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Ljósin voru tendruð á Óslóartrénu við hátíðlega athöfn á Austurvelli í gær. Borgarstjóri veitti trénu viðtöku fyrir hönd Reykjavíkur en að þessu sinni afhenti Eivor Evenrud, borgarfulltrúi 
Óslóarborgar, tréð á Austurvelli. Tendrun jólaljósanna á Óslóartrénu markar upphaf aðventunnar í Reykjavík og minnir á vináttusamband Reykjavíkur og Óslóarborgar. Fréttablaðið/Ernir

HeilbrigðisMál Svandís Svavars-
dóttir heilbrigðisráðherra er opin 
fyrir því að taka upp svokallaðan 
sykurskatt að nýju, en sprenging 
hefur orðið í dauðsföllum af völdum 
sykursýki 2 undanfarin ár. 

Nítján einstaklingar létust í fyrra 
af völdum sjúkdómsins. Um er að 
ræða þá tegund sykursýki sem er 
áunnin, þar sem ofþyngd, hreyfing-

arleysi og lífsstíll spila stóra rullu. 
„Við viljum, og það kemur fram 
í stjórnarsáttmálanum, almennt 
leggja meiri áherslu á forvarnir og 
lýðheilsu. Það hefur auðvitað verið 
sú tilhneiging að setja mesta áherslu 
á sjúkrahúsþjónustuna sjálfa, en 
minna á forvarnarþáttinn. Góð 
heilsa snýst um þrennt; forvarnir 
og lýðheilsu, sjúkrahúsið og heilsu-

gæsluna og svo eftirfylgni og endur-
hæfingu.“

Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir, 
formaður Félags lýðheilsufræðinga, 
segir mjög mikilvægt að íslensk 
stjórnvöld bregðist við mikilli sykur-
neyslu hér á landi. „Með einhverjum 
ráðum þurfum við að minnka þessa 
neyslu því kostnaður heilbrigðis-
kerfisins af allri þessari neyslu sykurs 

er orðinn töluverður,“ segir Sigríður 
Kristín og bætir við að sykurskattur 
sé ein af þeim leiðum sem skynsam-
legt væri að fara í þeim efnum.

Niðurstöður norrænnar vöktunar 
á mataræði, hreyfingu og holdafari 
sýna að neysla á sykruðum gos-
drykkjum og sykurríkum vörum er 
mest á Íslandi samanborið við hin 
Norðurlöndin. – ósk, sa / sjá síðu 8

Opin fyrir því að taka upp sykurskatt
Heilbrigðisráðherra 
segist opinn fyrir því að 
setja á sykurskatt og nýr 
stjórnarsáttmáli gerir 
ráð fyrir að beita efna-
hagslegum hvötum til 
eflingar lýðheilsu. 

saMgöngur Mörg dæmi eru um 
bilun í hjólabúnaði í Bombardier 
Q400 flugvélum sambærilegum 
þeim sem Air Iceland Connect 
notar í innanlandsflugi sínu. Tvær 
vélar félagsins voru kyrrsettar um 
tíma í síðustu viku vegna bilunar í 
hjólabúnaði og sú þriðja nauðlenti í 
Keflavík 16. nóvember vegna merkis 
um slíka bilun.

Árni Gunnarsson, forstjóri Air 
Iceland Connect, fullyrðir að vélarn-
ar standist allar öryggiskröfur.

„Farþegar okkar þurfa ekkert að 
óttast.“

Hann segir atvikin sem komu 
upp í vélum félagsins í síðustu viku 
ótengd því sem komið hafi upp í 
sambærilegum vélum annarra flug-
félaga erlendis. – sa / sjá síðu 4

Hjólabúnaður 
oft til vandræða



Veður

Hæg vestlæg átt og úrkomulítið. 
Snýst í norðvestanátt með éljum 
fyrir norðan um kvöldið, en rofar til 
syðra og kólnar í veðri. sjá síðu 22
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Þú átt rétt á  
matar- og kaffitíma 
- líka í desember!

Dagur á bólakaf

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri stakk sér til sunds í Sundhöll Reykjavíkur sem var opnuð í gær eftir endurbætur á áttatíu ára afmælisári laugarinn-
ar. Framkvæmdirnar hafa tekið um eitt og hálft ár og fyrr á þessu ári var sundlauginni lokað fyrir almenning meðan uppbygging átti sér stað. Í til-
efni dagsins mættu starfsmenn og velunnarar Sundhallarinnar á opnunina, en það var borgarstjórinn sem buslaði manna fyrstur.  Fréttablaðið/jóik

Viðskipti „Viðskiptavinirnir hafa 
ekki fundið fyrir þessu og bílstjór-
arnir ekki tapað tekjum. Við tókum 
bara upp gamla kerfið sem er tal-
stöðin,“ segir Guðmundur Börkur 
Thorarensen, framkvæmdastjóri 
BSR, um afleiðingar kerfishruns 
vefhýsingarfyrirtækisins 1984 á 
dögunum. Vefsíða, samskiptakerfi 
og snjallforrit leigubílafyrirtækisins 
urðu fyrir barðinu á hruninu og enn 
sér ekki fyrir endann á þeim vand-
ræðum.

Heimasíða BSR er ekki enn komin 
í gagnið, tölvupóstur fyrirtækisins 
lá niðri í viku og rúmlega mánuði 
síðan er kerfið ekki enn komið upp.

„Appið er ekki komið upp ennþá 
og Reontech, fyrirtækið sem bjó til 
þetta afgreiðslukerfi fyrir okkur í 
síma, er að vinna í því að setja það 
upp að nýju og það auðvitað kostar 
peninga. Þetta var ekki draumurinn 
okkar,“ segir Guðmundur Börkur í 
samtali við Fréttablaðið en fyrir-
tækið lagði mikið undir við að 
koma upp snjallsímaforritinu fyrir 
nokkrum árum. Hann segir að afrit 
hafi verið til en kerfið þurfi að stilla 
og setja upp á ný sem sé töluverð 
vinna.

Þá voru góð ráð dýr og neyddust 
bílstjórar BSR til að taka upp gömlu 
talstöðvarsamskiptin, sem menn 
höfðu talið vera orðin barn síns 
tíma á snjalltækjaöldinni.

„Við spóluðum aðeins aftur í 
tímann og fórum að nota kerfið sem 

notað hafði verið áratugina á undan. 
Það er aðeins meiri vinna að nota 
talstöðina. Það þreytir bæði fólkið 
á símanum og bílstjórana. Það er 
meira áreiti en að fá þetta bara í 
símann. En við höfum getað sinnt 
viðskiptavinum okkar áfram,“ segir 
Guðmundur Börkur og er bjartsýnn 
á að tæknimálin verði fljótt komin 
í samt lag.

1984 er enn að rannsaka orsakir 
hins dularfulla kerfishruns sem 
hafði víðtæk áhrif á þúsundir við-
skiptavina hýsingarfyrirtækisins. Í 

tilkynningu á vef fyrirtækisins segir 
að í forgangi sé þó að koma lausnum 
viðskiptavina upp á ný en að gríðar-
legu verki sé lokið en enn sé nóg 
eftir. Haft var eftir framkvæmda-
stjóra fyrirtækisins í Morgun-
blaðinu á dögunum að á þriðja tug 
fyrirtækja hefðu sagt upp samningi 
sínum við fyrirtækið, en í ljósi þess 
að fyrirtækið hýsti yfir sjö þúsund 
vefi og 23 þúsund tölvupóstnot-
endur væri hann hrærður yfir því 
hve lágt hlutfallið væri í raun. 
mikael@frettabladid.is

Bílstjórar BSR tóku 
upp talstöðvarnar á ný 
eftir kerfishrun 1984
Kerfishrun vefhýsingarfyrirtækisins 1984 olli því að leigubílafyrirtækið BSR 
þurfti að taka upp talstöðvarsamskipti á ný. Snjallforrit BSR liggur enn niðri og 
kostnaður fylgir því að koma samskiptakerfinu aftur í gagnið. Framkvæmda-
stjórinn segir endurkomu talstöðvanna fylgja mikið áreiti fyrir starfsfólkið.

Guðmundur börkur thorarensen, framkvæmdastjóri bSr, segir kerfishrun 
1984 hafa kallað á að fyrirtækið spólaði aftur um nokkur ár í samskiptakerfi. 
Fréttablaðið/SteFán

Fjölmiðlar Sjónvarpsstöðin Hring-
braut keypti á dögunum þrotabú 
sjónvarpsstöðvarinnar ÍNN sem 
úrskurðuð var gjaldþrota um miðj-
an síðasta mánuð. Þetta staðfestir 
Sigmundur Ernir Rúnarsson, dag-
skrár- og þróunarstjóri sjónvarps 
hjá Hringbraut. Framtíð ÍNN og 
hvort stöðin fari í loftið á ný ráðist 
á næstunni.

„Við höfum allt opið í þeim 
efnum. Fyrst og fremst ætlum við að 
huga að Hringbraut næstu misseri, 
efla dreifikerfið og það sakar ekki að 
vera komin með þessa rás sem ÍNN 
var með.“

ÍNN var ein þeirra eigna sem 
Frjáls fjölmiðlun keypti út úr Press-
unni á dögunum en stöðin var 
úrskurðuð gjaldþrota 15. nóvember 
síðastliðinn. Útsendingar hafa legið 
niðri um hríð. 

„ÍNN í þeirri mynd sem hún var í 
verður ekki rekin undir okkar hatti,“ 
segir Sigmundur Ernir. Aðspurður 
hvort það þýði að stofnandinn Ingvi 
Hrafn Jónsson sé ekki væntanlegur 
aftur á skjáinn segir hann:

„Ég á bágt með að trúa því.“ – smj

Nýir eigendur 
segja framtíð 
ÍNN óráðna

Sigmundur ernir segir að fari Ínn 
aftur í loftið verði það með öðru 
sniði en áður. Fréttablaðið/anton

Það sakar ekki að 
vera komin með 

þessa rás sem ÍNN var með.
Sigmundur Ernir Rúnarsson

lögreglumál Íslenskur karlmaður 
á þrítugsaldri var í gær úrskurðaður 
í tólf daga gæsluvarðhald. Hann er 
grunaður um að hafa stungið tvo 
menn með hnífi á Austurvelli í fyrri-
nótt. Brotaþolarnir, albanskir karl-
menn, voru fluttir á bráðamóttöku.

Þegar Fréttablaðið fór í prentun, 
seint í gærkvöldi, var öðrum mann-
inum enn haldið sofandi og var 
hann í lífshættu. Hinn maðurinn 
slasaðist minna.

Vitni gátu gefið lýsingar sem 
leiddu til handtöku hins grunaða í 
Garðabæ nokkru eftir árásina. Hann 
var vistaður í fangageymslu. 

Stuðst er við myndbandsupp-
tökur við rannsókn málsins en 
lögreglan hefur beinan aðgang að 
myndavélum á Austurvelli. Unnið er 
að því að fá myndbandsupptökur úr 
öryggismyndavélum veitingastaða í 
nágrenninu. – ósk

Tólf daga 
gæsluvarðhald
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Þjónustan kemur af sjálfu sér
Þú vilt allt það besta fyrir þinn AYGO og nú fylgir með í kaupunum þjónustuskoðun og smurning í tvö ár.  
Njóttu þess að leggja ást við það sem veitir þér gleði. Farðu og slepptu þér af því að þjónustan fylgir í kaupbæti.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Verð frá: 1.680.000 kr.

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

TVEGGJA ÁRA ÞJÓNUSTUPAKKI FYLGIR

FYRIR ÁST ÞÍNA Á

 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA
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STUTTUR BIÐTÍMI
Tæknimenn okkar hafa hlotið sérþjálfun frá FCA 

(Fiat Chrysler Automobiles) og auk þess með 
áratugareynslu í að sinna öllum almennum

viðgerðum á flestum tegundum bifreiða.

GERUM VIÐ FLESTAR TEGUNDIR BIFREIÐA

Tímapantanir í síma 534-44 33

VIÐURKENNT ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI 
OG VARAHLUTAVERSLUN

Leigumarkaður „Húsnæðismál eru 
ein aðalástæða þess að fólk þarf að 
láta frá sér dýr,“ segir Valgerður Val
geirsdóttir, formaður Dýrahjálpar 
Íslands, en fyrir tilstuðlan félagsins 
– sem starfað hefur í næstum áratug 
– hafa tæplega sex þúsund gæludýr 
fengið nýtt heimili.

Þeir dýralæknar og forsvars
menn dýraspítala, sem Frétta
blaðið hefur rætt við, segja að fyrir 
tilstuðlan Dýrahjálparinnar hafi 
mörgum gæludýrum verið þyrmt. 
Lísa Bjarnadóttir, dýralæknir og 
einn eigenda Dýraspítalans í Víði
dal, segir það oft þyngra en tárum 

taki þegar eina úrræðið sé að lóga 
dýrunum. 

Hún segir að það sé alltaf eitthvað 
um að fólk þurfi að láta aflífa dýrin 
sín vegna aðstæðna á leigumarkaði 
en algengt er að gæludýrahald sé 
ekki leyft í leiguhúsnæði. Það eigi 
sérstaklega við eldri borgara, sem 
flytji í þjónustuíbúðir þar sem dýra
hald sé bannað. Lísa segir sorglegt 
hversu oft sé horft fram hjá rann
sóknum sem sýni hvaða jákvæðu 
áhrif gæludýr geti haft á heilsu eldra 
fólks.

Valgerður segir að með tilkomu 
samfélagsmiðla reynist nú miklu 

auðveldara en áður að finna dýrum 
ný heimili. Fleiri séu reiðubúnir að 
taka að sér stálpuð dýr. „Áður fyrr 
var eini sénsinn að svæfa – það var 
enginn markaður,“ segir hún. Val
gerður nefnir þó að það sé ekki sjálf
gefið að dýrin taki vistaskiptunum 
vel. 

Í sumum tilvikum brjótist fram 
hegðunarvandamál hjá dýrunum 
sem séu afleiðing streitu. Hún 
segir að á hverjum degi komi fram 
fólk sem þurfi, vegna flutninga 
eða reglna um dýrahald, að láta frá 
sér dýrin. Fæstum dýrunum sé þó 
lógað. – bg

Ástandið á leigumarkaði veldur því að fólk lætur gæludýrin frá sér

Valgerður Valgeirsdóttir, formaður Dýrahjálpar Íslands. Fréttablaðið/GVa

Samgöngur Bilun kom upp í tveim
ur Bombardier vélum Air Iceland 
Connect í síðustu viku sem tengdist 
hjólabúnaði vélanna. Auk þess þurfti 
ein vél fyrirtækisins að framkvæma 
öryggislendingu á Keflavíkurflugvelli 
um miðjan síðasta mánuð vegna 
merkis um bilun í hjólabúnaði. 

Árið 2007 lentu þrjár Q400 vélar 
SAS í óhöppum sem rekja mátti til 
hjólabúnaðar þeirra. Hjólabúnað
urinn olli því að SAS hætti rekstri 
vélanna á árinu 2008. Á tímabili voru 
allar flugvélar sem til voru í heim
inum af þessari gerð sem Air Iceland 
notar nú kyrrsettar af framleiðanda.

Árni Gunnarsson, forstjóri Air Ice
land Connect, segist auðvitað alltaf 
hafa áhyggjur ef eitthvað kemur upp. 
Hann fullyrðir hins vegar að vélarn
ar standist allar öryggiskröfur. „Ég 
myndi ekki segja að það sé hættu
legra að fara upp í okkar vélar en hjá 
öðrum. Flug er öruggur ferðamáti og 
mikið lagt upp úr gæðum og öryggis
kröfum. Farþegar okkar þurfa ekkert 
að óttast,“ segir Árni. „Við erum með 
stífar öryggiskröfur og úttektum og 
eftirliti er háttað eftir því. Miklar 
kröfur eru gerðar til flugrekenda 
innan Evrópu og við fylgjum þeim 
stöðlum. Því eru öryggiskröfur okkar 
miklar og við stöndum undir þeim.“

Bombardier Q400 vélarnar eru 
notaðar um allan heim. Árni segir 
atvikin sem komu upp í vélum Air 
Iceland Connect í síðasta mánuði 
ótengd því sem komið hafi upp hjá 
öðrum. „Atvikið í Keflavík til dæmis 

sýndi að eitthvað væri að, hins vegar 
var búnaðurinn í fullkomnu lagi. Á 
Ísafirði var loka, sem á að loka hjóla
búnaðinum í flugi, í ólagi og hjóla
búnaðurinn því í lagi. Því tengjast 
þessir atburðir ekki. Þriðja bilunin 
á Egilsstöðum var í nefhjóli og við 
fundum út úr þeirri bilun fljótt og 
vélin er komin í lag.“

Á rúmu ári hafa fjögur óhöpp 

orðið í Evrópu þar sem lendingar
búnaður Q400 véla hefur verið 
orsökin. Á þessu ári hefur Flybe, 
stærsti flugrekandi þessara flugvéla 
í heiminum, tvisvar lent í óhappi. 
Þann 10. nóvember nauðlenti vél 
þeirra í Belfast vegna vandræða í nef
hjóli. Þann 23. febrúar brotlenti vél 
frá þeim á Schipholflugvelli í Amst
erdam þar sem hægri hjólabúnaður 

gaf sig. Einnig var AirBaltic vél snúið 
við til Riga vegna viðvörunar um að 
nefhjólabúnaður væri ekki í lagi og 
framkvæmd var öryggislending.

Flybe á Bretlandseyjum, sem rekur 
hvað flestar Q400 vélar í heiminum, 
varði 36% meira fjármagni til við
halds véla sinna á fyrstu sex mán
uðum ársins í samanburði við sama 
tímabil í fyrra. sveinn@frettabladid.is

Hjólabúnaður hefur ítrekað 
plagað sambærilegar flugvélar
Tvær Bombardier vélar Air Iceland Connect voru kyrrsettar um tíma í síðustu viku vegna bilunar í hjóla
búnaði. Sú þriðja nauðlenti í Keflavík 16. nóvember vegna merkis um slíka bilun. Fleiri Bombardier 
vélar, sömu tegundar og Air Iceland Connect notar í innanlandsflugi, hafa lent í vanda með hjólabúnað.

Forstjóri air iceland Connect, Árni Gunnarsson, segir vélarnar standast allar öryggiskröfur. Fréttablaðið/anton brink

ViðSkipti Fleiri en tuttugu þúsund 
fólksbílar hafa verið nýskráðir á 
Íslandi það sem af er þessu ári og 
er það meira en þegar mest lét fyrir 
bankahrun. Um helmingur nýskrán
inganna er á bílaleigubílum. Fram
kvæmdastjóri Bílgreinasambandsins 
segir verð á nýjum bílum hagstætt 
um þessar mundir.

Mikil samkeppni er nú sögð ríkja 
á milli bílasala um kaupendur. Özur 
Lárusson, framkvæmdastjóri Bíl
greinasambandsins, segir að lækkað 
verð á nýjum bílum skýri að hluta 
mikla sölu á árinu. – jók

Samkeppni 
mikil í bílasölu

SamféLag Kvörtun barst frá einum 
íbúa vegna hundahalds Sigurbjargar 
Hlöðversdóttur í Hátúni 10, húsnæði 
Brynju, hússjóðs Öryrkjabandalags 
Íslands. Fréttablaðið hefur fjallað um 
málið að undanförnu en Sigurbjörg 
kærði uppsögn á leigusamningi 
sínum vegna hundahalds til kæru
nefndar húsnæðismála velferðar
ráðuneytisins.

Svar forsvarsmanna Brynju við 
kærunni hefur nú borist en þar segir 
að kvörtunin hafi snúið að meintum 
sóðaskap af hundinum og því að 
Sigurbjörg hafi viðurkennt að hafa 
brotið húsreglur með því að halda 
hundinn í íbúðinni.

Sigurbjörg kveðst gangast við því 
að hafa brotið hinar umdeildu reglur 
gegn dýrahaldi.

„Já, ég braut húsreglur eins og 
hinir dýraeigendurnir hér í Hátúni 
og blokk ÖBÍ að Sléttuvegi.“

Hún hafnar því að óþrifnaður sé af 
Hrolli, pomeranianhundi hennar. 
„Við förum nær daglega á Geirsnef 
til að hreyfa okkur og ég þríf allt eftir 
minn hund þó lítið sé.“ – smj

Kvörtun frá 
einum íbúa

4 .  d e S e m b e r  2 0 1 7   m Á n u d a g u r4 f r é t t i r   ∙   f r é t t a b L a ð i ð



7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

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

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Veglegur afsláttur og kaupauki fylgja nýjum Kia bílum

Við erum komin í hátíðarskap og höldum jólapakkadaga til 20. desember. Allir sem kaupa 

nýjan Kia bíl fá veglegan afslátt, vetrardekk og 100.000 kr. gjafabréf í Smáralind sem kemur 

sér vel fyrir jólin. Með því að snúa lukkuhjólinu okkar áttu möguleika á enn stærri pakka!

Komdu í Öskju og náðu í þinn jólapakka með 7 ára ábyrgð.
 3.890.777 kr.
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Niro Hybrid EX með 6 þrepa DCT sjálfskiptingu

á verði frá:

Verð áður 4.190.777 kr.

Nú er tækifærið til 
að gera frábær kaup!



HEYRNARSTÖ‹INKringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is

Við hjálpum þér 
að bæta lífsgæðin

Rexton™ heyrnartækin opna nýjar leiðir í samskiptum 
og auka lífsgæðin. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu 
og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

Hátt í þrjú þúsund skíðaunnendur lögðu leið sína á Verbier-skíðasvæðið í svissnesku Ölpunum og fengu þar ókeypis aðgang að hlíðunum. Skíða-
menn þurftu reyndar að koma klæddir sem ýmist jólasveinninn eða dýrðlingurinn heilagur Nikulás til að fá ókeypis inn. Það vafðist hins vegar 
ekki fyrir þessari konu eða ríflega 2.600 öðrum sem nutu sín prúðbúnir í brekkunni og fögnuðu upphafi skíðatímabilsins. Fréttablaðið/EPa

Svissneskir jólasveinar í svigi

Þýskaland Lögregla segir sprengju, 
sem fannst á jólamarkaði í þýsku 
borginni Potsdam á föstudag, ekki 
tengjast hryðjuverkastarfsemi. Þeir 
sem báru ábyrgð á sprengjunni hafi 
ætlað að kúga fé út úr þýsku hrað-
sendingarþjónustunni DHL.

Jólamarkaður í miðborg Potsdam 
var rýmdur síðdegis á föstudag eftir 
að yfirvöld fundu grunsamlegan 
böggul sem lögreglan óttaðist að 
væri heimagerð sprengja.

Pakkinn grunsamlegi hafði verið 
sendur í apótek nálægt markaðnum. 
Starfsmaður tilkynnti málið til lög-
reglu og var böggullinn gegnum-
lýstur. Hann innihélt nagla í þús-
undatali, vír og rafhlöður.

Við rannsókn fannst enn fremur 
QR-kóði sem lögregla skannaði. 
Þá kom í ljós að þeir sem höfðu 
sent sprengjuna í apótekið hugð-
ust kúga milljónir evra út úr DHL, 
sem sá um sendinguna. Yrði ekki af 
greiðslu sögðust þeir ætla að virkja 
sprengjuna.

Yfirvöld segja fullljóst að pakk-
inn hafi ekki verið ætlaður jóla-
markaðnum og að ekki hafi verið 
um hryðjuverk að ræða.

