stakri snilld. Mörk hans minntu á taktana frá því 
á síðustu leiktíð og frábær samvinna við Riyad Mahrez 
hefur vafalaust glatt þjálfarann Claudio Ranieri.

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Sigur Manchester 
United á Totten-
ham var afar mikil-
vægur fyrir José 
Mourinho og félaga. 
Liðið hafði leikið fjóra deildarleiki 
á heimavelli í röð án þess að vinna 
og hefði misst Tottenham níu stig 
fram úr sér með tapi. Sigurinn í 
gær var verðskuldaður og heldur 
United sig í námunda við toppliðin.

Hvað kom á óvart? 
Öruggur sigur 
Leicester gegn 
Manchester City 
kom mörgum í opna 
skjöldu. Heimamenn  
komust í 3-0 eftir tuttugu mínútur 
og varnarleikur City hlýtur að valda 
Pep Guardiola miklum áhyggjum. 
Sigurinn var aðeins sá fjórði hjá 
Leicester á tímabilinu.

Mestu vonbrigðin 
Loris Karius hefur 
ekki heillað stuðn-
ingsmenn Liverpool 
til þessa og frammi-
staða hans gegn West 
Ham í gær var ekki upp á marga 
fiska. Karius átti að leysa mark-
mannsvandræði Jurgens Klopp 
en það er spurning hvort Simon 
Mignolet fari að fá tækifæri á ný.

Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 15. umferðar 2016-17

Watford - Everton 3-2
0-1 Romelu Lukaku (17.), 1-1 Okaka (36.), 2-1 
Prödl (59.), 3-1 Okaka (64.), 3-2 Lukaku (87.).

Arsenal - Stoke 3-1
0-1 Charlie Adam, v. (29.), 1-1 Theo Walcott 
(42.), 2-1 Mesut Özil (50.), 3-1 Iwobi (75.).

Burnley - Bournemouth 3-2 
1-0 Hendrick (13.), 2-0 Ward (16.), 2-1 Afobe 
(45.), 3-1 Boyd (75.), 3-2 Daniels (90.). 

Hull - C. Palace 3-3
1-0 Snodgrass (27.), 1-1 Benteke (52.), 1-2 
Zaha (70.), 2-2 Diomande (72.), 3-2 Liver-
more (77.), 3-3 Campbell (88.). 

Swansea - Sunderland 3-0
1-0 Gylfi Þór Sigurðsson, víti (50.), 2-0 
Fernando Llorente (54.), 3-0 Llorente (80.).

Leicester - Man. City 4-2
1-0 Jamie Vardy (3.), 2-0 Andy King (5.), 3-0 
Jamie Vardy (20.), 4-0 Jamie Vardy (78.), 4-1 
Aleksandar Kolarov (82.), 4-2 Nolito (90.).

Chelsea - WBA 1-0
1-0 Diego Costa (76.). Níu sigrar í röð.

Man. Utd. - Tottenham 1-0
1-0 Henrik Mkhitaryan (29.)

S’ton - M’brough 1-0
1-0 Sofiane Boufal (53.)

Liverpool - West Ham 2-2
1-0 Adam Lallana (5.), 1-1 Dimitri Payet 
(27.), 1-2 Michail Antonio (39.), 2-2 Divock 
Origi (48.).

FÉLAG L U J T MÖRK S
Chelsea 15 12 1 2 33-11 37
Arsenal 15 10 4 1 36-15 34
Liverpool 15 9 4 2 37-20 31
Man. City 15 9 3 3 32-19 30
Tottenham  15 7 6 2 24-11 27
Man. Utd 15 6 6 3 20-16 24
Watford 15 6 3 6 21-26 21
West Brom 15 5 5 5 20-18 20
Everton 15 5 5 5 19-19 20
Southampt. 15 5 5 5 14-15 20
Stoke 15 5 4 6 17-22 19
Bournem. 15 5 3 7 21-25 18
Burnley 15 5 2 8 15-25 17
Leicester 15 4 4 7 21-26 16
Cry. Palace 15 4 3 8 27-29 15
Middlesbr. 15 3 6 6 13-16 15 
West Ham  15 3 4 8 17-31 13
Swansea  15 3 3 9 19-31 12
Hull  15 3 3 9 14-32 12
Sunderland 15 3 2 10 14-27 11

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum í Englandi
Swansea City
Gylfi Þór Sigurðsson
Sjá burðinn til hliðar 

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Landsliðsfyrirliðinn skoraði 
mark Cardiff í 1-1 jafntefli 
gegn Ipswich. 

Wolverhampton Wanderers 
Jón Daði Böðvarsson
Kom inn á í stöðunni 1-3 og 
lék í rúman hálftíma fyrir 
Wolves í 4-4 jafntefli gegn Fulham. 

Fulham 
Ragnar Sigurðsson
Sat allan tímann á 
bekknum hjá Fulham sem 
gerði 4-4 jafntefli gegn Wolves. 

Bristol City 
Hörður B. Magnússon
Lék allan leikinn í vörn 
Bristol City sem beið lægri 
hlut gegn Huddersfield.

Gylfi Þór Sigurðsson fagnar marki sínu á móti Sunderland um helgina. Hann skoraði þá sitt fimmta mark í ensku úrvalsdeildinni en fjögur þeirra hafa komið í síðustu átta 
leikjum eða síðan Bob Bradley tók við. FRÉTTABLAðið/GETTy

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Var ekki með Burnley 
gegn Bournemouth vegna 
meiðsla. Burnley vann þar 
3-2 sigur eftir þrjú töp í röð.

Útklippt 
mynd

fótbolti Bandaríkjamaðurinn 
Bob Bradley hefur náð því besta út 
úr Gylfa Þór Sigurðssyni á síðustu 
vikum og með því tekist að endur-
ræsa Swansea-vélina og  landa 
mikilvægum stigum í fallbaráttunni. 
Swansea hefur skorað átta mörk og 
fengið tvö stig út úr síðustu tveimur 
leikjum sínum á Liberty-leikvangin-
um og þar á liðið og Bradley sjálfur  
Gylfa mikið að þakka.

Komið að sjö af átta mörkum
Gylfi hefur verið bæði með mark og 
stoðsendingu í báðum þessum sig-
urleikjum en auk þess átti hann þátt 
í undirbúningi allra hinn þriggja 
markanna í 5-4 endurkomusigri á 
Palace fyrir tveimur vikum.

Um helgina skoraði hann fyrsta 
markið og lagði upp mark númer 
tvö. Gylfi hefur því komið að sjö af 
átta mörkum velska liðsins í þessum 
lífsnauðsynlegum sigrum. 

Ein af stóru breytingunum eftir 
komu Bob Bradley var að færa 
Gylfa framar á miðjuna eða jafn-
vel láta hann spila sem falska níu. 
Gylfi spilaði mun aftar á miðjunni 
eða úti á kanti undir stjórn Ítalans 
Francesco Guidolin í byrjun tíma-
bilsins. Gylfi skilaði þeim stöðum af 
dugnaði og elju en hann var ekki að 
spila þar sem hann er bestur.

Francesco Guidolin var rekinn og 
eftirmaðurinn vissi hvað væri besti 
fyrir liðið sem var að setja Gylfa í 
hans bestu stöðu. Tölfræðin talar 
sínu máli. Gylfi átti beinan þátt í 
marki (mark eða stoðsending) á 240 
mínútna fresti í ensku úrvalsdeild-
inni á þessu tímabili þegar hann 

Leikstjórinn á Liberty-leikvanginum
Gylfi Þór Sigurðsson er maðurinn á bak við tvo heimasigra Swansea í röð, lífsnauðsynlega sigra í fallbaráttunni. Gylfi var með mark og stoð-
sendingu í 3-0 sigri á Sunderland. Hann hefur blómstrað eftir að bandaríski knattspyrnustjórinn Bob Bradley færði hann framar á völlinn.

var ekki í sinni bestu stöðu en hefur 
komið að marki á 77 mínútna fresti 
eftir að hann fékk að spilar framar.

Bradley hrósar Gylfa
Bob Bradley hrósaði Gylfa eftir 
leikinn um helgina. „Gylfi er búinn 
að vera mjög góður allt tímabilið. 
Hann hefur átt þátt í svo mörgum 
mörkum í þessum átta leikjum síðan 
ég tók við. Hann er hreyfanlegur, 
hefur frábært auga fyrir sendingum 
og skilar þessum föstu leikatriðum. 
Hann er mikilvægur hluti af okkar 
sóknarleik og svo fær hann heldur 
ekki nógu mikið hrós fyrir varnar-

vinnu sína,“ sagði Bob Bradley.
Sendingar Gylfa hafa líka átt 

sinn þátt í því að kveikja í spænska 
framherjanum Fernando Llorente. 
Swansea-liðinu hefur nefnilega 
vantað framherja á skotskónum. 
Það er erfitt að setja það á herðar 
Gylfa að bæði skora og leggja upp 
mörkin. Þrjár stoðsendingar Gylfa 
hafa öðrum fremur kveikt í Spán-
verjanum.

Samvinna Gylfa og Llorente
Fernando Llorente hefur nú skorað 
fimm mörk, þar af tvö þeirra í síð-
ustu tveimur heimaleikjum liðsins. 
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Úlfrún Kristínudóttir hefur átt loðhamsturinn Gutta í næstum því ár. Hún breytti gamla dúkkuhúsinu sínu í flott einbýlishús handa honum með sniðugum útfærslum.   mynd/ernir

„Mamma gaf mér eiginlega hug-
myndina þegar við vorum að taka 
til í herberginu mínu og vorum að 
spá hvað við ættum að gera við 
gamla dúkkuhúsið því ég er hætt 

að leika mér með það. Ég breytti 
því í hamstrabúr fyrir loðhamst-
urinn minn Gutta,“ segir Úlfrún 
Kristínudóttir, tíu ára þúsund-
þjalasmiður.

„Ég hef gaman af því að smíða 
og hef smíðað ýmislegt í skólan-
um eins og bangsarúm, ávaxta-
körfu og fleira. Skemmtilegast 
þykir mér að föndra, teikna og 

syngja, en ég er í kór,“ bætir hún 
við og segir lítið mál hafa verið 
að útfæra fyrirtaks hamstrabúr 
úr dúkkuhúsinu.

„Ég þurfti aðallega að loka 
fyrir öll göt og op á húsinu og 
gera hlera til þess að geta opnað 
og lokað búrinu. Ég þarf að geta 
opnað það á öllum hliðum svo ég 
geti þrifið búrið, gefið hamstrin-

um að éta og hleypt honum út.“
Úlfrún fékk örlitla hjálp frá 

pabba sínum og ömmu við smíð-
arnar en sá alfarið um að mála 
vistarverurnar að innan í falleg-
um litum. Gutti kemst milli hæða 
og herbergja í húsinu og segir Úlf-
rún hann hæstánægðan með nýja 
heimilið.

„Við gerðum gat í gólfið á efri 

hæðinni og svo setti ég spýtu með 
litlum þrepum á sem hamstur-
inn fer upp og niður á milli hæða. 
Uppáhaldsstaðurinn hans er kósí-
horn þar sem hann hefur hreiðrað 
um sig í, dimmasta horninu á neðri 
hæð hússins, undir stiganum. Ég 
setti skrautlegan trékassa sem ég 
smíðaði og málaði í skólanum 
í búrið og göng sem ég gerði 

Hamsturinn býr í dúkkuHúsi
Úlfrún Kristínudóttir er handlaginn þúsundþjalasmiður en hún breytti gamla dúkkuhúsinu sínu í einbýlishús fyrir 
hamsturinn Gutta. Hvert herbergi er málað í fallegum litum og göng og stigar liggja milli hæða. 
ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is

GÆÐI  -  ENDING  -  ÁNÆGJA 

WEBER Q-2200 og Q-3200 á fótum  

er komið í verslanir 

WWW.WEBER.IS SUNNUDAGA KL. 20:35

Skatan er komin
á Sjávarbarinn!

Erum byrjuð að framreiða ilmandi 
skötu með öllu tilheyrandi.

Alla daga fram að jólum.

Afsláttur fyrir hópa. 
Pantanir í síma 517 3131 og 696 5900.

Sjávarbarinn – Grandagarði 9 – sjavarbarinn.is

Skötuveisla 
3.600 kr. fyrir 
tvo til og með 

16.des.
 

Klipptu flipann 
út og taktu með 

þér.

2
FYRIR 

1



Úlfrún lokaði fyrir öll göt og op á húsinu og útbjó hlera sem auðvelt er að opna. „Ég þarf að geta opnað á öllum hliðum svo ég 
geti þrifið búrið, gefið hamstrinum og hleypt honum út.“

handa honum úr pappakassa. 
Ég hef átt Gutta í næstum því 

ár. Ég á hann alveg ein og sé um 
hann sjálf. Ég hef áður átt naggrísi 
með fjölskyldunni og við eigum 
hund sem heitir Skella. Hún er 
mjög forvitin um Gutta. Ég held 
að hún haldi að Gutti sé litli bróð-
ir hennar,“ segir Úlfrún brosandi.

Kann Gutti einhverjar listir? 
„Gutti kann engin trix, en hann 
er mjög sterkur og á ekki erfitt 
með að klifra og hífa sig upp úti-
tröppurnar heima hjá okkur. Gutta 
finnst flest grænmeti gott, en 
best þykir honum hrökkbrauð og 
alls konar poppkex,“ segir Úlfrún 
og auðséð er að henni þykir afar 
vænt um gæludýrið sitt. Á jólun-
um ætlar hún að gera sérstaklega 
vel við hann.

„Ég ætla ég að gefa Gutta maís-
kex á jólunum.“

Gutti er hæst ánægður með nýja húsið og þvælist milli hæða og herbergja um göng 
og stiga sem Úlfrún útbjó fyrir hann.Einföld festing á hlera í þakinu.

Sunnudjass alla sunnudaga kl 20.00
Heimsklassa Djass með frábærum tónlistarmönnum í bruggsalnum okkar.

Allir velkomnir - enginn aðgangseyrir 

Hraðréttur dagsins í hádeginu alla
virka daga 1.690.- kr

Fólk er kynningarblað  
sem býður auglýsendum 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 
umsjónarmEnn Efnis:  
Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 
Lilja Björk Hauksdóttir, liljabjork@365.is,  
s. 512 5372 | Ragnheiður Tryggvadóttir,  
heida@365.is, s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, 
solveig@365.is, s. 512 5351 | Starri Freyr  
Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358  
Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 
sölumEnn: Atli Bergmann, atlib@365.is,  
s. 512 5457 | Jóhann Waage, johann-
waage@365.is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vil-
helmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429 | Ólafur 
H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433 

• Íslensk framleiðsla, framleitt af Idex álgluggum ehf.
• Hágæða álprófílkerfi frá Schüco
• Schüco tryggir lausnir og gæði
• Þekking og þjónusta
• Áralöng reynsla

Fjölbreytilegt útlit hentar mismunandi tegundum bygginga

idex.is - sími 412 1700 
framl.- sölu- og þjónustuaðili Schüco á Íslandi

- þegar gæðin skipta máli

idex.is - sím 412 1700
framl.- sölu- og þjónustuaðili 

Schüco á Íslandi

- merkt framleiðsla

• Íslensk framleiðsla, framleitt af Idex
álgluggum ehf.

• Hágæða álprófílkerfi frá Schüco
• Schüco tryggir lausnir og gæði
• Þekking og þjónusta
• Áralöng reynsla

Fjölbreytilegt útlit hentar mismunandi
tegundum bygginga

Álgluggar

- þegar gæðin skipta máli

www.schueco.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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FASTEIGNIR.IS

Opið hús á 
morgun í 
Fannafold 50, 
kl. 17-17.30, 
verið velkomin. 
Fannafold 50.

Fold fasteignasala, s. 
552-1400 kynnir: Fallegt 
endaraðhús með fjórum til 
fimm svefnherbergjum á 
góðum stað í Grafarvogi.
Komið er inn í anddyri með flís-
um og gestasnyrtingu. Þar er jafn-
framt forstofuherbergi. Bílskúr 
með þvottaaðstöðu og efra loft 
yfir hluta.

Á efri hæð er stofa og borðstofa 

með parketi, eldhús með hvítri 
innréttingu og flísum á gólfi. Stór 
gluggi hleypir góðri birtu inn í 
þetta rými. Gengt út á suðursvalir. 
Frá stofu er gengið upp á efri pall 
þar sem er sjónvarpsherbergi.

Á neðri hæð eru þrjú svefnher-
bergi með nýlegu parketi. Bað-
herbergi með nýlegum tækjum og 
innréttingu. Sturta og baðkar. Þá 
er einnig aukarými á neðri hæð 
sem nýtist sem herbergi og stofa 
(svíta). Heildarfermetrar eignar-

innar með þessu rými eru rúmlega 
230 fm að sögn seljanda, en opin-
ber skráning eignarinnar er 190,2 
fm. Þak hússins er nýtt og er verið 
að stofna formlegt húsfélag í rað-
húsalengjunni.

Húsið stendur á fallegum stað í 
Grafarvogi. 
Nánari upplýsingar hjá 
fasteignasölunni Fold, 
Laugavegi 170, sími 552 1400
Þjónustusími eftir lokun er 
694-1401.

Gott endaraðhús í Grafavogi

Mánudagur 12. desember 201650. tbl.

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Ingibjörg Agnes 

Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 
íbúðir með sérinngangi á jarðhæð í nýju 
fjölbýlishúsi. bílastæði í opnum bílakjallara. 
hth innréttingar, harðparkt á gólfum, en gólf 
baðherbergis og forstofu eru flísalögð. 

 
V. 37,9 m.

280,1 m2 einbýlishús með stórum bílskúr og 
gróðurhúsi. eignin skiptist í fimm svefnher-
bergi, vinnuherbergi, forstofu, tvö  
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu, 
borðstofu og bílskúr. bílaplan og gönguleið 
að húsi eru hellulögð. hellulögð verönd og 
stór garður í suður. 

V. 62,5 m

Gerplustræti 24 – 270 Mosfellsbær 

Markholt 7 - 270 Mosfellsbær  

155,9 m2, 5 herbergja endaíbúð á 2. og 3ju hæð 
við lindasmára 41 í Kópavogi. eignin skiptist 
í: neðri hæð: þrjú svefnherbergi, baðherber-
gi, þvottahús, eldhús og stofu. efri hæð: hol, 
baðherbergi og tvö herbergi. 

V. 52,5 m.

308,7 m2 parhús á tveimur hæðum með 
stórum bílskúr og aukaíbúð í kjallara undir 
bílskúr, innst í botnlanga við sölkugötu 
8 í Mosfellsbæ. Gott skipulag. fallegar 
innréttingar.  eignin skiptist í 232,3 m2 íbúð 
í parhúsi á tveimur hæðum, ásamt 38,7 m2 
bílskúr og 37,7 m2 rými undir bílskúr, sem 
innréttað er sem íbúðarrými.

V. 79,9 m.

Sölkugata 8 - 270 Mosfellsbær 

Lindasmári 41 - 201 Kópavogur B-Tröð 11 – Hesthús 

hesthús við b-tröð 11 í víðidal. húsið rýmir 7 
hesta. 3 tveggja hesta safnstíur og eina eins 
hesta. rúmgóð hlaða og hnakkageymsla.  Á 
efri hæðinni er kaffistofa með eldhúskrók. 
Gott geymslupláss og salerni. 

V. 12,9 m.

Bergrúnargata 5 - 270 Mos.

80 m2, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi 
á neðri hæð í tvíbýlishúsi við bergrúnargötu 
5 í Mosfellsbæ. íbúðin skiptist í tvö svefnher-
bergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofu. 

V. 33,9 m.

Vogatunga 70 - 270 Mos.

fokhelt  160 m2 raðhús á einni hæð með 
bílskúr.  skipulag er mjög gott. 

V. 38,5 m.

falleg 107,3 m2, 4ra herberja íbúð með  
sérinngangi af opnum svalagangi. eignin skiptist 
í þrjú svefnherbergi, forstofu, hol, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofu. sérgeymsla á jarðhæð.  

V. 37,5 m.

Laufengi 34 - 112 Grafarvogur 

205 m2 íbúð á tveimur hæðum með bílskúr, 
ásamt 29,2 m2 grunni að sólstofu sem er óbyg-
gð.  fallegt útsýni er frá húsinu. Á jarðhæð er 
forstofa, þvottahús/geymsla, svefnherbergi, 
baðhergi og hol, auk bílskúrs. Á efri hæðinni 
er stór stofa/borðstofa, eldhús, hjónaherbergi 
og baðherbergi.  

V. 59,9 m.

327,8 m2 einbýlishús á pöllum með tvöföldum 
bílskúr við Ásland 18 í Mosfellsbæ.  birt stærð 
eignarinnar eru 327,8 m2, þar af einbýli 277,3 
m2 og bílskúr 50,5 m2. stór lóð og glæsilegt 
útsýni. 

V. 64,9 m.

Grænlandsleið 14 - 113 Reykjavík  

Ásland 18 - 270 Mosfellsbær 

103,6 m2 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu 
fjölbýlishúsi við Árakur 5 í Garðabæ. Um er að 
ræða fallega, bjarta og vel skipulagða íbúð á 
jarðhæð með sér inngangi og hellulagðri verönd.