Mikill viðbúnaður er í Þýskalandi 
vegna ótta um hryðjuverkaárásir. Í 
desember í fyrra létust tólf í hryðju-
verkaárás á jólamarkað í Berlín 
þegar maður ók vörubíl inn í mann-
þyrpingu á markaðnum. – kó

Fjárkúgun en 
ekki hryðjuverk

stokkseyri Nokkurrar óánægju 
hefur gætt meðal íbúa á Stokkseyri 
sem segja Strætó ekki virða hraða-
takmarkanir. Strætó kemur átta 
sinnum á virkum dögum á Stokks-
eyri. „Ástandið hefur verið ansi 
slæmt mjög lengi og ekkert lagast 
þó það sé búið að kvarta við Strætó. 
Íbúarnir sem búa við göturnar sem 
strætóinn keyrir hafa miklar áhyggj-
ur af hraða bílanna, sérstaklega þar 
sem gangandi vegfarendur eru og 
ekki síst þar sem börn eru. Við lítum 
málið mjög alvarlegum augum,“ 
segir Guðný Ósk Vilmundardóttir, 
formaður hverfaráðs Stokkseyrar.

Ráðið sendi inn athugasemd til 
bæjarráðs Árborgar vegna hraða 

strætisvagnanna. Í svari ráðsins 
kemur fram að athugasemdir við 
aksturslag Strætó sem hafa borist 
sveitarfélaginu séu sendar Strætó 
jafnharðan. 

Guðný Ósk segir að meirihluti 
farþega vagnanna séu börn og ungl-
ingar á Stokkseyri sem séu að fara 
í tómstundir á Selfossi og því gangi 
það ekki að vagnarnir 
séu keyrðir jafn 
hratt og raun ber 
vitni.

Guðmundur 
Heiðar Helgason, 
upplýsingafulltrúi 
Strætó, kannaðist 
upphaflega ekki 

við málið, en lét skoða það nánar. 
„Við skoðuðum gögnin fyrir nokkr-
ar ferðir í gegnum Stokkseyri og í 
einhverjum tilvikum virðast vagn-
arnir fara aðeins yfir 30 kílómetra 
hámarkshraðann sem er á Eyrar-
braut. Við lítum það náttúrulega 
mjög alvarlegum augum ef bílstjór-
arnir okkar eru að keyra of hratt og 

við væntum þess að allir bíl-
s t j ó r a r 

Strætó aki sómasamlega og séu til 
fyrirmyndar í umferðinni. Vagn-
arnir okkar komast ekki hraðar en 
90 kílómetra á klukkustund þegar 
þeir aka á þjóðvegum landsins, en 
hins vegar er mikilvægt að bílstjórar 
gleymi sér ekki þegar komið er inn 
í þéttbýlið og nauðsynlegt er sýna 
aukna varkárni,“ segir hann. 

Guðmundur Heiðar segir að tekið 
verði á málinu. „Við munum setja 

okkur í samband við ökumenn 
á leið 75 og fara betur yfir málið 
með þeim.“ mhh@frettabladid.is

Íbúar segja Strætó fara of hratt
Íbúar á Stokkseyri eru ekki sáttir við Strætó. Segja vagnana keyra alltof hratt í gegnum þorpið sem skapi 
stórhættu fyrir íbúa. Upplýsingafulltrúi Strætó lítur málið alvarlegum augum og segir að tekið verði á því.

Meirihluti farþega vagn-
anna eru börn og unglingar.

Bandaríkin Lík þriggja ára stúlku 
frá Norður-Karolínu í Bandaríkj-
unum fannst í læk um 40 kíló-
metra frá heimili hennar í Jack-
sonville í gær. Fósturfaðir hennar 
var handtekinn vegna málsins á 
föstudag.

Mariuh Woods hafði verið sakn-
að í eina viku þegar lík hennar 
fannst en móðir stúlkunnar kvaðst 
síðast hafa séð hana eftir að hún 
háttaði hana á sunnudagskvöld 
fyrir rúmri viku.  Umfangsmikil 
leit hófst að stúlkunni strax á 
mánudagsmorgun í síðustu viku.

Earl Kimrey, kærasti móður-
innar, var síðan handtekinn á 
föstudagskvöldið. Hann er grun-
aður um að hylma yfir dauðsfall 
og hindra framgang réttvísinnar. 
Hann er enn í haldi lögreglu og á 
yfir höfði sér frekari ákærur í mál-
inu. – smj

Litla stúlkan 
fannst látin

Böggullinn innihélt 
nagla í þúsundatali, vír og 
rafhlöður.
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

www.volkswagen.is

Nú fylgir kaupauki að verðmæti 250.000 kr. með völdum nýjum bensín og metan
Volkswagen Golf sem seldir verða á næstu dögum. Komdu og nýttu þér þetta frábæra 
tilboð á meðan birgðir endast. Hlökkum til að sjá þig!

Við látum framtíðina rætast.

Verð frá 3.780.000 kr.

Golf Comfortline 1.4 TSI Sjálfskiptur

Verð frá 3.150.000 kr.

Golf Trendline 1.4 TGI Beinskiptur

Verð frá 4.080.000 kr.

Golf Highline 1.4 TSI Sjálfskiptur

Verð frá 3.950.000 kr.

Golf Variant Comfortline 1.4 TSI Sjálfskiptur

Verð frá 5.690.000 kr.

Golf Variant 4Motion Alltrack 2.0 TDI Sjálfskiptur

Verð frá 3.340.000 kr.

Golf Trendline 1.4 TSI Beinskiptur

Golf á góðu
VWerði! 

250.000 kr. kaupauki fylgir öllum nýjum Golfnæstu daga!
Bensínkort að verðmæti 120.000 kr.60.000 kr. gjafabréf hjá 66°NVetrardekk fyrir allt að 70.000 kr.
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Kostnaður heil-
brigðiskerfisins af 

þessari neyslu er orðinn 
töluverður.
Sigríður Kristín 
Hrafnkelsdóttir, 
formaður Félags 
lýðheilsufræðinga

GÓÐUR VINNUFÉLAGI
Volkswagen Caddy

www.volkswagen.is HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Einn vinsælasti atvinnubíll á Íslandi er Volkswagen 
Caddy. Hann er áreiðanlegur, öruggur og fæst í tveimur 
lengdum - hefðbundinni lengd og lengri gerð (Maxi). 

Caddy má fá með fjórhjóladrifi sem eykur enn við 
öryggi og aksturseiginleika bílsins. Fjórhjóladrifinn 
Caddy hentar einstaklega vel við íslenskar aðstæður  
og eykur til muna notkunarmöguleika Caddy, hvort 
heldur er í snjó, hálku eða erfiðu færi.

Við látum framtíðina rætast.

 

Volkswagen Caddy 2.0 TDI kostar frá 

2.990.000 kr.
(2.392.000 kr. án vsk)

EIGUM NOKKRA TIL 

AFHENDINGAR

STRAX

Veglegur aukahlutapakki fylgir Caddy TDI til áramóta.
    - Bakkmyndavél                                          - Webasto miðstöð        með fjarstýringu    - Verðmæti 215.000 kr.

Heilbrigðismál Á tuttugu ára 
tímabili, frá 1996 til ársloka í fyrra, 
létust 137 einstaklingar hér á landi 
af völdum sykursýki af tegund 2 
samkvæmt dánarmeinaskrá Land-
læknisembættisins. Þar af létust 
fimmtíu þeirra á síðustu fjórum 
árum. Dauðsföllum af völdum sjúk-
dómsins hefur fjölgað hratt síðustu 
ár og vilja lýðheilsufræðingar að 
sykurskattur verði lagður á að nýju.

Sykursýki herjar nú á Vesturlönd 
sem lífsstílstengdur sjúkdómur. 
Lyfjanotkun við sjúkdómnum hefur 
aukist um allan hinn vestræna heim 
á þessari öld. Hins vegar hefur þró-
unin á Íslandi verið nokkuð hrað-
ari en annars staðar. Sykursýki var 
nokkuð fátíð hér á landi í byrjun 
aldarinnar miðað við hin Norður-
löndin en er nú á pari við það sem 
gerist í Danmörku.

Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir, 
formaður Félags lýðheilsufræðinga, 
segir mikilvægt að íslensk stjórn-
völd bregðist við. „Sykursýki 2 er 
lífsstílstengdur sjúkdómur og sú 
mikla sykurneysla sem á sér stað 
hér á landi er ekki ákjósanleg. Með 
einhverjum ráðum þurfum við að 
minnka þessa neyslu því kostnaður 
heilbrigðiskerfisins af þessari neyslu 
er orðinn töluverður,“ segir Sigríður 
og bætir við að sykurskattur væri 
eitt af stóru skrefunum til að kljást 
við þetta vandamál.

Sykursýki 2 dregur sífellt fleiri til dauða
Nítján Íslendingar létust í fyrra af völdum sykursýki 2. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra er opin fyrir því að leggja á sykurskatt 
að nýju og vill efla lýðheilsu og forvarnir í heilbrigðismálum. Formaður Félags lýðheilsufræðinga segir mikilvægt að leggja á slíkan 
skatt til að sporna við neyslu Íslendinga á sykri. Þá hefur landlæknir sagt að hann telji ekki fullreynt með sérstakar álögur á sykur.

Svandís Svavarsdóttir er nýtekin við 
sem heilbrigðisráðherra. 
Fréttablaðið/Eyþór

✿   Dauðsföll vegna sykursýki, tegundar 2
Heimild: Dánarmeinaskrá Landlæknisembættisins
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„Félag lýðheilsufræðinga hefur 
lagt áherslu á að sykurskattur verði 
lagður á með breyttu sniði. Ef við 
byrjum á því að skattleggja sykraða 
gosdrykki og sælgæti myndum við 
sjá miklar breytingar. Vandamálið 
með sykurskattinn eins og hann 
var er að hann lagðist á ósykraða 
gosdrykki. Svo var hann við lýði í 
of stuttan tíma til að hægt væri að 
mæla árangurinn. Við teljum mikil-
vægt að leggja hann á til að sporna 
við þeirri þróun sem á sér stað á 
Íslandi.“

Katrín Jakobsdóttir forsætisráð-
herra lagði til við síðustu tekju-
áætlun að sykurskattur yrði lagður á 
að nýju og lét hafa eftir sér að sykur-
skattur væri besta leiðin til að draga 
úr sykurneyslu. Framsóknarflokkur-
inn og Sjálfstæðisflokkurinn, sam-
starfsflokkar VG í ríkisstjórn, lögðu 
hins vegar sykurskattinn niður og 
hafa verið mótfallnir þessari tegund 
skattheimtu.

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar-
innar segir að leggja eigi áherslu 
á forvarnir og lýðheilsu. Skoðuð 
verði beiting efnahagslegra hvata 
til eflingar lýðheilsu. Svandís Svav-
arsdóttir heilbrigðisráðherra segist 
opin fyrir að taka upp sykurskatt. 
„Þetta er eitt af því sem við eigum 
að hafa á dagskrá þegar við ræðum 
hvernig við beitum hvötum í ríkis-
fjármálunum.“ sveinn@frettabladid.is
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Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Ungur má en gamall skal

Taktu þátt!

Sléttuvegur í Reykjavík samanstendur af hjúkrunarheimili,
þjónustumiðstöð og leiguíbúðum fyrir 60 ára og eldri.

30 milljóna króna 
vinningar á einn miða 
í desember og janúar.
Drögum á fimmtudag.
 

Skóflustunguna tóku þeir Guðmundur 
Hallvarðsson, fyrrverandi formaður 
Sjómannadagsráðs, Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri Reykjavíkur og Óttarr Proppé 
heilbrigðisráðherra.

Með þátttöku sinni í Happdrætti DAS hefur fólkið í landinu lyft grettistaki í málefnum aldraðra. 
Öldruðum �ölgar og biðlistar lengjast svo þörfin á nýjum úrræðum er mikil.

Hrein viðbót hjúkrunarrýma
Ríki og borg hafa ritað undir viljayfirlýsingu við Hrafnistu, dótturfyrirtæki 
Sjómannadagsráðs, um rekstur hjúkrunarheimilisins og verður það sjöunda 
Hrafnistuheimilið á suðvesturhorni landsins.

Þjónustumiðstöð og leiguíbúðir
Sjómannadagsráð mun byggja, eiga og reka fyrirhugaða þjónustumiðstöð sem 
samtengd verður Hrafnistuheimilinu og þremur nýjum fjölbýlishúsum Naustavarar 
með 140 íbúðum sem leigðar verða á almennum markaði fyrir eldra fólk.

Happdrætti DAS
Frá upphafi hefur happdrættið lagt Sjómannadagsráði til verulega fjármuni í þessu 
skyni og mun happdrættið gegna lykilhlutverki í fjármögnun fyrirhugaðra framkvæmda 
við Sléttuveg.

Þinn stuðningur skiptir öllu máli. Tryggðu þér miða í Happdrætti DAS. 



Jarðhiti og loftlagsbreytingar 
Aðalræðukona: Susan Petty - Stofnandi AltaRock Energy

Morgunverðarfundur þriðjudaginn 5. desember kl. 08:30-10:00
Reykjavík Natura hótel 

Möguleikar örvaðra jarðhitakerfa til að minnka losun gróðurhúsalofttegunda á 
heimsvísu.
Susan Petty - CTO & Stofnandi AltaRock Energy

Skuldbindingar Íslands í loftlagsmálum.
Helga Barðadóttir, sérfræðingur á skrifstofu hafs, vatns og loftslags hjá umhverfis- og 
auðlindaráðuneytinu

Pallborðsumræður
Auk fyrirlesara tekur þátt Marta Rós Karlsdóttir, forstöðumaður auðlinda hjá Orku 
náttúrunnar.  

Fundarstjóri er Bjarni Richter, jarðfræðingur og sviðstjóri háhita hjá ÍSOR

Veldu milli sjö mismunandi karfa og bættu við 
annarri matvöru, víni eða g jafavöru. Við sjáum 
um pökkunina þér að kostnaðarlausu.

Frábær jólag jöf til viðskiptavina eða starfsmanna. 
Kíktu á ms.is - einfalt og fljótlegt. 
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Gómsætar jólagjafirGómsætar jólagjafir
Bretland Tony Blair, fyrrverandi 
forsætisráðherra Bretlands, krefst 
þess að gengið verði til annarrar 
þjóðaratkvæðagreiðslu um útgöngu 
Breta úr Evrópusambandinu. 
Ástæðan sé að stuðningsmenn 
Brexit hafi verið staðnir að lyga-
áróðri þegar þeir sögðu að breska 
heilbrigðiskerfið (NHS) myndi fá 
350 milljóna punda innspýtingu á 
viku við útgönguna. Fjármuni sem 
þeir hafi fullyrt að Bretar greiddu til 
Evrópusambandsins í viku hverri.

„Þegar staðreyndir breytast tel 
ég að fólk hafi rétt á að skipta um 
skoðun,“ sagði Blair í viðtali við 
BBC Radio 4 í gær. Blair hefur verið 
andstæðingur Brexit frá upphafi 
en sagði að það sem væri að gerast í 
heilbrigðiskerfi Bretlands væri þjóð-
arskömm og að augljóst væri að ekki 
yrði staðið við loforð útgöngusinna 
um aukin útgjöld til þess.

Blair sagði að það væri nú hans 
helsta baráttumál að snúa niður-
stöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar 
við og halda Bretlandi innan ESB. 
Hann hafnar því að með því sé hann 
að fara gegn vilja meirihlutans.

„Margir kusu með Brexit á þeim 
forsendum að með því að segja skilið 
við ESB myndi allt þetta fjármagn  

sparast og við gætum notað það til 
að styrkja heilbrigðiskerfið. Þetta 
var mjög afgerandi loforð útgöngu-
sinna. Nú er að mínu mati ljóst að 
það er ekkert aukafjármagn að fara í 
heilbrigðiskerfið, raunar er verið að 
skerða framlög til þess.“

Blair hefur sett á laggirnar nýja 
stofnun, The Tony Blair Institute for 
Global Change, sem að sögn breska 
dagblaðsins The Guardian er að þróa 

pólitískar hugmyndir öllum þjóðum 
heims til hagsbóta. Blair hefur verið 
orðaður við stofnun nýs stjórnmála-
flokks í Bretlandi en hann tók fyrir 
þann orðróm í viðtalinu. Hann teldi 
það ekki góða hugmynd og vildi 
mun fremur að Verkamannaflokkur-
inn, sem hann leiddi um árabil, yrði 
aftur flokkur almennilegra, nútíma-
legra og framsækinna stjórnmála. 
mikael@frettabladid.is

Blair segir Brexit-liða 
uppvísa að lygaáróðri
Fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands segir ljóst að loforð útgöngusinna um 
stóraukin framlög til breska heilbrigðiskerfisins hafi verið blekkingin ein. Berst 
fyrir annarri þjóðaratkvæðagreiðslu. Telur að margir hafi skipt um skoðun.

Tony Blair berst nú fyrir annarri þjóðaratkvæðagreiðslu um Brexit í von um að 
almenningur í Bretlandi hafi skipt um skoðun. FréTTaBlaðið/EPa
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Veltiskrúfjárn Gyroscopic hraðastýringu 
sem nær allt að 430 s/m.
Tvær stillingar á handfangi
16 Dýftarstillingar

RAFHLÖÐU SKRÚFJÁRN 7,2V

20.500 m/vsk

 Fullt verð  25.619

Fyrir 125mm skífur
Afl : 7000sn, 405W
Þyngd: 2,2kg.

SLÍPIROKKUR 18V STAKUR

24.900 m/vsk

 Fullt verð 30.570

Málband 5 metrar 
Beltisklemma 

MÁLBAND 5M BARCELONA

1.690 m/vsk

 Fullt verð 2.291

Einfaldur og nettur fjarlægðarmælir
 sem mælir allt að 30 metra.

FJARLÆGÐARMÆLIR 30 MTR

8.900 m/vsk

 Fullt verð 13.487

Útvarp sem er með fjóra hátalara og 
tvær bassakeilur. 
tengjanlegt með
Bluetooth.

HLEÐSLUÚTVARP/BLUETOOTH

54.900 m/vsk

 Fullt verð 66.294

2 X 10,8V rafhlöður og
hleðslutæki fylgir.

BORVÉL & SKRÚFVÉL 10,8V

43.900 m/vsk

 Fullt verð  54.930

Inniheldur 6 skrúfjárn.

SKRÚFJÁRNASETT TORX

3.500 m/vsk

 Fullt verð  4.871

50 hólf fyrir verkfæri.
Vatnsheldur botn.

BAKPOKI FATMAX

7.300 m/vsk

 Fullt verð 10.453

vnr 94DCF680G2 vnr 94DWST1-75659

vnr 94DCK211D2T

vnr 93065099

vnr 94DCG412N

vnr 93STHT0-36124

vnr 94DW033 vnr 93195611
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Á ÍSLANDI
RÁÐSTEFNA
5. DES BÆNDA

HÖLLINNI

LEIÐIR TIL AÐ AUKA

KOLEFNIS
BINDINGU

Ráðstefna um leiðir 
og möguleika í 
kolefnisbindingu 
verður haldin í 
Bændahöllinni, 
Hótel Sögu, 2. hæð, 
þriðjudaginn 
5. desember 
kl. 13-16 á 
alþjóðlegum degi 
jarðvegs.

SKRÁNING Á VEFNUM 

BONDI.IS
ENGINN AÐGANGSEYRIR

Borgarstjóri telur sig hafa mikla samúð með 
heimilislausu fólki. Svo mikla að hann skammar 
sveitarfélögin í nágrenni Reykjavíkur fyrir að fara 

illa með fólk. Sveitarfélögin hafi ekki byggt nógu mikið 
af félagslegum íbúðum og að hans mati er ástandið því 
svona slæmt. Þetta er nokkuð öfugsnúið hjá borgar-
stjóra. Því ástandið í Reykjavík er eins og aðrir vita 
bein afleiðing af stefnu hans í húsnæðismálum.

Í Reykjavík hefur íbúðum ekki fjölgað nægilega síð-
ustu árin. Þétting byggðar gengur hægar en áætlað var 
og hótel spretta upp hraðar en íbúðir. Hundruð íbúða 
hafa farið í leigu til ferðamanna og horfið þannig út 
af almennum leigumarkaði sem eykur enn á skortinn. 
Þrátt fyrir að þetta hafi lengi legið ljóst fyrir hefur 
þörfum borgarbúa ekki verið sinnt. Borgarstjórnar-
meirihlutinn hefur ríghaldið í þéttingaráformin án 
þess að endurskoða nægilega áætlanir miðað við 
breyttar forsendur.

Ef nóg væri af íbúðum í borginni væri ekki sama 
þörf á að fjölga félagslegum íbúðum. Félagslegt hús-
næði í Reykjavík er ekki ódýrt húsnæði, leiguverðið 
fylgir leiguverði á markaði að miklu leyti. Húsaleigu-
bætur og greiðsla sérstakra húsaleigubóta er óháð því 
hvort fólk býr í húsnæði í einkaeigu, eigu leigufélaga 
eða í eigu sveitarfélaganna (félagslegu húsnæði). Þetta 
hafa sveitarfélögin í kring skilið og uppbygging þar 
hefur verið hraðari en í Reykjavík. Biðlistar eftir félags-
legu húsnæði eru því ekki í líkingu við það sem er í 
Reykjavík. Með stefnu sinni hefur meirihlutinn skapað 
ófremdarástand fyrir allt of margar fjölskyldur sem 
hafa þurft að grípa til þess örþrifaráðs að sækja um 
félagslegt húsnæði.

Borgarstjóri ætti því að láta af þeim leiða vana að 
hlaupast undan ábyrgð, fjarlægja bjálkann úr eigin 
auga og einsetja sér að gera eins mörgum og hægt er 
kleift að bjarga sér sjálfum. Sú stefna skilar mun betri 
árangri en sú sem stunduð er í ráðhúsinu um þessar 
mundir.

Á hlaupum undan 
ábyrgðinni

Áslaug 
Friðriksdóttir
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins

Biðlistar eftir 
félagslegu 
húsnæði eru 
því ekki í 
líkingu við 
það sem er í 
Reykjavík. 

Ný ríkisstjórn er tekin við völdum undir 
forsæti Katrínar Jakobsdóttur, ungrar 
og skarpgreindrar konu, sem nýtur 
vinsælda og virðingar hjá þjóðinni 
þvert á flokka. Það sýna kannanir 
okkur í gegnum tíðina svo ekki verður 

um villst. En þessi nýja ríkisstjórn er engin venjuleg 
ríkisstjórn enda sett saman þvert yfir hinn pólitíska ás 
frá hægri Sjálfstæðisflokksins lengst yfir í Vinstri græn 
með viðkomu á hlaðinu hjá Framsókn. Það er því ekki 
að furða að myndun ríkisstjórnar Katrínar Jakobs-
dóttur hafi ekki gengið átakalaust fyrir sig. Ekki síst ef 
við höfum í huga að við kjósendur skilgreinum okkur 
oft pólitískt út frá því sem við erum ekki, styðjum ekki, 
þolum ekki og viljum ekki.

Það er merkilegt að fæðingarhríðir ríkisstjórnarinnar 
virðast allar hafa verið í flokki Katrínar á meðan pirr-
ingurinn í hægrinu virðist helst hafa brotist út yfir 
því að fá ekki ráðherrastól þegar þar kom að. Um 200 
úrsagnir hafa þegar verið úr VG en í kjölfar ríkis-
stjórnarmyndunarinnar hafa þó 80 manns skráð sig 
í flokkinn. Auk þess eru tveir þingmenn innan þing-
flokksins sem styðja ekki stjórnarsamstarfið heldur 
hafa í hyggju að velja og hafna í stökum málum eftir 
eigin sannfæringu hverju sinni.

En hvað veldur þessum átökum? Jú, það er einfaldlega 
fyrst og fremst saga Sjálfstæðisflokksins með allri sinni 
spillingu, leyndarhyggju og sérhagsmunabrölti sem 
leiddi til þess að síðustu ríkisstjórnir með flokknum 
entust ekki kjörtímabilið að ógleymdu efnahagshrun-
inu. Þessi saga æpir nú ekki beinlínis pólitískur stöðug-
leiki þannig að þessi andstaða við stjórnarsamstarf við 
Sjálfstæðisflokkinn er ágætlega skiljanleg. Vandinn er 
hins vegar að það var í raun ekki til staðar skýr kostur 
frá miðju til vinstri eins og margir vildu láta í veðri vaka.

Í fyrsta lagi er hætt við að hugmyndin um að draga 
Framsóknarflokkinn og Viðreisn saman í ríkisstjórn 
hafi í raun verið álíka vænleg til árangurs og að sam-
eina Kópavog og Kópasker. Þarna er einfaldlega of 
langt á milli. Eftir stóð því möguleikinn á að kippa 
með Flokki fólksins, reynslulausum með óljósa stefnu 
í fjölda mála, eða þá Miðjuflokknum með Sigmund 
Davíð í broddi fylkingar með reynslu og stefnu sem 
líklega fáum hefði hugnast á vinstri vængnum.

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra sagði í 
Silfrinu á RÚV í gær að það hefði verið óhjákvæmi-
legt í ljósi stöðunnar að hugsa skapandi við myndun 
ríkisstjórnar. Það er vafalaust rétt hjá Svandísi en 
hvort „nálgun Sjálfstæðisflokksins er önnur í ljósi 
veikari stöðu hans“, eins og hún sagði, er annað mál 
sem kjósendur eiga eftir að sannreyna. Það er í það 
minnsta ekki verk samstarfsflokks Sjálfstæðisflokks-
ins að sannfæra kjósendur um að þar sé á ferðinni 
breyttur og bættur flokkur óháð öllum þeim málum 
sem kjósendur til vinstri hafa átt erfitt með að sætta sig 
við. Aðeins Sjálfstæðisflokkurinn sjálfur getur sannað 
sig sem nýtt og bætt stjórnmálaafl í siðferðislegu tilliti 
og aðrir flokkar í þessari ríkisstjórn verða að muna að 
meðvirkni er engum til góðs.

Meðvirkni

Þessi saga 
æpir nú ekki 
beinlínis 
pólitískur 
stöðugleiki 
þannig að 
þessi and-
staða við 
stjórnarsam-
starf við 
Sjálfstæðis-
flokkinn er 
ágætlega 
skiljanleg.

Furðuleg klausa
Margir stöldruðu við þegar 
þeir ráku augun í klausu 
í stjórnarsáttmála nýrrar 
ríkisstjórnar þar sem segir 
að snúa þurfi af braut harðra 
refsinga fyrir neyslu fíkni-
efna en styrkja aðgerðir gegn 
fíkniefnasölum, innflutningi 
og framleiðslu fíkniefna. 
Varsla fíkniefna er vissulega 
refsiverð á Íslandi, en það 
er neyslan ekki. Hvergi var 
þetta mál rætt í kosninga-
baráttunni og leitun er að 
þeirri þjóð, af þeim sem við 
viljum yfir höfuð bera okkur 
saman við, sem boðar herta 
refsistefnu í fíkniefnamálum 
árið 2017.

Annasamur Dagur
Það hefur verið nóg framboð-
ið af íslenskum stjórnmála-
mönnum á síðum blaðanna 
og hinum ýmsu samkomum 
undanfarið, þar sem alþingis-
kosningar eru nýafstaðnar og 
ný ríkisstjórn tekin formlega 
við völdum. Í gær kveikti 
borgarstjórinn, Dagur B. 
Eggertsson, á Óslóartrénu, 
kynnti opnun nýs heimilis 
fyrir heimilislausa og endaði 
svo daginn á að stinga sér til 
sunds í Sundhöllinni – fyrstur 
manna eftir að hún var 
opnuð eftir gagngerar breyt-
ingar. Það styttist nefnilega í 
sveitarstjórnarkosningar.
olof@frettabladid.is
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Bréfaskipti fyrrverandi elskenda, furðuleg
ökuferð um úthver� Reykjavíkur, harðar deilur í 
húsfélagi, �óttatilraun drengs úr sveit,
kjarnorkusprengjur, skjaldarmerki og engiferrætur.

Ragnar Helgi Ólafsson fer á kostum í bók sem
einkennist af húmor og heimspeki, fegurðarþrá og 
frásagnargleði. Og svo er bókin að auki glæsilegur
prentgripur!

HANDBÓK UM MINNI OG GLEYMSKU EFTIR RAGNAR HELGA ÓLAFSSON

HVER BÓK 

INNSIGLUÐ Í

HÖNDUNUM!

TIL HAMINGJU!

Handbók um minni og gleymsku er tilnefnd til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna

Verslun og hvers kyns banka-
viðskipti fara í auknum mæli 
fram á netinu. Því þarf ekki 

að koma á óvart að netglæpum fer 
fjölgandi – þar eru peningarnir og 
þar sjá glæpamennirnir tækifæri. 
Áreiðanlegar upplýsingar um heild-
artjón af völdum netsvika liggja 
ekki fyrir, enda tilkynna ekki öll 
fórnarlömb um tjónið. Til marks um 
umfangið má þó benda á að banda-
ríska alríkislögreglan (FBI) áætlaði 
nýlega að frá árinu 2014 hefðu, á 
heimsvísu, alls 2,3 milljarðar Banda-
ríkjadala verið sviknir út með ein-
hvers konar netglæpum.

Ísland er komið á radarinn
Hér á landi liggja ekki fyrir upp-
lýsingar um heildarfjárhæð tjóns af 
völdum netglæpa. Það er hins vegar 
ljóst að Ísland er komið á radarinn 
hjá erlendum netglæpahópum. Til 
marks um það er m.a. að svikum 
sem byggja á fölsuðum fyrirmælum 
hefur farið fjölgandi. Um miðjan 
nóvember fengu nokkrir fjármála-
stjórar íslenskra fyrirtækja tölvu-
pósta sem litu út fyrir að vera frá 
framkvæmdastjóra viðkomandi 
fyrirtækis. Í póstinum var spurt 
hvort tiltekin fjárhæð væri til reiðu 
á bankareikningi og óskað eftir 
að hún yrði millifærð á erlendan 
reikning. Í nokkrum tilvikum féllu 
viðtakendur í gildruna. Póstarnir 
voru á íslensku en báru þess merki 
að hafa verið þýddir úr ensku, lík-
lega með aðstoð Google Translate. 
Svikum sem þessum hefur fjölgað til 
muna í Danmörku og það er ljóst að 
þeim mun einnig fjölga hér á landi. 
Það er því afar mikilvægt fyrir fyrir-
tæki að vera vel á verði. Tryggja þarf 
að öruggir ferlar við millifærslur séu 
til staðar og að alltaf sé farið eftir 
þeim – líka þegar póstur eða SMS 
berst frá framkvæmdastjóra með 
fyrirmælum um hið gagnstæða. Í 
sumum þessara tilvika hefur reynd-
ar verið hægt að endurheimta féð 
en einnig eru dæmi um að fyrirtæki 
hafi orðið fyrir verulegu tjóni.

Svikatilraunirnar beinast ekki 
síður að einstaklingum og snúast 
oft um að ná greiðslukortanúm-
erum og aðgangsupplýsingum fyrir 
bankareikninga. Algeng aðferð er 
að senda fólki tölvupósta sem líta 
út fyrir að koma frá raunverulegum 
fyrirtækjum með tilmælum um 
að fólk slái inn greiðslukortaupp-
lýsingar og öryggisnúmer. Gjalda 
skal varhug við slíkum póstum því 
venjuleg, heiðvirð fyrirtæki biðja 
ekki upp úr þurru um slíkar upp-
lýsingar í tölvupósti. Á Norðurlönd-
unum hefur einnig borið á þróaðri 
aðferðum, m.a. tölvuvírusum sem 
safna aðgangsupplýsingum og 
auðkennum sem glæpamennirnir 
geta notað til að fá aðgang að net-
bönkum. Enn sem komið er hafa 
slíkir vírusar ekki borist hingað til 
lands, svo vitað sé.

Sameinast um aukið netöryggi
Glæpahópar sem stunda svik á net-
inu vinna oft saman, illa fengnar 
upplýsingar ganga kaupum og 
sölum og þeir láta sig landamæri 
engu varða. Til að bregðast við 
þessari ógn er nauðsynlegt að efla 
alþjóðlegt samstarf og samstarf á 
milli einstakra landsvæða.

Mikilvægur áfangi í baráttunni 
gegn netsvikum náðist í apríl sl. 
þegar þrír norrænir stórbankar, 

Nordea, DnB og Danske Bank, 
settu á laggirnar samstarfsvettvang 
um baráttu gegn netglæpum. Sam-
starfsvettvangurinn nefnist Nordic 
Financial CERT og er eins konar fjár-
hagsleg netöryggissveit norrænna 
fjármálafyrirtækja. Síðan þá hefur 
fjöldi banka og tryggingafélaga bæst 
í hópinn og í nóvember gekk Lands-
bankinn í samtökin, fyrst íslenskra 
fjármálafyrirtækja. Fyrirtæki sem 
eru aðilar að samtökunum skiptast 
á viðeigandi upplýsingum um hvers 
kyns tilraunir til fjársvika á netinu 

og hvernig megi verjast þeim. 
Reynslan sýnir að netárásir eru 
gjarnan umfangsmiklar og beinast 
sjaldnast aðeins að einu fyrirtæki 
eða einu landi og því er afar mikil-
vægt að upplýsingar um netsvik og 
tölvuárásir berist hratt og örugglega.

Hagsmunamál fyrir allt  
samfélagið
Samstarfið á vettvangi Nordic 
Financial CERT bætist við annað 
öryggissamstarf. Landsbankinn er 
t.a.m. virkur þátttakandi í samstarfi 

öryggishóps norrænna banka sem 
funda vikulega. Á vettvangi Sam-
taka fjármálafyrirtækja (SFF) starfar 
sömuleiðis hópur sem hefur þann 
tilgang að sameina krafta íslenskra 
banka í baráttunni við netglæpi. Það 
er engu að síður ljóst að tilkoma 
Nordic Financial CERT eflir mjög 
getu norrænna fjármálafyrirtækja 
til að berjast gegn netglæpum – og 
ekki veitir af. Sú barátta er mikilvæg 
fyrir fjármálafyrirtækin, viðskipta-
vini þeirra og samfélagið allt.

Að lokum viljum við nota tæki-

færið og benda á að á Umræðunni, 
efnis- og fréttaveitu Landsbankans, 
er ítarleg umfjöllun um hvernig 
hægt er að bera kennsl á og verjast 
svikatilraunum á netinu.

Bankar sameinast í baráttu gegn netglæpum

Hákon Lennart Aakerlund  
og Ægir Þórðarson
sérfræðingar í netöryggi hjá Lands-
bankanum og Ægir er jafnframt 
forstöðumaður kerfisrekstrar hjá 
bankanum

Það er hins vegar ljóst að Ís-
land er komið á radarinn hjá 
erlendum netglæpahópum.
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Miklu meira en bara ódýrt

Miklu meira en bara ódýrt

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

Loftdæla OMEGA 
12V 30L 

8.995

Jeppatjakkur 
2.25T 52cm 

17.995

ViAir 12V loftdælur 
í miklu úrvali

Öflugar 
háþrýstidælur 
165Bör 
1800W 

29.999
Hleðslutæki 12V 6A 

Álskóflur

19.995
Súluborvél 350W 
(m/skrúfstykki)

 Scanslib Hverfisteinn 

Silverline 
Hleðsluborvél 
18V 13mm 2G 

Vinnukastarar 
í miklu úrvali 

12.995

Fjölsög 
Höfftech

5.999

frá 19.995

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

16.995

Hjólsög GMC 
1200W

14.999

Flísasög 80mm

13.995

SDS Lofthöggvél 
GMC

14.999

Omega 
Viðgerðar-
kollur 

7.495

Lunchbox útvarp 
ryk/regn/
frostþolið 

24.995

Fjöltengi í miklu úrvali, 
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla 

Led kastarar 
stillanlegur litur 

Myndlistavörur í miklu úrvali

Frábært úrval af 
dragböndum/
ströppum

4.995

4.995

Startkaplar

frá 1.495

9.999

6T Búkkar 
605mm Par 

1/2+1/4 
Toppasett Kraft-
mann 94stk 

14.995

1/2 Toppasett 
1/4 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk 

5.995

Skrall-lyklar 8-17 

7.985

Viðgerðarbretti

4.895

frá 1.999

49.999 99.999
Verkfæraskápur 
á hjólum 

Verkfæraskápur 
á hjólum m/verkfærum

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

6.985

Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

frá 795

3.9957.995

Ég sat með vinkonu minni á 
kaffihúsi um daginn og við 
vorum að spjalla. Já, ég veit 

að þetta er lygileg byrjun á grein en 
þetta er samt dagsatt. Þar sem við 
sátum í 101 og drukkum espresso 
macchiato (allir hættir í latte) þá 
barst talið að #metoo. 

Hún sagði: Ég sá á Facebook að 
þú tókst þátt í #metoo. Já, svaraði 
ég að bragði, ég hef orðið fyrir kyn
ferðislegri áreitni oftar en ég fæ 
tölu á komið… var barn, já líklega 6 
ára þegar það gerðist í fyrsta skipti 
(auðvitað var það kynferðislegt 
ofbeldi en þegar tvær konur sitja á 
kaffihúsi og tala saman þá þarf ekki 
endilega að skilgreina allt). En þú 
hefur þú ekki orðið fyrir kynferðis
legri áreitni? spyr ég. Neeei, ég hef 
aldrei orðið fyrir kynferðislegri 
áreitni.

Nú svaraði ég: Hefur aldrei neinn 
misst stjórn á höndunum í þinni 
návist? Hefur aldrei neinn dottið á 
brjóstið á þér? Hefur aldrei neinn 
þurft að fálma sig áfram í þrengslum 
þétt upp að þér? Hefur aldrei neinn 
slöngvað tungunni upp í þig? Hefur 
aldrei neinn látið kynferðislegar 
athugsemdir falla sem þig langaði 
ekki að heyra og sagt svo bara djók 
eða bara alls ekki neitt því allir eiga 
jú rétt á því að tjá sig? Hefur aldrei 
neinum fundist að þú hefðir gott 
af því að fá einn grjótharðan inn í 

þig, þú myndir bara slaka á við það? 
Ég var ekkert æst sko, ég var alveg 
pollróleg og hún líka, þetta var 
alveg svona næðisstund. Þar sem við 
sátum í kyrrðinni hvor á móti ann
arri og ég þuldi þetta upp, þá lyftust 
augnabrúnirnar á vinkonu minni og 
það kviknaði ljós í augunum og hún 
fölnaði aðeins. 

Andskotinn, sagði hún, ég sem 
var að svara Gallup að ég hefði aldr
ei orðið fyrir kynferðislegri áreitni. 
Ég verð bara að hringja og leiðrétta 
þetta, sagði hún og hló. Hláturinn 
var blanda af hlátri þess sem er að 
uppgötva einhver afar óþægileg 
sannindi með smá skammti af 
sjálfshæðni. Jú, sagði hún svo, ég 
hef lent í öllu þessu sem þú lýsir og 
svo margoft. Hvað var ég eiginlega 
að pæla þegar ég svaraði neitandi? 
Málið er hreinlega að ég er svo sam
dauna þessu, við erum öll samdauna 
þessu. Ég er svo vön að vera áreitt, 
og það er bara einhvern veginn hluti 
af því að vera kona en það er algjör
lega óþolandi, að þurfa alltaf að vera 
á varðbergi, að þurfa alltaf að vera 
hrædd þegar ég labba ein heim, að 
þurfa alltaf að vera tilbúin í að svara 
á einhvern töff hátt sem segir í raun 

þegiðu en er samt ekki svo dóna
legt að það eyðileggi „vináttuna“ 
við yfirmanninn, samstarfsmann
inn eða mann vinkonunnar.

Vinkona mín fattaði strax um 
hvað þetta snérist, ég þurfti ekk
ert að stafa það ofan í hana, hún 
er alveg klár. Auðvitað eigum við 
ekki að þurfa að láta þetta yfir 
okkur ganga, hélt hún áfram. Ég rétt 
slapp meira að segja einu sinni við 
nauðgun og það var bara vegna þess 
að vinkona mín kom aðvífandi og 
okkur tókst síðan að bjarga okkur 
á flótta og þegar ég vann á bar, þá 
fór jafn mikill tími í að berja frá mér 
menn sem þóttust eiga rétt á líkama 
mínum og í að reiða fram drykki.

Í landinu sem er með mesta jafn
réttið, þá er í íþróttafréttum fjallað 
um fótbolta og kvennabolta. Í sögu
bókum er fjallað um nafngreinda 
karlmenn en nafnlausar konur, í 
auglýsingum eru líkamar kvenna 
hafðir upp á punt. Það eru til kalla
launaumslög og kvennalaunaum
slög og já, það er til Kvennaathvarf 
á Íslandi því að konur þurfa að flýja 
barsmíðar með börnin sín og já, 
það dvöldu 79 börn í athvarfinu á 
síðasta ári. Í 70% útkalla sem félags
ráðgjafar þjónustumiðstöðvanna í 
Reykjavík fara í vegna heimilis
ofbeldis eru börn á heimilinu.

Við þurfum að breyta þessu öllu 
því ójafnrétti á einu sviði smitar 
yfir á annað. Ég vona að allir, eins 
og vinkona mín, sjái ljósið og hafi 
kjark, greind og vilja til að breyta…
og talandi um kjark, þá eigum við 
þessa vakningu, sem við erum núna 
stödd í, engum meira að þakka en 
hugrökkum konum sem hafa stigið 
fram og sagt sannleikann í and
streymi þöggunar. Höfum öll hátt…
með þeim.

Áreitni 101
Halldóra  
Gunnarsdóttir
brotaþoli 
kynferðislegs 
ofbeldis og verk-
efnisstjóri Saman 
gegn ofbeldi

Við segjum gjarnan að loftslags
málin séu gríðarlega mikilvæg 
og enn fremur að þar leiki 

norðurslóðir stórt hlutverk. Nú um 
stundir er hlýnun loftslags hér norður 
frá meira en tvisvar sinnum hraðari 
en sunnar á hnettinum. Ein skýring 
þess er hratt minnkandi snjóþekja og 
minni hafísþekja en var í marga ára
tugi á 20. öld. Hvítt yfirborð endur
varpar sólgeislun að stórum hluta en 
dökkt land og grátt haf miklum mun 
minna.

Áherslur okkar á mikilvægi norð
ursins og á lífsskilyrði fjögurra millj
óna íbúa endurspeglast í vinnu og fé 
sem ríkið leggur í samstarf landanna 
í norðri (8), undir forystu Norður
skautsráðsins. Þar sitja fulltrúar 
stjórnvalda og frumbyggjasamtaka, 
auk margra áheyrnarfulltrúa ríkja og 
samtaka. Fulltrúar þjóðþinga koma 
að vinnu ráðsins í gegnum þing
mannaráðstefnu norðurslóða. Þaðan 
berast ályktanir og tillögur til Norður
skautsráðsins. Íslenska nefndin er 
skipuð þremur þingmönnum og hef 
ég leitt hana undanfarið. Með nýrri 
ríkisstjórn er endurkosið í nefndina.

Íslenska nefndin hefur beitt sér 
fyrir því t.d. að lögð sé áhersla á bar
áttuna gegn hröðum loftslagsbreyt
ingum og áhrifum þeirra, á sjálfbærni, 
vistkerfi og súrnun sjávar, talað fyrir 
jafnrétti kynja, réttindum frumbyggja 
til náttúrunytja og fyrir samvinnu 

í velferðarmálum. Á yfirstandandi 
ári hafa svo bæst við tillögur um að 
kanna möguleika á frumbyggjaskóla. 
Með því er átt við námskeið fyrir 
opinbera starfsmenn, stjórnmála
menn, fjölmiðlafólk, skólafólk og 
t.d. sérfræðinga þar sem frumbyggjar 
kenna sín fræði um náttúrunytjar, sýn 
á umhverfið og siðfræði, menningu 
og lífshætti. Enn fremur hefur verið 
lagt til að koma íslenskri þekkingu 
og skipulagningu á nýsköpun til vegs í 
norðrinu og nýta kunnáttu og reynslu 
Íslendinga af starfi meðal ungs fólks 
gegn reykingum, drykkju og fíknefna
notkun sem hefur borðið verulegan 
árangur. Tillögum og þessum hug
myndum hefur verið vel tekið. 

Á yfirstandandi ári hafa fundir 
á vegum þingmannanefndarinnar 
verið skipaðir formönnum lands
nefnda eða fulltrúum þjóðþinga, 
fulltrúa Evrópuráðsins og áheyrnar
fulltrúum Norðurlanda og Vest
nordenráðanna. Á næsta ári verður 
haldin ráðstefna fullsetinna nefnda 
og annarra fulltrúa í Finnlandi og 
þá gengið á fjölmörgum tillögum 
til vinnuhópa og ráðherranefndar 
Norðurskautsráðsins þar sem unnt 
er að raungera vilja þingmannanna 
eftir því sem tekst og verkast. 

Nú taka Finnar við formennsku í 
Norðurskautsráðinu og síðan Ísland 
2019. Vinna þingmannanefndanna 
er mjög mikilvægur liður í að tengja 
þjóðþingin beint við ráðið.

Norðurslóðir eru 
lykilsvæði

Ari Trausti 
Guðmundsson
þingmaður VG

Ég er svo vön að vera áreitt, 
og það er bara einhvern 
veginn hluti af því að vera 
kona en það er algjörlega 
óþolandi.

Nú taka Finnar við for-
mennsku í Norðurskauts-
ráðinu og síðan Ísland 2019.
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Spennandi og fróðleg bók

Illugi Jökulsson

ÖRLAGASÖGUR FRÁ HAFINU
Í SÍÐARI HEIMSSTYRJÖLD
ÖRLAGASÖGUR FRÁ HAFINU
Í SÍÐARI HEIMSSTYRJÖLD

Handbolti Eftir sex leiki og eina 
fræga vítakeppni, kærumál og mikið 
mótlæti er þátttöku FH í EHF-bik-
arnum í handbolta þetta tímabilið 
lokið. FH vann Tatran Presov frá 
Slóvakíu, 26-23, í seinni leik liðanna 
í 3. umferð keppninnar í Kaplakrika 
á laugardaginn. Það dugði þó ekki til 
því Slóvakarnir, sem unnu fyrri leik-
inn á sínum heimavelli 24-21, fóru 
áfram á fleiri mörkum skoruðum á 
útivelli.

Afar svekkjandi niðurstaða fyrir 
FH-inga sem sýndu í leiknum á 
laugardaginn hversu langt þeir eru 
komnir. Tatran Presov hefur orðið 
meistari í heimalandi sínu síðustu 
11 ár, verið fastagestur í Meistara-
deild Evrópu undanfarin ár og situr 
í 3. sæti hinnar gríðarsterku SEHA-
deildar, Meistaradeildar Austur-Evr-
ópu. Tatran Presov er til að mynda 
ofar en lið eins og Meshkov Brest, 
Celje Lasko og Metalurg.

FH-ingar voru tveimur mörkum 
undir í hálfleik, 11-13, og snemma í 
seinni hálfleik var munurinn orðinn 
fjögur mörk, 12-16. Tatran Presov 
spilaði af skynsemi; langar og hægar 
sóknir sem reyndu á þolinmæði FH-
inga og fjölmargra stuðningsmanna 
liðsins sem fjölmenntu í Kaplakrika.

Fjórum mörkum undir og í afar 
erfiðri stöðu stigu Hafnfirðingar á 
bensíngjöfina, skoruðu sjö mörk 
gegn engu og komu sér í lykilstöðu. 
Lokakaflinn var þrælspennandi. FH 
fékk tækifæri til að komast fjórum 
mörkum yfir í lokasókn sinni en 
Mario Cvitkovic varði skot Óðins 
Þórs Ríkharðssonar úr hægra horn-
inu. Slóvakarnir héldu boltanum út 
leiktímann og fögnuðu vel og inni-
lega eftir að lokaflautið gall.