V. 45,7 m.

Árakur 5 - 210 Garðabær 

Laust við kaupsamning

Laust við kaupsamning

Laust við kaupsamning

Laust við kaupsamning

Laust við kaupsamning

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

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

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

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

Fr
um

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

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

Seld

Seld

Seld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210. Skoðum og verðmetum samdægurs

Glæsilegt skrifstofu- og verslunarhúsnæði sem er 
sex hæðir auk kjallara samtals 4.788,3 fermetrar 
að stærð. Efsta hæðin er inndregin og með glæsi-
legum 300 fermetra þaksvölum. Eignin afhendist 
tilbúin til innréttinga eða lengra komin samkvæmt 
nánara samkomulagi við seljanda. Tvær efstu 
hæðirnar eru fullkláraðar. Húsið afhendist fullbúið 
að utan og með frágenginni lóð. 

Frábær staðsetning miðsvæðis á útsýnisstað á 
höfuðborgarsvæðinu.

Urðarhvarf 14 – Kópavogi - Heil húseign - til sölu eða leigu

Glæsilegt 1.932,1 fermetra verslunar-, skrifstofu 
og lagerhúsnæði á tveimur hæðum. Eignin er í 
góðu ásigkomulagi að innan og utan. Lagerrýmið 
er með fjórum innkeyrsludyrum og með allt að 
11,0 metra lofthæð.  Húsið er stálgrindarhús, klætt 
með yleiningum og báruáli. Lóðin er fullfrágengin 
og malbikuð með góðri aðkomu athafnasvæði og 
bílastæðum. 

Eignin er nánast öll í útleigu til eins trausts 
leigutaka.  Lausir eru tæplega 400 fermetrar á 
tveimur hæðum í austurenda eignarinnar. 

Bæjarflöt 1-3. Heil húseign.

Vel staðsett 269,8 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum að meðtöldum 47,4 fm. bílskúr. 

Tvennar svalir sem snúa annars vegar í suður og 
hins vegar til suðausturs. Garðurinn er ræktaður 
og mætir óspilltu mosavöxnu og grónu hrauninu 
til norðurs. Stórar stofur með arni. Þrjú rúmgóð 
herbergi. Sjónvarpsrými. Tvö baðherbergi. Íbúð á 
neðri hæð með sér inngangi. 

Húsið er mikið endurnýjað. 

Verð 77,9 millj.

Sævangur – Hafnarfirði. 

Til leigu glæsileg 332,4 fm. mjög vönduð og mikið 
endurnýjuð skrifstofuhæð auk rishæðar, sem nýtt 
er sem geymsla. 

Á hæðinni eru tvö stór opin rými, fundarherbergi 
og 10 afstúkaðar skrifstofur. 

Sameign er öll til fyrirmyndar. 

Hluti húsgagna og annars búnaðar getur fylgt 
með eigninni.

Síðumúli 27 -  Skrifstofuhæð til leigu. 

Vel skipulagt um 450 fm. einbýlishús með auka 
3ja herbergja íbúð með sér inngangi á neðri hæð 
hússins.  Húsið stendur á frábærum útsýnisstað við 
Elliðaárdalinn. Þrjár samliggjandi stofur með mikilli 
lofthæð. Fallegur arinn er í arinstofu. Eldhús með 
nýlegum innréttingum. Stórt fjölskyldurými. Auðvelt 
er að sameina aukaíbúðina húsinu ef vill. Tvöfaldur 
bílskúr. 

Lóðin er 850,0 fm að stærð með steyptum 
bomanite veröndum.

Verð 95,0 millj.

Rituhólar – frábær útsýnisstaður.
Fallegt 150,5 fm. einbýlishús sem er hæð og ris 
auk séríbúðar í kjallara. Húsið er byggt árið 1882 
og stendur á 498,0 fm. eignarlóð. Upprunlegir bitar 
í loftum og fallegar innihurðir. Gluggasetning, loft-
listar og panel klæddir veggir gefa húsinu mikinn 
sjarma. Tvær rúmgóðar stofur með gluggum til 
suðurs og er möguleiki að nýta aðra sem þriðja 
svefnherbergið.

 Frábær staðseting miðsvæðis í borginni. 

Verð 69,9 millj.

Vesturgata. 

Einstaklega fallegt og vandað 313,2 fm. ein-
býlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 40,9 
fm. bílskúr á Flúðum, Hrunamannahreppi. Húsið 
er afar vel skipulagt. Arkitekt hússins er Guð-
mundur Kr. Guðmundsson. Lýsing er hönnuð af 
Helga Eiríkssyni hjá Lúmex. Hönnuður lóðar er 
Ragnhildur Skarphéðinsdóttir landslagsarkitekt hjá 
Hornsteinum.

Eignin er mjög vel staðsett, með víðáttumiklu 
útsýni og við enda lokaðrar götu og þaðan 
er stutt í villta náttúru. Lóðin er 2.000 fm. að 
stærð, skjólgóð leigulóð, ræktuð háum trjám 
og runnum. Bílaplan og stétt heim að húsi er 
hellulögð og upphituð. 

Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  

Falleg 120,7 fm. 6 herbergja sérhæð auk 22,0 fm. 
bílskúrs m.m. samtals 173,0 fm. á þessum frá-
bæra stað í Þingholtunum. 

Eignin hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum 
tíðina. Búið er að endurnýja m.a. baðherbergi og 
þak.  Þrennar svalir, þar af einar um 35 fm. sem 
eru ofan á bílskúr og útgengt er á úr hjónaherbergi. 
Aukin lofthæð er í íbúðinni. 

Verð 67,9 millj

Góð 93,3 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu 
í Seljahverfinu. 

Rúmgóð stofa með útgengi á suðursvalir. Tvö 
herbergi, bæði með skápum. Snyrtileg sameign. 
Eignin er vel staðsett í rólegri botnlangagötu 
og í göngufæri við skóla, íþróttasvæði og ýmsa 
þjónustu. 

Verð 31,9 millj.

Falleg og vel skipulögð 87,5 fm. risíbúð með 
svölum til suðausturs í fjórbýlishúsi. 

Rúmgóðar og bjartar skiptanlegar stofur. Tvö 
herbergi. Eldhús með hvítum viðarinnréttingum. 
Í ár var skipt um stærstan hluta glers og gluggar 
málaðir. Raflagnir og tafla fyrir íbúð eru nýleg. 
Frábær staðsetning, stutt í skóla, íþróttasvæði KR 
og aðra þjónustu. 

Verð 42,9 millj

Vel skipulögð 91,2 fm.  íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi 
sem hannað var af Einari Sveinssyni arkitekt. 

Góðar svalir til suðurs með miklu útsýni yfir 
Reykjavík og úr eldhúsi og svefnherbergi er útsýni 
til norðurs yfir sundin, að Esjunni og víðar. Tvö 
herbergi með stórum gluggum. Rúmgóð og björt 
stofa. Sér geymsla í kjallara. 

Verð 35,9 millj.

Glæsilegt einbýlishús á Flúðum.

Fjólugata 21.  Sérhæð – þrennar svalir.

Teigasel. Suðursvalir. 

Melhagi. Risíbúð- frábær staðsetning.

Kleppsvegur.  Laus til afhendingar strax.

Fjárfestar athugið !
Fjárfestingartækifæri – traustur langtímaleigusamningur.

Heil húseign, nýbygging, sem er tæplega 3.000 fermetrar að stærð, miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Eignin afhendist fullkláruð með leigusamningi við traustan 
leigutaka sem gildir til 15 ára. Um er að ræða skrifstofu- og atvinnuhúsnæði á þremur hæðum með bílakjallara undir með fjölda bílastæða og einnig eru næg bíla-

stæði á lóð. Mikils útsýnis nýtur frá eignninni og aðkoma er góð. 

Byggingaverktakar – áhugavert byggingarverkefni.
Mjög vel staðsett byggingarlóð undir atvinnuhúsnæði við fjölfarna umferðaræð á höfuðborgarsvæðinu. Lóðin afhendist með samþykktum  

byggingarnefndarteikningum og undirrituðum langtímaleigusamningi með traustum leigutaka. Gatnagerðagjöld eru greidd.

Allar nánari upplýsingar veitir Heimir Fannar Hallgrímsson hdl. og lögg. fasteignasali, netfang: heimir@fastmark.is

LUNDUR 5 – KÓPAVOGI
NÝTT OG GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS

Glæsilegt 11 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 5 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 120,5 fer-
metrum upp í 194,4 fermetra og verða afhendar með vönduðum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með svölum eða veröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum 

íbúðum. Afhending íbúðanna er í maí / júní 2017. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Hagamelur 43. 3ja herbergja með aukaherbergi í risi.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Björt og vel skipulögð 75,1 fm. íbúð á 3. hæð auk um 5,0 fm. sér geymslu í kjallara og um 10,0 fm. sér herbergis í risi, sem 
er með aðgengi að salerni og auk tveggja lítilla geymslna í risi.  Fallegar upprunalegar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi. Sam-
liggjandi rúmgóðar stofur með útgengi á svalir til suðausturs. Um er að ræða eign á eftirsóttum stað í vesturbæ Reykjavíkur. 
Góð aðkoma er að húsinu með fjöldi bílastæða er á lóðinni.  

Verð 39,9 millj.

Brekkustígur 14. 4ra herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 108,5 fm. íbúð á 2. hæð. Íbúðin er með vestursvölum í endurnýjuðu litlu fjölbýlishúsi við Brekkustíg. Íbúðin hefur 
verið mjög mikið endurnýjuð hið innra á sl. árum, m.a. er nýtt parket í allri íbúðinni, baðherbergi hefur verið endurnýjað, ný 
eldhúsinnrétting og tæki o.fl.  Þrjú svefnherbergi. Lóðin sem er  vestan við húsið er hellulögð, tyrfð og afgirt.  Opið svæði / 
leiksvæði er á bakvið húsið. 

Verð 52,5 millj.

Fiskislóð 45. Glæsilegt loft /vinnustofa  - endabil.
Eignin verður til sýnis fimmtudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsilegt 86,2 fm. vinnustofu / loft á 2. hæð auk um 20,5 fm. millilofts, sem ekki er getið hjá Fasteignaskrá Íslands, samtals er 
eignarhlutinn því um 106,7 fm. að stærð. Eignin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt.  Öll gólf eru flotuð og lökkuð 
og gólfhitalagnir eru á aðalhæð.  Mjög mikil lofthæð er í eignarhlutanum eða um 5,0 metrar og eru öll loft hvítmáluð.  
Gluggar eru í tvær áttir þar sem um endabil er að ræða. 

Verð 46,9 millj.

Fálkagata 14. 2ja herbergja íbúð- sérinngangur.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega falleg og mikið endurnýjuð 60,4 fm. að meðtalinni sér geymslu, suðursvölum og útsýni á 3. hæð í fjölbýlishúsi við Fálka-
götu.  Sérinngangur er af svölum og sér bílastæði á lóð hússins fylgir íbúðinni.   Ný eldhúsinnrétting og tæki eru í íbúðinni og 
raflagnir og rafmagnstafla hafa verið endurnýjuð. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 31,9 millj
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Glæsileg húseign í hjarta miðborgarinnar
Höfum fengið til sölumeðferðar mjög glæsilega heila húseign á þrem-
ur hæðum á afar eftirsóttum stað við Reykjavíkurtjörn. Eignin, sem er 
um 400,0 fermetrar að stærð, er upphaflega teiknuð sem einbýlishús 
en var öll endurnýjuð að innan og utan árið 2006 og á þeim tíma inn-
réttuð á afar vandaðan og smekklegan máta, sem skrifstofuhúsnæði. 

Tiltölulega auðvelt væri að breyta eigninni aftur í íbúðarhúsnæði. 
Lóðin er virkilega glæsileg með veggjum úr hoggnu grjóti, tyrfðum 

flötum, harðviðarverönd, fallegri lýsingu og tveimur sér bílastæðum. 

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210. Skoðum og verðmetum samdægurs

Glæsilegt skrifstofu- og verslunarhúsnæði sem er 
sex hæðir auk kjallara samtals 4.788,3 fermetrar 
að stærð. Efsta hæðin er inndregin og með glæsi-
legum 300 fermetra þaksvölum. Eignin afhendist 
tilbúin til innréttinga eða lengra komin samkvæmt 
nánara samkomulagi við seljanda. Tvær efstu 
hæðirnar eru fullkláraðar. Húsið afhendist fullbúið 
að utan og með frágenginni lóð. 

Frábær staðsetning miðsvæðis á útsýnisstað á 
höfuðborgarsvæðinu.

Urðarhvarf 14 – Kópavogi - Heil húseign - til sölu eða leigu

Glæsilegt 1.932,1 fermetra verslunar-, skrifstofu 
og lagerhúsnæði á tveimur hæðum. Eignin er í 
góðu ásigkomulagi að innan og utan. Lagerrýmið 
er með fjórum innkeyrsludyrum og með allt að 
11,0 metra lofthæð.  Húsið er stálgrindarhús, klætt 
með yleiningum og báruáli. Lóðin er fullfrágengin 
og malbikuð með góðri aðkomu athafnasvæði og 
bílastæðum. 

Eignin er nánast öll í útleigu til eins trausts 
leigutaka.  Lausir eru tæplega 400 fermetrar á 
tveimur hæðum í austurenda eignarinnar. 

Bæjarflöt 1-3. Heil húseign.

Vel staðsett 269,8 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum að meðtöldum 47,4 fm. bílskúr. 

Tvennar svalir sem snúa annars vegar í suður og 
hins vegar til suðausturs. Garðurinn er ræktaður 
og mætir óspilltu mosavöxnu og grónu hrauninu 
til norðurs. Stórar stofur með arni. Þrjú rúmgóð 
herbergi. Sjónvarpsrými. Tvö baðherbergi. Íbúð á 
neðri hæð með sér inngangi. 

Húsið er mikið endurnýjað. 

Verð 77,9 millj.

Sævangur – Hafnarfirði. 

Til leigu glæsileg 332,4 fm. mjög vönduð og mikið 
endurnýjuð skrifstofuhæð auk rishæðar, sem nýtt 
er sem geymsla. 

Á hæðinni eru tvö stór opin rými, fundarherbergi 
og 10 afstúkaðar skrifstofur. 

Sameign er öll til fyrirmyndar. 

Hluti húsgagna og annars búnaðar getur fylgt 
með eigninni.

Síðumúli 27 -  Skrifstofuhæð til leigu. 

Vel skipulagt um 450 fm. einbýlishús með auka 
3ja herbergja íbúð með sér inngangi á neðri hæð 
hússins.  Húsið stendur á frábærum útsýnisstað við 
Elliðaárdalinn. Þrjár samliggjandi stofur með mikilli 
lofthæð. Fallegur arinn er í arinstofu. Eldhús með 
nýlegum innréttingum. Stórt fjölskyldurými. Auðvelt 
er að sameina aukaíbúðina húsinu ef vill. Tvöfaldur 
bílskúr. 

Lóðin er 850,0 fm að stærð með steyptum 
bomanite veröndum.

Verð 95,0 millj.

Rituhólar – frábær útsýnisstaður.
Fallegt 150,5 fm. einbýlishús sem er hæð og ris 
auk séríbúðar í kjallara. Húsið er byggt árið 1882 
og stendur á 498,0 fm. eignarlóð. Upprunlegir bitar 
í loftum og fallegar innihurðir. Gluggasetning, loft-
listar og panel klæddir veggir gefa húsinu mikinn 
sjarma. Tvær rúmgóðar stofur með gluggum til 
suðurs og er möguleiki að nýta aðra sem þriðja 
svefnherbergið.

 Frábær staðseting miðsvæðis í borginni. 

Verð 69,9 millj.

Vesturgata. 

Einstaklega fallegt og vandað 313,2 fm. ein-
býlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 40,9 
fm. bílskúr á Flúðum, Hrunamannahreppi. Húsið 
er afar vel skipulagt. Arkitekt hússins er Guð-
mundur Kr. Guðmundsson. Lýsing er hönnuð af 
Helga Eiríkssyni hjá Lúmex. Hönnuður lóðar er 
Ragnhildur Skarphéðinsdóttir landslagsarkitekt hjá 
Hornsteinum.

Eignin er mjög vel staðsett, með víðáttumiklu 
útsýni og við enda lokaðrar götu og þaðan 
er stutt í villta náttúru. Lóðin er 2.000 fm. að 
stærð, skjólgóð leigulóð, ræktuð háum trjám 
og runnum. Bílaplan og stétt heim að húsi er 
hellulögð og upphituð. 

Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  

Falleg 120,7 fm. 6 herbergja sérhæð auk 22,0 fm. 
bílskúrs m.m. samtals 173,0 fm. á þessum frá-
bæra stað í Þingholtunum. 

Eignin hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum 
tíðina. Búið er að endurnýja m.a. baðherbergi og 
þak.  Þrennar svalir, þar af einar um 35 fm. sem 
eru ofan á bílskúr og útgengt er á úr hjónaherbergi. 
Aukin lofthæð er í íbúðinni. 

Verð 67,9 millj

Góð 93,3 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu 
í Seljahverfinu. 

Rúmgóð stofa með útgengi á suðursvalir. Tvö 
herbergi, bæði með skápum. Snyrtileg sameign. 
Eignin er vel staðsett í rólegri botnlangagötu 
og í göngufæri við skóla, íþróttasvæði og ýmsa 
þjónustu. 

Verð 31,9 millj.

Falleg og vel skipulögð 87,5 fm. risíbúð með 
svölum til suðausturs í fjórbýlishúsi. 

Rúmgóðar og bjartar skiptanlegar stofur. Tvö 
herbergi. Eldhús með hvítum viðarinnréttingum. 
Í ár var skipt um stærstan hluta glers og gluggar 
málaðir. Raflagnir og tafla fyrir íbúð eru nýleg. 
Frábær staðsetning, stutt í skóla, íþróttasvæði KR 
og aðra þjónustu. 

Verð 42,9 millj

Vel skipulögð 91,2 fm.  íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi 
sem hannað var af Einari Sveinssyni arkitekt. 

Góðar svalir til suðurs með miklu útsýni yfir 
Reykjavík og úr eldhúsi og svefnherbergi er útsýni 
til norðurs yfir sundin, að Esjunni og víðar. Tvö 
herbergi með stórum gluggum. Rúmgóð og björt 
stofa. Sér geymsla í kjallara. 

Verð 35,9 millj.

Glæsilegt einbýlishús á Flúðum.

Fjólugata 21.  Sérhæð – þrennar svalir.

Teigasel. Suðursvalir. 

Melhagi. Risíbúð- frábær staðsetning.

Kleppsvegur.  Laus til afhendingar strax.

Fjárfestar athugið !
Fjárfestingartækifæri – traustur langtímaleigusamningur.

Heil húseign, nýbygging, sem er tæplega 3.000 fermetrar að stærð, miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Eignin afhendist fullkláruð með leigusamningi við traustan 
leigutaka sem gildir til 15 ára. Um er að ræða skrifstofu- og atvinnuhúsnæði á þremur hæðum með bílakjallara undir með fjölda bílastæða og einnig eru næg bíla-

stæði á lóð. Mikils útsýnis nýtur frá eignninni og aðkoma er góð. 

Byggingaverktakar – áhugavert byggingarverkefni.
Mjög vel staðsett byggingarlóð undir atvinnuhúsnæði við fjölfarna umferðaræð á höfuðborgarsvæðinu. Lóðin afhendist með samþykktum  

byggingarnefndarteikningum og undirrituðum langtímaleigusamningi með traustum leigutaka. Gatnagerðagjöld eru greidd.

Allar nánari upplýsingar veitir Heimir Fannar Hallgrímsson hdl. og lögg. fasteignasali, netfang: heimir@fastmark.is

LUNDUR 5 – KÓPAVOGI
NÝTT OG GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS

Glæsilegt 11 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 5 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 120,5 fer-
metrum upp í 194,4 fermetra og verða afhendar með vönduðum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með svölum eða veröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum 

íbúðum. Afhending íbúðanna er í maí / júní 2017. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Hagamelur 43. 3ja herbergja með aukaherbergi í risi.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Björt og vel skipulögð 75,1 fm. íbúð á 3. hæð auk um 5,0 fm. sér geymslu í kjallara og um 10,0 fm. sér herbergis í risi, sem 
er með aðgengi að salerni og auk tveggja lítilla geymslna í risi.  Fallegar upprunalegar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi. Sam-
liggjandi rúmgóðar stofur með útgengi á svalir til suðausturs. Um er að ræða eign á eftirsóttum stað í vesturbæ Reykjavíkur. 
Góð aðkoma er að húsinu með fjöldi bílastæða er á lóðinni.  

Verð 39,9 millj.

Brekkustígur 14. 4ra herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 108,5 fm. íbúð á 2. hæð. Íbúðin er með vestursvölum í endurnýjuðu litlu fjölbýlishúsi við Brekkustíg. Íbúðin hefur 
verið mjög mikið endurnýjuð hið innra á sl. árum, m.a. er nýtt parket í allri íbúðinni, baðherbergi hefur verið endurnýjað, ný 
eldhúsinnrétting og tæki o.fl.  Þrjú svefnherbergi. Lóðin sem er  vestan við húsið er hellulögð, tyrfð og afgirt.  Opið svæði / 
leiksvæði er á bakvið húsið. 

Verð 52,5 millj.