„Ég er gríðarlega glaður með mína 
menn. Þeir voru geggjaðir. En ég er 
gríðarlega svekktur með úrslitin,“ 
sagði Halldór Sigfússon, þjálfari FH, 

Úti er Evrópu-ævintýri
FH er úr leik í EHF-bikarnum þrátt fyrir þriggja marka sigur, 26-23, á Slóvakíu-
meisturum Tatran Presov á laugardaginn. Þjálfari FH var stoltur af sínu liði.

Ágúst Elí Björgvinsson, mark-
vörður FH, var besti leikmað-
ur liðsins í seinni leiknum 
gegn Tatran Presov. Hann 
varði 16 skot, þar af tvö víti, 
og var með 41% hlutfallsmark-
vörslu. Ágúst Elí hefur átt 
afar gott tímabil með 
FH og nýtti sitt tæki-
færi í seinni vináttu-
landsleiknum gegn 
Svíum í október vel.

Halldór Sigfússon, 
þjálfari FH, er að 
vonum ánægður með 
Ágúst Elí og segir að 
það verði erfitt fyrir 
landsliðsþjálfarann 
Geir Sveinsson að 
horfa fram hjá honum 
þegar hann velur ís-
lenska hópinn sem fer 
á EM í Króatíu í byrjun 
næsta mánaðar.

„Ef hann horfir á getu 
og frammistöðu síðustu 
mánaða verður það erfitt. 
Þá verða aðrir hlutir sem 
spila inn í. Mér finnst hann 

hafa verið frábær og 
hann hefur þroskast 

mikið og er kom-
inn lengra,“ sagði 
Halldór um Ágúst 
Elí sem hefur 
spilað með FH 
allan sinn feril. 

„Hann þarf 
að halda dampi, 
sinni þróun 

áfram og halda 
haus. Ég er búinn 

að tala mikið við 
hann um það. Ef 
hann gerir það 
eru honum allir 
vegir færir,“ bætti 
Halldór við.

Erfitt að líta fram hjá Ágústi Elí

sem var langt frá því að vera sáttur 
við frammistöðu dómaraparsins frá 
Króatíu á lokamínútunum.

„Það þarf að skoða síðustu fimm 
mínúturnar í þessum leik. Hvernig 
geturðu verið 45 sekúndur í síðustu 
sókninni þegar það er verið að spila 
framliggjandi vörn og það er ekki 
eitt fríkast dæmt? Ég átta mig ekki 
á því. Þetta er það sem er að eyði-

leggja fyrir okkur. Ég ætla ekki að 
gráta endalaust en það er ýmislegt 
búið að ganga á hjá okkur í þessari 
Evrópukeppni. En það sem drepur 
okkur ekki hlýtur að styrkja okkur. 
Drengirnir voru frábærir og spiluðu 
þannig að þeir áttu skilið að fara í 
riðlakeppnina,“ sagði þjálfarinn enn 
fremur.

FH-ingar gerðu auðvitað sín mis-
tök í leiknum á laugardaginn, fóru 
illa með mörg dauðafæri, sérstak-
lega í upphafi leiks þegar þeir gátu 
náð afgerandi forskoti.

Frammistaða FH í leiknum á laug-
ardaginn, og heilt yfir í EHF-bik-
arnum, var oftast góð og á löngum 
köflum framúrskarandi. Og á henni 
geta FH-ingar byggt. ingvithor@365.is

Það sem drepur 
okkur ekki hlýtur 

að styrkja okkur. Drengirnir 
voru frábærir.
Halldór Sigfússon, þjálfari FH

AðEinS ÞRíR SKORAð MEiRA  
Alfreð Finnbogason skoraði tvö 
marka Augsburg í 1-3 
sigri á Mainz í þýsku 
úrvalsdeildinni 
á laugardaginn. 
Augsburg hefur 
unnið þrjá af síð-
ustu fimm leikjum 
sínum og situr í 7. sæti 
deildarinnar. Alfreð hefur skorað 
átta mörk í vetur en aðeins Robert 
Lewandowski (14), Pierre-Emerick 
Aubameyang (11) og Kevin Volland 
(9) hafa skorað fleiri mörk. 

TiTiLVöRnin ByRjAR VEL  
norska kvennalandsliðið í hand-
bolta, sem Þórir Hergeirsson 
þjálfar, hefur unnið báða leiki 
sína á HM í Þýskalandi sem hófst 
á föstudaginn. norsku stelpurnar 
unnu Ungverjaland 
30-22 á laugar-
daginn og í 
gær rúlluðu 
þær yfir 
Argen-
tínu, 
21-36. 
noregur á 
titil að verja 
og byrjunin á 
mótinu lofar 
góðu hjá þeim 
norsku. næsti 
leikur noregs 
er gegn 
Póllandi á 
morgun.
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sport

Óðinn Þór Ríkharðsson reynir skot að marki Tatran Presov. Hornamaðurinn snaggaralegi skoraði sex mörk í leiknum á laugardaginn. FRéTTablaðið/anTon bjaRni



Kynningarblað

Jól

 M
Á

n
U

D
a

g
U

r
   

 4
. d

es
em

be
r 

20
17

ljúfir jólatónar
sjöttu tónleikar tónleikaraðarinnar Á ljúfum nótum fara fram næsta fimmtu-
dag í Fríkirkjunni í reykjavík. Að þessu sinni verða þeir til styrktar kviðarhols- 
og þvagfæraskurðdeild Landspítalans 13e/G. Tónlistarkonan Lilja eggerts-
dóttir hefur verið listrænn stjórnandi tónleikaraðarinnar frá upphafi.  ➛2

„allt í allt eru þetta um 50 flytjendur og við ætlum að flytja jólaperlur úr ýmsum áttum, bæði íslenskar og erlendar,“ segir lilja Eggertsdóttir (t.h.), listrænn 
stjórnandi tónleikaraðarinnar. Með henni er einn þriggja flytjenda tónleikanna, auður gunnarsdóttir sópran. MynD/anTOn brinK

Tryggir  
öruggan bakstur

R  O  Y  A  L    R  O  Y  A  L   



„Fjölmargir hafa 
komið fram á 
hádegistón-
leikum okkar 
undanfarin ár 
og úr ýmsum 
áttum,“ segir 
Lilja Eggerts-
dóttir (t.h.). 
MYND/ANTON 
BRINK

Árlegir jólatónleikar tónleika-
raðarinnar Á ljúfum nótum 
verða haldnir í hádeginu 

fimmtudaginn 7. desember, í Frí-
kirkjunni í Reykjavík. Að þessu 
sinni er yfirskrift jólatónleikanna 
Með helgum hljóm og eru þeir 
haldnir til styrktar kviðarhols - og 
þvagfæraskurðdeild Landspítalans 
13 E/G.

Tónlistarkonan Lilja Eggerts-
dóttir hefur verið listrænn 
stjórnandi tónleikaraðarinnar frá 
upphafi en hún hóf göngu sína árið 
2012. Á tónleikum á fimmtudaginn 
mun hún auk þess stjórna kvenna-
kórnum Concordia, leiða hljóm-
sveitina ásamt því að spila á píanó 
með einsöngvurunum. „Styrktar-
tónleikarnir munu standa yfir í um 
45 mínútur og gefa allir flytjendur 
vinnu sína. Allt í allt eru þetta 
um 50 flytjendur og við ætlum að 
flytja jólaperlur úr ýmsum áttum, 
bæði íslenskar og erlendar, m.a. 
Klukknanna köll, eða Carol of the 
bells sem er þekkt úr jólamyndinni 
Home alone, Aðfangadagskvöld 
eftir Gunnar Þórðarson, sænska 
jólalagið Koppången, Let it snow, 
It's the most wonderful time of the 
year, Ó Helga nótt og fleiri yndisleg 
jólalög.“

Sjöttu tónleikarnir
Flytjendur verða Auður Gunnars-
dóttir sópran, Þorbjörn Rúnarsson 
tenór og Bjarni Thor Kristinsson 
bassi. Auk þeirra og Lilju syngur 
kvennakórinn Concordia á tón-
leikunum og sjö manna hljómsveit 
leikur undir.

Þetta eru sjöttu jólatónleik-
arnir sem haldnir eru til styrktar 
góðu málefni og í fimmta sinn sem 
hópurinn styrkir Landspítalann að 
sögn Lilju. „Áður höfum við styrkt 

Hjálparstarf kirkjunnar, fæðingar-
deildina, krabbameinsdeild 11E, 
Hjartagáttina, bráðamóttökuna og 
núna í ár kviðarhols- og þvagfæra-
skurðdeild 13 E/G. Við reynum að 
hafa að markmiði að styrkja deild 
sem er ekki alltaf verið að styrkja.“

Fjölmargir komið fram
Lilja stofnaði tónleikaröðina Á 
ljúfum nótum árið 2012. Það sem 

vakti fyrir henni var að bjóða öllu 
tónlistarfólki upp á möguleika til 
að koma fram og flytja eigin verk-
efni þar sem m.a. húsnæði væri 
frítt og um leið staðsett miðsvæðis. 
„Markmiðið var líka að bjóða upp 
á mjög aðgengilega aðstöðu fyrir 
tónlistarmenn, bæði til að flytja 
verkefni sín og til að halda sér í 
formi. Annað markmið er að bjóða 
upp á tónleikaröð þar sem tónlist-
armenn koma úr flestum stéttum 
tónlistar og flytja ólíka tónlist eins 
og til dæmis djass og klassík.“

Þriðja markmiðið er að efla þá 
menningu að sækja hádegistón-
leika segir Lilja. „Að sú hefð skapist 
að fólk geti leyft sér að njóta tón-
listar í hádeginu í stutta stund, þar 
sem ekki allir hafa tök á að því að 
komast út á kvöldin eða á öðrum 
tíma dagsins og vikunnar. Fjöl-
margir hafa komið fram á hádeg-
istónleikum okkar undanfarin ár 
og úr ýmsum áttum, þó aðallega 
klassíska og djassbransanum.“

Annasamur tími
Mikið verður um tónleikahald 
hjá Lilju fram að jólum enda 
vinnur hún við tvo tónlistarskóla 
sem meðleikari og söngkennari. 
„Tónleikahald er alltaf stór hluti 
af aðventunni hjá mér, fyrir utan 
annað spil. Utan þess hef ég mjög 
gaman af því að baka, þá sér-
staklega smákökur og lagtertur, 
og gleðja kollega og þá nánustu 
í kringum mig. Einnig ætlum 
við skötuhjúin að skella okkur 
í konfektgerð með tengdó og 
sörubakstur með vinafólki og þá 
er alltaf spilað borðspil, svona til 
að hita upp fyrir hátíðina enda 
mikið keppnisfólk í fjölskyldunni. 
Annars byrjaði ég aðventuna með 
því að skella mér á dásamlegan 
bókaupplestur á bókasafni Mos-
fellsbæjar sem var þéttsetinn en 
þar komu fram fimm rithöfundar. 
Þannig að ég er mikið spennt að 
njóta þess að lesa góða bók um 
jólin og næla mér í einn konfekt-
mola inni á milli.“

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

VIÐ HVERJU MÁTTU BÚAST?
Samkoman er í kringum klukkustund
Kröftug lofgjörðar tónlist
20-30 mín. prédikun
Fyrirbæn fyrir þá sem vilja

ÞAÐ ERU ALLIR 
VELKOMNIR
ALLA SUNNUDAGA KL. 20:00

VEGURINN  |  SMIÐJUVEGUR 5  |  200 KÓPAVOGUR

Þorbjörn Rúnars-
son tenór

Bjarni Thor Krist-
insson bassi

Tónleikahald er 
alltaf stór hluti af 

aðventunni hjá mér, fyrir 
utan annað spil. Utan 
þess hef ég mjög gaman af 
því að baka, þá sérstak-
lega smákökur og lag-
tertur, og gleðja kollega 
og þá nánustu í kringum 
mig.

Framhald af forsíðu ➛
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Húsanes kynnir glæsilegar og 
vandaðar lúxuseignir í fjöl-
skylduvænu umhverfi í reykja-
nesbæ. sölusýning í dag og á 
morgun milli 17 og 19.

Byggingarverktakinn Húsa-
nes, sem hefur byggt um 1.500 
íbúðir á 38 ára ferli, er um 

þessar mundir að leggja lokahönd á 
byggingu stórglæsilegra tvíbýlishúsa 
að Leirdal 29-37 í hjarta Dalshverfis í 
Reykjanesbæ. Þetta er afar friðsælt og 
fjölskylduvænt hverfi þar sem skólar 
og leikskólar eru í göngufæri. Um er 
að ræða fullbúnar lúxuseignir með 
öllum gólfefnum og hægt er að fá 
heitan pott með öllum eignum.

Eignirnar eru sérstaklega vandaðar 
með sérsmíðuðum innréttingum og 
graníti á borðum. Stórar 60x60 flísar 
á öllum gólfum ásamt gólfhita. AEG 
heimilistæki og LED lýsing innan- og 
utan dyra í öllum eignum. Jarðhæð-
inni fylgir 58 m2 sólpallur og efri 
hæðinni fylgir fullbúinn flísalagður 
bílskúr og 67,5 m2 þaksvalir. Garður 
er fullfrágenginn. Bílastæði eru hellu-
lögð með hitalögn í gönguleið ásamt 

upplýstum blómakerum og náttúru-
steini. Jarðhæðin er 120 m2 og efri 
hæðin 133,8 m2 með bílskúr. Allar 
eignir eru 4 herbergja.

Verð eigna er 47 milljónir. Mögu-
leiki er á viðbótarfjármögnun frá 
seljanda.

Afhending frá desember 2017 
og nánari upplýsingar má finna á 
husanes.is eða hjá Eignasala.is í síma 

420-6070 (eignasala@eignasala.is) og 
Sigrúnu Sigurðardóttur hjá Þingholti 
í síma 773-7617 (sigrun@tingholt.is).

sölusýning verður að Leirdal 35 í dag 
og á morgun frá kl. 17.00 –19.00. 
Allir hjartanlega velkomnir í kaffi og 
konfekt, húsin standa við bláan bygg-
ingarkrana.

Stórglæsileg tvíbýlishús

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali

  

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.
Útibú Höfn í Hornafirði.
895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. 
Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús 
Stílisti.   
Löggiltur fasteignasali  
892 8778

Úlfar F. Jóhannsson 
hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is
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Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 
www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Laufrimi 16 - 112 Rvk. 

 
falleg 84,5 m2, 3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi á jarðhæð með timburverönd 
og afgirtum garði. íbúðin skiptist í tvö svef-
nherbergi, forstofu, baðherbergi, geymslu, 
stofu og eldhús með borðkrók. sérgeymsla í 
sameign. V. 39,9 m.

Breiðvangur 7 - 220 Hfj. 

 
rúmgóð 98,9 m2, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð 
í 4ra hæða fjölbýlishúsi. íbúðin skiptist í tvö 
herbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
geymslu, eldhús og stofu. sérgeymsla í 
kjallara. V. 36,9 m.

Klapparhlíð 11 - 270 Mos. 

 
falleg 2ja herbergja íbúð með sérinngangi 
á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi. íbúðin 
skiptist í svefnherbergi, forstofu, baðherber-
gi, þvottahús, eldhús og stofu. íbúðinni fylgir 
sérgeymsla í sameign. frábær staðsetning 
í vinsælu hverfi rétt við skóla, leikskóla og 
sundlaug. svalir í suðvestur.  V. 33,5 m.

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

falleg 108 m2, 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á efstu hæð í fjölbýlishúsi, ásamt bílastæði 
í köldum bílakjallara.  íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi/þvottaherbergi, eldhús, tvö svef-
nherbergi, sjónvarpsstofu(hægt að breytar í svefnherbergi) og stofu. sérgeymsla á jarðhæð.  
fallegar innréttingar með granít borðplötum fallegt harðparket og flísar á gólfum. V. 42,5 m.

Opið hús þriðjudaginn 5. desember frá kl. 17:00 til 17:30

fallegt og vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr innarlega í litlum 
botnlanga. húsið er skemmtilega hannað með stórum gluggum.  Glæsilegt útsýni yfir hva-
leyrarvöll, til sjávar, að snæfellsjökli, reykjanesi og víðar. bílaplan er hellulagt með hitalögn. 
timburverönd í suðvestur og er lóðin að mestu náttúruleg með trjám og grjóti. eignin er skráð 
199,2 m2, þar af íbúðarrými 175 m2 og bílskúr 24,2 m2. stutt á er á golfvöllinn, skóla og leikss-
kóla. bilskúrinn er í dag notaður sem íbúðarrými sem gefur möguleika á leigutekjum. V. 79,9 m.

Gerplustræti 18 - 270 Mosfellsbær 

Miðholt 4 - 220 Hafnarfjörður 

150 m2, 5 herbergja íbúð með sérinngangi á  
2. hæð við tröllateig 41 í Mosfellsbæ. 

eignin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Góð staðsetning miðsvæðis í Mosfellsbæ, stutt 
er í alla þjónustu.  

V. 49,9 m.

Tröllateigur 41 - 270 Mosfellsbær 

244 m2 endaraðhús á þremur hæðum. 1. hæðin 
skiptist í forstofu, geymslu/vinnurými, eldhús, 
stofu og borðstofu. 2. hæðin skiptist í baðher-
bergi og þrjú svefnherbergi. Kjallarinn skiptist 
í þvottahús, salerni, sjónvarpshol, herbergi 
og sólstofu. húsið stendur í útjaðri byggðar í 
reykjahverfi í Mosfellsbæ og náttúran fyrir utan 
dyrnar.  

V. 55,0 m.

Undraland - 270 Mosfellsbær  

Opið hús þriðjudaginn 5. desember  
frá kl. 17:30 til 18:00 

falleg og vel skipulögð 79,5 m2, 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð með timburverönd . 

íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi/þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, 
stofu, borðstofu og geymslu. 

Þetta er mjög góð staðsetning, stutt er í grunn- 
og leikskóla og á golfvöll. 

V. 38,9 m.

Laufengi 29 – 112 Reykjavík 

ný 85,2 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhú-
si með bílastæði í bílageymslu við vefarastræti 
11 í Mosfellsbæ. 

íbúðin skilast fullbúin með hth innréttingum, án 
gólfefna, en gólf baðherbergis/þvottaherbergis 
eru flísalögð.  

V. 39,9 m.

Vefarastræti 11 - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

  

Heitur pottur getur fylgt öllum eignum



OPIÐ HÚS mánudaginn 4. des. kl.17:30-18:00

Þóroddarkot 8    225 Garðabæ 98.500.000

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á góðri hornlóð í botnlanga. Um er 
að ræða fallegt fjölskylduhús sem skiptist í forstofu, eldhús, aðalrými 
með borðstofu, stofu og sjónvarpsholi, þvottaherbergi, gestasalerni, 4 
svefnherbergi, aðalbaðherbergi, og rúmgóðum bílskúr, 32,1fm. Falleg 
gólfefni, flísar og parket í húsinu. Hurðar og innréttingar úr kisju-
berjavið. Vönduð tæki í eldhúsi, gaseldavél og ofn. Í aðalrými er hátt 
til lofts og innfeld halogen lýsing og fallegur arin. Útgengt út í garð á 
mörgum stöðum úr húsinu, timburverönd að hluta og fallegur garður 
í góðri rækt. Stór eignalóð, 1.039,5fm. Afgirtu pallur með dúkkuhúsi, 
rólum og sandkassa. 
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 253 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn  4. des. kl. 17.30-18.00

Hörðukór 1    203 Kópavogur 56.900.000

Um er að ræða glæsilega íbúð í góðu lyftuhúsi skráð  125,5 
fm íbúð á 12. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er  með 
óviðjafnanlegu útsýni frá Esjunni til Elliðavatns og Heiðmerkur 
og víðar.  Yfirbyggðar svalir til suðurs, þrjú góð svefnherbergi og 
þvottaherbergi er innan íbúðar.  Íbúðin er mjög vel útbúin skápum 
og innréttingum sem eru samrýmdar og  gólfefni er flísar og parket.    

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 125,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. des. kl.17:30-18:00

Langalína 11    210 Garðabæ 63.900.000

Glæsilega 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stæði í bílakjallara. Fallegt 
gólfefni á henni allri, eikar innréttingar og hurðir og granít á borðum í 
eldhúsi og baðherbergi. Gólfhiti er í íbúðinni. Íbúðin skiptist í forstofu, 
tvö svefnherbergi annð með fataherbergi og hitt með fataskáp. Rúmgott 
baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, flísalagt í hólf og gólf. Þvotta-
herbergi innan íbúðar með góðri innréttingu og vinnuaðstöðu. Aðalrými 
með eldhúsi, borðstofu, sjónvarpsholi og stofu með gólfsíðum gluggum 
og flísalagðar svalir. Gólfhiti er í íbúðinni og mynddyrasími. Sameign og 
húsið allt hið glæsilegasta.   

Upplýsingar veitir Jón Gunnar sölufulltrúi í gsm: 848 7099

Herbergi: 3     Stærð: 127,9 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. des. kl. 17.30-18.00

Andrésbrunnur 5    113 Reykjavík 39.900.000

Falleg og rúmgóð 3ja herb íbúð með suðursvölum á efstu hæð. Stæði í lokaðri 
bílageymslu fylgir með.  Þetta er góð fjölskylduíbúð í snyrtilegu lyftuhúsi. Stutt er í 
skóla, leikskóla og út í fallega náttúru.  Íbúðin er laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 96,1 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Klapparstígur 3    101 Reykjavík 38.900.000

Björt 2ja herbergja íbúð á annarri hæð í snyrtilegu  lyftuhúsi ásamt sérmerktu 
stæði í lokaðri bílageymslu.  Íbúðin skiptist í forstofu, hol, baðherbergi, stofu, 
eldhús og rúmgott svefnherbergi. Gólfefni eru parket og flísar. Húsvörður.  Íbúðin 
er laus til afhendingar.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2     Stærð: 62,2 m2

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN.

Hafnarstræti 100    600 Akureyri 24.500.000

Fasteignasalan TORG kynnir:  Góða tveggja herbergja íbúð í Hafnar-
stræti 100, miðbænum, með útsýni yfir göngugötuna. 
Hafnarstræti 100, góð tveggja herbergja íbúð á annarri hæð „down-
town“ Akureyri. Allt innbú getur fylgt með, íbúðin er í skammtímaleigu 
í dag og góðar bókanir fyrirliggjandi. Erum einnig með íbúð 0201  í 
sama húsi á söluskrá. 
     