Fiskislóð 45. Glæsilegt loft /vinnustofa  - endabil.
Eignin verður til sýnis fimmtudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsilegt 86,2 fm. vinnustofu / loft á 2. hæð auk um 20,5 fm. millilofts, sem ekki er getið hjá Fasteignaskrá Íslands, samtals er 
eignarhlutinn því um 106,7 fm. að stærð. Eignin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt.  Öll gólf eru flotuð og lökkuð 
og gólfhitalagnir eru á aðalhæð.  Mjög mikil lofthæð er í eignarhlutanum eða um 5,0 metrar og eru öll loft hvítmáluð.  
Gluggar eru í tvær áttir þar sem um endabil er að ræða. 

Verð 46,9 millj.

Fálkagata 14. 2ja herbergja íbúð- sérinngangur.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega falleg og mikið endurnýjuð 60,4 fm. að meðtalinni sér geymslu, suðursvölum og útsýni á 3. hæð í fjölbýlishúsi við Fálka-
götu.  Sérinngangur er af svölum og sér bílastæði á lóð hússins fylgir íbúðinni.   Ný eldhúsinnrétting og tæki eru í íbúðinni og 
raflagnir og rafmagnstafla hafa verið endurnýjuð. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 31,9 millj

HAGAMELUR 43

BREKKUSTÍGUR 14

FISKISLÓÐ 45

FÁLKAGATA 14

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG
OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

FIM
MTUDAG

Glæsileg húseign í hjarta miðborgarinnar
Höfum fengið til sölumeðferðar mjög glæsilega heila húseign á þrem-
ur hæðum á afar eftirsóttum stað við Reykjavíkurtjörn. Eignin, sem er 
um 400,0 fermetrar að stærð, er upphaflega teiknuð sem einbýlishús 
en var öll endurnýjuð að innan og utan árið 2006 og á þeim tíma inn-
réttuð á afar vandaðan og smekklegan máta, sem skrifstofuhúsnæði. 

Tiltölulega auðvelt væri að breyta eigninni aftur í íbúðarhúsnæði. 
Lóðin er virkilega glæsileg með veggjum úr hoggnu grjóti, tyrfðum 

flötum, harðviðarverönd, fallegri lýsingu og tveimur sér bílastæðum. 

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG
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Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

SAFAMÝRI 49
108 REYKJAVÍK

 
Snyrtilega fimm herbergja hæð með sérinngang og 
bílskúr við Safamýri. Íbúðin skiptist í anddyri, fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi, stofu og borðstofu, eldhús 
og búr. Í kjallaranum er sameiginlegt þvottahús og 
sér geymsla. Góður bílskúr fylgir íbúðinni. Opið hús 
mánudaginn 12. des. milli kl. 17:15 - 17:45 V. 59,9 m.

GULLSMÁRI 5
201 KÓPAVOGUR

 
Falleg 80,9 fm þriggja herbergja íbúð á jarðhæð í fallegri 
lyftublokk í Smáranum. Lokaður sólpallur. Mjög stutt er 
í alla þjónustu s.s. þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara, 
Smáralindina og fl.  Opið hús mánudaginn 12. des. milli 
kl 17:15 og 17:45 V. 36,9 m.

LINDARGATA 28
101 REYKJAVÍK

 
Ný fullbúin 85,1 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhú-
si. Íbúðin skilast fullbúin með hágæða innréttingum frá 
GKS, flísar og harðparket á gólfi. Innbyggður ísskápur og 
uppþvottavél er í eldhúsi. Upplýsingar gefur Guðlaugur 
Ingi Guðlaugsson lögg.fasteignasali í síma 864-5464 eða 
gudlaugur@eignamidlun.is V. 49,7 m.

HOLTSVEGUR 39, 0303
210 GARÐABÆR

 
Íbúð 03.03 er 111,4 fm þriggja til fjögurra herbergja íbúð 
á þriðju hæð. Rúmgóðar svalir. Fallegar innréttingar frá 
Axis. Uppl. utan opnunartíma: Brynjar Þór Sumarliðason, 
s.896-1168 - brynjar@eignamidlun.is. / BSc viðskipta-
fræði og nemi til löggildingar fasteignasala. Hilmar Þór 
Hafsteinsson löggiltur fasteignasali, 824-9098 - hilmar@
eignamidlun.is V. 47,9 m. 

STAKKAHLÍÐ 17
105 REYKJAVÍK

 
Góð 3ja herbergja 118,5 fm. enda íbúð á 2. hæð/efstu í 
nýlegu húsi í hlíðunum ásamt tveimur rúmgóðum stæðum 
í lokaðri bílageymslu. Íbúðin skiptist í borðstofu/stofu, 
eldhús, tvö svefnherbergi, þvottaherbergi og baðher-
bergi. Vel staðsett íbúð í rótgrónu hverfi í hlíðunum. 
Stutt í Kringluna, Suðurver, Hlíðar- og Hamrahlíðaskóla. 
Afhending fljótlega eftir kaupsamning. V. 53,5 m.

EFSTALEITI 14
103 REYKJAVÍK

 
Glæsileg 157,9 fm íbúð á 4.hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við 
Efstaleiti 14 í Reykjavík. Íbúðinni fylgir stæði í bílageyms-
lu. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu (stofu/borðstofu), 
bókaherbergi, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, 
snyrtingu og forstofu. Sér geymsla fylgir í kjallara. Opið 
hús miðvikudaginn 14. des. milli kl. 12:15 og 12:45 Íbúð 
merkt 04-05. V. 59 m.

LUNDUR 86
200 KÓPAVOGUR

 
Mjög glæsileg og vönduð 4ra herbergja ca 160 fm íbúð 
á 6. hæð (efstu) við Lund nr. 86 í Kópavogi. Aðeins tvær 
íbúðir á hæðinni, stæði í bílageymslu og 27 fm svalir með 
opnanlegum svalalokunum að hluta. Vandaðar innrét-
tingar frá Brúnás, þrjú svefnherbergi og glæsileg stofa 
með fallegri borgar og sjávarsýn. Íbúðin snýr til suðurs, 
vesturs og norðurs og er laus til afhendingar.  
Nánari upplýsingar veitir Reynir Björnsson löggiltur 
fasteignasali og hagfræðingur í síma 895-8321 eða 
tölvupósti reynir@eignamidlun.is. V. 85,9 m 

LJÓSHEIMAR 8
104 REYKJAVÍK

 
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 101 fm endaíbúð á 
4. hæð í snyrtilegu og vinsælu lyftuhúsi. Vestursvalir.   
Góð og snyrtilega sameign. Húsvörður í húsinu. Lóðin er  
sérstaklega snyrtileg, hellulögð með lýsingu. Stutt er í 
alla helstu þjónustu s.s. Skeifuna, Glæsibæ, Laugardalinn 
og skóla.
Opið hús að mánud. 12 desember milli kl: 17:00 - 17:30 
V. 38,5 m.

KLETTAKÓR 1C
203 KÓPAVOGUR

 
Vel skipulögð og fallega innréttuð 177,7 fm 4 herbergja 
endaíbúð á 2. hæð við Klettakór 1C í Kópavogi. Eignin 
er með sérinngangi og stæði í bílageymslu. Glæsilegt 
útsýni er yfir Elliðavatn og til fjalla. Stórar vestur svalir. 
Utan opnunartíma gefur  Reynir Björnsson hagfræðin-
gur og  löggiltur fasteignasali 895-8321 eða reynir@
eignamidlun.is. V. 53,9 m.

NAUSTABRYGGJA 18
111 REYKJAVÍK

 
Mjög góð og vel skipulögð 103,5 fm 3ja herbergja íbúð 
á 2.hæð í álklæddu húsi við bryggjuna. Merkt stæði 
fylgir í lokaðri bílgeymslu. Vandað hús byggt af ÍAV. 
Sérsmíðaðar innréttingar.  Íbúðin getur verið laus 
fljótlega. V. 46 m.

KRÍUHÓLAR 4
111 REYKJAVÍK

 
Vel skipulögð 121 fm fimm herbergja íbúð á annarri hæð 
í álklæddu lyftuhúsi við Kríuhóla 4 í Reykjavík. Íbúðin er 
laus við kaupsamning. Nánari upplýsingar um eignina 
gefur Hilmar Þór Hafsteinsson löggildur fasteignasali s. 
824-9098 eða hilmar@eignamidlun.is V. 32,9 m.

NAUSTABRYGGJA 4
110 REYKJAVÍK

 
Vel staðsett og skipulögð 128,3 fm 4 herbergja íbúð á 
1. hæð í fjölbýli við Naustabryggju, 110 Reykjavík, sem 
innréttuð er sem tvær íbúðir. Stæði í lokaðri bílageymslu 
fylgir. Nánari upplýsingar veitir Andri Guðlaugsson lögg. 
fasteignasali s. 662-2705 / andri@eignamidlun.is  
V. 56,9 m.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Glæsileg og vel staðsett 4ra herbergja 124,6 fm neðri sérhæð við Lækjarvað í Reykjavík. Björt stofa og 
borðstofa með útgangi út á rúmgóða verönd með skjólveggjum. Sérinngangur, verönd og sér garður til 
suðvesturs. Opið hús mánudaginn 12. des. milli kl. 17:15 og 17:45. V. 47,9 m.

5 herbergja 173,4 fm íbúð á 7. hæð í nýlegu glæsilegu lyftuhúsi við Mánatún 9 í Reykjavík. Tvö stæði í 
bílageymslu fylgja íbúðinni. Þrennar svalir með miklu útsýni. Nánari upplýsingar veitir Andri Guðlaugs-
son lögg. fasteignasali í síma 662-2705 eða á andri@eignamidlun.is V. 94,9 m.

LÆKJARVAÐ 19, 110 REYKJAVÍK

MÁNATÚN (ÍBÚÐ 704) 9, 105 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS
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Laugar í Sælingsdal
Ferðaþjónustuþorp til sölu

Til sölu eru fasteignir sem seldar verða í einu lagi. 
Eignirnar eru samtals að stærð 4.925,2 fm og skiptast þannig:
Laugar-Hótel 
1.075,5 fm hótelbygging með 20 fullbúnum hótelherbergjum, 
móttöku og fundarsal. 
Laugar-Skóli
2.019 fm skólabygging með 26 herbergjum, flest með handlaug. 
Baðherbergi, sturtuaðstaða og geymslur. Fullbúið eldhús, 
stór matsalur og salur.
Laugar- íþróttamiðstöð og sundlaug
1365,5 fm íþróttahús með sviði og stúku, búningsaðstaða og sundlaug.
Fjögur einbýlishús fylgja eignunum
Laugaland, einbýlishús á einni hæð, 111,6 fm, byggt 1967
Laugasel, einbýlishús á einni hæð,156,8 fm, byggt 1969 
Laugavellir, einbýlishús á einni hæð, 126,0 fm, byggt 1980 
Laugafell, einbýlishús á tveimur hæðum, 97,7 fm, byggt 1953 
Tjaldsvæði
Tjaldstæði með salernisaðstöðu, vöskum og borðum. 
Samningur um rekstur tjaldsvæði verður gerður við kaupendur.

Möguleiki er á því að bæta tugum herbergja við núverandi fjölda. 
Staðsetningin er einstök og bíður upp á fjöldamörg tækifæri. 
· Ásett verð er 530 milljónir

EINSTAKT
TÆKIFÆRI Í 

FERÐAÞJÓNUSTU

Kjartan Hallgeirsson 

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093

Andri Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

andri@eignamidlun.is

662 2705

Sverrir Kristinsson

Löggiltur fasteignasali 

sverrir@eignamidlun.is

861 8514

Nánari 
upplýsingar á 

eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
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Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

SAFAMÝRI 49
108 REYKJAVÍK

 
Snyrtilega fimm herbergja hæð með sérinngang og 
bílskúr við Safamýri. Íbúðin skiptist í anddyri, fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi, stofu og borðstofu, eldhús 
og búr. Í kjallaranum er sameiginlegt þvottahús og 
sér geymsla. Góður bílskúr fylgir íbúðinni. Opið hús 
mánudaginn 12. des. milli kl. 17:15 - 17:45 V. 59,9 m.

GULLSMÁRI 5
201 KÓPAVOGUR

 
Falleg 80,9 fm þriggja herbergja íbúð á jarðhæð í fallegri 
lyftublokk í Smáranum. Lokaður sólpallur. Mjög stutt er 
í alla þjónustu s.s. þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara, 
Smáralindina og fl.  Opið hús mánudaginn 12. des. milli 
kl 17:15 og 17:45 V. 36,9 m.

LINDARGATA 28
101 REYKJAVÍK

 
Ný fullbúin 85,1 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhú-
si. Íbúðin skilast fullbúin með hágæða innréttingum frá 
GKS, flísar og harðparket á gólfi. Innbyggður ísskápur og 
uppþvottavél er í eldhúsi. Upplýsingar gefur Guðlaugur 
Ingi Guðlaugsson lögg.fasteignasali í síma 864-5464 eða 
gudlaugur@eignamidlun.is V. 49,7 m.

HOLTSVEGUR 39, 0303
210 GARÐABÆR

 
Íbúð 03.03 er 111,4 fm þriggja til fjögurra herbergja íbúð 
á þriðju hæð. Rúmgóðar svalir. Fallegar innréttingar frá 
Axis. Uppl. utan opnunartíma: Brynjar Þór Sumarliðason, 
s.896-1168 - brynjar@eignamidlun.is. / BSc viðskipta-
fræði og nemi til löggildingar fasteignasala. Hilmar Þór 
Hafsteinsson löggiltur fasteignasali, 824-9098 - hilmar@
eignamidlun.is V. 47,9 m. 

STAKKAHLÍÐ 17
105 REYKJAVÍK

 
Góð 3ja herbergja 118,5 fm. enda íbúð á 2. hæð/efstu í 
nýlegu húsi í hlíðunum ásamt tveimur rúmgóðum stæðum 
í lokaðri bílageymslu. Íbúðin skiptist í borðstofu/stofu, 
eldhús, tvö svefnherbergi, þvottaherbergi og baðher-
bergi. Vel staðsett íbúð í rótgrónu hverfi í hlíðunum. 
Stutt í Kringluna, Suðurver, Hlíðar- og Hamrahlíðaskóla. 
Afhending fljótlega eftir kaupsamning. V. 53,5 m.

EFSTALEITI 14
103 REYKJAVÍK

 
Glæsileg 157,9 fm íbúð á 4.hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við 
Efstaleiti 14 í Reykjavík. Íbúðinni fylgir stæði í bílageyms-
lu. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu (stofu/borðstofu), 
bókaherbergi, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, 
snyrtingu og forstofu. Sér geymsla fylgir í kjallara. Opið 
hús miðvikudaginn 14. des. milli kl. 12:15 og 12:45 Íbúð 
merkt 04-05. V. 59 m.

LUNDUR 86
200 KÓPAVOGUR

 
Mjög glæsileg og vönduð 4ra herbergja ca 160 fm íbúð 
á 6. hæð (efstu) við Lund nr. 86 í Kópavogi. Aðeins tvær 
íbúðir á hæðinni, stæði í bílageymslu og 27 fm svalir með 
opnanlegum svalalokunum að hluta. Vandaðar innrét-
tingar frá Brúnás, þrjú svefnherbergi og glæsileg stofa 
með fallegri borgar og sjávarsýn. Íbúðin snýr til suðurs, 
vesturs og norðurs og er laus til afhendingar.  
Nánari upplýsingar veitir Reynir Björnsson löggiltur 
fasteignasali og hagfræðingur í síma 895-8321 eða 
tölvupósti reynir@eignamidlun.is. V. 85,9 m 

LJÓSHEIMAR 8
104 REYKJAVÍK

 
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 101 fm endaíbúð á 
4. hæð í snyrtilegu og vinsælu lyftuhúsi. Vestursvalir.   
Góð og snyrtilega sameign. Húsvörður í húsinu. Lóðin er  
sérstaklega snyrtileg, hellulögð með lýsingu. Stutt er í 
alla helstu þjónustu s.s. Skeifuna, Glæsibæ, Laugardalinn 
og skóla.
Opið hús að mánud. 12 desember milli kl: 17:00 - 17:30 
V. 38,5 m.

KLETTAKÓR 1C
203 KÓPAVOGUR

 
Vel skipulögð og fallega innréttuð 177,7 fm 4 herbergja 
endaíbúð á 2. hæð við Klettakór 1C í Kópavogi. Eignin 
er með sérinngangi og stæði í bílageymslu. Glæsilegt 
útsýni er yfir Elliðavatn og til fjalla. Stórar vestur svalir. 
Utan opnunartíma gefur  Reynir Björnsson hagfræðin-
gur og  löggiltur fasteignasali 895-8321 eða reynir@
eignamidlun.is. V. 53,9 m.

NAUSTABRYGGJA 18
111 REYKJAVÍK

 
Mjög góð og vel skipulögð 103,5 fm 3ja herbergja íbúð 
á 2.hæð í álklæddu húsi við bryggjuna. Merkt stæði 
fylgir í lokaðri bílgeymslu. Vandað hús byggt af ÍAV. 
Sérsmíðaðar innréttingar.  Íbúðin getur verið laus 
fljótlega. V. 46 m.

KRÍUHÓLAR 4
111 REYKJAVÍK

 
Vel skipulögð 121 fm fimm herbergja íbúð á annarri hæð 
í álklæddu lyftuhúsi við Kríuhóla 4 í Reykjavík. Íbúðin er 
laus við kaupsamning. Nánari upplýsingar um eignina 
gefur Hilmar Þór Hafsteinsson löggildur fasteignasali s. 
824-9098 eða hilmar@eignamidlun.is V. 32,9 m.

NAUSTABRYGGJA 4
110 REYKJAVÍK

 
Vel staðsett og skipulögð 128,3 fm 4 herbergja íbúð á 
1. hæð í fjölbýli við Naustabryggju, 110 Reykjavík, sem 
innréttuð er sem tvær íbúðir. Stæði í lokaðri bílageymslu 
fylgir. Nánari upplýsingar veitir Andri Guðlaugsson lögg. 
fasteignasali s. 662-2705 / andri@eignamidlun.is  
V. 56,9 m.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Glæsileg og vel staðsett 4ra herbergja 124,6 fm neðri sérhæð við Lækjarvað í Reykjavík. Björt stofa og 
borðstofa með útgangi út á rúmgóða verönd með skjólveggjum. Sérinngangur, verönd og sér garður til 
suðvesturs. Opið hús mánudaginn 12. des. milli kl. 17:15 og 17:45. V. 47,9 m.

5 herbergja 173,4 fm íbúð á 7. hæð í nýlegu glæsilegu lyftuhúsi við Mánatún 9 í Reykjavík. Tvö stæði í 
bílageymslu fylgja íbúðinni. Þrennar svalir með miklu útsýni. Nánari upplýsingar veitir Andri Guðlaugs-
son lögg. fasteignasali í síma 662-2705 eða á andri@eignamidlun.is V. 94,9 m.

LÆKJARVAÐ 19, 110 REYKJAVÍK

MÁNATÚN (ÍBÚÐ 704) 9, 105 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

Sala fasteigna frá

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

Laugar í Sælingsdal
Ferðaþjónustuþorp til sölu

Til sölu eru fasteignir sem seldar verða í einu lagi. 
Eignirnar eru samtals að stærð 4.925,2 fm og skiptast þannig:
Laugar-Hótel 
1.075,5 fm hótelbygging með 20 fullbúnum hótelherbergjum, 
móttöku og fundarsal. 
Laugar-Skóli
2.019 fm skólabygging með 26 herbergjum, flest með handlaug. 
Baðherbergi, sturtuaðstaða og geymslur. Fullbúið eldhús, 
stór matsalur og salur.
Laugar- íþróttamiðstöð og sundlaug
1365,5 fm íþróttahús með sviði og stúku, búningsaðstaða og sundlaug.
Fjögur einbýlishús fylgja eignunum
Laugaland, einbýlishús á einni hæð, 111,6 fm, byggt 1967
Laugasel, einbýlishús á einni hæð,156,8 fm, byggt 1969 
Laugavellir, einbýlishús á einni hæð, 126,0 fm, byggt 1980 
Laugafell, einbýlishús á tveimur hæðum, 97,7 fm, byggt 1953 
Tjaldsvæði
Tjaldstæði með salernisaðstöðu, vöskum og borðum. 
Samningur um rekstur tjaldsvæði verður gerður við kaupendur.