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 2     Stærð: 52 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. des. kl. 17.30-18:00

Berjarimi 36    112 Reykjavík

*Afhendist við kaupsamning*Björt 3ja herb. endaíbúð á 2.hæð með sérinngangi, 
neðst í rólegum botnlanga. Fallegt útsýni. Gluggar á þrjá vegu. Geymsluloft yfir 
allri íbúðinni. Þvottahús innan íbúðar. Frá stofu eru svalir í suðvestur. Göngustígur 
liggur beint í Rimaskóla frá hverfinu. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 89,0 m2      

36.500.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 898-6106

Brúnás 5    210 Garðabæ

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð með 4 góð svefnherb., stórum sólpalli, og inn-
byggðum bílskúr. Í húsinu eru 3 barnaherb., hjónasvíta, 3 baðherb., stórt aðalrými 
með stofu og borðstofu, og glæsilegt eldhús með borðkrók. Mikil lofthæð, innfeld 
lýsing, Ban & Olufsen hljókerfi m/innbyggðum hátölurum, ljósastýring. Glæsilegt 
fjölskylduhús! Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 245,5 m2      

124.900.000

Opið hús þriðjudaginn 5. nóv. kl. 17:30-19:00

Grettisgata 83    101 Reykjavík 64.900.000

Tvær íbúðir - ein skráning! Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. 
hæð auk 2ja herb. íbúðar í kjallara. Stutt í skóla og sund og alla þjónustu í 
miðbænum. Aðalíbúð skiptist í eldhús, stofu, 3 svefnherb. og endurnýjað 
baðherberb. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 6     Stærð: 146,3 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. des. kl.18:30-19:00

Garðatorg 6, íb206    210 Garðabæ 61.700.000

Ný glæsileg íbúð í nýju fjölbýli með lyftuhúsi og stæði í bílakjallara.
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna utan votrýmis, sem er flísalagt.
K-gler í allri íbúðinni. Um er að ræða endaíbúð með tvennar svalir, 2
svefnherbergi, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og þurkara og
rúmgóðu aðalrými sem skiptist í eldhús, borðstofu og stofu. Góðar
suðursvalir, um 12,6fm og rúmgóðar þaksvalir um 25,8fm sem snúa
inn á miðbæjartorgið. Vandaðar Schmidt innréttingar frá Parka. AEG
eldhústæki. Blöndunartæki í eldhúsi og hreinlætistæki frá Grohe.
Mynddyrasími fylgir íbúð. Geymsla fylgir íbúð í kjallara og bílastæði í
bílastæðihúsi. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 111,1 m2      

520 9595
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Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Vandað 245,5 fm. einbýlishús á einni hæð að 
meðt. 46,0 fm. tvöföldum bílskúr. 

Innréttingar, tæki og gólfefni eru afar vönduð. 
Hússtjórnarkerfi er í öllu húsinu, m.a. Bang & 
Olufsen kerfi, ljósastýring og innbyggðir hátalarar 
í lofti. Arinn í stofu. Afgirt verönd, um 160 fm. snýr 
til suðvesturs og meðfram húsinu. Útsýni til suð-
vesturs í átt að fjallgarðinum og að Bessastöðum. 
Á verönd er heitur pottur, útisturta, lítill heitur/kaldur 
pottur og rúmgóð sauna. Lýsing er umhverfis 
húsið, rafmagnshitari undir þakskyggni, eftirlits-
myndavél og hiti í stétt. 

Glæsileg eign í algjörum sérflokki. 

Vel skipulögð 98,4 fm. íbúð á tveimur hæðum 
með suðursvölum auk 50% hlutdeildar í 57,3 fm. 
bílskúr á baklóð og sér bílastæðis á lóð. 

Rúmgóð og björt stofa með gluggum í tvær áttir. 
Hjónaherbergi með fataherbergi innaf. Útgengi er 
úr hjónaherbergi á suðursvalir. Tvö svefnherbergi.  

Verið er að klára að skipta um allt gler í húsinu 
og verður þeim framkvæmdum lokið af hálfu 
seljanda. 

Stór afgirt lóð með fallegum gróðri.  

Verð 54,9 millj.

Virkilega glæsileg 209,8 fm. útsýnisíbúð á efstu 
hæð við Kirkjusand að meðtöldum tveimur sér 
geymslum í kjallara og auk tveggja sér bílastæða í 
bílageymslu. 

Tvennar svalir eru á íbúðinni, til norðurs og suðurs, 
og nýtur óviðjafnanlegs útsýnis frá eigninni yfir 
Sundin, að Esjunni, Akranesi og yfir borgina. Eignin 
er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
hátt með ljósum sérsmíðuðum viðarinnréttingum.  
Aukin lofthæð er í íbúðinni, innfelld lýsing í loftum 
og arinn er í stofu. 

Húsvörður. 

Verð 115,0 millj.

Brúnás – Garðabæ. Glæsilegt einbýlishús.

Reynimelur. 4ra herbergja íbúð á efri hæð og í risi. 

Kirkjusandur. Glæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð.

Mjög falleg og þó nokkuð endurnýjuð 119,3 fm.  
efri sérhæð, að meðtaldri sérgeymslu í kjallara við 
Hrísateig.  

Parket á íbúðinni er nýlega bæsað og lítur mjög 
vel út. Eldhús með fallegum upprunalegum inn-
réttingum, nýjum tækjum og gluggum í tvær áttir.  
Stofa og borðstofa með útgengi á svalir til suðurs. 
Tvö svefnherbergi með innbyggðum skápum. 

Húsið að utan er nýlega viðgert og málað. 

Verð 54,9 millj.

Vel skipulögð 103,5 fm.  íbúð á 2. hæð að meðt. 
sér geymslu. 

Gluggar í þrjár áttir. Rúmgóðar flísalagðar svalir til 
suðvesturs. Sér bílastæði í lokaðri og upphitaðri 
bílageymslu með aðgengi að þvottastæði. Stofa 
með gólfsíðum gluggum, nýtt sem setustofa og 
borðstofa. Tvö rúmgóð herbergi. Húsið að utan er 
klætt með áli, viðhaldslítið. 

Stigahús er allt nýendurnýjað með nýjum teppum á 
stigum og nýmálað.  

Laus til afhendingar fljótlega. 

Verð 49,0 millj.

Hrísateigur. Efri sérhæð.

Glæsilegt og mikið endurnýjað 171,3 fm. parhús 
á pöllum miðsvæðis í Reykjavík.  Baðherbergi á 
efri hæð er nýendurnýjað sem og stærstur hluti 
gólfefna, innihurðir og fleira. Samliggjandi bjartar 
stofur. Rúmgott eldhús með sprautulökkuðum 
+ viðarinnréttingum. Þrjú svefnherbergi.  Stór og 
skjólsæl lóð er neðan við húsið með viðarverönd 
og tyrfðri flöt. Fyrir framan hús er nýlega steypt 
stétt og steypt verönd með steyptum skjólvegg.

Staðsetning eignarinnar er góð á fremur ró-
legum stað innarlega á Langholtsvegi þaðan 
sem stutt er í skóla og þjónustu. 

Verð 73,5 millj.

Afar falleg 160,4 fm. sérhæð, miðhæð að með-
töldum 30,8 fm. bílskúr í húsi, teiknuðu af Kjartani 
Sveinssyni. 

Eldhús með gluggum til norðurs og vesturs. Rúm-
góð stofa og borðstofa með stórum gluggum og 
svölum til suðurs. Fjögur herbergi. Húsið lítur vel 
út að utan og var málað árið 2011. Þak hefur verið 
endurnýjað í tveimur áföngum.

 Lóðin er vel hirt og í rækt. 

Staðsetning eignarinnar er afar góð, stutt í Laugar-
dalinn, íþróttasvæði og sundlaug. 

Verð 61,9 millj. 

Glæsileg og nánast algjörlega endurnýjuð 63,1 
fm. íbúð á 1. hæð að meðt. sér geymslu við 
Klapparstíg. Sérinngangur er í íbúðina. Búið er að 
endurnýja m.a. eldhús, baðherbergi, innihurðar, 
skápa, gólfefni, allar lagnir og einangra alla útveggi 
og loft. Íbúðin er öll með aukinni lofthæð. Eign 
sem vert er að skoða á frábærum stað í miðbæ 
Reykjavíkur. Allar gardínur, vegglampar, loftljós og 
vegghillur fylgja með. Fyrir um 11 árum síðan 
fóru fram miklar endurbætur á húsinu að utan 
undir handleiðslu Húsfriðunarnefndar og fékk 
eignin viðurkenningu frá Reykjavíkurborg árið 
2006. Þá var m.a. allt timburverk, bárujárn, þak 
og gler í húsinu endurnýjað. 

Verð 39,9 millj.

Langholtsvegur. Parhús.

Kambsvegur 23. Sérhæð ásamt bílskúr.

Klapparstígur. Glæsileg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.Naustabryggja.  3ja herbergja íbúð með gluggum í þrjár áttir.

Falleg 147,7 fm.  4-5 herbergja neðri sérhæð að 
meðtöldum 26,5 fm. bílskúr í þríbýlishúsi við Digra-
nesveg í Kópavogi. 

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð undanfarin ár 
af núverandi eigendum. Stofa með gluggum til 
suðurs og vesturs. Borðstofa. Eldhús með góðum 
borðkrók og glugga til austurs. Svefngangur með 
útgengi á rúmgóðar svalir. Endurnýjað baðher-
bergi. 

Afar fallegt útsýni er frá stofu, borðstofu og 
svölum til suðurs yfir Kópavoginn og til fjalla. 

Verð 51,9 millj.

Digranesvegur  - Kópavogi. Neðri sérhæð ásamt bílskúr.

Eignin verður til sýnis þriðjudag 
frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög gott 154,3 fm.  endaraðhús á einni hæð að 
meðtöldum 27,0 fm. bílskúr við Vesturberg. 

Rúmgóðar stofur. Þrjú svefnherbergi. Eldhús með 
eldri innréttingu. Útgengi er úr stofu á afgirta viðar-
verönd til suðurs. 

Þak var endurnýjað árið 2014. 

Nýlega hellulögð stétt framan við hús með fallegri 
lýsingu. 

Verð 54,9 millj.

Vesturberg 60. Endaraðhús.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá  
- Skoðum og metum samdægurs - Sanngjörn söluþóknun.

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUdag



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

KAREN ÓSK
SAMPSTED
Sölufulltrúi / nemi til 
lögg. fasteignasala
GSM 869 9967

ÞÓRUNN LILJA 
VILBERGSDÓTTIR
lögfræðingur / nemi til 
lögg. fasteignasala
Sími 535 1002

OPIÐ HÚS alla daga vikunnar 4.-8. des. kl. 12:00-13:00. Nýtískulegar og bjartar íbúðir frá 47,2 fm, sem 
uppfylla kröfur sem gerðar eru til minni íbúða í dag. Mikil lofthæð, stórir gluggar, sér svalir og sér geymslu/
vinnuherbergi í kjallara. Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum og eldhústækjum.

STRANDGATA 31-33, 220 HAFNARFJÖRÐUR

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

29.9M

OPIÐ HÚS

Vorum að fá í einkasölu fallegt einbýlishús á einni hæð, skráð 210 fm auk 36 fm bílskúr, samtals 246 fm. 
Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og stendur á góðum stað við Miðbrautina. Eignin er í ágætu ástandi 
en er nokkuð upprunanleg.

MIÐBRAUT 29, 170 SELTJARNARNES

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

94.9M

Falleg og björt 67 fm íbúð á 4 hæð í fallega lyftuhúsi. Parket og góðar 
innréttingar. Yfirbyggðar suðursvali. Laus fljótlega. Húsvörður.

SNORRABRAUT 56B - FYRIR 55+

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

35.9M

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. des. kl. 17:30-18:00. Snyrtileg tveggja 
herbergja, 52,6 fm. íbúð við Köldukinn 1, Hafnarfirði. Íbúð skiptist í gang, 
stofu, eldhús, baðherbergi, og eitt svefnherbergi. Lítil geymsla innan íbúðar.

KALDAKINN 1, 220 HFJ.

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

OPIÐ HÚS

24.9M

Húsið stendur á eignalóð og skiptist í tvær íbúðir, báðar með 
sérinngangi. Efri íbúð skiptist í  anddyri, stofu, eldhús, baðherbergi og 
tvö svefnherbergi.

VESTURGATA 35, 101 REYKJAVÍK

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

47.9M

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. des. kl. 17:30-18:00. Glæsileg 103,3 fm. 
íbúð ásamt sér stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, 
stofu, þvottahús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. 

KIRKJULUNDUR 14, 210 GARÐAB.

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

OPIÐ HÚS

70M 129M

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. des. kl. 17:30-18:00. Glæsilegt einbýli með 
aukaíbúð á besta stað í Garðabæ. Húsið er frábærlega hannað og í 
alla staði afar vandað en er ekki fullbúið.

EIKARÁS 1, 210 GARÐABÆR

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

OPIÐ HÚS

85.9M

Falleg 149,6 fm íbúð á 1.hæð í Fossvoginum. Íbúðin sem er glæsileg í 
alla staði skiptist í stofu, eldhús, hjónaherbergissvítu með baðherbergi, 
barnaherbergi, gestasnyrting með sturtu og þvottahús. 

SKÓGARVEGUR 14, 103 REYKJAVÍK

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. des. kl. 17:00-17:30. Falleg 3-4ra herbergja 
íbúð á 2.hæð. Íbúðin er rúmgóð, björt og falleg, skiptist í stofu, eldhús, 
hjónherbergi ,barnaherbergi, baðherbergi og þvottahús.

KAMBAVAÐ 1-3, 110 REYKJAVÍK

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

60.9M

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. des. kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 
einbýlishús á einni hæð. Í húsinu eru  fimm svefnherbergi, bjartar stofur, 
sólstofa, stór bílskúr og fallegur garður með stórum palli sem vísar til s-vesturs.

VÍÐIGRUND 15, 200 KÓPAVOGUR

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS

Vorum að fá í sölu góða 60 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð ( ekki 
kjallari ) í 4ra íbúða húsi. Sérinngangur. Íbúðin er nýmáluð og er laus.

SOGAVEGUR 101, 108 REYKJAVÍK

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

31.9M



Vorum að fá í sölu mjög fallegt 214.3 m2 6 herb. parhús á tveimur 
hæðum við Leiðhamra í Grafarvogi. Innbyggður bílskúr. Húsið 
skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, tvö baðherbergi og fjögur 
herbergi. Fallegur gróinn garður með timburveröndum.

LEIÐHAMRAR 34 214,3M2

112 REYKAVÍK 76.400.000 KR.

FJÓLUGATA 1 473,3 M2

101 REYKJAVÍK 

Glæsilegt 473,3 m2 einbýlishús við Fjólugötu í Þingholtunum. 
Húsið er á tveimur hæðum auk kjallara. Tvöfaldur sérstæður 
bílskúr með geymslu og sólstofu. Mjög fallegt útsýni er úr 
húsinu m.a. yfir Tjörnina. Húsið var endurnýjað/endurbyggt að 
nánast öllu leyti árið 2002 og var hvergi til sparað. Mikil áhersla 
var lögð á að halda í upprunalegt útlit hússins m.a. hvað varðar 
þak hússins, gluggasetningu og skipulag. Frá þessum tíma hefur 
verið gott viðhald á húsinu.

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. des.
milli kl. 17:00 og 17:30.
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NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 99,0 fm 4 herb. íbúð/hæð í litlu 
fjölbýli við Lynghaga í Vesturbænum. Rúmgóðar samliggjandi 
stofur með svölum útaf. Tvö herbergi. Fallegur garður fyrir 
framan húsið. Stór leikvöllur er bakvið húsið. Stutt í leikskóla, 
skóla og þjónustu.

3ja herb. 71,2 m2 3ja herb. íbúð merkt 02-02 í einstaklega vel 
staðsettu litlu fjölbýli með flottu útsýni til suðurs m.a. yfir 
Hólavallakirkjugarð. Miðbærinn, háskóli og hin rómaða 
vesturbæjarlaug í  göngufæri. Rúmgóð stofa og herbergi, mjög 
góð lofthæð. Aflokaður flottur bakgarður. Sjarmerandi 
og einstaklega björt íbúð á mjög góðum stað.

Vorum að fá í sölu 97,3 m2 neðri hæð í tvíbýlishúsi á frábærum 
stað í suðurhlíðum Kópavogs ásamt 35,4 m2 bílskúr sem hefur að 
hluta verið innréttaður sem “stúdíóíbúð”  Rúmgóð stofa, tvö góð 
svefnherbergi og eitt minna. Parket og flísar. Góður garður.

Vorum að fá í sölu efri hæð, kjallara og bílskúr í tvíbýlishúsi við 
Baughús í Grafarvogi. Eignin er um 250 m2 að heildarstærð. 
Allt að fimm svefnherbergi. Arinn í stofu. Svalir. Mjög góð 
staðsetning. Glæsilegt útsýni. Íbúðin er laus við kaupsamning.

Mjög falleg 114,8 m2 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við 
Grandaveg. Auk þess fylgir 23,1 m2 stæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, 
þvottahús. Sér geymsla. Fallegt útsýni. Íbúðin er fyrir 60 ára og 
eldri. Sameiginlegur salur á 10. hæð og líkamsræktaraðstaða, 
sauna, heitur pottur og fl. á 1.hæð.

Tvö vel staðsett verslunarrými á 1. hæð (götuhæð) í nýlegu og vel 
viðhöldnu húsi við Laugaveg 40. Um er að ræða tvö fastanúmer. 
Auðvelt er að samnýta rýmin. Verslunarrými 1: 167,4 m2 rými 
sem skiptist í verslunarrými 95,2 m2 og lagerrými í kjallara 72,2 
m2. Rúmgóð lyfta er milli hæða. Verslunarrými 2: 54,9 m2 rými 
sem hentar vel litlum verslunum eða ferðaþjónustufyrirtækjum.
Möguleiki er á að kaupa annað hvort bilið.

Falleg 81 m2 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Safamýri 42, 
Reykjavík.  Mjög vel umgengin íbúð. Svalir útaf stofu. Húsið 
var málað nýlega. Skólp og dren endurnýjað 2012. Stórar suður 
svalir. Góð staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. Stutt í alla helstu 
þjónustu.

Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 79 m2 neðri hæð í tvíbýlishúsi 
með sér stæði, á rólegum staði við Ásenda. Íbúðin skiptist m.a. í 
anddyri, stofa, borðstofa, eldhús, hjónaherbergi, barnaherbergi, 
baðherbergi. Sér bílastæði fylgir eigninni. Rúmgóður garður.

Vorum að fá í sölu fjögur raðhús við Lofnarbrunn í Úlfarsárdal. 
Húsin eru fokheld og lóð ófrágengin. Stærð 154 – 213,8 m2.
Verð 35,0 – 45,9 millj.

Góð 94 m2 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við Orrahól. 
Stofa og tvö herbergi. Svalir útaf stofu með svalarlokun. 
Glæislegt útsýni er úr íbúðinni. Bílastæði fylgir í lokaðir 
bílgeymslu. Húsvörður er í húsinu.

VÍÐIHVAMMUR 9 132,7 M2

200 KÓPAVOGUR 43.900.000 KR.

GRANDAVEGUR 47 137,9 M2

107 REYKJAVÍK 51.500.000 KR.

BAUGHÚS 28 250 M2

112 REYKJAVÍK 69.000.000 KR.

LJÓSVALLAGATA 8 71,2 M2

101 REYKJAVÍK 41.900.000 KR.

LOFNARBRUNNUR 22-28 154 M2  - 213,8 M2  

112 REYKJAVÍK VERÐ 35 – 45,9 M..

LAUGAVEGUR 40  54,9 M2  OG 167,4 M2  

101 REYKJAVÍK 149.900.000 KR.

SAFAMÝRI 42 81,0 M2

108 REYKJAVÍK 38.900.000 KR.

ÁSENDI 8 79,0 M2

108 REYKJAVÍK 37.400.000 KR.

ORRAHÓLAR 7 94,0 M2

111 REYKJAVÍK 39.500.000 KR.

LYNGHAGI 6 99,0 M2

107 REYKJAVÍK 55.900.000 KR.

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is    
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Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
Sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6. des.
milli kl. 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. des.
milli kl. 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. des.
milli kl. 17:00 og 17:30.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. des.
milli kl. 17:00 og 17:30.
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NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 99,0 fm 4 herb. íbúð/hæð í litlu 
fjölbýli við Lynghaga í Vesturbænum. Rúmgóðar samliggjandi 
stofur með svölum útaf. Tvö herbergi. Fallegur garður fyrir 
framan húsið. Stór leikvöllur er bakvið húsið. Stutt í leikskóla, 
skóla og þjónustu.

3ja herb. 71,2 m2 3ja herb. íbúð merkt 02-02 í einstaklega vel 
staðsettu litlu fjölbýli með flottu útsýni til suðurs m.a. yfir 
Hólavallakirkjugarð. Miðbærinn, háskóli og hin rómaða 
vesturbæjarlaug í  göngufæri. Rúmgóð stofa og herbergi, mjög 
góð lofthæð. Aflokaður flottur bakgarður. Sjarmerandi 
og einstaklega björt íbúð á mjög góðum stað.

Vorum að fá í sölu 97,3 m2 neðri hæð í tvíbýlishúsi á frábærum 
stað í suðurhlíðum Kópavogs ásamt 35,4 m2 bílskúr sem hefur að 
hluta verið innréttaður sem “stúdíóíbúð”  Rúmgóð stofa, tvö góð 
svefnherbergi og eitt minna. Parket og flísar. Góður garður.

Vorum að fá í sölu efri hæð, kjallara og bílskúr í tvíbýlishúsi við 
Baughús í Grafarvogi. Eignin er um 250 m2 að heildarstærð. 
Allt að fimm svefnherbergi. Arinn í stofu. Svalir. Mjög góð 
staðsetning. Glæsilegt útsýni. Íbúðin er laus við kaupsamning.

Mjög falleg 114,8 m2 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við 
Grandaveg. Auk þess fylgir 23,1 m2 stæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, 
þvottahús. Sér geymsla. Fallegt útsýni. Íbúðin er fyrir 60 ára og 
eldri. Sameiginlegur salur á 10. hæð og líkamsræktaraðstaða, 
sauna, heitur pottur og fl. á 1.hæð.

Tvö vel staðsett verslunarrými á 1. hæð (götuhæð) í nýlegu og vel 
viðhöldnu húsi við Laugaveg 40. Um er að ræða tvö fastanúmer. 
Auðvelt er að samnýta rýmin. Verslunarrými 1: 167,4 m2 rými 
sem skiptist í verslunarrými 95,2 m2 og lagerrými í kjallara 72,2 
m2. Rúmgóð lyfta er milli hæða. Verslunarrými 2: 54,9 m2 rými 
sem hentar vel litlum verslunum eða ferðaþjónustufyrirtækjum.
Möguleiki er á að kaupa annað hvort bilið.

Falleg 81 m2 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Safamýri 42, 
Reykjavík.  Mjög vel umgengin íbúð. Svalir útaf stofu. Húsið 
var málað nýlega. Skólp og dren endurnýjað 2012. Stórar suður 
svalir. Góð staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. Stutt í alla helstu 
þjónustu.

Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 79 m2 neðri hæð í tvíbýlishúsi 
með sér stæði, á rólegum staði við Ásenda. Íbúðin skiptist m.a. í 
anddyri, stofa, borðstofa, eldhús, hjónaherbergi, barnaherbergi, 
baðherbergi. Sér bílastæði fylgir eigninni. Rúmgóður garður.

Vorum að fá í sölu fjögur raðhús við Lofnarbrunn í Úlfarsárdal. 
Húsin eru fokheld og lóð ófrágengin. Stærð 154 – 213,8 m2.
Verð 35,0 – 45,9 millj.

Góð 94 m2 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við Orrahól. 
Stofa og tvö herbergi. Svalir útaf stofu með svalarlokun. 
Glæislegt útsýni er úr íbúðinni. Bílastæði fylgir í lokaðir 
bílgeymslu. Húsvörður er í húsinu.

VÍÐIHVAMMUR 9 132,7 M2

200 KÓPAVOGUR 43.900.000 KR.

GRANDAVEGUR 47 137,9 M2

107 REYKJAVÍK 51.500.000 KR.

BAUGHÚS 28 250 M2

112 REYKJAVÍK 69.000.000 KR.

LJÓSVALLAGATA 8 71,2 M2

101 REYKJAVÍK 41.900.000 KR.

LOFNARBRUNNUR 22-28 154 M2  - 213,8 M2  

112 REYKJAVÍK VERÐ 35 – 45,9 M..

LAUGAVEGUR 40  54,9 M2  OG 167,4 M2  

101 REYKJAVÍK 149.900.000 KR.

SAFAMÝRI 42 81,0 M2

108 REYKJAVÍK 38.900.000 KR.

ÁSENDI 8 79,0 M2

108 REYKJAVÍK 37.400.000 KR.

ORRAHÓLAR 7 94,0 M2

111 REYKJAVÍK 39.500.000 KR.

LYNGHAGI 6 99,0 M2

107 REYKJAVÍK 55.900.000 KR.
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Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS
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HOLTAGERÐI 20 146,4 M2

200 KÓPAVOGUR 59.900.000 KR.
SÓLEYJARIMI 9 - FYRIR 50 ÁRA OG ELDRI 134,9 M2

112 REYKJAVÍK 56.000.000 KR.

FALDARHVARF 3-7 174.7 M2

203 KÓPAVOGUR 68.500.000 KR.
BREKKUGATA 15 - NÝTT PARHÚS Í GARÐABÆ 213 M2

210 GARÐABÆR 78.000.000 KR.

SKÓGARVEGUR 14 149,6 M2

103 REYKJAVÍK 85.900.000 KR.
HÓLMGARÐUR 49 164,6 M2

108 REYKJAVÍK 59.900.000 KR.

Falleg samtals 146,4 m2 efri sérhæð með bílskúr við Holtagerði 
20, í vesturbæ Kópavogs.  Um er að ræða vel skipulagða fimm 
herbergja hæð með fjórum svefnherbergjum. Fallegt útsýni til 
norðurs. Vinsæll staður í Kópavogi en húsið er nánast beint á 
móti skóla. Stutt í alla helstu þjónustu.

Mjög falleg og rúmgóð 134,9 m2 3ja-4ra herb. endaíbúð á 
3. hæð í lyftuhúsi við Sóleyjarima í Grafarvogi. Sér inngangur 
af svalagangi. Íbúðin er fyrir 50 ára og eldri. Íbúðin skiptis m.a. 
í mjög stóra stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús 
og forstofu. Sér geymsla í kjallara. Stæði í bílageymslu. 
Glæsilegt útsýni.

Falleg 213 m2 7 herbergja parhús í byggingu á tveimur hæðum 
með bílskúr á stórkostlegum útsýnisstað ofarlega í Urriðaholti 
Garðabæjar. Gengið er inn á efri hæð þar sem eru stofur og 
eldhús. Húsin afhendast nánast tilbúin til lokainnréttinga 
samkvæmt skilalýsingu. Húsin verða fullbúin að utan og lóð 
grófjöfnuð. Fyrstu húsin afhendast í janúar 2018.

174.7 m2 raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við 
Faldarhvarf í Kópavogi. Stofa, eldhús, tvö baðherbergi og 3-4 
herbergi. Glæsilegt útsýni. Húsin er einangruð og klædd að utan 
og afhendast tilbúin til innréttinga. Afhending í janúar 2018.

Glæsileg fullbúin 149,6 m2 íbúð á jarðhæð við Skógarveg  
í Fossvogi. Íbúðin skiptist í anddyri, gestasalerni, rúmgóða 
stofu, opið eldhús og þvottahús innaf eldhúsi, svefnherbergi, 
hjónasvítu með baðherbergi og fataherbergi. Sér stæði  
í bílageymslu fylgir íbúðinni. Um er að ræða hús sem var byggt 
árið 2015. Húsið er klætt að utan með álklæðningu og  ál/tré 
gluggum og er því viðhaldslítið.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 164,6 m2 íbúð á tveimur hæðum 
við Hólmgarð í Reykjavík. Sér inngangur. Rishæðin var byggð 
fyrir u.þ.b. 10 árum síðan. Rishæðin er nýtt í dag sem ein stór 
stofa, baðherbergi og hol. Möguleiki væri að hafa þrjú herbergi 
í risi. Eftirsótt staðsetning. Örstutt í leikskóla, þjónustu og 
verslanir.

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
Sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.is    
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Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 864 5464 - gudlaugur@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
Sími 896 1168  - brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS
mánudaginn  4. des.
milli kl. 17:00 og 17:30.

OPIÐ HÚS
mánudaginn  4. des.
milli kl. 12:15 og 12:45.

OPIÐ HÚS
mánudaginn  4. des.
milli kl. 17:15 og 17:45.

ÞÚ FINNUR EIGNINA HJÁ OKKUR



EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Daði Hafþórsson
Aðstoðarmaður fasteignasala
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í borginni. Flestar íbúðir með fallegu útsýni.

Stærðir frá 60,4 m2 til 147,7 m2. Stór hluti íbúðanna er 2–3ja herbergja.

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna. Bílastæði í bílageymslu fylgja hluta íbúða. Áætluð afhending sumarið 2018.

BÓKIÐ SKOÐUN  
HJÁ SÖLUMÖNNUM

Frakkastígsreitur Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast  
skjólgóðum, lokuðum garði. 

Á götuhæðum bygginganna sem snúa að Laugavegi, Frakkastíg og Hverfisgötu  
verða verslanir, veitingahús og fjölbreytt þjónusta. 

G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Daði Hafþórsson
Aðstoðarmaður fasteignasala
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.  
Auk þess eru tvær stórar penthouse íbúðir.  
Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Stærð frá 56,5 fm - 178 fm.
Verð frá 40,9 millj.
Afhending áætluð í febrúar 2018.

KYNNING Í DAG – MÁNUDAG
4. desember á skrifstofu Eignamiðlunar, 
Grensásvegi 11, milli kl. 15.00 og 18.00. 

ÞÚ FINNUR EIGNINA HJÁ OKKUR
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Löggiltur
fasteignasali

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Leifur 
Runólfsson

Nemi til lögg.
fasteignasala

Hörður
Björnsson

Salvör
Davíðsdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Nemi til lögg.
fasteignasala

Hera Björk 
Þórhallsdóttir

Karl
Lúðvíksson
Nemi til lögg.
fasteignasala

Björn Þórir 
Sigurðsson
Framkvæmda-
stjóri

Oddur
Grétarsson
Nemi til lögg.
fasteignasala

Halldór K.
Sigurðsson
Nemi til lögg.
fasteignasala

Ólafur 
Kristjánsson
Nemi til lögg.
fasteignasala

Haukur
Hauksson
Nemi til lögg.
fasteignasala

Löggiltur
fasteignasali

Margrét 
Hjálmarsdóttir 

Þórdís
Davíðsdóttir

Edwin 
Árnason
Löggiltur
fasteignasali

Dagbjartur 
Willardsson
Nemi til lögg.
fasteignasala

Sjöfn
Ólafsdóttir
Skrifstofa

Fjölbýli

96,1 fm

3 herb

42.900.000 kr.

Anrésbrunnur 11 m/bílskýli 113 REYKJAVÍK

Íbúð á efstu hæð. Gott fjölbýli 
með lyftu og 3ja bíla bílskúr. Tvö 

rúmgóð herbergi, stofa, borðstofa, 
eldhús, þvottahús í íbúð. Stórar 

suður svalir með góðu útsýni.

Fjölbýli

93,1 fm

3 herb

44.900.000 kr.

Grettisgata 82 - ÞRÝBÝLI 101 REYJKAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

Sjarmerandi eign með mikilli
lofthæð. Sameiginlegur garður.

Stofa og borðstofa eru sam-
liggjandi með rennihurð á milli. 

Eign í 101 RVK sem vert er að skoða.

Einbýli

113,2 fm

3 herb

67.000.000 kr.

Nönnugata 1B 101 REYKJAVÍK

Fallegt einbýli á tveimur hæðum í 
hjarta Reykjavíkur með góðri 

yfirbyggðri verönd. 3 svefnherbergi, 
samliggjandi stofa og borðstofa. 
Útgengt á verönd úr borðsstofu.

Í kjallara hússins er góð óskráð 
geymsla. Svalir á efri hæð.

Sjarmerandi eign í hjarta Reykjavíkur.

BÓKIÐ SKOÐUN

Fjölbýli

135 fm 

5 herb

45.900.000 kr. 844 1421
salvor@fr.is

Dalsel 17 109 REYJKAVÍK

Björt og góð 5 herb íbúð á 1 hæð með stæði í bílageymslu í Dalseli 17.
Snyrtilegt umhverfi og stutt í helstu stofnbrautir. Góð eign fyrir stóra fjölskyldu.

BÓKIÐ SKOÐUN

Allar nánari upplýsingar veitir Salvör.

Fjölbýli

76,2 fm

2-3 herb

39.900.000 kr. 844 1421
salvor@fr.is

Ránargata 14 101 REYJKAVÍK

Rúmgóð 2-3ja herb íbúð með sérinngangi í gömlu steinhúsi í hjarta
Reykjavíkur. Stutt í allt það sem miðbærinn hefur upp á að bjóða.

Eign sem vert er að skoða!

Fjölbýli

54 fm 

2 herb

29.900.000 kr. 844 1421
salvor@fr.is

Vindás 1 110 REYJKAVÍK

Falleg og björt 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með hellulagðri verönd.
Snyrtilegt umhverfi, stutt í skóla, leikskóla og fallegar gönguleiðir við Elliðaárdal.

Allar nánari upplýsingar veitir Salvör.

Fjölbýli

93,6 fm

2 herb

OPIÐ HÚS Þriðjudag 5. des. frá kl. 17.30 - 18.00

OPIÐ HÚS Miðvikudag 6. des. frá kl. 17.30 - 18.00

OPIÐ HÚS Miðvikudag 6. des. frá kl. 17.15 - 17.45

41.900.000 kr.

Sporhamrar 6 112 REYJKAVÍK

Mikið endurnýjuð íbúð á jarðhæð vel staðsett í Grafarvogi. Rúmgóð stofa, góður 
afgyrtur pallur í suðvestur. Bílskúr 21.2 fm með rafmagnsopnun og heitu og köldu vatni.

Verið velkomin á opið hús.

Fjölbýli

41,0 fm

2herb

23.500.000 kr.

Valshólar 6 111 REYJKAVÍK

Mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli.
Geymsla  í sameign er ekki í fermetratölu eignar.

Eign sem vert er að skoða!

Fjölbýli

72,9 fm

3 herb

39.500.000 kr.

Hverfisgata 100 B jarðhæð 101 REYKJAVÍK

Sjarmerandi og mikið endurnýjuð
3ja herb. íbúð í þríbýli í 101 RVK.

Suður garður.
Mikil lofthæð. Nýir fataskápar, íbúðin 
er öll nýmáluð, nýlegar innréttingar í 
eldhúsi og baði. Þvottahús á hæð. 

Tvær geymslur, ein óskráð, gott 
hobbyherb. Góð sameign.

844 1421
salvor@fr.is / thordis@fr.is

OPIÐ HÚS Þriðjudag 5. des. frá kl. 17.30 - 18.00

OPIÐ HÚS Mið. 6. des. frá kl. 18.15 - 18.45

660 8002
hordur@fr.is

844 1421
salvor@fr.is / thordis@fr.is

844 1421
salvor@fr.is / thordis@fr.is

844 1421
salvor@fr.is / thordis@fr.is

844 1421
salvor@fr.is
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Bárugata 37
101 Rvk, 3ja heRB. 

Mjög góð og mikið uppgerð tæplega 
80 fm íbúð á jarðhæð/kjallara í góðu 
fjölbýli á eftirsóknarverðum stað í 
rótgrónu hverfi. Parket og flísar á  
gólfum. Ný eldhúsinnrétting og 
uppgert baðherbergi.  
Rúmgóð svefnherbergi. 

Gott innra skipulag. 

Verð 39,9 millj. 

holtsgata 13, 101 Rvk.
2ja-3ja heRBeRgja. 

Ca. 70 fm. falleg og vel skipulögð 
íbúð á 3ju hæð (íbúð 302) í steinhúsi 
á frábærum stað í Vesturborginni. 

Suðursvalir. Skiptist í tvískipta stofu 
og eitt svefnherbergi en möguleiki að 
breyta stofu í svefnherbergi. 

Góð eign. 

Verð 37,9 millj. 

 Eignarland sem er rúmlega 6,5 ha. ( 65.803.- fm.) og skiptist í fjóra hluti skv. deiliskipulagi. 

Svæði A sem er:  3.125 lóð á spildu við þjóðveginn. Þarna eru fjölbreytilegir nýtingarmöguleikar fyrir þjónustuhúsnæði.  
Verð 6 millj. 
Svæði B sem er: 7.159 fm, lóð undir iðnaðar/landbúnaðarhúsnæði. Þar er í dag 778 fm. alifuglahús ( ca. 50 fm. í kjallara) og að 
auki er byggingaréttur 2.240 fm. Verð 120 millj. 
Svæði E sem er: 2.536 fm. lóð undir íbúðarhús. Lóðin er með stórum byggingarreit ( 1.080 fm.). Falleg trjárækt er á lóðinni.  
Verð 14,8 millj.  
Svæði F sem er:  52.983 fm. land sem er skilgreint sem jörð (lögbýli). Landið liggur að sjó með miklu og fallegu útsýni yfir sjóinn til 
borgarinnar. Verð 25 millj. 

Gott tækifæri fyrir aðila til að kaupa alla eignarhlutana og taka þátt í heildarþróun á svæðinu.  
Möguleiki að kaupa einstaka hluta, en verð fyrir alla hlutana er kr. 160.000.000.-

Skúlagata 40, 101 Rvk.
2ja heRB m/BílageymSlu.

Ca. 64 fm. góð íbúð á 3ju hæð í 
 lyftuhúsi við Skúlagötu fyrir 60+ . 

Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og 
telst heildarstærð ca. 80 fm. Frábært 
sjávarútsýni frá stofu og eldhúsi. Parket 
á gólfum, þvottaherbergi innan íbúðar. 
Stæði í bílageymslu. Eignin getur verið 
laus fljótlega. Vel skipulögð íbúð í góðu 
lyftuhúsi. 

Verð 38,8 millj.

Sumarhús við Þingvallavatn. 
einStök StaðSetning.

Samtals 76 fm. fallegt sumarhús með 
gestahúsi á fallegum stað við Efristíg í 
þjóðgarðinum á Þingvöllum. 

Frábært útsýni yfir vatnið. Lóðin er 1 
ha. leigulóð. 

 Einstakt tækifæri til að eignast 
sumarhús í þessari náttúruparadís. 

Verð 19,8 millj. 

laugarnesvegur 87, 105 Rvk.
3ja heRB + BílageymSla. 

Laugarnesvegur 87 íb. 02-04: 

Ca. 110 fm. vönduð 3ja herbergja íbúð  
í glæsilegu, nýlegu lyftuhúsi við 
Laugarnesveg (íbúð 204). Íbúðin er 
á annarri hæð. Skiptist í rúmgóða 
stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi 
og þvottaherbergi inn af því. Stæði 
í bílageymslu fylgir ásamt miklu 
geymslurými. 

Verð 54,9 millj. Bókið skoðun.

Barðaströnd. 
RaðhúS við SjávaRSíðuna á SeltjaRnaRneSi.

Rúmlega 221 fm. vel skipulagt, talsvert 
endurnýjað raðhús á frábærum stað  
við sjávarsíðuna á Seltjarnarnesi. 

Á neðri hæð eru 4 svefnherbergi, fallegt 
endurnýjað baðherbergi, vinnuherbergi, 
bílskúr o.fl. Á efri hæð stofur með 
arni, eldhús, gestasnyrting og stórar 
útsýnissvalir. Skjólgóður pallur og garður 
er við húsið. 

Verð 103 millj. Bókið skoðun.

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

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
lögg. fast.

gustaf@fold.is / 895-7205  
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson

einar@fold.is / 893-9132

Þú finnur okkur á fold.is

Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum efir íbúðum til leigu og kaups  

í öllum hverfum Reykjavíkur fyrir opinberan aðila  

Traustar greiðslur, langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftirSætún kjalarnesi/Reykjavík - fjárfestingatækifæri

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari  
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

107 Rvk.  Snyrtilega og vel við haldin 
2ja herb íbúð, vel skipulögð. 

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.  
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

KRISTNIBRAUT 5 
EFRI HÆÐ
113 Rvk.  189 fm efri sér-
hæð.   Stórglæsilegt íbúð. 
Frábært útsýni. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr.  

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Bjarni Tómas 
Jónsson 
Löggiltur fasteignasali
GSM: 895-9120

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

VALSHÓLAR 2
• 111  Rvk. 
• 3ja herb. endaíbúð. 
• Endurnýjuð íbúð.  
• Laus við kaupsamning. 
• Verð 34,9 millj.

AÐALSTRÆTI 9
• 101  Rvk. 
• 108,7 fm. 
• 3ja herb.   
• Efsta hæð.  
• Aukin lofthæð.  
• Frábær staðsetning. 
• Verð 64,5 millj.  
Opið hús þriðjudag 
frá kl. 16:30 til 17:00 

TJARNARFLÖT 6
• 210 Gbæ.  
• 179,6  fm. 
• 4ra til 5. herb. 
• Tvöfaldur bílskúr. 
• Eftirsótt staðsetning.   
• Verð 78.8 millj. 

NAUSTAVÖR 7
Kóp  
• 116,3  fm. 
• 4ra herb. 
• Stæði í bílageymslu.  
• Glæsilegar innréttingar.
• Verð 62 millj. 
Opið hús þriðjudag 
frá kl. 17:00 til 17:30

MÍMISVEGUR 6 
• 101 Rvk.  
• 106  fm. 
• 4ra herb. 
• Falleg íbúð.  
• Endurnýjað bæði innan 
  sem utan.      
• Verð 68 millj. 

LUNDUR 5, 0201
• 200 KÓP. 
• 3ja herb. 
• 137,4 fm. 
• Álklætt hús.  
• Fallegar innréttingar. 
• Bílageymsla  
Opið hús miðvikudag 
frá kl. 17:00 til 17:30

GULLSMÁRI 5
• 200 Kóp. 
• 3ja herb. 84,3 fm.  
• Yfirbyggðar svalir.  
• Fallegt útsýni.  
• Vel skipulögð íbúð. 
• Laus við kaupsamning.  
• Stutt í þjónustu.  
• Verð 39,5 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:00 til 17:30 

SNORRABRAUT 56B
• 105 Rvk. 
• 89 fm.  
• 3ja herb.
• Yfirbyggðar svalir. 
• Verð 45,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:00 til 17:30 

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 8-18 í Fossvogsdal í 13 íbúða 
fjölbýlishúsi. Húsið er 3 hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 102  til 178 fm.  
Vandaðar íslenskar innréttingar.  Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum 
gluggum.    Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum 
svölum eða timburveröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari  
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Einstaklega glæsilegar íbúðir á útsýnisstað við Tryggvagötu 13  
í miðbæ Reykjavíkur. 
Húsið er 6 hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 55,3 til 166,3 fm.  Vandaðar HTH 
innréttingar.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með gólfsíðum gluggum.  Einstök hönnun að 
innan sem utan, þar sem engu er til sparað. 
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og 
www.fjarfesting.is   

LUNDUR 8-18 TRYGGVAGATA 13
Stórglæsilegar íbúðir  við Lund 8-18 í Kópavogi. Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Tryggvagötu 13.

OPIÐ HÚS

NÝTT Í SÖLU MIÐBÆR
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

55 ára og eldri

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING



Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Allar nánari upplýsingar veitir:

Fasteignasala kynnir:LIND 

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Einstök fasteign í sögufrægu húsi
Klapparstíg 29

Frábær staðsetning!
Húsnæðið er laust til afhendingar.

238 fm jarðhæð í þessu fallega og 
sögufræga húsi. 
Fallegur arkitektúr. 
Veitingaleyfi II samþykkt í 
húsnæðinu.
Stórir gluggar við götu, aukin 
lofthæð, tveir inngangar. 
Hægt að hafa skipulag eftir eigin 
höfði. 
Mikil uppbygging á svæðinu.

Útlit vestur (framhlið). Útlit austur (bakhlið).

Grunnmynd 1.hæð og kjallari.

1.hæð kjallari



    

ferm. ferm.ferm. ferm.

ferm. ferm.ferm. ferm.

ferm. ferm.ferm. ferm.

herb. herb.herb. herb.

herb. herb.herb. herb.

herb. herb.herb. herb.

íbúð nr. íbúð nr.íbúð nr. íbúð nr.

íbúð nr. íbúð nr.íbúð nr. íbúð nr.

íbúð nr. íbúð nr.íbúð nr. íbúð nr.

Búseturéttur:                            3.285.360  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        141.470 kr.

Búseturéttur:                            9.376.557  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        225.819 kr.

Búseturéttur:                            4.510.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        165.258 kr.

Búseturéttur:                            5.219.500  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        214.740 kr.

Búseturéttur:                         12.201.061  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        274.291 kr.

Búseturéttur:                            5.192.169  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        204.591 kr.

Búseturéttur:                            4.375.800  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       164.918 kr.

Búseturéttur:                            5.800.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        148.351 kr.

Búseturéttur:                            7.400.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        185.638 kr.

Búseturéttur:                         10.800.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        263.010 kr.

Búseturéttur:                          12.100.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        292.262 kr.

Búseturéttur:                         15.900.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        388.256 kr.

Mögulegt lán: 830.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: 12.01.2018 

Mögulegt lán: 4.688.279 kr.  
Afhending að ósk seljanda: 01.02.2018 

Mögulegt lán: 1.300.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: 26.01.2018 

Mögulegt lán: 1.500.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Miðjan mars ‘18 

Mögulegt lán: 6.100.531 kr.  
Áætluð afhending um miðjan nóv. 2018 

Mögulegt lán: 1.500.000 kr  
Afhending að ósk seljanda: Strax 

Mögulegt lán: 1.300.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst. 

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending sumarið 2018 

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending sumarið 2018 

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending sumarið 2018 

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending sumarið 2018 

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending sumarið 2018 

ÍSLEIFSGATA 8  ·  113 RVK KLAPPARSTÍGUR 20  ·  101 RVKÞVERHOLT 13  ·  270 MOS ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK

ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK ÞVERHOLT 17  ·  105 RVKEINHOLT 6 - ÞAKÍBÚÐ ·  105 RVK EINHOLT 6  ·  105 RVK 

NÝBYGGING

NÝUPPGERÐ

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

145,8 75,982,6 45,3 

65,0  107,8 97,4 192,5 

5ja 3ja3ja 1

2ja 4ra3ja 6

101 203201 401

204 301504 103

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU
Reykjavík - Kópavogur - Mosfellsbær

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

 
Umsóknarfrestur: til kl 16:00 
þann 12. desember  
 

Úthlutun kl 12:00 þann 13. desember

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI: ENDURSÖLUÍBÚÐIR UPPLÝSINGAR

FROSTAFOLD 20  ·  112 RVK   ÞVERHOLT 21  ·  105 RVKTRÖNUHJALLI 17  ·  200 KÓP KIRKJUSTÉTT 13  ·  113 RVK

NÝUPPGERÐ

Áður a
uglýst þ

ví 

hægt a
ð úthluta str

ax

NÝUPPGERÐ

UPPGERÐ AÐ HLU
TA62,1 96,882,4 111,4

2ja 3ja3ja 4ja

104 402202 208

 
 

WWW.BUSETI.IS 
SÍMI: 520 5788 

Áður auglýst því 
hægt að úthluta strax

Áður auglýst því 
hægt að úthluta strax

Áður auglýst því 
hægt að úthluta strax

Áður auglýst því 
hægt að úthluta strax

Áður auglýst því 
hægt að úthluta strax

Áður auglýst því 
hægt að úthluta strax

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

VH
/1
7-
02

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Tiboð þetta gildir til 31. desember 
eða á meðan byrgðir endast. 

Fyrstur kemur fyrstur fær.

Nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is og í síma 

864-2400.

JÓLATILBOÐ    
Völundarhús býður 20% afslátt af öllum

GARÐHÚSUM 
miðað við verð án fylgihluta á heimasíðunni okkar.

Einnig af Sky 15 - 3 garðhúsinu/gestahúsinu og Sky 15 - 44 gestahúsinu. 
Einnig bjóðum við 5% aukaafslátt af völdum gestahúsum.