Möguleiki er á því að bæta tugum herbergja við núverandi fjölda. 
Staðsetningin er einstök og bíður upp á fjöldamörg tækifæri. 
· Ásett verð er 530 milljónir

EINSTAKT
TÆKIFÆRI Í 

FERÐAÞJÓNUSTU

Kjartan Hallgeirsson 

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093

Andri Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

andri@eignamidlun.is

662 2705

Sverrir Kristinsson

Löggiltur fasteignasali 

sverrir@eignamidlun.is

861 8514

Nánari 
upplýsingar á 

eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA



Endaíbúð á fyrstu hæð að stærð 124 fm 

með 49,2 fm sérafnotarétti á lóð 

Vandaður frágangur, eikar innréttingar 

ásamt gólfefnum 

Einstök staðsetning við sjávarsíðuna

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegt sumarhús á útsýnisstað við Úlfljótsvatn.
Stærð 205,2 fm á 10.291 fm eignarlóð. Húsið skiptið 
í 127,6 fm hæð og 77,6 fm kjallara með 2.10 lofthæð.
Húsið er timbur, byggt á staðnum en kjallari er 
staðsteyptur. Umleikis húsið eru 200 fm af pöllum 
með skjólgirðingum á steyptum sökklum, stór heitur 
SPA pottur. Einstakt útsýni og mikil náttúrufegurð 
á þessu fallega svæði

Brekkur 10

Verð : 54,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Rúmgóð og mikið endurnýjuð 

122 fm 5 herb 

Frábær staðsetning 

3-4 svefnherbergi 

Þvottahús innan íbúðar

Hjarðarhagi 26

Verð : 51,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 02307

Glæsilegt og nýlegt 180 fm parhús 

Þrjú góð svefnherbergi og tvö baðherbergi 

Stórar stofur og fallegt útsýni 

Stórar svalir í vestur 

Lindarbraut 22b  

Verð : 79,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 02307

Glæsilegt 182,4 fm ósvikið penthouse á 
8. og efstu hæð með frábæru útsýni
Lyftan gengur beint upp í þakíbúðina sem 
nær yfir alla hæðina
Þaksvalir og suðursvalir úr hjónaherbergi
Tilbúið til innréttinga, einstakt tækifæri til að hanna 
glæsieign eftir sínu höfði. Tvö stæði í bílageymslu

Vatnsstígur 14

Verð :149,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Lúxus penthouse

Frábærlega staðsett parhús á Seltjarnarnesi. 
Sjávarútsýni og alveg við grænt svæði á holtinu 
135,6 fm auk geymslulofts í bílskúr. 
Bílskúr með mikilli lofthæð og gönguhurð 
og glugga að garði. 
Tvö svefnherbergi, en þrjú skv. teikningu.
Opin björt stofa. Gott þvottahús. Falleg aðkoma

Kirkjubraut 

Verð : 74,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

.  

Lambasel 30

Verð : 74,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.des. kl.18:00-18:30

Fallegt einbýli á einni hæð 

Stærð 182,4 fm með bílskúr 

Hús byggt árið 2006 

Verönd með heitum potti 

Góð staðsetning 

.  

Kvisthagi 10

Verð : 64,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 14.des. kl.16:30-17:30

Falleg hæð í Vesturbænum - 3 svefnherbergi

Tvennar svalir 

Fallegt eldhús með góðum tækjum

Vel við haldið að utan sem innan

.

Laugarnesvegur 106

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.des. kl.18:00-18:30

Fjögurra herbergja 

Stærð 91,2 fm 

Mikið endurnýjuð íbúð 

Frábær staðsetning

.

Eyrarholt 5 

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
þriðjudaginn 13.des. kl.18:00-18:30

106,5 fm - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 

Suðursvalir 

3 svefnherbergi 

Snyrtileg sameign

.  

Blönduhlíð 6

Verð : 16,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.des. kl.17:00-17:45

Falleg 27 fm ósamþykkt studio íbúð í kjallara 
Góð staðsetning í Hlíðunum 
Hefur verið að fullu endurnýjuð að innan með 
nýjum innréttingum, gólfefnum og lýsingu 
Tvær sérgeymslur fylgja
Hlutdeild í sameiginlegu baðherbergi og 
þvottaherbergi í kjallara

Tvær skrifstofur á 4 og 5 hæð til útleigu

Alls 211 fm í þessu fallega húsi í miðbænum

Lyfta er í húsinu

Eldhúsaðstaða og snyrting fylgir hvoru rými

Laust frá áramótum

Austurstræti

Leiga
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Laus strax

Fallegt einbýli á tveimur fastanúmerum
Samtals stærð 331,8 fm. Efri hæðin og bílskúr er 
skráð 261,2 fm. Neðri hæðin er skráð 70,6 fm og er 
með sérinngangi. Stór og góður suður pallur, afgirtur.
Göngustígur úr götunni í Elliðaárdalinn. Stutt á stofn-
braut og stutt í alla þjónustu. Húsið stendur ofan 
götu og er þaðan mikið útsýni yfir Faxaflóann.

Erluhólar 2

Verð : 78,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Fyrir borgara +55 

Raðhús að stærð 253,5 fm 

Húsið er hæð, ris og kjallari 

Séríbúð í kjallara Innbyggður bílskúr 

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu 

Helgubraut 19 

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

2ja herbergja íbúð 

Efsta hæðin í 3ja hæða húsi 

Endurnýjuð að hluta 

Húsið í góðu ásigkomulag

Hringbraut 111

Verð : 28,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einbýlishús skráð hjá FMR 347,0 fm.
Tvílyft hús, þar sem hver fm er vel nýttur 
í björtum fallegum rýmum. Tvöfaldur bílskúr að 
stærð 63,6 fm með 3 m lofthæð. Svalir út úr öllum 
svefnherbergjum. Upphitað plan út í götu / Útsýni
Auka íbúð, 2ja herbergja með sérinngangi
Vinsæl staðsetning, gott viðhald

Marargrund 4

Verð : 98,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Lúxusíbúð á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm.
Vandað til vinnu, hönnunar og efnisvals. 
Glæsilegt stórt opið eldhús. Fallegar stofur með miklu 
útsýni allan hringinn. Svefnherbergin útaf fyrir sig með 
baðherbergjum. Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn 
Sérhönnuð lýsing. Stæði í lokaðri bílageymslu.

Perlukór 1C

Verð : 89,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

3-4ja herbergja 113,7 fm íbúð, á 4. hæð 

Lyftuhús

Rúmgott stæði í bílahúsi 

Yfirbyggðar flísalagðir svalir

Háholt 16

Tilboð
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg, björt og vel staðsett fimm herbergja 

íbúð á annarri hæð við Dalbraut í Reykjavík

Íbúðin er 184,7 fm

Bjartur og rúmgóður 62,6 fm sólskáli

Auðvelt að fjölga herbergjum

 Dalbraut 3

Verð : 57,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s.822 02307

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur  865 4120

Rúmgóð og vel skipulögð  

122 fm 5 herbergja

Nýlegt eldhús og endurnýja bað

Þrjú rúmgóð svefnherbergi

Stórar stofur

Framnesvegur

Verð : 49,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s.822 02307

Nánari upplýsingar:

Í síma 822 02307

Vel staðsett og glæsilegt gistiheimili / heimagisting 
í Reykjanesbæ. Eignin er skráð 213,7 fm en töluvert 
er af óskráðum fermetrum, ma í risi og kjallara 
Sex svefnherbergi eru í húsinu. Glæsileg lóð með 
fallegum gróðri, heitum potti og afgirtri verönd. 
Framúrskarandi einkunn á Bookingcom og 
Tripadvisor og því fylgir eigninni mikil viðskiptavild.

 Sjávargata 28

Verð : 61,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Snyrtilegt atvinnuhúsnæði á 

2. hæð efst á Hverfisgötu

Eignin er 111 fm

Staðsett á horni Hverfisgötu og Snorrabrautar

Gott aðgengi og bílastæði

Hverfisgata 105

Verð : 32,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Viðskiptatækifæri!

Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð 

Stærð 166,6 fm 

Góð lofthæð 

Frábær staðsetning 

Síðumúli 

Verð : 29,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Tveggja herbergja sérbýli í miðbæ Reykjavíkur

Alls 39,3 fm að stærð

Endurnýjað eldhús og baðherbergi

Björt og mjög vel skipulögð

Vesturgata

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Stórglæsilegar lúxusíbúðir í einstökum 
endurgerðum fjölbýlum
Í hvoru húsi eru 5 íbúðir frá 2ja-3ja herb.
Stæði í bílgeymslu fylgir hverri íbúð
Sérhannaðar innréttingar
Íbúðirnar skilast fullbúnar og eru 
tilbúnar til afhendingar

Laugavegur 17-19

Verð frá: 64,6 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Falleg 143,2 fm íbúð m sérinngang

Jarðhæð og kjallari Mikil lofthæð á efri hæð 

Þrjú svefnherbergi

Aðgangur að sameiginlegum bakgarði

Leyfi fyrir rekstur skammtímaleigu

Ægisgata

Verð : 62,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Hamraborg 1-3
200 Kópavogur

Góða 267,8 fm skrifstofuhæð 
í fallegu og endurnýjuðu húsi 

Um er að ræða alla hæðina 
og eignin skráð 267,8 fm 

Eignin er öll í leigu með 
hefðbundnum uppsagarfresti

 

64,9 milljónirVerð :

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Nýjar íbúðir afhendast haustið 2017 
Góður fjárfestingakostur á verðlagi í dag 
Góðar stærðir, fm nýtast vel 
Frábær staðsetning 
greiðslukjör: 20% við samning, 
30% við fokheldi oft lán, 50% við afhendingu

Mánatún 1 

Verð frá: 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum 

Aðskilinn studioíbúð á baklóð 

Tvöfaldur flísalagður bílskúr 

Samtals er fasteignin 163 fm að stærð 

Mikið endurnýjuð

Hörpugata

Verð : 72,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Garðatorg 2 B íbúð 106 vönduð og vel skipulögð ný 
3ja herbergja íbúð byggð af ÞG verk. 
Frábær staðsetning alveg við skemmtilegar 
sérverslanir, huggulegan veitingastað og fjölbreytta 
þjónustu. 119,2 fm auk stæðis í bílageymslu. 
Glæsileg hjónasvíta með baðherbergi og opnu. 
fataherbergi Rúmgóðar stofur og gott barnaherbergi.

Garðatorg 2B

Verð : 57,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali s.773 6000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 
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569 7000
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

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

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

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Endaíbúð á fyrstu hæð að stærð 124 fm 

með 49,2 fm sérafnotarétti á lóð 

Vandaður frágangur, eikar innréttingar 

ásamt gólfefnum 

Einstök staðsetning við sjávarsíðuna

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegt sumarhús á útsýnisstað við Úlfljótsvatn.
Stærð 205,2 fm á 10.291 fm eignarlóð. Húsið skiptið 
í 127,6 fm hæð og 77,6 fm kjallara með 2.10 lofthæð.
Húsið er timbur, byggt á staðnum en kjallari er 
staðsteyptur. Umleikis húsið eru 200 fm af pöllum 
með skjólgirðingum á steyptum sökklum, stór heitur 
SPA pottur. Einstakt útsýni og mikil náttúrufegurð 
á þessu fallega svæði

Brekkur 10

Verð : 54,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Rúmgóð og mikið endurnýjuð 

122 fm 5 herb 

Frábær staðsetning 

3-4 svefnherbergi 

Þvottahús innan íbúðar

Hjarðarhagi 26

Verð : 51,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 02307

Glæsilegt og nýlegt 180 fm parhús 

Þrjú góð svefnherbergi og tvö baðherbergi 

Stórar stofur og fallegt útsýni 

Stórar svalir í vestur 

Lindarbraut 22b  

Verð : 79,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 02307

Glæsilegt 182,4 fm ósvikið penthouse á 
8. og efstu hæð með frábæru útsýni
Lyftan gengur beint upp í þakíbúðina sem 
nær yfir alla hæðina
Þaksvalir og suðursvalir úr hjónaherbergi
Tilbúið til innréttinga, einstakt tækifæri til að hanna 
glæsieign eftir sínu höfði. Tvö stæði í bílageymslu

Vatnsstígur 14

Verð :149,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Lúxus penthouse

Frábærlega staðsett parhús á Seltjarnarnesi. 
Sjávarútsýni og alveg við grænt svæði á holtinu 
135,6 fm auk geymslulofts í bílskúr. 
Bílskúr með mikilli lofthæð og gönguhurð 
og glugga að garði. 
Tvö svefnherbergi, en þrjú skv. teikningu.
Opin björt stofa. Gott þvottahús. Falleg aðkoma

Kirkjubraut 

Verð : 74,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

.  

Lambasel 30

Verð : 74,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.des. kl.18:00-18:30

Fallegt einbýli á einni hæð 

Stærð 182,4 fm með bílskúr 

Hús byggt árið 2006 

Verönd með heitum potti 

Góð staðsetning 

.  

Kvisthagi 10

Verð : 64,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 14.des. kl.16:30-17:30

Falleg hæð í Vesturbænum - 3 svefnherbergi

Tvennar svalir 

Fallegt eldhús með góðum tækjum

Vel við haldið að utan sem innan

.

Laugarnesvegur 106

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.des. kl.18:00-18:30

Fjögurra herbergja 

Stærð 91,2 fm 

Mikið endurnýjuð íbúð 

Frábær staðsetning

.

Eyrarholt 5 

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
þriðjudaginn 13.des. kl.18:00-18:30

106,5 fm - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 

Suðursvalir 

3 svefnherbergi 

Snyrtileg sameign

.  

Blönduhlíð 6

Verð : 16,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.des. kl.17:00-17:45

Falleg 27 fm ósamþykkt studio íbúð í kjallara 
Góð staðsetning í Hlíðunum 
Hefur verið að fullu endurnýjuð að innan með 
nýjum innréttingum, gólfefnum og lýsingu 
Tvær sérgeymslur fylgja
Hlutdeild í sameiginlegu baðherbergi og 
þvottaherbergi í kjallara

Tvær skrifstofur á 4 og 5 hæð til útleigu

Alls 211 fm í þessu fallega húsi í miðbænum

Lyfta er í húsinu

Eldhúsaðstaða og snyrting fylgir hvoru rými

Laust frá áramótum

Austurstræti

Leiga
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Laus strax

Fallegt einbýli á tveimur fastanúmerum
Samtals stærð 331,8 fm. Efri hæðin og bílskúr er 
skráð 261,2 fm. Neðri hæðin er skráð 70,6 fm og er 
með sérinngangi. Stór og góður suður pallur, afgirtur.
Göngustígur úr götunni í Elliðaárdalinn. Stutt á stofn-
braut og stutt í alla þjónustu. Húsið stendur ofan 
götu og er þaðan mikið útsýni yfir Faxaflóann.

Erluhólar 2

Verð : 78,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Fyrir borgara +55 

Raðhús að stærð 253,5 fm 

Húsið er hæð, ris og kjallari 

Séríbúð í kjallara Innbyggður bílskúr 

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu 

Helgubraut 19 

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

2ja herbergja íbúð 

Efsta hæðin í 3ja hæða húsi 

Endurnýjuð að hluta 

Húsið í góðu ásigkomulag

Hringbraut 111

Verð : 28,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einbýlishús skráð hjá FMR 347,0 fm.
Tvílyft hús, þar sem hver fm er vel nýttur 
í björtum fallegum rýmum. Tvöfaldur bílskúr að 
stærð 63,6 fm með 3 m lofthæð. Svalir út úr öllum 
svefnherbergjum. Upphitað plan út í götu / Útsýni
Auka íbúð, 2ja herbergja með sérinngangi
Vinsæl staðsetning, gott viðhald

Marargrund 4

Verð : 98,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Lúxusíbúð á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm.
Vandað til vinnu, hönnunar og efnisvals. 
Glæsilegt stórt opið eldhús. Fallegar stofur með miklu 
útsýni allan hringinn. Svefnherbergin útaf fyrir sig með 
baðherbergjum. Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn 
Sérhönnuð lýsing. Stæði í lokaðri bílageymslu.

Perlukór 1C

Verð : 89,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

3-4ja herbergja 113,7 fm íbúð, á 4. hæð 

Lyftuhús

Rúmgott stæði í bílahúsi 

Yfirbyggðar flísalagðir svalir

Háholt 16

Tilboð
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg, björt og vel staðsett fimm herbergja 

íbúð á annarri hæð við Dalbraut í Reykjavík

Íbúðin er 184,7 fm

Bjartur og rúmgóður 62,6 fm sólskáli

Auðvelt að fjölga herbergjum

 Dalbraut 3

Verð : 57,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s.822 02307

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur  865 4120

Rúmgóð og vel skipulögð  

122 fm 5 herbergja

Nýlegt eldhús og endurnýja bað

Þrjú rúmgóð svefnherbergi

Stórar stofur

Framnesvegur

Verð : 49,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s.822 02307

Nánari upplýsingar:

Í síma 822 02307

Vel staðsett og glæsilegt gistiheimili / heimagisting 
í Reykjanesbæ. Eignin er skráð 213,7 fm en töluvert 
er af óskráðum fermetrum, ma í risi og kjallara 
Sex svefnherbergi eru í húsinu. Glæsileg lóð með 
fallegum gróðri, heitum potti og afgirtri verönd. 
Framúrskarandi einkunn á Bookingcom og 
Tripadvisor og því fylgir eigninni mikil viðskiptavild.

 Sjávargata 28

Verð : 61,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Snyrtilegt atvinnuhúsnæði á 

2. hæð efst á Hverfisgötu

Eignin er 111 fm

Staðsett á horni Hverfisgötu og Snorrabrautar

Gott aðgengi og bílastæði

Hverfisgata 105

Verð : 32,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Viðskiptatækifæri!

Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð 

Stærð 166,6 fm 

Góð lofthæð 

Frábær staðsetning 

Síðumúli 

Verð : 29,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Tveggja herbergja sérbýli í miðbæ Reykjavíkur

Alls 39,3 fm að stærð

Endurnýjað eldhús og baðherbergi

Björt og mjög vel skipulögð

Vesturgata

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Stórglæsilegar lúxusíbúðir í einstökum 
endurgerðum fjölbýlum
Í hvoru húsi eru 5 íbúðir frá 2ja-3ja herb.
Stæði í bílgeymslu fylgir hverri íbúð
Sérhannaðar innréttingar
Íbúðirnar skilast fullbúnar og eru 
tilbúnar til afhendingar

Laugavegur 17-19

Verð frá: 64,6 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Falleg 143,2 fm íbúð m sérinngang

Jarðhæð og kjallari Mikil lofthæð á efri hæð 

Þrjú svefnherbergi

Aðgangur að sameiginlegum bakgarði

Leyfi fyrir rekstur skammtímaleigu

Ægisgata

Verð : 62,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Hamraborg 1-3
200 Kópavogur

Góða 267,8 fm skrifstofuhæð 
í fallegu og endurnýjuðu húsi 

Um er að ræða alla hæðina 
og eignin skráð 267,8 fm 

Eignin er öll í leigu með 
hefðbundnum uppsagarfresti

 

64,9 milljónirVerð :

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Nýjar íbúðir afhendast haustið 2017 
Góður fjárfestingakostur á verðlagi í dag 
Góðar stærðir, fm nýtast vel 
Frábær staðsetning 
greiðslukjör: 20% við samning, 
30% við fokheldi oft lán, 50% við afhendingu

Mánatún 1 

Verð frá: 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum 

Aðskilinn studioíbúð á baklóð 

Tvöfaldur flísalagður bílskúr 

Samtals er fasteignin 163 fm að stærð 

Mikið endurnýjuð

Hörpugata

Verð : 72,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Garðatorg 2 B íbúð 106 vönduð og vel skipulögð ný 
3ja herbergja íbúð byggð af ÞG verk. 
Frábær staðsetning alveg við skemmtilegar 
sérverslanir, huggulegan veitingastað og fjölbreytta 
þjónustu. 119,2 fm auk stæðis í bílageymslu. 
Glæsileg hjónasvíta með baðherbergi og opnu. 
fataherbergi Rúmgóðar stofur og gott barnaherbergi.