Bílar 
Farartæki

NÝR BÍLL 4X4 !
Suzuki S-Cross GLX 4X4 12/2017. 
Sjálfskiptur, Diesel ! Bíllinn er á 
staðnum . Okkar verð 4.4 mil !!! 
Skipti skoðuð

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

 Hópferðabílar

BeNz CLuBstaR 1986
Benz O1117LClubstar, ekinn 
631.000 góð dekk, skoðaður 18, 25 
sæti,verð 890þ. uppl. 820-5181

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

 Hjólbarðar

NÝju saiLuN dekkiN á 
fRáBæRu veRði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Veitingastaðir

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum og viðhaldi á 
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

 Hreingerningar

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

vy-þRif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 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

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

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

Til sölu

DODGE Durango citadel. Árgerð 2016, 
ekinn 17 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.Rétt 
verð kr 8.480 Jólatilboð kr 7.480 Einn 
með öllu  Rnr.115938.

FORD F350 platinium ultimade .  
Árgerð 2017, nýr bíll dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 8.290.000.Rétt verð m/Vsk 
kr 10.890 Jólatilboð kr10.280  m/vsk  
Rnr.115630.

DODGE Ram 3500 long horn limited. 
Árgerð 2017, nýr bíll, dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 7.250.000.Rétt verð m/vsk kr 
9.680 Jólatilboð kr 8.990 m/vsk.  
Asian skipting  Rnr.212274.

DODGE Ram 3500 long horn limited. 
Árgerð 2017, Nýr dísel, sjálfskiptur. Verð 
án vsk7.564.000. Rétt verð m/vsk kr 
10.100. Jólatilboð kr 9.380 m/vsk.Asian 
skipting, loftpúðar að aftan.  Rnr.115159.

DODGE Ram 3500 laramie black l 
edition. Árgerð 2017, nýr bíll, dísel, sjálf-
skiptur. Verð án vsk 6.758.000.Rétt verð 
m/Vsk kr 8.980 Jólatilboð kr  8.380 m/
vsk Asian skipting  Rnr.212516.

Yfir 150 bílar á staðnum   Bíll með myndum selst betur  Innisalur

Jólatilboð 

Opið: Mánudaga-föstudaga kl. 10-18, lokað á laugardögum í desember.

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík

Sími: 535 1300

Fax: 5351305 - verslun@verslun.is

T
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 4

9
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4
#

Sýningarsalur við Dragháls

Allt fyrir ATVINNUELDHÚSIÐ
gas - span - rafm

eldavélar

stál vinnuborð

stál kælar

uppþvottavélar

ofnar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 Spádómar

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

Sá SímaSpá í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er 
á facebook

 Rafvirkjun

RaflagniR, dyRaSímaR.  
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu
Til sölu eða leigu. 4,6 hektarar land 
með góðu aðgengi að vatnsbólinu 
Gvendarbrunnar. Gífurlegt 
vatnsmagn í boði samkvæmt 
mælingum: Góð aðstaða fyrir 
vatnstöku. Upplýsingar í síma 
8970511 For sale or longtime rent 
water supply 4,6 hectare land with 
good admission to the waterhole 
Gvendarbrunnar: Tremendous 
water supply available pumping 
easy. For further information 
thelephone 8970511

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 á 
laugardögum í desember 10-16.

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
6677

 Óskast keypt

KaUpUm gUll -  
JÓn & ÓSKaR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & 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. Lokað frá 12. nóvember - 5. 
desember.

 Barnavörur

vagnStyKKi + KeRRUStyKKi 
+ SKiptitaSKa

Verð frá 99.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

SKRifStofUHúSnæði á 
gRandagaRðid til leigU
Til leigu 113fm efri skrifstofuhæð 
á besta stað á Grandanum. Um er 
að ræða 4 rúmgóðar skrifstofur, 

kaffistofu og salerni.
Upplýsingar gefnar í tölvupósti 

magnea.arna@gmail.com

 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

Atvinna

 Atvinna í boði

vélvíK eHf
óskar eftir starfsmanni í fjölbreytt 
störf á verkstæði. Viðkomandi 
þarf að hafa bílpróf. Fyrri umsóknir 
óskast endurnýjaðar. Upplýsingar 
gefur Þórður Elefsen í síma 587 
9960.

www.egfasteignamiðlun.is einar@egfasteignamidlun.is

www.egfasteignamiðlun.is

45 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudag milli kl. 18 og 18:30

einar@egfasteignamidlun.is

Um er að ræða ca. 160 fm 5-6 herbergja endaíbúð á tveimur hæðum með 
fjórum góðum svefnherb. en auðvelt er að útbúa fimmta svefnherbergið 
með því að færa eldhúsið inn í stofuna því fyrir aftan stofuvegginn er þvotthúsið 
og því stutt í allar lagnir. Á neðri hæðinni eru í dag, baðherbergi, eldhús, 
þvottahús, tvö svefnherbergi og stofa með glæsilegu útsýni. Á efri hæðinni eru 
tvö góð svefnherbergi og sjónvarpshol. Möguleiki á að setja baðherbergi á 
efrihæð þar sem allar lagnir eru til þess. Frábært tækifæri á að eignast íbúð 
með fimm svefnherbergjum á góðum stað í Grafarvogi. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. Hafðu samband og fáðu að skoða eða kíktu í opið hús.

s.896 8767

 VEGHÚS 15  
4-5 SVEFNHERBERGI

www.egfasteignamiðlun.is

40,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudag milli kl. 17 og 17:30

einar@egfasteignamidlun.is

Góð 100 fm 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi og stórri timburverönd. 
Björt og góð stofa og borðstofa og þrjú svefnherbergi. Þvottahús innan íbúðar. 
Mjög góð staðsetning þar sem stutt er í skóla og leikskóla og göngufæri er í 
íþróttaaðstöðuna í Egilshöll og verslunarkjarnann í Spönginni. 
Hafðu samband og fáðu að skoða eða kíktu í opið hús.

www.egfasteignamiðlun.is einar@egfasteignamidlun.is

Sóltún 20 s.896 8767

 STARENGI 14
SÉRINNGANGUR OG VERÖND

Sala fasteigna frá

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

Tangarhöfði 6
110 Reykjavík

Til leigu tvö rými á 2. hæð við Tangarhöfða 6. 
Um er að ræða samtals 177 fm. sem skiptist í bil merkt 203 
sem er 86,4 fm. og bil merkt 204 sem er 90,6 fm. Bilin leigjast 
saman eða í sitthvoru lagi. Bilin eru eitt opið rými og bæði 
með salerni.
Nánari uppl. veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson  
lögg. fasteignasali s: 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is
Sala fasteigna frá

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

Fasteignir

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  4 .  d e S e M B e R  2 0 1 7  M Á N U DAG U R



MÓTETTUKÓR HALLGRÍMSKIRKJU
EINSÖNGUR:   ELMAR GILBERTSSON TENÓR
ORGELLEIKUR: BJÖRN STEINAR SÓLBERGSSON
STJÓRNANDI:  HÖRÐUR ÁSKELSSONFL
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Hátíðartónlist fyrir 3 trompeta, orgel og pákur. 
Trompetleikararnir Eiríkur Örn Pálsson, Einar St. 
Jónsson og Baldvin Oddsson, Hörður Áskelsson 
orgelleikari og Eggert Pálsson pákuleikari flytja 
glæsileg hátíðarverk m.a. eftir J.S. Bach, Albinoni, o fl. 
barokkmeistara. 

Einir vinsælustu tónleikar ársins, þ.s. hátíðarhljómar 
þeirra félaga koma öllum í áramótaskapið!

Vegna gríðarlegra vinsælda er nú gerð tilraun með að 
bæta við tónleikum 30. des.
Aðgangseyrir: 4.500/ 4000 kr. -50% afsláttur fyrir nemendur, 
öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

Schola cantorum og Hörður Áskelsson flytja 
fagra aðventu- og jólasöngva. 

Einsöngvarar úr röðum kórfélaga koma einnig fram.

Miðasala í Hallgrímskirkju s. 510 1000 
og einnig við innganginn og á midi.is.

O MAGNUM MYSTERIUM

Jólastemmning eins og best verður á kosið í fagurlega skreyttri kirkjunni! 

Mótettukór Hallgrímskirkju, sem hlotið hefur margvíslegar viðurkenningar fyrir vandaðan 
og fagran söng sinn og hlaut m.a. þrenn gullverðlaun í alþjóðlegri kórakeppni á Spáni 2014 
hefur um árabil glatt tónleikagesti sína  með hrífandi jólatónleikum á aðventunni.

Í ár verður einstaklega hátíðlegur og hugljúfur bragur á tónleikunum en flutt verða sígild 
jólaverk eftir Adam, Eccard, Lauridsen, Poulenc, Victoria, Whitacre o.fl. 

Einsöngvari er Elmar Gilbertsson tenór, sem var valinn söngvari ársins í sígildri tónlist á 
Íslensku tónlistarverðlaununum fyrr á þessu ári.

JÓLATÓNLEIKAR 
MÓTETTUKÓRSINS 
með ELMARI GILBERTSSYNI

LAUGARDAGINN 9. DES KL. 17 - SUNNUDAGINN 10. DES. KL. 17

HÁTÍÐARMESSA Á 1. SUNNUDEGI Í AÐVENTU

FÖSTUDAGINN 1. DES. KL. 12–12.30

FÖSTUDAGINN 8. DES. KL. 12–12.30

FÖSTUDAGINN 15. DES. KL. 12–12.30

LAUGARDAGINN 30. DES. KL. 16.30 - (ath nýjan tíma)

GAMLÁRSDAGUR 31. DES. KL. 16.30 - (ath breyttan tíma) 

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 36. STARFSÁR

SCHOLA CANTORUM
HÁDEGISJÓL MEÐ

Miðaverð: 2500 kr./ afsl. verð 2000 kr.- 1250 kr. fyrir listvini og nemendur

Aðgangseyrir: 5.900 / afsláttarverð f eldri borgara 4.900 kr.

        3.000 kr. fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju. 

listvinafelag.is, motettukor.is, scholacantorum.is

SUNNUDAGINN 3 DES. KL. 11

Biskup Íslands Frú Agnes Sigurðardóttir prédikar og sr. 
Irma Sjöfn Óskarsdóttir þjónar fyrir altari. Mótettukór 
Hallgrímskirkju syngur hátíðartónlist tengda 1. sunnudegi 
i aðventu.

Stjórnandi Hörður Áskelsson. Organisti Björn Steinar 
Sólbergsson.

Hátíðarmessan við upphaf  36. starfsárs Listvinafélags 
Hallgrímskirkju markar upphaf jólasöfnunar fyrir 
Hjálparstarf kirkjunnar.

ERLINGUR PÁLL INGVARSSON 
- SÝNINGAROPNUN

25 ÁRA AFMÆLI KLAIS-ORGELSINS

SUNNUDAGINN 3 DES. KL. 12.15

MIÐVIKUDAGINN 13. DES KL. 20

BIRTING

Opnun nýrrar listsýningar við messulok. Erlingur Páll 
Ingvarsson sýnir ný verk í forkirkjunni. Sýningarstjóri er 
Rósa Gísladóttir. Léttar veitingar í suðursal. Ókeypis 
aðgangur - allir velkomnir!

Organistar Hallgrímskirkju, Hörður Áskelsson og Björn 
Steinar Sólbergsson leika jólatónlist og önnur glæsileg 
verk tengd vígslu orgelsins á hið volduga Klaisorgel 
kirkjunnar, sem á 25 ára afmæli þennan dag. 

Léttar afmælisveitingar og spjall í suðursal að 
tónleikunum loknum.

Ókeypis aðgangur- allir hjartanlega velkomnir!

JÓLATÓNLISTAHÁTÍÐ
 Í HALLGRÍMSKIRKJU 

2017

við áramót
Hátíðarhljómar



Spánverjinn var með alla anga úti á Emirates
David de Gea átti stórleik þegar Manchester United vann 1-3 sigur á Arsenal á laugardaginn. Spænski markvörðurinn jafnaði met og sýndi hvers hann er megnugur.
fótbolti Eftir 12 sigra á heimavelli 
í röð beið Arsenal lægri hlut fyrir 
Manchester United á laugardaginn, 
1-3. Lokatölurnar gefa ekki rétta 
mynd af leiknum. Arsenal var 75% 
með boltann, átti 33 skot gegn átta 
og fékk 12 hornspyrnur gegn einni.

United-menn voru miskunnar-
lausir í leiknum og nýttu sér mis-
tök Arsenal til hins ítrasta. Stærsta 
ástæðan fyrir sigri gestanna var 
samt frammistaða Davids de Gea í 
markinu. Spánverjinn varði hvorki 
fleiri né færri en 14 skot í leiknum. 
Ótrúlegar tölur sem eiga frekar 
heima í handbolta.

Raunar hefur það bara tvisvar 
gerst síðan tölfræðiþjónustan Opta 
byrjaði að halda utan um varin skot 
tímabilið 2003-04 að markvörður í 
ensku úrvalsdeildinni verji 14 skot í 
leik. Tim Krul varði 14 skot í marki 
Newcastle United gegn Tottenham 
í nóvember 2013 og Vito Mannone 
lék sama leik þegar Sunderland 
vann Chelsea í apríl 2014.

Heimatilbúinn vandi
Staðan eftir 11 mínútna leik á 
Emirates var 0-2 United í vil. Bæði 
mörkin komu eftir að Arsenal tap-
aði boltanum klaufalega á hættu-
legum stöðum. Antonio Valencia 
skoraði fyrra markið eftir sendingu 
Pauls Pogba og Jesse Lingard það 
síðara eftir undirbúning Romelus 
Lukaku og Anthonys Martial.

Eftir þessa martraðarbyrjun 
blés Arsenal til sóknar og herjaði á 
vörn United. Skytturnar sigruðust 
nokkrum sinnum á henni en þá 
kom De Gea til bjargar. Hann varði 

Leikmaður helgarinnar
David de Gea var besti leikmaður helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni eins og fjallað er um hér á 
síðunni. Liverpool-maðurinn Philippe Coutinho 
kom sennilega næstur þar á eftir.

Brassinn átti glansleik þegar Liverpool rúllaði yfir 
Brighton á suðurströndinni, 1-5. Coutinho 
kom með beinum hætti að fjórum mörkum 
Liverpool. Hann skoraði eitt mark sjálfur, 
gaf tvær stoðsendingar og átti svo skot 
sem fór af Lewis Dunk og í netið. 

Mohamed Salah hefur stolið 
fyrirsögnunum að undanförnu en 
Coutinho hefur spilað mjög vel síðan 
hann byrjaði að spila. Coutinho hefur 
skorað fjögur mörk og gefið fjórar 
stoðsendingar í átta leikjum í ensku úr-
valsdeildinni á tímabilinu. 

Rauði herinn hefur spilað vel að 
undanförnu og fengið 16 stig af 18 
mögulegum í síðustu sex leikjum. – iþs

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Manchester United 
vann nauðsynlegan 
sigur á Arsenal á 
Emirates. United 
verður einfaldlega að 
vinna alla leiki til að halda í við 
nágrannana í Manchester City 
sem hafa unnið 13 leiki í röð. 
Manchester-liðin mætast um 
næstu helgi.

Hvað kom á óvart? 
Hversu erfitt West 
Ham gerði Man-
chester City fyrir 
þegar liðin mættust á 
Etihad í gær. Hamrarnir 
spiluðu skipulagðan varnarleik, 
voru yfir í hálfleik og héldu jöfnu 
þar til sjö mínútur voru til leiks-
loka þegar David Silva skoraði 
sigurmark City. West H bíður enn 
eftir fyrsta sigrinum undir stjórn 
Davids Moyes.

Mestu vonbrigðin 
Tottenham gerði 1-1 jafn-
tefli við Watford. Strákarnir 
hans Mauricio Pochettino 
hafa gefið hressilega eftir 
að undanförnu og aðeins 
fengið fimm stig í síðustu sex 
leikjum. Tottenham hefur þegar 
tapað fleiri leikjum en allt tíma-
bilið í fyrra og er dottið niður í 7. 
sæti deildarinnar.

skot Alexandres Lacazette í slána 
og sýndi svo frábær viðbrögð þegar 
boltinn fór af Lukaku eftir auka-
spyrnu Alexis Sánchez.

Mögnuð tvöföld varsla
Lacazette minnkaði muninn í 1-2 
í upphafi seinni hálfleiks og jöfn-
unarmarkið lá í loftinu. Skömmu 
síðar átti De Gea tvær stórkostlegar 
vörslur með nokkurra sekúndna 
millibili. 

Lacazette átti fast skot en De Gea 
var eldsnöggur niður og varði. Spán-
verjinn var enn fljótari upp og varði 
skot Sánchez með fætinum. Ótrúleg 

tilþrif og það er ekki nema von að 
Arsenal-menn hafi fórnað höndum.

Stuttu eftir vörslurnar tvær frá De 
Gea kom Lingard United í 1-3 með 
sínu öðru marki. Pogba var arkitekt-
inn að markinu en 11 mínútum eftir 
það fékk hann að líta rauða spjaldið 
fyrir brot á Héctor Bellerín. Frakk-
inn verður því ekki með í Manches-
ter-slagnum um næstu helgi.

Í viðtölum eftir leikinn hrósaði 
José Mourinho, knattspyrnustjóri 
United, De Gea í hástert og sagði 
hann besta markvörð í heimi.

„Eftir leikinn sagði ég De Gea að 
ég hefði verið að horfa á besta mark-

Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 15. umferðar 2017-18

Chelsea - Newcastle 3-1
Eden Hazard 2, Álvaro Morata - Dwight 
Gayle.

Brighton - Liverpool 1-5
Glenn Murray - Roberto Firmino 2, Emre 
Can, Philippe Coutinho, sjálfsmark.

Everton - Huddersfield 2-0 
Gylfi Sigurðsson, Dominic Calvert-Lewin. 

Leicester - Burnley 1-0
Demerai Gray.

Stoke - Swansea 2-1
Xherdan Shaqiri, Mame Biram Diouf - Wilf-
ried Bony.

Watford - Tottenham 1-1
Cristian Kabasele - Son Heung-Min. 
Rautt spjald: Davinson Sánchez, Spurs.

West Brom - C. Palace 0-0 

Arsenal - Man. Utd. 1-3
Alexandre Lacazette - Jesse Lingard 2, 
Antonio Valencia. 
Rautt spjald: Paul Pogba, Man. Utd.

Bournemouth - S’oton 1-1
Ryan Fraser - Charlie Austin.

Man. City - West Ham 2-1
Nicolás Otamendi, David Silva - Angelo 
Ogbonna.

FÉLAG L U J T MÖRK S
Man. City 15  14  1  0  46-10  43
Man. Utd. 15  11  2  2  35-9  35
Chelsea 15  10  2  3  28-12  32
Liverpool 15  8  5  2  33-19  29
Arsenal 15  9  1  5  29-19  28
Tottenham 15  7  4  4  23-13  25
Burnley 15  7  4  4  14-12  25
Watford 15  6  4  5  25-26  22
Leicester 15  5  5  5  20-20  20
Everton 15  5  3  7  19-28  18
S’ton 15  4  5  6  15-18  17
Brighton 15  4  5  6  14-19  17
Stoke 15  4  4  7  18-30  16
B’mouth 15  4  3  8  13-17  15
Newcastle 15  4  3  8  14-22  15
Huddersf. 15  4  3  8  9-26  15
West Brom 15  2  7  6  12-21  13
C. Palace 15  2  4  9  8-25  10
West Ham 15  2  4  9  13-32  10
Swansea 15  2  3  10  8-18  9

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum á Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Kom Everton á bragðið í 
2-0 sigri á Huddersfield. 
Gylfi hefur nú komið að marki í 
fjórum deildarleikjum í röð.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Lék ekki með Cardiff í 
3-1 sigri á Norwich vegna 
meiðsla. Liðið er í 2. sæti. 

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Kom inn á í uppbótartíma 
í sigri á Sunderland. Þetta 
var annar sigur Reading í röð.

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Sat allan tímann á 
bekknum þegar Aston Villa 
gerði 1-1 jafntefli við Leeds.

Bristol City 
Hörður B. Magnússon
Skoraði sjálfsmark í 2-1 
sigri á Middlesbrough. Bri-
stol City er í 3. sæti B-deildarinnar.

David de Gea ver með fætinum frá Alexis Sánchez. Nokkrum sekúndum áður hafði hann varið frábærlega frá Alexandre Lacazette. De Gea varði alls 14 skot í leiknum gegn Arsenal og lagði grunninn að sigri Manchester United. NoRDiCPHoToS/GETTy

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Lék allan leikinn þegar 
Burnley laut í lægra haldi 
fyrir Leicester. Hefur 
byrjað síðustu sex deildarleiki.
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Spánverjinn var með alla anga úti á Emirates
David de Gea átti stórleik þegar Manchester United vann 1-3 sigur á Arsenal á laugardaginn. Spænski markvörðurinn jafnaði met og sýndi hvers hann er megnugur.

vörð í heimi,“ sagði Mourinho. Erfitt 
er að andmæla þessari fullyrðingu 
Portúgalans. Eins og De Gea hefur 
spilað í vetur er einfaldlega enginn 
betri. 

Spánverjinn gerir sárafá mistök,  
sýnir mikinn stöðugleika, heldur 
einbeitingu, skilar boltanum vel frá 
og á inni á milli stórleiki eins og á 
laugardaginn. De Gea hefur aðeins 
fengið á sig níu mörk í 15 deildar-
leikjum í vetur og haldið níu sinn-
um hreinu, oftast allra markvarða 
ensku úrvalsdeildarinnar.

Byrjunarörðugleikar
De Gea var aðeins tvítugur þegar 
hann kom til United frá Atlético 
Madrid fyrir tæpar 19 milljónir 
punda sumarið 2011. Og hann 
þurfti sinn aðlögunartíma og 
gerði of mörg mistök til að byrja 
með. Hann missti líka sæti sitt í 
byrjunarliði United til ekki betri 
markvarðar en Anders Lindegaard 
bæði á fyrsta og öðru tímabilinu 

hjá Manchester United.
En frá og með seinni hluta tíma-

bilsins 2012-13 hefur De Gea verið 
frábær og jafnbesti leikmaður Uni-
ted. Hann hefur fjórum sinnum 
verið valinn í lið ársins í ensku 
úrvalsdeildinni og stuðningsmenn 
United hafa þrívegis kosið hann 
leikmann ársins.

Faxtækið fræga
Real Madrid hefur lengi haft áhuga 
á De Gea og reynt að lokka hann til 
heimaborgarinnar, Madrid. Haust-
ið 2015 munaði minnstu að hann 
endaði á Santiago Bernabéu. Sem 
betur fer fyrir United bilaði fax-
tækið á ögurstundu. Eða svo segir 
þjóðsagan allavega. 

Skömmu síðar skrifaði De Gea 
undir nýjan samning við United. 
Stuðningsmenn félagsins fengu því 
áfram  að njóta tilþrifa Spánverjans 
sem er þyngdar sinnar virði í gulli 
eins og hann sýndi á laugardaginn.
ingvithor@365.is

Ég sagði við De Gea 
að ég hefði verið að 

horfa á besta markvörð í 
heimi.
José Mourinho

David de Gea varði 14 
skot í leiknum gegn Arsenal. 
Enginn markvörður í ensku 
úrvalsdeildinni hefur varið 
fleiri skot í leik síðan Opta 
byrjaði að halda utan um þá 
tölfræði tímabilið 2003-04.