Garðatorg 2B

Verð : 57,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali s.773 6000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 
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569 7000
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

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

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

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Gleðileg Jól

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
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS mánudaginn 12 .des. kl. 17.30-18.00 

Þórðarsveigur 13   113 Reykjavík 43.500.000

Falleg, björt  og mjög vel skipulögð íbúð á þriðju og efstu hæð 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í Grafarholtinu í Reykjavík þar 
sem örstutt er út í fallega náttúru, skóla og leikskóla. Um er að 
ræða eign sem er skráð 126,5fm. Í íbúðinni eru fjögur góð svefn-
herbergi, sjónvarpshol, þvottaherbergi  og tvennar svalir. Inn-
réttingar eru úr eik og gólfefni parket og flísar. Frábær fjölskyldu-
eign með fjórum herbergjum.   
  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5    Stærð: 126,5 m2  

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Andarhvarf 5    231 Kópavogi 97.000.000

Glæsilegt einbýlishús  með innbyggðum bílskúr og tveggja 
herbergja aukaíbúð á jarðhæð. Eignin er skráð 330,1 fm. þar af 
er bílskúr 45,6 fm og aukaíbúðin ca 35-40. Stórkostlegt útsýni er 
yfir Elliðavatn, mikil lofthæð og innbyggð lýsing er í loftum. Tveir 
fallegir arnar eru í húsinu og  sérsmíðaðar innréttingar teiknaðar 
af Guðrúnu Atladóttur innanhúsarkitekt. Parket og  flísar eru á 
gólfum og hnotuviður er í innréttingum og hurðum.  
  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 8    Stærð: 330,1 m2  

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Holtsvegur 51    210 Garðabæ 53.900.000

Falleg og rúmgóð  4ra herbergja íbúð með 27,4 fm sérgeymslu 
með sérinngangi frá bílastæði sem bíður á mikla möguleika. 
Íbúðin er fullbúin með gólfefnum. Eignin er ný og hefur ekki verið 
búið í henni áður. Íbúðin sjálf er skráð 126,6 fm og er með þremur 
mjög góðum svefnherbergjum, sér þvottahúsi innan íbúðar, góðu 
baðherbergi með glugga, gestasalerni og alrými sem rúmar eld-
hús og stofu (ekki er alveg opið milli eldhúss og stofu).   
  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3    Stærð: 85,1 m2  

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. des. Kl 17:30-18:00

Langalína 14   210 Garðabær 53.800.000

Glæsilega 3ja herbergja íbúð 2. hæð í lyftuhúsi við Löngulínu 14 í Garðabæ. Stæði 
í bílakjallara fylgir. Eignin nýtur einstaks útsýnis. Húsið stendur við hafflötinn og er 
því í nánum tengslum við sjóinn, fuglalíf og náttúru. Sjálandshverfið er sérstaklega 
vel staðsett og öll þjónusta í næsta nágrenni. Nýr grunnskóli og leikskóli og sérgerð 
ylströnd eru í hverfinu. Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3      Stærð: 129 m2        Bílageymsla

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Lindargata 28   101 Reykjavík 49.700.000

Frábært tækifæri til að eignast nýja íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Aðeins ein íbúð eftir 
í húsinu. Glæsileg fullbúin íbúð með gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél og hágæða 
innréttingum frá GKS. Suðursvalir og fallegt lyftuhús.  Hagnýtt skipulag og nútí-
maleg hönnun. Stutt í alla þjónustu. Eignin er laus við kaupsamning.  Sjón er sögu 
ríkari! Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3    Stærð: 85,1 m2  

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. des. kl: 17.30-18.00

Norðurbakki 25a    220 Hafnarfirði 59.900.000

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 4.hæð í góðu lyftuhúsi alveg við sjóinn. 
Íbúðin er endaíbúð og snýr hún út á sjóinn og er einstaklega glæsilegt óhindrað 
sjávarútsýni út frá stofunni, eldhúsinu og af svölunum. Svalirnar eru yfirbyggðar. 
Baðherbergið er með sturtuklefa og baðkari.  
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 122 m2       Bílageymsa

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. des. kl.17:30-18:00

Grímshagi 7    107 Reykjavík 74.900.000

Falleg og vel skipulögð sérhæð ásamt bílskúr á vinsælum stað í vesturbænum. 
Svefnherb eru 4 og tvær gæsilegar stofur, baðherb og gestasalerni, rúmgott eldhús 
með þvottahúsi og búri innaf, stórar flísalagðar s-svalir. Eignin er með sérinngangi 
staðsett innst í götu og stórt opið svæði með sparkvelli og leikaðstöðu við bak-
garðinn. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 199,4 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í 520-9595

Naustabryggja 31-33  110 Reykjavík

Ný íbúð, merkt: 104, skilast fullbúin, með gólfefnum, uppþvottavél og ísskáp.
Um er að ræða 4ra herbergja íbúð á jarðhæð, auk stæði í bílageymslu. Alls er
íbúðin 108,3fm, þar af er geymsla í sameign 10,0fm. Skiptist í forstofu, þvotta-
herb.,baðherb., eldhús, borðstofu/stofu, og 3 góð svefnherb. 
Allar nánari upplýsingar, hjá sölumönnum TORG í síma 520 9595

Herbergi: 4     Stærð: 108,3 m2 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Strandvegur 23      210 Garðabæ 52.900.000

EINSTÖK ÍBÚÐ með óhindruðu sjávarútsýni.  Einstaklega vel staðsett 3ja herbergja 
íbúð ásamt stæði í lokuðum bílakjallara.  Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni sem er í 
vönduðu litlu fjölbýli með lyftu og bílastæðahúsi. Aðgengi gott og allur frágangur 
sérlega glæsilegur með göngustígum og fallegri götumynd.
Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Stærð: 128 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. des. kl. 17.30-18.00

Hlíðarhjalli 76     200 Kópavogi 41.900.000

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á annari hæð í snyrtilegu fjölbýli. Eldhús með 
borðkrók og glugga. Baðherbergi með glugga og vönduðum innréttingum. Tvö 
rúmgóð svefnherbergi. Björt stofa. Gluggar á þrjá vegu, mikið útsýni. Bílskúr. 
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Íbúð      Stærð: 118 m2         Bílskúr

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 15. des. kl.12.00-12.30

Nönnugata 16    101 Reykjavík 24.900.000

Falleg og björt eins-herbergja ósamþykkt íbúð með sér 
eldhúsi. Íbúðin er í kjallara með sérinngang. Skiptist í litla 
forstofu, stórt herbergi, baðherbergi með sturtu og rúmgóðu 
eldhúsi í sér herbergi. Eignin var nýlega mikið endurnýjuð 
ss. raflagnir og rafmagnstöflu, ofna og ofnalagnir. Útveggir 
einangraðir. Einnig voru gluggar og hurðir endurnýjaðar. Góð 
aðstað í sameign fyrir þvottavél og þurkara.

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 2     Stærð: 41 m2

SJÁVAR-

ÚTSÝNI



Vorum að fá í sölu einstaklega bjart og skemmtilegt heilsárshús á 1,9 hektara 
leigulóð í landi Álftaness, innst í botnlanga. Sólrík staðsetning með miklu 
útsýni til allra átta. Góðar svalir sem setja mikinn svip á eignina. Ósamþykktur 
sólskáli ekki inni í fermetratölu. Nýjar neysluvatnslagnir.

Heilsárshús á Álftanesi
ásamt rúmgóðu gestahúsi

ÞRIGGJA FASA RAFMAGN

Kirkja 

fylgir!

OPIÐ
 HÚS

Fjölbreytt

 fuglalíf &

fallegar

gönguleiðir
Innbú utan persónulegra muna fylgir



Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur 510 7900fastlind.is
Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Helga Pálsdóttir

822 2123
helga@fastlind.is

Löggiltur fasteignasali
Albert Bjarni Úlfarsson

821 0626
albert@fastlind.is

Löggiltur fasteignasali
Davíð Jónsson

697 3080
david@fastlind.is

Sölufulltrúi, í námi til löggildingar

Velkomin til starfa.

Lind fasteignasala býður nýja starfsmenn velkomna.

Allar nánari 
upplýsingar á 
www.buseti.is
og á skrifstofu 
Búseta í síma 
520 5788

Síðumúli 10   •   108 Reykjavík     •   sími 520 5788   •    buseti@buseti.is   •  www.buseti.is    

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR 
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

3ja og 4ra herbergja íbúðir í Þverholti og Einholti
• Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum
• Vandaðar innréttingar frá GKS
• Spanhelluborð og blástursofn
• Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum
• Rafmagnstengi við öll sérbílastæði
• Aðstaða til hjólaviðgerða í kjallara
• Aðgengi að sal og „laundromat“ Smiðjuholts
• Glæsilegur innri garður með dvalarsvæðum
• Fyrirmyndar aðgengi og hljóðvist

ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ  
•  Örugg búseta meðan þér hentar
•  Þú festir minni fjármuni í fasteign
•  Þú færð vaxtabætur líkt og eigandi
•  Lægri kaup- og sölukostnaður
•  Búseti sér um allt ytra viðhald á húsnæði
•  Hátt þjónustustig

VERÐDÆMI: EINHOLT 12
Rúmgóð 3ja herb. endaíbúð - 108,3 m2
Sveigjanlegur búseturéttur með eða án aukinnar eignarmyndunar. 
Mánaðargjald frá kr. 224.785,-
Mánaðargreiðsla innifelur fjármagnskostnað, fasteignagjöld, bruna- og 
húseigendatryggingar, hita íbúðar, hússjóð, þjónustugjald og framlag 
í viðhaldssjóði.
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519 5500

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

5 herbergi 118,5 fm Auka herbergi í kjallara

Héðinn fasteignasali

Eskihlíð 18

42.500.000

105 Reykjavík
Íbúð

Stutt í alla þjónustu, skóla og útivist.

848 4806

9 herbergi 371,3 fm

Fjölskylduvænt einbýli

Brandur fasteignasali

Logafold 79

84.900.000

112 Reykjavík
Einbýli  Gróið hverfi

897 1401

Grafarvogur- Reykjavík

3 herbergi 83 fm

Sérinngangur

Brandur fasteignasali

Unnarbraut 28

35.900.000

Seltjarnarnes
Íbúð 102 Laus strax

897 1401

4 herbergi 126.5 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Laxatunga 142 220 Mosfellsbær
Raðhús Vel skipulagt

897 5930
34.900.000

2 herbergi 74.8 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Þórsgata 17 (101) 101 Reykjavík
Íbúð Selst með húsgögnum

897 5930
37.900.000

2 herbergi 92.9 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Þórsgata 17 (102) 101 Reykjavík
Íbúð Selst með húsgögnum

897 5930
42.900.000

1 herbergiÍbúð 40.7 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Leifsgata 24 101 Reykjavík
Stúdíóíbúð

897 5930
26.900.000

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Lambhagavegur 11 113 Reykjavík
Byggingaréttur 5.965 fm. (m.kjallara) - Má byggja 2-3hæðir

897 5930
215.000.000

2 herbergi 51,5 fm

Úlfar fasteignasali

Hamraborg 32

 25.900.000

2 herbergi 64,2 fm

Laus fljótlega 

Gunnlaugur fasteignasali

Goðaborgir 8 112 Reykjavík
Íbúð 103 Fjölbýlishús

 844 6447

Opið hús mán 12.des. kl. 17.00-17.30

Opið hús mán 12.des. kl. 17.00-17.30

28.900.000

5 herbergi 199,6 fm

Arkitekt Björgvin Snæbjörnsson

Gunnlaugur fasteignasali

Drekavellir 15 220 Hafnarfjörður
Einbýli Einbýli á einni hæð

 844 6447

Einbýli á einni hæð, funkis og smart

68.000.000

Gunnlaugur fasteignasali

Úlfar fasteignasali

Njálsgata 60 101 Reykjavík
Lóð í dag 345,4 fm  - Leyfilegt byggingamagn á lóðinni 667,2 fm

 844 6447

897 9030

Bygginga tækifæri

Tilboð

200 Kópavogur
Íbúð Íbúð í lyftuhúsi

Gott útsýni í lyftuhúsi við Hambraborg í Kóp.

897 9030



Bergþórugata 7 – 101 Reykjavík

Góð 4 herbergja íbúð á hæð með sér inngangi ásamt kjallara með sér inn-
gangi.  Íbúð á hæð er skráð 55,8 fm og kjallari 52,5 fm samkvæmt þjóðskrá 
alls 108,3 fm. Möguleiki á það skipta íbúðinni upp í tvo hluta. V – 55 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Daði Hafþórsson sölustjóri 101 Reykjavík 
fasteignasölu í síma 511-3101.

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • www.101.isTjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Traust og góð þjónusta í 13 ár
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Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.

Daði 
Hafþórsson
Sölustjóri

899 9787   570 4800 
Löggiltur fasteignasali

Hvers virði er eignin þín?

- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali

Tinna Rún Einarsdóttir lögg. fasteignasali

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Hildur Loftsdóttir skrifstofa

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

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

ERLUÁS 5 – PARHÚS - HFJ.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft parhús með innb. bílskúr samtals ca 
210 fm. Frábær staðsetning og útsýni í hinu vinsæla Álandshverfi í Hafnar-
firði. 4 rúmgóð svefnherbergi ofl.  Húsið gæti losnað fljótlega.  
Verð: 69 millj.

NORÐURBAKKI 9B – 3JA HERB. - HFJ. 

Glæsileg ný 127,4 fermetra þriggja herbergja íbúð á annarri hæð í þessu 
fallega húsi við höfnina í Hafnarfirði. Íbúðin er fullbúin með gólfefnum og er 
til afhendingar við kaupsamning.  Stæði í bílastæðahúsi fylgir.  
Verð: 48,9 millj. 

HJALLABRAUT 33 – 2JA HERB. - HFJ.

Mjög skemmtileg, rúmgóð og björt 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í þessu eftir-
sótta húsi fyrir eldri borgara, 60 ára og eldri. Stærð: 69.3 fermetrar. Fallegt 
útsýni. Glerlokun á suðaustur svölum. Lyftuhús.  
Verð: 34,9 millj. 

Sími: 481-1114 
Vesturvegi 10
900 Vestmannaeyjar 
www.heimaey.net    
heimaey@heimaey.net

HÁSTEINSVEGUR – VESTMANNAEYJAR 
SKIPTI Á EIGN Á SUÐURNESJUM KEMUR TIL GREINA.

Eignin er 5 herbergja, 143 m2 efri hæð og ris, en er stærri í m2 þar sem hluti 
gólfflatar er undir súð. Aðalhæð er 79 m2 og ris 64 m2 skv. FMR. Eignin er 
byggð úr steini árið 1931 og er á góðum stað í bænum. Sólpallur, garðhús, 
nýlega uppgert baðherbergi, nýlegt járn á þaki o.fl. Verð: 23.5 millj.  

Nánari uppl. veitir Guðjón Hjörleifsson lögg. fast. í s: 481-1114 eða  
gh@heimaey.net 

Heimaey
þjónustuver

Byggingarréttur á besta 
stað í Reykjavík!

Til sölu byggingarréttur á 510 fm lóð að  
Lautarvegi 6, 103 Rvk. 

Heimilt er að byggja þrjár íbúðir á lóðinni  
skv. nánari skilmálum. 

Búið er að greiða gatnagerðargjöld og  
þinglýsa lóðarleigusamningi. 

Tilboð óskast.
Nánari upplýsingar veitir: 

 Jóhann Karl fasteignasali/lögmaður 
johann@islog.is,  s: 414-7400

NEMI Í FASTEIGNASÖLU 
Fasteignasala óskar eftir aðstoðarmanni sölumanns.  
Skilyrði er að viðkomandi hafi lokið fyrstu önn í námi.  
Um er að ræða rótgróna trausta og metnaðarfulla fast- 
eignasölu sem er kjörinn starfsvettfangur fyrir aðila sem 
hafa áhuga á að gera sölu fasteigna að ævistarfi. 

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir á netfangið 
box@frett.is merkt „Fasteignasala - nemi“ 



BÍLAR &
FARARTÆKI

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

TOYOTA Corolla s/d terra vvti. Árgerð 
2014, ekinn 62 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 2.590.000. Rnr.107498.

Bíll.is
Malarhöfði 2, 110 Rvk.

Sími: 577 3777
www.bill.is

CITROEN Jumper relay ft30 l2-h1. 
Árgerð 2012, ekinn 72 Þ.KM, dísel, 
beinskiptur. Verð 2.590.000.+ vsk 
Rnr.117607.

RENAULT Kangoo express. Árgerð 
2008, ekinn 85 Þ.KM, bensín, 
beinskiptur. Verð 799.000.+ vsk 
Rnr.118749.

FORD Transit connect. Árgerð 2012, 
ekinn 77 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.350.000.+ vsk Rnr.118522.

FORD Transit. Árgerð 2013, ekinn 76 
Þ.KM, dísel, . Verð 1.590.000. + vsk 
Rnr.118448.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
Opið á laugardögum 12-15

www.litla.is

Honda CR-V Elegance, 2/2016, ek 48 
þús km, bensín, sjsk, ásett verð 4.770 
þús, er á staðnum, raðnr 152753.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga & 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

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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 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

ÞJÓNUSTA

 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

Flísalagnir - Múrverk 
- Flotun sandsparsl - 

Málun - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

SMIðSkRAFtUR eHF. 

NÝSMíðI oG VIðHALD.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi 

smidskraftur@gmail.com

 tölvur

Tölvuviðgerðir og uppfærslur Mac & 
Windows. Sæki / sendi.Tölvukarlinn 
Sími 5671 919 & 666 1919

 Nudd

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

 Spádómar

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. Spái í spil og bolla. 
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á 
facebook: SÁ

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DyRASíMAR. S. 
663 0746.

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

RAFLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

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

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

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

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.

 til bygginga

HARðVIðUR tIL 
HúSAbyGGINGA. SjÁ 
NÁNAR Á: VIDUR.IS

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 
0230 og 561 1122.

HEILSA

 Nudd

tANtRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Geymsluhúsnæði

www.GeyMSLAeItt.IS 
 FyRStI MÁNUðUR FRíR!

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GeyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

GeyMSLURtILLeIGU.IS
Þarftu að laga til fyrir jólin. Stærðir 
1,6-5,5 fm. Jólatilboð fyrir nýja 
viðsliptavini: Desembermánuður 
frír. Aðgangur 24 tíma sólarhrings, 
upphitað og vaktað. Smiðjuvegur 4 
Kópavogi. S: 4143000.

ATVINNA

 Atvinna í boði

200.000-450.000 Á MÁNUðI
Erum að leita af starfsfólki í 
verslun / veitingastað í 101 

Reykjavík.
Unnið er kvöld og helgar. Getur 

hentað með skóla og einnig sem 
fullt starf.

Mjög góð laun í boði.
Umsókn með mynd sendist á 
101atvinna2017@gmail.com

LebowSkI bAR
óskar eftir að ráða fólk í 

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

skólafólk. Einnig vantar okkur 
vana barþjóna á helgarvaktir. 

Aldurstakmark er 20 ára.
Umsóknir ásamt mynd sendist á 

info@lebowskibar.is

NEMI Í FASTEIGNASÖLU 
Fasteignasala óskar eftir aðstoðarmanni sölumanns.  
Skilyrði er að viðkomandi hafi lokið fyrstu önn í námi.  
Um er að ræða rótgróna trausta og metnaðarfulla fast- 
eignasölu sem er kjörinn starfsvettfangur fyrir aðila sem 
hafa áhuga á að gera sölu fasteigna að ævistarfi. 

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir á netfangið 
box@frett.is merkt „Fasteignasala - nemi“ 

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Athugun Skipulagsstofnunar 

Allt að 6.800 tonna framleiðsla á laxi í sjókvíum 
í Ísafjarðardjúpi  

Háafell ehf. hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar frummats-
skýrslu um  allt að 6.800 tonna framleiðslu á laxi í sjókvíum í Ísafjarðar-
djúpi. 

Kynning á frummatsskýrslu:Tillaga að ofangreindri framkvæmd og 
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar 
frá 12. desember 2016 til 23. janúar 2017 á eftirtöldum stöðum: Á 
skrifstofum Ísafjarðarbæjar, Súðavíkurhrepps og Strandabyggðar, á 
Bæjar– og héraðsbókasafni Ísafjarðar, Bókasafni Súðavíkur, Héraðs-
bókasafni Strandasýslu, Hólmavík, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá 
Skipulagsstofnun.  Frummatsskýrslan er aðgengileg á vef Skipulags-
stofnunar www.skipulag.is. 

Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og 
lagt fram athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast 
eigi síðar en 23. janúar 2017 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 
Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is. 

tilkynningar

atvinna

MIÐVIKUDAGA KL. 19:50



Hallbera orðin liðsfélagi 
guðbjargar í stokkHólmi 
landsliðsbakvörðurinn Hallbera 
guðný gísladóttir hefur yfir-
gefið blika og samið við sænska 
liðið Djurgården. Hún verður þar 
liðsfélagi landsliðsmarkvarðarins 
guðbjargar gunnarsdóttur. 
„Það var ekki erfið ákvörðun að 
fara út en auðvitað er erfitt að yfir-
gefa blikana sem er toppklúbbur. 
Þetta er eitthvað sem ég þurfti að 
gera fyrir mig persónulega,“ sagði 
Hallbera í viðtali við íþróttadeild 
365. Hún segir em kvenna næsta 
sumar vera aðalástæðuna fyrir því 
að hún er á leið út í 
atvinnumennsku.  
„Það gengur ekkert 
rosalega vel að æfa 
eins og afreksmaður 
í íþróttum þegar það 
er svona mikið að 
gera.  með því að 
fara út þá þarf 
ég ekki að vinna 
lengur,“ sagði 
Hallbera sem er 
í fullu námi með 
vinnu. 

Gylfi Þór Sigurðsson 
hefur skorað 4 mörk og gefið 
4 stoðsendingar í síðustu 8 
leikjum Swansea í ensku 
úrvalsdeildinni og liðið 
hefur náð 8 af 12 stigum 
sínum á tímabilinu í þeim. 

Í dag
21.00 Messan  Sport 

Olís-deild karla
19.30 Valur - Stjarnan   Valshöll
Coca-Cola bikar karla
19.30 Víkingur - Selfoss   Víkin

Grindavík - Valur 66-69 
Stigahæstar: Ashley Grimes 27/13 
frák./5 stoðs., María Ben Erlingsdóttir 16, 
Petrúnella Skúladóttir 11/7 frák. - Mia Loyd 
30/21 frák., Elfa Falsdottir 11, Guðbjörg 
Sverrisdóttir 8, Elín Sóley Hrafnkelsdóttir 
8/13 frák., Bergþóra Holton Tómasdóttir 7.  

Keflavík - Njarðvík 79-59 
Stigahæstar: Emelía Ósk Gunnarsdóttir 
14/13 frák., Birna Valgerður Benónýsd. 13, 
Erna Hákonardóttir 12, Thelma Dís Ágústsd. 
10/14 frák., Ariana Moorer 9 - Carmen 
Tyson-Thomas 39/17 frák., Björk Gunnars-
dóttir 6, Hulda Bergsteinsdóttir 6 

Stjarnan - Snæfell 60-52 
Stigahæstar: Danielle Rodriguez 17/10 
frák./6 stoðs./5 stolnir, Ragna Margrét 
Brynjarsd.16/14 frák., Jenný Harðardóttir 8, 
Bryndís Hanna Hreinsd. 8 - Aaryn Ellenberg-
Wiley 26, Berglind Gunnarsdóttir 7, Andrea 
Björt Ólafsdóttir 7, Helga Hjördís Björgvins-
dóttir 5, Gunnhildur Gunnarsdóttir 5.  

Haukar - Skallagrímur 38-74 
Stigahæstar: Kelia Shelton 12/10 fráköst, 
Rósa Björk Pétursdóttir 10 - Tavelyn Tillman 
24/5 stolnir, Kristrún Sigurjónsdóttir 16/8 
frák./6 stoðs., Sigrún Sjöfn  Ámundadóttir 
12/16 frák., Sólrún Sæmundsdóttir 8, Jó-
hanna Björk Sveinsdóttir 7/10 frák.,  

Efri
Keflavík 20
Snæfell 16
Skallagrímur 16
Stjarnan 12 

Neðri 
Valur 10
Njarðvík 10 
Grindavík 6
Haukar 6

Nýjast
Dominos-deild kvenna

Haukar - Akureyri 29-19 
Markahæstir: Adam Haukur Baumruk 9, 
Daníel Þór Ingason 5, Brynjólfur Snær Brynj-
ólfsson 4, Janus Daði Smárason 3, Heimir 
Óli Heimisson 3, - Kristján Orri Jóhannsson 
6, Mindaugas Dumcius 4.  

Efri
Afturelding 22
Haukar  20
FH 18
Valur 16 
ÍBV 16 

Neðri 
Selfoss 14
Grótta  11 
Akureyri 11
Fram 11
Stjarnan 9

Olís-deild karla

Leikstjórinn á Liberty-leikvanginum
Gylfi Þór Sigurðsson er maðurinn á bak við tvo heimasigra Swansea í röð, lífsnauðsynlega sigra í fallbaráttunni. Gylfi var með mark og stoð-
sendingu í 3-0 sigri á Sunderland. Hann hefur blómstrað eftir að bandaríski knattspyrnustjórinn Bob Bradley færði hann framar á völlinn.

gylfi hefur lagt upp fyrsta markið 
hans llorente í öllum þremur leikj-
unum meðan spænski framherjinn 
hefur fundið netmöskvanna.

gylfi sjálfur var í viðtali á heima-
síðu swansea eftir leik. „Þetta er 
bara einn sigur en við höfum ekki 
unnið 3-0 í langan tíma þannig að 
svona sigur gefur okkur mikið sjálfs-
traust. Það var líka mjög mikilvægt 
að ná þessum sigri eftir leikinn á 
móti tottenham,“ sagði gylfi.

Var ekkert stressaður
„Við getum byggt ofan á svona úrslit. 
Við höfum spilað vel í þremur af 
síðustu fjórum leikjum og verðum 
að taka það með okkur inn í næstu 
leiki á móti middlesbrough og West 
brom,“ sagði gylfi. gylfi segist ekki 
hafa verið neitt stressaður þegar 
hann tók vítið sem kom swansea í 
1-0. „Þetta var frábært tækifæri til að 
koma okkur yfir og ná mómentinu 
með okkur. Það var líka mjög gott 
að fá mark úr föstu leikatriði í öðru 
markinu og þetta var einnig mikil-
vægt fyrir fernando,“ sagði gylfi. 
ooj@frettabladid.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
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KJARAKAUP 8.595.000 kr.

Audi A4 B9 Avant 4x4 Sport 2.0 TDI / Dísil / Sjálfskiptur

Fullt verð: 9.550.000 kr.

955.000 kr.

Afsláttur

HEKLA býður einstök kjör á takmörkuðu magni nýrra 
sýningarbíla, reynsluakstursbíla og valdra bíla frá Volkswagen, 
Skoda, Mitsubishi og Audi – allir með �mm ára ábyrgð. 
Nýttu tækifærið og fáðu þér nýjan gæðabíl fyrir jólin!

Nú er tækifærið
að fá sér nýjan bíl!

KJARAKAUP 4.490.000 kr.

MMC ASX Intense / 4x4 / Dísil / Sjálfskiptur

Fullt verð: 4.990.000 kr.

500.000 kr.

Afsláttur

KJARAKAUP 4.430.000 kr.

VW Passat Highline 1.4 TSI / Bensín / Sjálfskiptur

Fullt verð: 5.330.000 kr.

900.000 kr.

Afsláttur

KJARAKAUP 2.270.000 kr.

VW Polo Trendline 1.0 MPI / Bensín / Beinskiptur

Fullt verð: 2.420.000 kr.

150.000 kr.

Afsláttur

KJARAKAUP 2.750.000 kr.
Fullt verð: 3.210.000 kr.

460.000 kr.

Afsláttur

VW Caddy Maxi 1.4 TGI /       MetanBensín / Beinskiptur*

Vistvænn

KJARAKAUP 3.190.000 kr.

Skoda Octavia G-Tec Ambition 1.4 TGI /       MetanBensín / Beinsk.

Fullt verð: 3.510.000 kr.

320.000 kr.

Afsláttur

Vistvænn

í tólfta sæti fyrir lokaDag 
Valdís Þóra jónsdóttir á enn 
góða möguleika á því að komast í 
lokaúrtökumótið fyrir let evrópu-
mótaröðina. Hún er í 12.  sæti fyrir 
lokadaginn, á níu yfir pari, en 30 
efstu komast inn á lokamótið sem 
fer fram í næstu viku í marokkó. 
lokahringurinn er spilaður í dag.

s p o r t   ∙   F r É t t A B L A ð i ð 13M Á N U D A G U r   1 2 .  D e s e M B e r  2 0 1 6



Þau
helgina

áttu

Bryndís Rún Hansen
Sundkona úr Óðni og með háskóla-
liði University of Hawaii. 
Bryndís Rún Hansen setti sitt 
annað Íslandsmet á HM í 25 
metra laug og varð um leið 
fyrst til að synda 100 metra 
flugsund á undir einni 
mínútu um helgina þegar 
hún synti á 59,95 sekúndum 
og náði 27. sæti. Gamla metið 
greininni átti Bryndís sjálf, en það 
er 1:00,25 mín. og var sett í Bergen 

árið 2011. Bryndís hafði áður sett 
Íslandmet í 50 metra flugsundi á 
mótinu þar sem hún náði 16. sæti. 
Bryndís Rún hefur flutti sig frá 

Flórída til Havaí. Hún var tvö 
ár í Nova Southeastern Uni-
versity í Fort Lauderdale 
en flutti sig yfir í Univer-
sity of Hawaii í Manoa 

í vetur. Þessi skipti hafa 
greinilega hjálpað henni því 

hún er að ná sínum besta árangri á 
stórmóti á HM í Windsor. 

Ómar Ingi Magnússon
Handboltamaður hjá danska liðinu  
Århus Håndbold
Hinn stórefnilegi handboltamaður 
Ómar Ingi Magnússon er kominn 
á skrið í dönsku úrvalsdeildinni 
en hann hefur verið markahæstur 
í tveimur síðustu leikjum liðsins 
Århus Håndbold. 
Ómar Ingi var 
með 6 mörk 
og 6 stoðsend-
ingar á móti TTH 
Holstebro um 
helgina og 8 mörk 
og 3 stoðsendingar 
á móti Skjern í síðustu viku.  Ómar 
Ingi var með 7,0 mörk og 4,5 
stoðsendingar í þessum tveimur 
leikjum sem er mun hærra en 

meðaltal hans.  Hann er nú 
markahæsti Íslendingurinn í 
dönsku deildinni og inni á topp 

tuttugu í mörkum (20. sæti) og 
inn á topp tíu í stoðsendingum 

(9. sæti). Ómar Ingi verður 
væntanlega með Íslandi 

á sínu fyrsta stórmóti á 
HM í Frakklandi.

Adam Haukur Baumruk
Handboltamaður í Haukum
Adam Haukur átti frábæran leik 
þegar Haukar unnu tíu marka 
sigur á Akureyri, 29-19, í lokaleik 
fimmtándu umferðar Olís-deildar 
karla.  Adam skoraði níu mörk 
fyrir sína menn, flest með þrumu-
skotum.

Adam Haukur hefur ekki verið 
inni í myndinni hjá landsliðsþjálf-
aranum Geir Sveinssyni en hann 
hefur minnt á sig að undan-
förnu. Þessi öfluga skytta 
og sterki varnarmaður 
hefur skorað 49 mörk í 
átta leikja sigurgöngu 

Haukanna. 

Thelma Dís Ágústsdóttir (t.v.) og Emelía Ósk Gunnarsdóttir tóku 27 fráköst saman í sigrinum á Njarðvík. FréTTablaðið/EyþÓr

Allt í  
jólapakkann

FÖNDURFRÆSARI 
3000MD 3 Star Kit

7.995kr.
Almennt verð: 9.995 kr. 
74780311

NOKKRAR  
HUGMYNDIR

25% AFSLÁTTUR  
AF MATAR- OG  
KAFFISTELLUM

HEIL SETT

MATVINNSLUVÉL 
800W.                                           

13.995kr.
Almennt verð: 17.995 kr. 
65742022BLUETOOTH HÁTALARI 

í sturtuna, baðið eða pottinn.                                           

13.995kr.
15326268

byko.is Auðvelt að versla á byko.is
SKREYTUM SAMAN
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Lifandi  jólatré 
Sérvalinn normannsþinur, íslensk fura og blágreni.
Einnig mikið úrval af gervijólatrjám og skrauti.

TIMBURVERSLUN  
BREIDD
MÁN-MIÐ 8-18 
FIM-FÖS 8-20 
LAU 10-20  
SUN 11-20

SELFOSS
MÁN-FÖS 10-18 
LAU 10-18 
SUN 12-16

Sölustaðir

SKOÐAÐU    JÓLAGJAFAHANDBÓKINA Á BYKO.IS

Skotnýting mótherja 
Keflavíkur í síðustu fimm 
leikjum er aðeins 30,7 
prósent og Keflavík hefur 
unnið þá með samtals 96 
stigum eða 19 stigum í leik. 

Körfubolti Kvennalið Keflavíkur 
er komið með fjögurra stiga forskot 
á toppi Domino´s deildar kvenna í 
körfubolta eftir tuttugu stiga sigur á 
nágrönnunum úr Njarðvík um helg-
ina. Þetta var fimmti sigur Keflavík-
urliðsins í röð og þessa fimm sigra 
hafa Keflavíkurstelpurnar unnið alla 
með þrettán stigum eða meira.

Það eru bæði gömul sannindi og 
ný að titlar vinnist á góðum varnar-
leik og þessi margsannaða bolta-
speki ætti að ýta undir væntingar 
Keflvíkinga til kvennaliðsins síns 
það sem eftir lifir vetrar.

Keflavíkurliðið er kornungt og 
reynslulítið en þær lærðu að elska 
að spila vörn í yngri flokkunum og 
eru heldur ekki að tapa mikið á því 

að vera þjálfaðar af tvöföldum varn-
armanni ársins í Sverri Þór Sverris-
syni. Undir stjórn Sverris eiga öll lið 
í erfiðleikum með að skora hjá þeim.

Meðaldur leikmanna Keflavíkur-
liðsins í dag, sem spila meira en 
tíu mínútur að meðaltali í leik, er 
aðeins 19,8 ár. Það er því fróðlegt að 
skoða varnartölfræði liðsins upp á 
síðkastið. Mýtan að ungir leikmenn 

séu ekki eins góðir varnarmenn á 
alls ekki við hjá þessu liði.

Keflavíkurkonur eru nefnilega 
búnar að halda mótherjum sínum 
undir 40 prósenta skotnýtingu og 
undir 70 stigum í fimm leikjum í 
röð. Liðið hefur unnið alla fimm 
leikina sannfærandi og er nú öruggt 
með að vera á toppnum yfir jólin.

Snæfell er að fá á sig fæst stig í 
leik en stigaskorið snýst líka um 
tempó í leikjunum og Keflavíkur-
liðið keyrir upp hraðann í sínum 
leikjum. Það að mótherjar liðsins 
klikki á næstum því 7 af hverjum 
10 skotum sínum er mögnuð töl-
fræði fyrir hvaða lið sem er hvað þá 
lið sem ætti að vera miklu blautara 
á bak við eyrun. - óój

Litlu slátrarnir landa sigrum í vörninni
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Það getur skipt miklu fyrir aðila 
dómsmáls hvaða einstakling-
ur er valinn sem dómari í máli 

þeirra. Allir þeir sem hafa unnið 
við eða komið að dómsmálum vita 
að val á dómara getur jafnvel skipt 
sköpum við úrlausn mála.

Af þeim sökum hefur löggjafinn 
sett í lög ákvæði sem kveður á um að 
tryggja skuli að tilviljun ráði hvaða 
dómari fái úthlutað máli þegar 
dómstóll fær mál til málsmeðferðar. 
Í 18. grein laga um dómstóla segir 
um úthlutun mála til dómara: „Við 
úthlutun mála til dómara eða deilda 
þeirra skal dómstjóri gæta þess að 
starfsálag þeirra verði svo jafnt sem 
auðið er, en eftir föngum skal leitast 
við að tilviljun ráði hvaða dómari 
fær mál til meðferðar.“

Á árinu 2010 braut Embætti sér-
staks saksóknara lög þegar farsími 
minn var hleraður þrátt fyrir að 
ég hafi verið ný kominn úr yfir-
heyrslum þar sem ég hafði rétt til 
að svara ekki spurningum sem beint 
var til mín. Til að bíta höfuðið af 
skömminni þá hleruðu starfsmenn 
Embættis sérstaks saksóknara einn-
ig samtöl mín við lögmann minn 
þar sem við ræddum mál þar sem 
rannsókn beindist gegn mér. Það 
er heilagur réttur sakaðs manns að 
geta leitað sér ráðgjafar lögmanns í 
trúnaði en Mannréttindadómstóll 
Evrópu hefur nú ákveðið að taka 
kæru vegna þessara brota til skoð-
unar.

Embætti sérstaks saksóknara 
fékk hlerunarbeiðnir sínar stimpl-
aðar af héraðsdómara. Þrátt fyrir að 

Embætti sérstaks saksóknara hefði 
aðsetur í Reykjavík og þeir sem áttu 
að hlera dvöldu í Reykjavík og hefðu 
lögheimili erlendis, ákvað embættið 
að leita til Héraðsdóms Vesturlands 
eftir heimild til hlerunar.

Héraðsdómur Vesturlands er 
að einu leyti verulega frábrugðinn 
Héraðsdómi Reykjavíkur og Hér-
aðsdómi Reykjaness. Við Héraðs-
dóm Vesturlands er einungis einn 
dómari. Árið 2010 var dómarinn 
þar Benedikt Bogason, núverandi 
hæstaréttardómari.

Með því að velja Héraðsdóm 
Vesturlands var Embætti sérstaks 
saksóknara ekki einungis að velja 
sér dómstól heldur í raun einnig að 
velja sér dómara. Ef Embætti sér-
staks saksóknara hefði leitað til Hér-
aðsdóms Reykjavíkur hefðu starfs-
menn embættisins ekki vitað hvaða 
dómari fengi málinu úthlutað. 
Ólafur Þór Hauksson, sérstakur sak-
sóknari, hafði áður en hann tók við 
því embætti verið Sýslumaðurinn á 
Vesturlandi. Þá var hann með aðset-
ur á Akranesi, sem er í umdæmi 
Héraðsdóms Vesturlands. Það var 
því ákaflega hentugt fyrir Ólaf Þór 
að beina hlerunarbeiðnum sínum 
til Benedikts Bogasonar dómara, 

en þeir höfðu á sama tíma til fjölda 
ára gegnt embættisstörfum réttar-
kerfisins á Vesturlandi. Þar áður 
höfðu þeir stundað nám á sama 
tíma í lagadeild Háskólans og unnið 
um tíma saman hjá Sýslumanninum 
í Hafnarfirði.

Undir rekstri dómsmála sem hafa 
verið höfðuð á hendur mér hefur 
komið fram í vitnisburði fyrrum 
lögreglumanns hjá Embætti sér-
staks saksóknara að Benedikt Boga-
son dómari skáldaði upp þinghald 
og falsaði skjal þess efnis þegar 
hann útvegaði lögreglumönnum 
Embættis sérstaks saksóknara hler-
unarúrskurðinn. Ekkert þinghald 
var haldið, engin gögn voru lögð 
fram, dómarinn lagði ekkert sjálf-
stætt mat á hvort nauðsyn væri að 
hlera símtöl mín og ekkert vitni var 
að þinghaldinu eins og lög kveða á 
um. Hlerunarúrskurðurinn var ein-
faldlega stimplaður á heimili Bene-
dikts Bogasonar í Reykjavík.

Af þessum sökum, vegna spill-
ingar embættismanna ríkisins, hef 
ég stefnt íslenska ríkinu til greiðslu 
miskabóta. Málið var þingfest í 
síðasta mánuði en ríkislögmaður 
fékk frest til að skila greinargerð til 
17. janúar.

Að velja sér sinn 
dómara

Hreiðar Már 
Sigurðsson

Hvenær er dómari van-
hæfur til að úrskurða í 
málum? Því verða aðrir 
að svara en ég, sem er 
bara maður úti í bæ, 

fæddur í spurningamerkinu.
Þessari spurningu verða líka 

aðrir að svara en verjendur og aðrir 
launaðir starfsmenn úr þeim mikla 
Hrunamannahreppi sem sakborn-
ingar úr auðmannahópi virðast hafa 
kringum sig um þessar mundir, verj-
endur, ráðgjafar, almannatenglar, 
auglýsingamenn, þartilráðnir mót-
endur almenningsálits, sem skipu-
leggja PR-átak með markvissum 
lekum í valda fjölmiðla, sem að sjálf-
sögðu bregðast við með umfjöllun, 
eins og eðlilegt er.

„Grundar dóma …?“
Hvenær er dómari vanhæfur? Stund-
um heyrist sagt að nóg sé að vakni 
grunsemdir um vanhæfi; þar með sé 
traustið farið og vanhæfið blasi við. 
Er það ekki nokkuð ströng kenn-
ing? Nægir þá verjendum, og öðrum 
starfsmönnum sakborninganna, 
ekki að hamra á grunsemdum sínum 
um vanhæfi, jafnvel þótt tilefnis-
lítið kunni að vera – alveg þangað til 
dómari fæst sem viðkomandi telja 

sig hafa ástæðu til að ætla að verði 
sér hliðhollur? Hvenær eru grun-
semdir um vanhæfi orðnar almenn-
ar? Þegar þær eru nógu hávaðasamar 
og nógu títt fram bornar – þótt aug-
ljóslega sé um að ræða skipulagða 
aðgerð? Er slíkt ekki til þess fallið að 
grafa undan réttarríkinu? Hvenær 
er dómari vanhæfur? Þegar hann 
grettir sig? Þegar honum mislíkar 
augljóslega framganga sakbornings?

Ég veit það ekki. Dómarar eru fólk 
sem fer í sund og hlustar á veður-
fréttir í útvarpinu, fer í bankann, 
fær kvef, horfir á Barnaby. Fólk sem 
lifir sínu lífi. Ekki goðmögn ein-
hvers staðar uppi í fjalli. Það að vera 
dómari er starf sem útheimtir vissa 
sérhæfða þekkingu – eins og að vera 
fiðlusmiður eða netagerðarmaður. 
Þetta útheimtir ákveðinn þanka-
gang, þjálfun í að horfa á mál og leysa 
þrautir. Er ekki ágætur mælikvarði 
á störf dómara að líta á það hvernig 
dómar viðkomandi eru unnir? Eru 
þeir vel rökstuddir, málin reifuð af 
víðsýni og sanngirni, niðurstaðan 
fengin að undangenginni skýrri 
röksemdafærslu, þar sem öllu er til 
skila haldið og öll sjónarmið skoðuð, 
vegin og metin? Eða ekki? Dómarinn 
horfir á mál frá öllum hugsanlegum 
hliðum áður en dómur er látinn falla. 
Vakni rökstuddur grunur um að svo 
hafi ekki verið, sé dómur áberandi 
illa rökstuddur þannig að halli á 
aðra hliðina, er kannski ástæða til 
að staldra við og velta fyrir sér hvort 
annarleg sjónarmið hafi þar verið að 
verki.

Dansinn í Hruni
Dómar í Hrunmálunum eru sérlega 

mikilvægir fyrir okkur sem sam-
félag vegna þess að þar er dæmt í 
málum vegna umsvifa sem reyndust 
mjög afdrifarík fyrir land og þjóð. 
Brýnt er að fá úr því skorið hvað 
má og hvað má ekki gera í meðferð 
fjár hér á landi – vel að merkja fjár-
muna almennings, eins og var í til-
viki bankanna. Ekki hefur maður 
mikið séð slíka grundvallarumræðu 
hjá verjendum þeirra sem við þá 
sögu koma; en þeim mun meira gert 
af því að reyna að ryðja út úr dóm-
inum sönnunargögnum á þeim for-
sendum að ekki hafi verið rétt staðið 
að því að afla þeirra; vitnum á þeim 
forsendum að þau séu ekki marktæk 
– og dómurum á þeim forsendum 
lengi vel að þeir væru undir áhrifum 
múgæsingar í samfélaginu, létu hríf-
ast með af þeirri reiðiöldu sem skók 
undirstöður samfélagsins í kjölfar 
Hrunsins og létu undan þrýstingi 
hins óða múgs að fá einhverja til að 
bera burt syndir samfélagsins – en 
nú í seinni tíð, á þeim forsendum að 
þeir séu sjálfir haldnir þessari reiði. 
Allt er þetta gert með þess háttar fasi, 
að verjendur og sakborningar séu á 
einhvern hátt yfir réttarkerfið hafnir.

Sú greining að blind reiði sé helsta 
hreyfiaflið í uppgjörinu við Hrunið 
virðist hafa leitt ráðgjafa sakborn-

inga á þá braut að þeir skuli reyna 
sjálfir að hagnýta sér það reginafl, og 
snúa því að dómurum Hæstaréttar í 
þeirri von að veikja þá nægilega til að 
þeir hrökklist úr sínu sæti.

Hvenær er dómari vanhæfur til 
að fjalla um hugsanleg efnahagbrot 
bankamanna? Þegar hann hefur átt 
innistæðu í banka eða tekið bíla-
lán? Sumir tala þannig. Ætli slíkir 
menn séu ekki torfundnir? Markús 
Sigurbjörnsson, dómarinn sem mjög 
hefur verið til umræðu, erfði hluta-
bréf í Glitni og víðar eftir móður 
sína. Hann tilkynnti þar til bærum 
aðilum um eign sína – þótt öðru 
væri haldið fram í fjölmiðlaum-
fjöllun. Eignin óx og margfaldaðist 
– og hann seldi svo bréfin og setti í 
svonefnda eignastýringu í hinum ill-
ræmda Sjóði níu, eins og svo margt 
fólk gerði. Á því tapaði hann upp-
hæð sem nam andvirði eins jeppa. 
Það kann að vera næg ástæða til að 
reiðast þeim sem tæmdu Sjóð níu – 
en það breytir samt engu um gerðir 
þeirra og ábyrgð á afdrifum sjóðsins.

Uppgjör vegna Hrunmála hafa 

dregist óhæfilega og maður getur 
vel ímyndað sér að það sé erfitt hlut-
skipti að eiga yfir höfði sér þrúgandi 
dómsmál árum saman, jafnvel þótt 
maður sé þegar að afplána dóm 
vegna fyrri mála. Hvað sem kann að 
líða hugsanlegri sök manna í Hrun-
inu er þetta óbærilegt hlutskipti, 
og bætist við óvild almennings 
og æruleysi. Auðmenn og meintir 
fjárplógsmenn eiga líka sín mann-
réttindi. Margvíslegar ástæður eru 
eflaust fyrir þessum drætti – verklag 
saksóknara, fjársvelti hjá embætti 
sérstaks saksóknara, eðli málanna 
– hitt og þetta. En ætli drjúg ástæða 
sé samt ekki líka hvernig vörnum 
er hagað í þessum málum, þar sem 
öllum ráðum er beitt til að tefja þau, 
þyrla upp moldviðri, berjast um 
hvert snifsi og draga allt sem mest á 
langinn, í von um að sakir fyrnist og 
gögn týnist, og samfélagið þreytist. Í 
rauninni græðir enginn á því, nema 
náttúrlega Hrunamannahreppur-
inn, verjendurnir, ráðgjafaherinn, 
almannatenglarnir og þartilráðnir 
mótendur almenningsálitsins.

Um vanhæfi

Tilboðið gildir með völdum sjónvarpspökkum 365 til 15. desember 2016.

APPLE TV 4 Á 0 KR.
með 12 mánaða áskrift að völdum pökkum 365

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á 365.IS

Útgáfa 2.0
Íslensk valmynd

og tímaflakk.

ÁSKRIFENDA-
LOTTERÍ 365

Allir áskrifendur að 
sjónvarpspökkum 365

í nóv. og des. eiga
möguleika á að
vinna glæsilega

vinninga.

Þetta útheimtir ákveðinn 
þankagang, þjálfun í að 
horfa á mál og leysa þrautir. 
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

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

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Hreinn Steinsson
frá Siglufirði, til heimilis að  

Sléttahrauni 25, Hafnarfirði,
lést á Landspítalanum í Fossvogi 

föstudaginn 9. desember. 

Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju fimmtudaginn  
15. desember klukkan 13.00.

Anna Sigrún Hreinsdóttir Þórður Þórðarson
Steinunn Hreinsdóttir Örn Geirsson
Vilhjálmur Hreinsson Fríða Rut Heimisdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Sverrir Helgason
Sléttuvegi 31, Reykjavík,

sem lést þriðjudaginn 6. desember 
verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju 

þriðjudaginn 13. desember klukkan 13. 
 Þeir sem vilja minnast hans láti 
 Krabbameinsfélag Íslands njóta þess. 
Óskar Sverrisson Eiríksína Hafsteinsdóttir
Jón Sverrir Sverrisson Margrét Steindórsdóttir
Helgi Sverrisson Sigurborg K. Stefánsdóttir
Sigríður Ragna Sverrisdóttir Sigurbjörn J. Gunnarsson

barnabörn og barnabarnabörn.
Dómur var kveðinn upp í Al-Thani málinu í 
Héraðsdómi Reykjavíkur þennan dag fyrir 
þremur árum. Voru þá þeir Hreiðar Már 
Sigurðsson, Sigurður Einarsson, Ólafur 
Ólafsson og Magnús Guðmundsson 
dæmdir í fangelsi.

Al-Thani málið á rætur að rekja til hluta-
bréfakaupa sheikh Mohammad Bin Kha-
lifa Al-Thani í Kaupþingi banka fyrir 25,7 
milljarða króna með láni frá bankanum 
þann 22. september árið 2008. Fyrir þessa 
upphæð fengust 5,01 prósent í bankanum 
á þeim tíma. Embætti sérstaks saksóknara 
hélt því fram að um sýndarviðskipti hefði 
verið að ræða til að halda uppi hlutabréfa-
verði í Kaupþingi og skapa þannig falska 
eftirspurn eftir hlutabréfum í bankanum.

Sigurður, fyrrverandi stjórnarfor-
maður Kaupþings, var dæmdur í fimm ára 
fangelsi. Hreiðar Már, fyrrverandi forstjóri 
í fimm og hálfs árs fangelsi. Ólafur, sem 
var hluthafi í Kaupþingi, í þriggja og hálfs 
árs fangelsi og Magnús, fyrrverandi for-
stjóri Kaupþings í Lúxemborg, í þriggja ára 
fangelsi.

Hæstiréttur kvað upp sinn dóm rúmu 
ári seinna. Þá var dómur yfir Hreiðari Má 
staðfestur, dómur yfir Sigurði mildaður 
úr fimm árum í fjögur, dómur yfir Ólafi 
þyngdur í fjögur og hálft ár og dómur yfir 
Magnúsi þyngdur í fjögur og hálft ár sömu-
leiðis.
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Kaupþingsmenn dæmdir í Al-Thani málinu

Sigurður Einarsson og Ólafur Ólafsson fyrir héraðsdómi. Fréttablaðið/DaníEl

627 Býsanski herinn sigrar sveitir Khosrau annars Persíukeisara við 
borgina Níníve
884 Karlómann annar Vestur-Frankakonungur deyr við veiðar. Við 
af honum tekur Karl feiti sem sameinar Frankaveldi í síðasta sinn.
1643 Torstensonófriðurinn hefst með innrás sænska herforingjans 
Lennarts Torstensons inn í Jótland.
1901 Marconi-félagið sendir loftskeyti yfir Atlantshafið í fyrsta 
sinn.
1911 Delí verður höfuðborg Indlands í stað Kalkútta.
1941 adolf Hitler lýsir því yfir á fundi leiðtogaráðs Nasistaflokks-
ins að algjör útrýming gyðinga sé yfirvofandi.
1948 Sex farast er snjóflóð fellur á bæinn Goðdal í Strandasýslu.
1963 Kenýa fær sjálfstæði frá Bretlandi.
1987 Hótel Ísland er tekið í notkun.
1990 Gísli Sigurðsson læknir kemur heim frá Kúveit eftir að hafa 
verið gísl í fjóra mánuði.

Merkisatburðir

„sýningin er uppgjörið mitt á árinu 2016. 
Hún fjallar um það sem hefur verið mér 
hugleikið á árinu, sem er hamingjan, 
ástin og sjálfsástin,“ segir Kristín dóra 
Ólafsdóttir listakona. Kristín opnaði 
á dögunum listasýninguna, allt gott, í 
gallerý tukt í Hinu húsinu í reykjavík.

„Ég er myndlistarmaður og ég vinn 
með orð. Þá er ég kannski ljóðskáld 
líka. Orðin fylgja mér alltaf en ég á þau 
ekki, ég miðla þeim bara,“ segir Kristín. 
Útgangspunkturinn í listaverkum Krist-
ínar eru orð sem hún þróar síðan áfram 
í einhvers konar listform, til dæmis mál-
verk eða ljóð. Húmorinn skiptir hana 
máli og gætir hans í mörgum verka 
hennar.

Kristín segir sýninguna vera þakk-
lætisvott til svíþjóðar en síðastliðið 
vor stundaði Kristín nám í gautaborg 
í skiptinámi frá Listaháskóla Íslands. 
sýningin hlaut nafnið, allt gott, vegna 
þess að kennarar hennar í gautaborg 
skrifuðu alltaf undir bréf til hennar með 
þeim orðum.

„Ég skrifa niður nánast allt sem ég 
hugsa og þannig hef ég lært að þekkja 
tilfinningar mínar mjög vel. ef maður 
ætlar að gera trúverðuga list verður hún 
að vera einlæg og þá skiptir máli að vera 
einlægur við sjálfan sig,“ segir Kristín. 
Hún segir sjálfstraustið mikilvægt í líf-
inu og listinni og það hafi hjálpað henni 
mikið í sinni listsköpun

„Í tæp þrjú ár hef ég verið í sjálfsást-
arátaki og það hefur gjörbreytt lífi mínu 
eins dramatískt og það hljómar. Átakið 
snýst bara um að hugsa fallega til mín 
og gera meira af hlutum sem veita mér 
gleði,“ segir Kristín. með auknu sjálfs-
trausti fór boltinn að rúlla hjá Kristínu 
og er sýningin, allt gott, hennar þriðja 
einkasýning.

sýning Kristínar er opin á virkum 
dögum til tuttugasta desember.
 thorgeirh@frettabladid.is

Gerir upp árið með sinni 
eigin listasýningu
Nú á dögunum opnaði listakonan Kristín Dóra Ólafsdóttir sýningu sína, Allt gott, í Gall-
erý Tukt. Sýningin er þakklætisvottur til Svíþjóðar. Hún  segir að maður verði að vera ein-
lægur við sjálfan sig svo maður geti skapað trúverðuga list. Þetta er þriðja sýning hennar.  

Sýning Kristínar er opin á virkum dögum til tuttugasta desember MynD:KriStín DÓra
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FOR THE WAY IT´S MADE

Hágæða blandari 
• 0,9 hestafla blandari 
• 4000-11500 sn. á mín.
• 1,5 L glerkanna + auka kanna 
• 5 hraðar, púls, klakastilling

13 litir 

Auka 
kanna 
fylgir!

Öllum KitchenAid Artisan 
hrærivélum fylgir fimm stykkja 

áhaldasett að verðmæti 14.990.

Fæst í 
þrjátíu 
litum

JÓLAGLAÐNINGURINN

Verð frá kr. 89.990KITCHENAID HRÆRIVÉLIN

kaffivélar

1kg af Kimbo baunum fylgir 
öllum SAECO kaffivélum til jóla 

á meðan birgðir endast.

JÓLAKAUPAUKI 

I T
A

L I A N  T A S T E R
S

C
E R T I F I E D  B

Y

VERÐ 29.990

Pastagerðarvél
Fyrir heimagert pasta

VERÐ 64.990

VERÐ 39.990

4,8 lítra hitaskál
Eldaðu með hrærivélinni

VERÐ 19.990

Ísgerðarskál 
Hrærivélin verður ísvél

Sleikjuarmur 
Frábær í baksturinn

VERÐ 5.990

Mikið
úrval



Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur

þrautir
1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÁRÉTT: 2. örva, 6. no, 8. síð, 9. gró, 11. na, 12. aðsog, 
14. skref, 16. út, 17. fræ, 18. fín, 20. ðð, 21. frár.
LÓÐRÉTT: 1. unga, 3. rs, 4. víngerð, 5. aða, 7. orðstír, 
10. ósk, 13. orf, 15. fæða, 16. úff, 19. ná.

Sudoku
Krossgáta

myndasögur

LÉTT miÐLungs þung

La
us

n 
sí

ðu
st

u 
su

do
ku

↓
 

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.

7 9 6 3 5 2 1 4 8

8 3 5 4 9 1 2 7 6

1 2 4 6 7 8 3 9 5

2 4 9 8 3 6 5 1 7

3 5 8 1 2 7 4 6 9

6 7 1 5 4 9 8 2 3

9 1 3 7 8 4 6 5 2

4 8 2 9 6 5 7 3 1

5 6 7 2 1 3 9 8 4

7 8 4 2 3 6 5 1 9

9 2 6 1 5 8 7 3 4

5 3 1 7 9 4 6 8 2

4 9 3 5 6 1 8 2 7

1 5 8 4 7 2 9 6 3

2 6 7 9 8 3 1 4 5

6 1 9 3 2 7 4 5 8

3 4 5 8 1 9 2 7 6

8 7 2 6 4 5 3 9 1

8 7 3 5 9 2 6 1 4

4 5 9 3 6 1 8 2 7

1 6 2 7 4 8 5 9 3

9 3 1 6 5 4 7 8 2

5 2 4 9 8 7 1 3 6

6 8 7 1 2 3 4 5 9

3 9 5 8 7 6 2 4 1

7 4 8 2 1 9 3 6 5

2 1 6 4 3 5 9 7 8

7 6 1 5 9 2 4 8 3

9 8 4 3 6 1 2 5 7

2 5 3 4 7 8 9 1 6

4 7 9 6 1 5 8 3 2

6 2 8 9 3 4 5 7 1

1 3 5 8 2 7 6 9 4

3 4 6 7 5 9 1 2 8

8 9 2 1 4 3 7 6 5

5 1 7 2 8 6 3 4 9

8 7 2 5 9 3 6 1 4

1 9 3 7 4 6 8 5 2

4 5 6 2 8 1 7 9 3

6 1 7 3 2 4 5 8 9

5 8 4 1 6 9 2 3 7

2 3 9 8 5 7 1 4 6

7 6 5 4 3 8 9 2 1

9 4 8 6 1 2 3 7 5

3 2 1 9 7 5 4 6 8

9 2 3 1 7 4 5 8 6

4 1 8 2 5 6 9 3 7

6 7 5 8 9 3 1 2 4

8 9 1 6 2 5 7 4 3

7 3 4 9 1 8 2 6 5

2 5 6 3 4 7 8 9 1

3 6 9 5 8 1 4 7 2

1 8 7 4 6 2 3 5 9

5 4 2 7 3 9 6 1 8

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

veðurspá Mánudagur

 Vestlæg átt á mánudag, líklega 18-23 m/s um tíma á austanverðu landinu, en mun 
hægari vestan til. Rigning eða slydda víða og hiti 1 til 7 stig. Suðvestan 10-15 og él 
seint á mánudag, en léttir til á Austurlandi. Kólnar heldur.

LÁRÉTT
2. hvetja
6. skst.
8. löng
9. æxlunarkorn
11. átt
12. aðfall
14. fet
16. stefna
17. frjó
18. ágæt
20. tveir eins
21. skjótur.

LÓÐRÉTT
1. nýja
3. í röð
4. bruggun
5. skel
7. frægð
10. þrá
13. amboð
15. ala
16. upphrópun
19. komast. 

Afsakið, unga 
dama, veistu 

hvaða dagur er 
í dag?

Já... 
það er 
sunnu-
dagur.

Rétt! En það er ekki 
hvaða sunnudagur 
sem er, sjáðu til...

það er þriðji 
sunnudagur í 

Aðalsteinsventu

Fallegt. Jólin eru 
jú hátíð kær-

leikans.

Fyndið! Það eina 
sem ég kannast 
við er botnlaust 

hatur.

Hefur þú ... Af hverju ertu 
alltaf að bögga 

mig!?

Ég er ekki að því, ég 
ætlaði að spyrja um 
álit þitt!

Það hljómaði 
eins og þú værir 
að bögga mig!

Já, ókei 
gleymdu því 

þá!

Já! Og engin 
afsökunar-

beiðni!?

Nei, ég var 
bara...

Pabbi! 
Mamma er 
að pirra 

mig! 

Ég fór og hitti 
skólastjórann 

í dag

Í alvöru? Af hverju? Mig langaði 
bara til að 
seg ja hæ.

Ó allt í lagi, fallegt af 
þér.

Var hann ánægður með það?

Nei, eiginlega 
ekki, ég skrópaði 
í stærðfræði til 
að hitta hann.

Stepaniec átti leik gegn Ljubenski í Pól-
landi árið 1955.
Svartur á leik
1...Bf3+! 2. gxf3 Dc2+ 3. Ke1 Rxf3+ 0-1.  
Afar góð frammistaða Óskars Víkings 
og Stefáns Orra Davíðssona á Spáni og  
Arons Þórs og Alexanders Oliver Mai 
á Ítalíu.
www.skak.is:  Nýjustu skákfréttirnar. 
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HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Nahid  18:00
Grimmd  18:00
Innsæi  18:00
Absolutely Fabulous: the movie   20:00
Eiðurinn ENG SUB  20:00
Slack Bay  20:00
Captain Fantastic  22:00
Gimme Danger 22:00
Embrace of the Serpen   22:15

ÁLFABAKKA
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 5:40 - 8 - 10:20
OFFICE CHRISTMAS PARTY VIP    KL. 5:40 - 8 - 10:20
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:30
VAIANA  ÍSL TAL 3D KL. 5:30
VAIANA ENSKT TAL 2D KL. 5:30 - 8 - 10:30
ALLIED KL. 8 - 10:40
FANTASTIC BEASTS 3D KL. 8 - 10:45
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 5
THE ACCOUNTANT KL. 8 - 10:45

OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 5:40 - 8 - 10:20
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:30
ALLIED KL. 8 - 10:30
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 6 - 9
THE ACCOUNTANT KL. 8
DOCTOR STRANGE 2D KL. 5:30 - 10:40

EGILSHÖLL
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 8 - 10:20 - 10:45
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:40
ALLIED KL. 5:20 - 8
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 5 - 8
LIGHT BETWEEN OCEANS KL. 10:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 8 - 10:20
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:40
ALLIED KL. 10:45
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 5:15 - 8

AKUREYRI

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

SEATTLE TIMES


MOVIE NATION



THE HOLLYWOOD REPORTER


VARIETY



96%

Frá J.K. Rowling, 
höfundi Harry Potter.

75%

yyy

THE GUARDIAN


HOLLYWOOD REPORTER


SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALSÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TAL



JÓLATEIKNIMYNDIN Í ÁR
FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR OG

OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 8 - 10:20
VAIANA  ENSKT TAL 2D KL. 8
ALLIED KL. 10:20

KEFLAVÍK

LÍKLEGA BESTA JÓLAGRÍNMYND Í HEIMI

FRÁBÆR GRÍNMYND

Jason
Bateman

Jennifer
Aniston

T.J.
Miller

Olivia
Munn

FRÁ LEIKSTJÓRA FORREST GUMP, CAST AWAY OG FLIGHT

NEW YORK OBSERVER



E.T. WEEKLY

ROGER EBERT.COM



TIMES


E.T. WEEKLY

Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND KL. 6, 9

SÝND KL. 5.40

SÝND KL. 8, 10

SÝND KL. 8, 10.45

SÝND KL. 5.40

Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Mánudagur
hvar@frettabladid.is

Tónlist
Hvað? Jól með Sissel
Hvenær? 18.00 og 20.30
Hvar? Harpa
Sissel Kyrkjebø er ein skærasta 
sópranstjarna Norðurlandanna og 
hefur selt upp á hverja tónleikana 
á fætur öðrum, árum saman. Hún 
verður með glæsilega jólatónleika 
í Eldborg í Hörpu. Að þessu sinni 
slást tónlistarmenn á heimsmæli-
kvarða með í för, sem hafa margir 
hverjir unnið með mörgum helstu 
stjörnum heims, þeirra á meðal 
eru Wayne Hernandez, Sam White 
og Phoebe Edwards. Á tónleikun-
um flytja þau kraftmikil dægurlög 
ásamt klassískum jólalögum sem 
lokka fram jólastemningu.

Hvað? Friðarjól
Hvenær? 20.30
Hvar? Café Rosenberg
Ljúfir og notalegir jólatónleikar. 
Söngkonan Kristjana Stefánsdóttir 
og píanóleikarinn Hlynur Þór 
Agnarsson fá til liðs við sig Rúnar 
Kristin Rúnarsson söngv-
ara og Björn Kristins-
son saxafónleikara. 
Þau lofa ósvikinni 
jólastemmningu. 
Aðgangur kr. 2.000.

Viðburðir
Hvað? Samgöngur er-
lendra ferðamanna 
á Íslandi
Hvenær? 13.30
Hvar? Háskóli Ís-
lands, VR-II, stofa 157
Sigríður Lilja Skúla-
dóttir flytur fyrir-
lestur um verkefni sitt til meistara-
prófs í umhverfsverkfræði. Heiti 
verkefnisins er: Samgöngur 
erlendra ferðamanna á Íslandi 
– Viðhorfskönnun á aksturs-
skilyrðum. Undanfarin ár hefur 
ferðamönnum á Íslandi fjölgað 
gífurlega og umferðarslysum þar 
sem erlendir ferðamenn koma 
við sögu hefur einnig fjölgað. 
Erlendir ferðamenn eru oft óvanir 
íslenskum vegum og aðstæðum 

sem geta gert 
þeim erfitt 
fyrir er þeir 

keyra á Íslandi. 
Rannsókn Sig-

ríðar byggist á könnun sem lögð 
var fyrir erlenda ferðamenn sem 
höfðu ferðast til Íslands á árunum 
2013-2016. Aðalmarkmiðið var að 
kanna við hvaða akstursskilyrði 
erlendir ferðamenn ættu í erfið-
leikum með að keyra og hvaða 
breytur höfðu áhrif á upplifun 
þeirra. Einnig var notkun almenn-
ingssamganga rannsökuð.

Hvað? Misminni
Hvenær? 10.00

Hvar? Flóra, Hafnarstræti, Akureyri
Sýningin myndlistarkvennanna 
Heiðdísar Hólm og Jónínu Bjarg-
ar Helgadóttur. Heiðdís og Jónína 

sýna hér ný verk, unnin á papp-
ír með blandaðri aðferð. 

Verkin eru unnin upp 
úr samtölum við 
hvali, í draumum og 
á Skype.

Hvað? Piparkökuskreyting
Hvar? Loft Hostel, Bankastræti
Hvenær? 15.00
Christmas Calendar at Loft. 
Sem hluti af jóladagskrá 
Lodts Hostel verður boðið 
upp á kennslu í smáköku-
skreytingu. Ávísun á að kom-

ast í sannkallað jólaskap.

Á Lost Hostel verður 
boðið upp á kennslu 
í piparkökusk-
reytingu. 

Söngkonan Kristjana Stefánsdóttir verður á Café Rosenberg. 

Sópran-
stjarnan 
Sissel 
Kyrkjebø 
verður með 
glæsilega jólatónleika 
í Eldborg í Hörpu. 
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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

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

Sport 2

krakkaStöðin

Dagskrá

365.is

 

 

 

EYEWITNESS
Tveir unglingsdrengir ákveða 
að hittast á laun á fáförnum 
stað en eiga fótum sínum fjör 
að launa þegar þeir verða vitni 
að glæp. Frábærir spennu-
þættir, byggðir á norsku 
spennuþáttaröðinni Øyevitne.

LÓA PIND: BARA GEÐVEIK
Guð sendir Brynjari skilaboð í gegnum númeraplötu og Ágústa 
lendir óvænt í geðrofi. Silja fer skjálfandi á fund bókaforlags og 
það er spurning hvort hjónaband Bjarneyjar þoli álagið. 
Stórgóður lokaþáttur í umsjón Lóu Pind.

SHAMELESS
Glæný þáttaröð um þessa 
skrautlegu og stórskemmtilegu 
fjölskyldu sem er ekki eins og 
fólk er flest og ekki alveg til 
fyrirmyndar.

LANDNEMARNIR
Við siglum í kjölfar Eiríks rauða til Grænlands og heimsækjum 
heimaslóðir hans á Íslandi og Grænlandi, Eiríksstaði í Haukadal 
og Brattahlíð í Eystribyggð. Fjallað verður um átök Eiríks á 
Íslandi og landnámið á Grænlandi. Fjöldi fólks flutti með honum 
frá Íslandi og nam land á ókunnum slóðum á Grænlandi. Hvernig 
upplifa Íslendingar nútímans landnám Eiríks rauða í Eystribyggð?

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

MEIRIHÁTTAR
MÁNUDAGSKVÖLD

LOKAÞÁTTUR

NÝ ÞÁTTARÖÐ!

FAST FIVE
Mögnuð spennumynd um 
fyrrvernadi lögguna Brian 
O'Connor sem fer að vinna með 
gamla tugthúslimnum Dom 
Toretto á öfugum enda 
laganna. 

07.00 Jóladagatal Afa 
07.05 Simpson-fjölskyldan 
07.30 Tommi og Jenni 
07.50 2 Broke Girls 
08.10 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Who Do You Think You Are? 
11.20 Sullivan & Son 
11.45 My Dream Home 
12.35 Nágrannar 
13.00 X-factor UK 
13.50 X-factor UK 
15.05 Falcon Crest 
15.55 Ground Floor 
16.20 Tommi og Jenni 
16.45 Jóladagatal Afa 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Fréttir Stöðvar 2 
19.20 Landnemarnir 
20.00 Lóa Pind: Bara geðveik 
Vönduð og glæsileg þáttaröð í um-
sjón Lóu Pind. Við kynnumst þremur 
geðveikum ungmennum á þrí-
tugsaldri, þeim Silju Björk, Brynjari 
Orra og Bjarneyju. Eins skyggnumst 
við inn í líf Ágústu sem hefur 
glímt við geðsjúkdóm í um aldar-
fjórðung. Opinská og einlæg segja 
þau frá veikindum sínum; geðklofa, 
geðhvörfum, þunglyndi, ranghug-
myndum og skrýtnum aðstæðum 
sem fárveikar manneskjur. Þau eru 
geðveik. En ekki bara geðveik. 
20.55 The Night Shift 
21.45 Shameless 
22.45 Eyewitness 
Magnaðir þættir byggðir á norsku 
spennuþáttaröðinni Øyevitne. Tveir 
unglingsdrengir ákveða að hittast á 
laun á fáförnum stað en eiga fótum 
sínum fjör að launa þegar þeir verða 
vitni að glæp og komast sjálfir 
naumlega undan árásarmanninum. 
23.30 Timeless 
00.15 Notorious 
01.00 Blindspot 
01.45 Lucifer 
02.30 Mistresses 
03.10 Mistresses 
03.55 Mistresses 
04.40 Major Crimes 
05.20 The Third Eye 
06.10 Bones

17.25 Mike and Molly 
17.50 The Big Bang Theory 
18.15 New Girl 
18.40 Modern Family 
19.10 Stelpurnar 
19.35 Eldhúsið hans Eyþórs 
20.10 Who Do You Think You Are? 
21.15 Grimm 
22.00 Banshee 
22.55 Klovn 
23.20 The Americans 
00.00 The Mentalist 
00.45 Stelpurnar 
01.05 Eldhúsið hans Eyþórs 
01.35 Who Do You Think You Are? 
02.35 Grimm 
03.20 Tónlist

11.35 Trust Me 
13.05 The Class of '92 
15.05 Cheaper By The Dozen 2 
16.40 Trust Me 
18.10 The Class of '92 
20.15 Cheaper By The Dozen 2 
Sprenghlægileg gamanmynd fyrir 
alla fjölskylduna með þeim Steve 
Martin og Eugene Levy í aðalhlut-
verkum. tólf barna faðirinn Tom 
Baker á enn í stökustu vandræðum 
með að hafa stjórn á barnafjöldan-
um. Nú er fjölskyldan í sumarfríi og 
lendir þar í heiftarlegri samkeppni 
við átta barna fjölskyldu sem veldur 
þeim miklum vandræðum. 
22.00 Fast Five 
00.15 X-Men 2 
02.30 Last Days On Mars 
04.10 Fast Five

13.25 Íslendingar 
14.25 Inndjúpið 
15.05 Spánn - Þýskaland 
17.05 Landinn 
17.35 Táknmálsfréttir 
17.45 KrakkaRÚV 
17.46 Jóladagatalið - Sáttmálinn 
18.12 Jóladagatalið - Leyndarmál 
Absalons 
18.45 Góð jól 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.05 Morgan Freeman. Saga 
guðstrúar 
21.00 Miðnætursól 
22.00 Tíufréttir 
22.20 Veðurfréttir 
22.25 The Stone Roses 
00.05 Erfingjarnir 
01.00 Kastljós 
01.25 Dagskrárlok

06.03 The Walking Dead 
06.50 Síminn + Spotify 
08.00 America's Funniest Home 
Videos 
08.23 Dr. Phil 
09.05 The Biggest Loser 
09.47 The Biggest Loser 
10.30 Síminn + Spotify 
12.35 Dr. Phil 
13.20 The Voice USA 
14.08 Chasing Life 
14.54 Grandfathered 
15.15 Younger 
15.39 Jane the Virgin 
16.25 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
17.11 The Late Late Show with 
James Corden 
17.52 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 The Good Place 
20.10 Kitchen Nightmares 
21.00 Rookie Blue 
21.45 Blue Bloods 
22.30 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 The Catch 
00.35 Sex & the City 
01.00 Code Black 
01.45 Scorpion 
02.30 Rookie Blue 
03.15 Blue Bloods 
04.00 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
04.40 The Late Late Show with 
James Corden 
05.20 Síminn + Spotify

08.00 2016 FedExCup Playoffs 
Official Film 
08.55 Solheim Cup 2015 
11.25 Golfing World 2016 
12.15 Hero World Challenge 
17.20 PGA Tour 2016 - Highlights 
18.15 2016 FedExCup Playoffs 
Official Film 
19.10 The Open Official Film 2016 
20.05 Turkish Airlines Open

07.00 UEFA Champions League 
08.45 UEFA Europa League 
10.25 UEFA Europa League 
12.05 Premier League 
13.45 Enska 1. deildin 
15.25 Enska 1. deildin 
17.05 Dominos deild karla 
18.45 Dominos deild karla 
20.25 NFL 
22.45 NBA

07.00 NFL 
09.20 Premier League 
11.00 Meistaradeildardrátturinn 
11.30 Premier League 
13.10 Evrópudeildarmörkin 
14.00 NBA 
15.20 Spænski boltinn 
17.00 Spænski boltinn 
18.40 Spænsku mörkin 
19.10 Meistaradeild Evrópu 
19.35 Football League Show 
20.05 Premier League Review 
21.00 Messan 
22.30 Premier League 
00.10 Messan 
01.40 Meistaradeildardrátturinn

07.00 Ævintýri Tinna 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Stóri og Litli 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Víkingurinn Viggó 
08.13 Kormákur 
08.25 Strumparnir 
08.47 Mæja býfluga 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
10.54 Lalli 
11.00 Ævintýri Tinna 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.37 Stóri og Litli 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Víkingurinn Viggó 
12.13 Kormákur 
12.25 Strumparnir 
12.47 Mæja býfluga 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
14.54 Lalli 
15.00 Ævintýri Tinna 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.37 Stóri og Litli 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Víkingurinn Viggó 
16.13 Kormákur 
16.25 Strumparnir 
16.47 Mæja býfluga 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
18.54 Lalli
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#KrispyKremeIS

Kaffi og kleinuhringir síðan 1937

2 fyrir 1
ÞÚ KAUPIR EINN KASSA AF ORIGINAL GLAZED® 

OG FÆRÐ ANNAN FRÍTT MEÐ
 

EKKI MISSA AF ÞESSU FRÁBÆRA TILBOÐI!
GILDIR AÐEINS Í DAG, 12. DESEMBER. 

Kaffihús Krispy Kreme er opið frá kl. 9-22.

AÐEINS 1.999 kr.

#DAYOFTHEDOZENS



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Fallegu hörðu og mjúku
pakkarnir eru í Höllinni

IITTALA  
ULTIMA THULE 
Kertastjakar, 65 mm
glær / frost

2.890 / 4.890 kr. stk.

IITTALA  
FESTIVO 
Kertastjakar
120 mm / 180 mm

5.890 / 7.290 kr.

IVV AVENUE 
Krukka, glær með loki
Hæð: 20,5 cm

9.990 kr. 

IVV SPECIAL 
glas / kanna

30 cl / 1,4 l

2.790 / 7.490 kr. 

IVV MAGIC STAR 
Kertastjaki
Hæð: 17 cm

3.990 kr.

IITTALA ESSENCE 
hvít- eða rauðvínsglös

2 stk saman í pakka

4.790 kr. 2 stk.
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Spurður hvernig hann fékk 
starfið sem yfirhönnuður 
JÖR segist Jóhann Kristófer 
Stefánsson hafa þekkt Guð-

mund Jörundsson, eiganda JÖR, í 
langan tíma og unnið með honum 
í gegnum tíðina. „Ég er búinn að 
þekkja Gumma lengi, frá því að við 
vorum í barnaskóla. Svo sátum við 
Logi Pedro og Sigbjartur Sturla fyrir 
hjá honum þegar hann var að vinna 
í Kormáki og Skildi. Við vorum þá 
í fermingarbæklingnum, þegar við 
vorum sem sagt árinu eldri en ferm-
ingarbörn eru. Svo kom ég inn í JÖR 
sem fyrirsæta árið 2013 og gekk þá 
tískupallinn á RFF,“ útskýrir Jóhann 
sem er nýútskrifaður frá Listaháskóla 
Íslands af sviðshöfundarbraut.

„En það er ekki fyrr en í vor sem 
við byrjum þetta samtal um að ég 
kæmi inn í fyrirtækið. Hann bar þá 
þessa hugmynd undir mig, að ég 
kæmi inn á einhverjum „creative“-
forsendum og mér leist bara vel á 
það. Svo byrjaði ég að funda með 
honum í sumar til að ræða fram-
haldið,“ segir Jóhann sem er spennt-
ur fyrir komandi tímum.

Hans fyrsta verkefni verður að 
koma nýrri verslun á Skólavörðustíg 
á koppinn. „Já, svo er planið líka að 
opna nýja búð á Geirsgötu, í húsa-
kynnum sem Faxaflóahafnir eiga. 
Svo er stefnan fyrir vorið að hanna 
nýja línu ásamt Steinunni Eyju og 
Gumma.“

Er að vinna með Írafár-tískuna
Jóhann sér fram á að með tilkomu 

hans inn í fyrirtækið muni mark-
hópur verslunarinnar breikka. „Við 
munum leggja nýjar áherslur en þó 
halda í stílinn sem hefur alltaf ein-
kennt JÖR. Við sjáum fram á að allir 
ættu að geta fundið sér eitthvað við 
sitt hæfi hjá JÖR og sömuleiðis eitt-
hvað fyrir hvaða tilefni sem er. JÖR 
byrjaði sem svona jakkafata-dæmi 
en hefur síðan þá fært út kvíarnar. 
Ég hef fulla trú á að JÖR geti verið í 
forystu í öllu því sem er að gerast í 
tísku hverju sinni.“

Jóhann er sjálfur afar hrifinn af 
vinnufatnaði og „street-wear“. „Ég 
er ekkert mikið í jakkafötum sko, 
þó að mér finnist alveg gaman að 
fara í jakkaföt endrum og eins. Ég 
er meiri svona hettupeysugaur sko,“ 
segir Jóhann klæddur í rifnar galla-
buxur og hettupeysu. „Stíllinn minn 
núna er bara þannig að mig langar 
að vera ógeðslegur. Mig langar bara 
að vera í ljótum fötum og ég hef 
mikið verið að reyna að líta út eins 
og 2007-hnakki. Ég myndi segja að 
mig langar að „lúkka“ eins og ég sé í 
Írafár árið 2007.“

Finnur ekki fyrir stressi
Eins og áður sagði er Jóhann útskrif-
aður sviðshöfundur frá LHÍ. Hann 
segir það nám nýtast sér á öllum 

skapandi sviðum. „Það nám kenndi 
mér að skilgreina mína listrænu sýn 
og hún nær einhvern veginn yfir allar 
skapandi greinar. Mín listræna sýn er 
alveg óháð einhverju einu fagi,“ segir 
Jóhann sem sá þó ekki í upphafi fyrir 
sér að fara út í fatahönnun. „Nei, en 
áhugi minn á fatnaði hefur verið 
að aukast með árunum og ég hef 
verið að vinna að fleiri verkefnum 
sem tengjast fatnaði, þannig að mér 
finnst þetta alveg rökrétt þróun.“

„Nei, ekki neitt sko,“ svarar 
Jóhann spurður hvort hann finni 
fyrir einhverju stressi í tengslum 
við nýja starfið. „Ég reyni að taka 
sjálfan mig ekki of alvarlega. Þá 
þýðir ekkert að vera stressaður.“  
gudnyhronn@365.is

Langar að líta út eins 
og 2007-hnakki
Jóhann Kristófer Stefánsson tók nýverið við sem yfirhönnuður hjá 
fatamerkinu JÖR ásamt fatahönnuðinum Steinunni Eyju Halldórs-
dóttur. Jóhann er þó ekki menntaður fataönnuður heldur er hann 
sviðshöfundur sem er góður grunnur fyrir alla sköpun að hans mati. 

Jóhann Kristófer Stefánsson er kominn í JÖR-teymið. MyND/EGILL ÁSTRÁÐSSON 

Mig Langar bara að 
vera í LjótuM 

fötuM og ég hef Mikið verið 
að reyna að Líta út eins og 
2007-hnakki.

uM jör

l Guðmundur Jörundsson út-
skrifaðist sem fatahönnuður frá 
LHÍ árið 2011, í kjölfarið stofnaði 
hann fatavörumerkið JÖR.
l Fyrsta herralínan frá JÖR leit 
dagsins ljós í október árið 2012.
l Verslun JÖR á Laugavegi 89 var 
lokað nýlega en ný JÖR-verslun 
verður opnuð á horni Skóla-
vörðustígs og Týs götu innan 
skamms.
l JÖR og 66°Norður unnu saman 
að verkefni árið 2015, útkoman var 
úlpan Jöræfi sem sló í gegn.
l Frægar Hollywood-stjörnur á borð 
við Justin Bieber og Kourtney Kar-
dashian hafa klæðst hönnun JÖR.



BLAZIN’ BOXMASTER
Original kjúklingabringa, brakandi 
beikon, kál, ostur, kartöfluskífa, 
bragðmikið salsa og toppað með 
sjóðheitri chipotle-sósu. 

Blazin’ Boxmaster,
3 Hot Wings, 
franskar, gos og 
Lakkrísdúndur

1.099 KR. 1.899 KR.

AÐEINS Í 

TAKMARKAÐAN 
TÍMA!



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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

12 dagar

Þú átt rétt á matartíma
– líka í desember!

til jóla

DÚN-SÆNG & -KODDI

ROYAL CORINNA COMO HÆGINDASTÓLL
AÐEINS 6.747 kr.

Á MÁNUÐI*
FYRSTA GREIÐSLA Í MARS 2017

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

Jólagjöfin í ár!

Fullt verð 124.621 kr.

JólaTILBOÐ 93.466 kr.
Queen Size (153x203 cm) með botni

A
R

G
H

!!!
 1

21
21

6

AÐEINS 8.466 Kr.
Á MÁNUÐI* 

FYRSTA GREIÐSLA Í MARS 2017

Æðislega nettur og þægilegur hægindastól

Gefðu þér mjúka og þægilega jólagjöf.
Vinsælu, mjúku og slitsterku

Ný sending af glæsilegum 
sængurfatnaði við allra hæfi
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ROYAL
CORINNA

25%
AFSLÁTTUR!

25%
AFSLÁTTUR!

BELLANA
DELUXE

LÖKIN

Það líður að jólum
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SÆNGURFATNAÐUR

20%
AFSLÁTTUR
TIL JÓLA!

(Stærð 120x200 cm)

ARCTIC THULE DÚNSÆNG** (135x200 cm)

OG FABOULOUS DÚNKODDI (50x70 cm)

FULLT VERÐ 36.470 kr.

JólaTILBOÐ 29.905 kr.

VERÐ FRÁ  10.900 kr.

JólaTILBOÐ FRÁ 8.720 kr.

FULLT VERÐ 43.500 kr.

JólaTILBOÐ 34.800 kr.

AÐEINS 3.407 kr. Á MÁNUÐI* FYRSTA GREIÐSLA Í MARS 2017

FULLT VERÐ 98.527 kr.

JólaTILBOÐ 73.527 kr.

Hágæða millistíf fimm-svæða skipt
heilsudýna með poka-gorma-kerfi.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

Á dögunum fór fram 
ráðning í stöðu þing-
manna Íslendinga. 63 
manneskjur skyldu 
valdar úr hópi fjölda 

umsækjenda. Umsóknarferlið var 
ekkert sérstaklega langt en allir 
umsækjendur gerðu sitt til að telja 
okkur trú um ágæti sitt og ástæðu 
þess að þeir skyldu valdir.

Á meðal umsækjenda voru ein-
staklingar sem áður hafa verið í 
vinnu hjá okkur. Þar á meðal þeir 
sem ekki hafa séð sér fært að mæta 
til vinnu undanfarna mánuði en 
hafa þó verið á fullum launum 
allan tímann. Vinnuveitendurnir 
vita af þessu. Við vitum að þessir 
tilteknu einstaklingar hafa lítið 
sem ekkert mætt til vinnu en 
gerum ekkert til að mótmæla því.

Eftir að ráðið var í stöður þing-
manna að nýju þann 29. október 
sl. hafa örfáir dagar liðið þar sem 
óskað hefur verið eftir starfs-
kröftum þingmannanna en þessir 
sömu ekki enn séð sér fært að 
mæta í vinnu. Einhverra hluta 
vegna segjum við ekki neitt. Við 
látum eins og það sé fullkomlega 
eðlilegt að þiggja laun sem eru 
margföld meðallaun almenns 
borgara án þess að láta svo lítið að 
mæta til vinnu. Hvar annars staðar 
myndi slíkt vera samþykkt? Hvar 
annars staðar þætti það eðlilegt að 
þú tækir að þér opinbert starf og 
mættir bara ekkert?

Er ekki kominn tími til að við 
fáum skrifstofustjóra Alþingis til 
að birta samantekt óútskýrðra 
fjarvista þingmanna svo við getum 
haft alvöru yfirsýn yfir mæt-
ingar þeirra, sem og að settar verði 
reglur um það hvernig taka eigi á 
svona skrópurum? Þetta geta ekki 
verið eðlileg skilaboð til annarra 
starfsmanna hins opinbera.

Ó, mín 
meðvirka þjóð

Helgu Völu
Helgadóttur

Bakþankar
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