David de Gea ver með fætinum frá Alexis Sánchez. Nokkrum sekúndum áður hafði hann varið frábærlega frá Alexandre Lacazette. De Gea varði alls 14 skot í leiknum gegn Arsenal og lagði grunninn að sigri Manchester United. NorDicphotoS/Getty

 
Njarðvík - Keflavík 81-85 
Stigahæstir: Terrell Vinson 24/12 fráköst, 
Maciek Baginski 16/7 fráköst, Snjólfur 
Marel Stefánsson 12 - Reggie Dupree 23/6 
stoðsendingar, Ágúst Orrason 14, Stanley 
Robinson 13/16 fráköst/6 stoðsendingar. 
 
Stjarnan - haukar 83-96 
Stigahæstir: Sherrod Wright 18/10 fráköst, 
Tómas Þórður Hilmarsson 17/7 fráköst, 
Hlynur Bæringsson 14/11 fráköst - Paul 
Jones 28, Kári Jónsson 24/8 fráköst, Haukur 
Óskarsson 15, Kristján Sverrisson 14. 
 
Ír - Grindavík 97-90 
Stigahæstir: Ryan Taylor 35/11 fráköst, 
Matthías Orri Sigurðarson 23/6 stoð-
sendingar, Danero Thomas 21 - Dagur Kár 
Jónsson 22, Sigurður Þorsteinsson 21/12 
fráköst, Rashad Whack 21. 
 
Valur - Þór Ak. 98-83 
Stigahæstir: Urald King 23/19 fráköst, 
Birgir Björn Pétursson 17/7 fráköst, Austin 
Magnus Bracey 15/8 stoðsendingar - Mar-
ques Oliver 24, Ingvi Rafn Ingvarsson 20, 
Bjarni Rúnar Lárusson 12. 

efri
ÍR 14
Tindastóll  14
Keflavík 12
Haukar 12 
KR 10 
Njarðvík 10 

Neðri 
Valur  8
Stjarnan  8
Grindavík  8
Þór Þ. 6 
Þór Ak. 4 
Höttur 0 

Nýjast
Domino’s-deild karla

Í dag
19.00 Kr - tindastóll Sport
19.40 Birmingh. - Wolves   Sport 2 
21.00 Domino’s Körfub.kv.   Sport 

 
Gerðu betri kaup hjá okkur! Hringdu núna! 

           www.facebook.com/

Ármúla 4-6, Reykjavík|Firðinum, Hafnarfirði 
 511 2777 | sala@betribilakaup.is  

  

Verð frá 3.960.000 kr. Verð frá 4.900.000 kr. 

  

2017 Mitsubishi 
Outlander PHEV 

4x4 Fullkominn fyrir 
íslenskar aðstæður 

 

2017 BMW 330e  
Ódýrasti lúxusinn  

sem völ er á  

  

Verð frá 7.050.000 kr. Verð frá 6.890.000 kr. 

2016 Volvo XC90 T8 
Plug In Hybrid 

AWD 
 
 

2016 BMW X5 
xdrive40e  

Glæsilegur að innan sem utan 
 

Sparaðu og pantaðu  
beint frá verksmiðju! 

Velkomin í reynsluakstur! 

  

Verð frá 3.990.000 kr. Verð frá 3.530.000 kr. 

2017 Kia Optima 
Plug In Hybrid 

50 km á hleðslunni 

2017 Nissan Leaf 
Tekna+ 
Á staðnum  

 

Hannaðu bílinn 
eins og  

þú vilt hafa hann! 
Afhendingartími  

3-5 mánuðir 

 

Verð frá 7.390.000 kr. 

 2018 Volvo XC90 T8 

 

 
 

Allir aukahlutir  
á frábæru verði! 

Afhendingartími  
3-5 mánuðir 

Verð frá 7.050.000 kr. 

 2018 Volvo XC60 T8 

 
Keflavík - Stjarnan 97-76 
Stigahæstar: Brittanny Dinkins 24/9 frá-
köst/18 stoðsendingar, Thelma Dís Ágústs-
dóttir 19/7 fráköst, Emelía Ósk Gunn-
arsdóttir 12 - Danielle Rodriguez 28/15 
fráköst, Ragna Margrét Brynjarsdóttir 17, 
Sylvía Rún Hálfdanardóttir 13/7 fráköst. 
 
Breiðablik - Skallagr. 84-68 
Stigahæstar: Ivory Crawford 37/11 frá-
köst, Sóllilja Bjarnadóttir 20, Isabella Ósk 
Sigurðardóttir 10/13 fráköst -  Carmen 
Tyson-Thomas 36/16 fráköst/10 stoðsend-
ingar, Jóhanna Sveinsdóttir 16/8 fráköst. 
 
Valur - haukar 78-68 
Stigahæstar: Alexandra Petersen 22/9 stoð-
sendingar, Kristrún Sigurjónsdóttir 13, Hall-
veig Jónsdóttir 11 - Rósa Björk Pétursdóttir 
16, Cherise Daniel 15/9 fráköst, Anna Lóa 
Óskarsdóttir 14, Helena Sverrisdóttir 12/15 
fráköst/11 stoðsendingar/6 stolnir. 
 
Snæfell - Njarðvík 76-62 
Stigahæstar: Kristen McCarthy 31/15 frá-
köst/10 stoðsendingar/12 stolnir, Berglind 
Gunnarsdóttir 14, Sara Diljá Sigurðardóttir 
9, Helga Hjördís Björgvinsdóttir 8 - Sha-
londa Winton 36/20 fráköst, Karen Dögg 
Vilhjálmsdóttir 10. 

efri
Valur 16
Keflavík  14
Haukar 12
Stjarnan 12 

Neðri 
Skallagrím.  12
Breiðablik  12
Snæfell  10
Njarðvík 0

Domino’s-deild kvenna

BERGLinD HEtjA vEROnA 
Berglind Björg Þorvaldsdóttir 
skoraði bæði mörk verona þegar 
liðið bar sigurorð af Empoli, 2-1, í 
ítölsku úrvalsdeildinni um helgina. 
Með sigrinum komst verona 
upp í 8. sæti deildarinnar. Með 
mörkunum tveimur 
tvöfaldaði Berglind 
markafjölda sinn 
í ítölsku deildinni 
á tímabilinu. Hún 
hefur nú skorað 
fjögur mörk í 
sex deildar-
leikjum. Arna 
Sif Ásgríms-
dóttir leikur 
einnig með 
verona og 
stóð vaktina 
í vörn liðsins 
gegn Empoli.
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Alþjóðadagur fatlaðra var í 
gær, 3. desember. Dagurinn 
var fyrst haldinn af Sam-
einuðu þjóðunum árið 1992 
og er haldinn til stuðnings 

réttindum fatlaðs fólks alþjóðlega. 
Sameinuðu þjóðirnar telja að einn af 
hverjum sjö fæðist með eða fái einhvers 
konar fötlun á lífsleiðinni. Á Íslandi má 
gera ráð fyrir að á milli 4.000 og 5.000 
einstaklingar séu með fötlun, þar af 34 
prósent börn.

Í dag veitir Öryrkjabandalag Íslands 
Hvatningarverðlaun sín, í ellefta sinn. 
Verðlaunin eru veitt þeim sem hafa 
með verkum sínum stuðlað að eins sam-
félagi fyrir alla og endurspegla nútíma-
legar áherslur um þátttöku, sjálfstæði 
og jafnrétti fatlaðs fólks. Verðlaunin eru 
veitt í þremur flokkum, það er flokki ein-
staklinga, flokki fyrirtækja/stofnana og 
flokki umfjöllunar/kynningar. Verndari 
verðlaunanna er forseti Íslands, Guðni 
Th. Jóhannesson. Hönnuður verðlauna-
gripsins er Þórunn Árnadóttir vöru-
hönnuður. Niðurstöður dómnefndar 
verða kunngerðar við hátíðlega athöfn á 
Hilton Reykjavík Nordica í dag klukkan 
14-16.

Vilja skapa jákvæða ímynd
„Við höfum reynt að halda pínulítið upp 
á daginn, og eins með Hvatningarverð-
launin þá notum við þau til að vekja 
athygli á góðum verkum í samfélaginu 
okkar og þeim fyrirtækjum sem hafa 
lagt eitthvað gott til málanna. Þau eiga 
að efla frumkvæði til nýrra verkefna og 
hugmyndavinnu í málaflokknum og 
skapa jákvæða ímynd fyrir fatlað fólk. 

Þau eiga að vera hvatning til að gera 
enn betur í samfélaginu og endurspegla 
okkar einkunnarorð, eitt samfélag fyrir 
alla,“ segir Þuríður Harpa Sigurðardóttir, 
formaður Öryrkjabandalags Íslands.

Margra ára barátta fyrir NPA
„Alþjóðadagur fatlaðra er tileinkaður 
fötluðu fólki, baráttu þess og lífi þess. 
Þetta er einn partur af því að geta verið 

sýnileg út á við og að það sé munað 
eftir þessum hópi. Hann er mjög mikil-
vægur,“ segir Þuríður Harpa.

„Núna getum við notað hann til að 
varpa ljósi út frá einhverju baráttumáli. 
Fyrir öryrkja og fatlaða á Íslandi eru það 
númer eitt, tvö og þrjú kjör öryrkja og 
fatlaðs fólks og þessar skelfilegu skerð-
ingar sem eru að koma á þennan þjóð-
félagshóp sem getur enga björg sér veitt,“ 
segir hún. „Við erum búin að berjast fyrir 
NPA í mörg ár. Þetta er algert mannrétt-
indatól. Fyrir þann sem lendir í því að 
vera hreyfihamlaður eða með hvers kyns 
hömlun sem er, þá skiptir þetta gríðar-
lega miklu máli, hvort hann hafi þetta 
tæki til að geta tekið þátt í samfélaginu. 
Þetta skiptir bara öllu máli. Hvort þú 
liggur í rúminu hjálparlaus heilu helg-
arnar eða vikurnar. Eða hvort þú færð að 
fara út á þínum forsendum.“

Samningurinn mikilvægur
Þuríður víkur einnig að mikilvægi samn-
ings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks. Hann var fullgiltur á Íslandi 
á síðasta ári. Samningurinn er alþjóða-
samningur sem felur í sér skyldur aðild-
arríkja til þess að tryggja réttindi fatlaðs 
fólks. Þuríður segir að hún hefði viljað 
sjá lögfestingu sáttmálans í stjórnar-
sáttmála nýrrar ríkisstjórnar. „Ef þú ert 
búinn að lögfesta, þá hefurðu aðeins 
meiri pressu á að innleiða lög, en ef þú 
ert ekki búinn að lögfesta, þá er engin 
pressa. Þá gera bara stjórnvöld þetta ein-
hvern veginn. Ég hefði viljað sjá að þeir 
hefðu ætlað sér að lögfesta og ef það á 
að innleiða að það væri tímarammi á 
þessu.“ lovisa@frettabladid.is

Alþjóðadagur fatlaðra í 
tuttugasta og fimmta sinn
Dagurinn  er haldinn til stuðnings réttindum fatlaðs fólks á alþjóðavísu. Öryrkjabanda-
lagið veitir Hvatningarverðlaun í ellefta sinn í dag í tilefni dagsins. Þuríður Harpa, formað-
ur ÖBÍ, ræðir mikilvægi dagsins. „Þetta er einn partur af því að geta verið sýnileg út á við.“

Þuríður er formaður Öryrkjabandalagsins. Hún segir mikilvægt að skapa jákvæða ímynd um fatlað fólk út á við.  FréttAblAðið/HANNA

Við erum búin að 
berjast fyrir NPA í mörg 

ár. Þetta er algert mannréttinda-
tól. Fyrir þann sem lendir í því 
að vera hreyfihamlaður eða með 
hvers kyns hömlun sem er, þá 
skiptir þetta gríðarlega miklu 
máli, hvort hann hafi þetta tæki 
til að geta tekið þátt í samfélag-
inu. Þetta skiptir bara öllu máli. 
Hvort þú liggur í rúminu hjálp-
arlaus heilu helgarnar eða 
vikurnar. Eða hvort þú færð að 
fara út á þínum forsendum.
Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður 
Öryrkjabandalags Íslands

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

Inga S. Ingvarsdóttir 
Borgarbraut 65a, Borgarnesi,

lést á hjúkrunarheimilinu Brákarhlíð 
fimmtudaginn 30. nóvember. Útför 

hennar fer fram laugardaginn 9. desember 
kl. 14.00 frá Borgarneskirkju. Þeim sem vildu minnast 

hennar er bent á minningarsjóð Brákarhlíðar.

Jón Þórðarson
Þórður H. Jónsson Sigríður Gígí Jónsdóttir
Gunnar Jónsson Helga Halldórsdóttir
Garðar Jónsson lára Hagalín björgvinsdóttir
Sesselja Jónsdóttir Árni Hilmarsson
Finnbogi Jónsson Kristín Ósk Halldórsdóttir

barnabörn og langömmubörn.

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

og mágur,
Valdimar Sigfússon

múrari,
lést sunnudaginn 19. nóvember.  

Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
miðvikudaginn 6. desember kl. 13.00.

Valgerður G. Hannesdóttir
brynjar Már Valdimarsson Anna Christine Aclipen
Heiða Kristín Valdimarsdóttir Noah Mabifa

systkini, makar, barnabörn og barnabarnabarn.

Úrvalslið Reykjavíkur í handbolta lék gegn Baník Karviná frá 
Tékkóslóvakíu þennan dag árið 1965 og hafði betur. Leikurinn 
var sá fyrstu sem fram fór í Íþróttahöllinni í Laugardal. Um það 
bil tvö þúsund áhorfendur fylgdust spenntir með leiknum.

Þáverandi borgarstjóri, Geir Hallgrímsson, opnaði Höllina 
fyrir leikinn, en hún var svo vígð formlega þann 6. desember 
1965.

Opnun Laugardalshallar markaði þáttaskil í íþróttaiðkun 
innanhúss hér á landi, auk þess sem sýningar- og tónleikahald 
fékk veglegri umgjörð en nokkru sinni fyrr hér á landi.

Höllin var teiknuð af Gísla Halldórssyni arkítekt árið 1959 
og reist af Reykjavíkurborg og Íþróttabandalagi Reykjavíkur. 
Meðal stórra viðburða í Höllinni má nefna tónleika Led 
Zepp elin árið 1970, skákeinvígi Fischers og Spasskíjs 1972 og 
heimsmeistaramótið í handbolta árið 1995. Þá voru tónleikar 
þýsku sveitarinnar Rammstein mikið fyrir augað, en hún kom 
fram í Laugardalshöllinni árið 2001.
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Fyrsti leikurinn í 
Laugardalshöllinni

laugardalshöll. FréttAblAðið/Pétur

Merkisatburðir
1791 Fyrsta tölublað The Observer, fyrsta sunnudags-
dagblaðs heims, er gefið út.

1954 Kvikmyndin Salka Valka eftir sögu Halldórs Laxness 
er frumsýnd í Nýja bíói og Austurbæjarbíói í Reykjavík.

1981 Stytta af heilagri Barböru er afhjúpuð á messudegi 
hennar í kapellunni í Kapelluhrauni við Straumsvík.

2006 Wii-leikjatölvan frá Nintendo er sett á markað.
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Gæðavörur frá traustum 
framleiðanda á fínu verði

800w

MS23

Verð kr. 18.900,-

Örbylgjuofn
Keramik-emeleraður að innan

1000w

MS28

Verð kr. 27.900,-

Örbylgjuofn
Keramik-emeleraður að innan

Verð nú 119.920,-
Verð áður: 149.900,-

Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Framhlið úr burstuðu stáli 
/ Stillingar ofan á hurð, 

blár litur / Tekur 14 manna 
stell / 5 þvottakerfi / 

Starttímaseinkun / Orkunýtni 
A++ / Orkunotkun á ári 

(kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 
41db / Stillanleg efrigrind 
/ Grind efst fyrir hnífapör 
með sérstökum "FLEX" 
bakka / 2 þvottaarmar + 

"WATERWALL" / Stærð (h x 
b x d): 817 x 598 x 575 mm

Einnig fánleg til 
innbyggingar

20%

DV80M Þurrkari
8 kg barkarlaus þurrkari.
Varmadæla í stað elements
A+++.

Verð nú 109.900,-
Verð áður: 119.900,-

DV70M Þurrkari
7 KG. barkarlaus þurrkari.

Varmadæla í stað elements.
A++

Verð 89.900,-

SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900lágmúla 8 · SÍmi 530 2800

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15.

Netverslun
nýr vefur

samsungsetrid.is

Örbylgjuofnar

WW80 Þvottavél
8 KG. 1400 SN. Eco Bubble

Verð 72.900,-

TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

HVAÐ ER
ECO BUBBLE?

leysir upp þvottaduft 
undir þrýstingi og 

myndar kvoðu, 
svo duftið leysist upp 
á um það bil 15 mín,

í stað 30-40 ella.
WW70 Þvottavél

7 KG. 1400 SN. Eco Bubble
Verð 59.900,-

TMTM

59.900,-

Til í hvítu 
og gráu.

72.900,-
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LÁRÉTT
2. jurtatrefjar
6. kusk
8. keyra
9. sóða
11. í röð
12. fást við
14. mælieining
16. í röð
17. fiskur
18. ennþá
20. í röð
21. sníkjur

LÓÐRÉTT
1. hjartaáfall
3. samtök
4. smjaðra
5. hald
7. villtur
10. kk nafn
13. hamfletta
15. skál
16. húðpoki
19. átt

LÁRÉTT: 2. bast, 6. ló, 8. aka, 9. ata, 11. jk, 12. garfa, 
14. millí, 16. hi, 17. áll, 18. enn, 20. aá, 21. snap.
LÓÐRÉTT: 1. slag, 3. aa, 4. skjalla, 5. tak, 7. ótaminn, 
10. ari, 13. flá, 15. ílát, 16. hes, 19. na.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Magnús Pálmi Örnólfsson 
(Breiðablik&Bolungarvík) átti 
leik gegn Davíð Ólafssyni 
(Hugin) á Íslandsmóti skák-
félaga.
Svartur á leik
22. ...Dxb2? (22...Db7 er skárra 
betur þó staðan sé illverjanleg). 
23. Hc8+! Kd7 24. Rf6+ 1-0. 
Skráning í Friðriksmót Lands-
bankans – Íslandsmótið í hrað-
skák hefst núna kl. 10 á www.
skak.is.  

www.skak.is. London Classic.  

veður, myndaSögur   Þrautir

LÉTT miÐLungs þung

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.

Rau›arárstígur 14 · sími 551 0400 · www.myndlist.is

Hægt er að skoða uppboðsskrána á myndlist.is
Forsýning í Gallerí Fold mánudag og þriðjudag kl. 10–17

Jólauppboð í Gallerí Fold
mánudaginn og þriðjudaginn
4. og 5. desember, kl. 18

Jóhannes S. Kjarval

Hæg vestlæg 
átt og úrkomu-
lítið í dag. Snýst 
í norðvestanátt 
með éljum 
fyrir norðan 
um kvöldið, en 
rofar til syðra og 
kólnar í veðri.

mánudagur

9 6 3 7 4 8 2 1 5

7 8 2 5 9 1 6 3 4

5 1 4 6 2 3 7 8 9

4 7 1 8 6 2 5 9 3

2 5 8 9 3 7 4 6 1

3 9 6 1 5 4 8 2 7

6 3 7 2 1 5 9 4 8

8 4 9 3 7 6 1 5 2

1 2 5 4 8 9 3 7 6

1 5 9 6 7 4 2 8 3

2 3 6 9 5 8 1 4 7

7 8 4 1 2 3 5 6 9

4 7 2 8 3 5 9 1 6

8 9 3 4 1 6 7 5 2

5 6 1 7 9 2 8 3 4

6 1 5 2 4 7 3 9 8

3 2 8 5 6 9 4 7 1

9 4 7 3 8 1 6 2 5

1 5 7 8 3 6 2 4 9

9 6 8 1 2 4 3 5 7

3 2 4 5 7 9 1 8 6

4 9 3 2 6 7 5 1 8

2 1 6 9 8 5 4 7 3

7 8 5 4 1 3 9 6 2

5 7 1 3 9 8 6 2 4

6 3 2 7 4 1 8 9 5

8 4 9 6 5 2 7 3 1

9 3 8 2 4 5 1 7 6

1 4 7 6 3 8 9 5 2

2 6 5 9 7 1 4 8 3

4 7 2 1 9 3 5 6 8

8 9 3 5 6 7 2 1 4

5 1 6 8 2 4 3 9 7

6 2 4 7 5 9 8 3 1

7 5 1 3 8 2 6 4 9

3 8 9 4 1 6 7 2 5

9 2 6 3 4 7 1 5 8

7 1 3 8 5 6 2 9 4

8 5 4 9 1 2 6 3 7

4 8 7 1 3 9 5 6 2

1 6 2 4 7 5 3 8 9

3 9 5 2 6 8 7 4 1

2 3 1 5 8 4 9 7 6

5 7 8 6 9 1 4 2 3

6 4 9 7 2 3 8 1 5

1 2 8 4 7 3 9 6 5

3 4 5 2 9 6 7 8 1

6 7 9 5 8 1 2 3 4

4 8 7 6 5 2 3 1 9

5 6 2 3 1 9 8 4 7

9 1 3 7 4 8 5 2 6

2 9 4 8 6 7 1 5 3

7 3 6 1 2 5 4 9 8

8 5 1 9 3 4 6 7 2

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

2x5

Þú þarft ekki myndlykil til þess að 
horfa á fjölbreytta dagskrá allra 
sjónvarpsstöðva 365, tímaflakkið, 
Frelsið og Stöð 2 Maraþon Now. 

Nánari upplýsingar í síma 1817 eða á 365.is

HEILL HEIMUR
ÁN MYNDLYKILS

Geturðu lyft 
löppunum aðeins, 

Jói?

Helst 
ekki.

Við eigum leik 
í dag 

og ég vil ekki 
togna neins 

staðar.

Eru þetta... 
sogblettir?

Kamilla... 
hún fær 

aldrei nóg 
af mér.

Ég hef reynt en 
ég bara get ekki 

drukkið svart kaffi.

Það lítur allt út fyrir 
að handleggurinn sé 

brotinn, Solla.

Jahérna-
hér!

Við setjum bara gifs á hann 
og þú verður orðin góð 

innan skamms.

Er það 
allt og 
sumt?!

Varstu að vonast eftir 
einhverju dramatískara?

Ég var að 
vonast eftir 

persónuleika- 
flutningi.
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ÁLFABAKKA
DADDY’S HOME 2 KL. 5:40 - 8 - 9 - 10:20
DADDY’S HOME 2 VIP KL. 5:40 - 8
COCO ÍSL TAL KL. 5:20 - 6:20
COCO ENSKT TAL KL. 5:20 - 8 - 10:40
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 5:20 - 8 - 10:40
JUSTICE LEAGUE 2D VIP KL. 10:20
THOR:RAGNAROK 2D KL. 10:40

DADDY’S HOME 2 KL. 5:40 - 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL KL. 5:30
JUSTICE LEAGUE 2D KL. 5:20 - 8 - 9 - 10:30
THOR:RAGNAROK 2D KL. 5:20 - 8 - 10:30

EGILSHÖLL
DADDY’S HOME 2 KL. 5:30 - 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL KL. 5:20
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 5:10 - 7:45 - 10:20
THOR:RAGNAROK 2D KL. 7:45 - 10:30

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

DADDY’S HOME 2 KL. 5:40 - 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL KL. 5:20
JUSTICE LEAGUE 2D KL. 8 - 10:40

AKUREYRI
DADDY’S HOME 2 KL. 8
JUSTICE LEAGUE 2D KL. 10:20

KEFLAVÍK

����
VARIETY

����
CHICAGO SUN-TIMES

�����
THE HOLLYWOOD REPORTER

�����
THE PLAYLIST

�����
ROGEREBERT.COM

�����
NEW YORK POST

����������������������������������������������������������������������
NEW YORK POSTNEW YORK POST

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

�������� ��������
VARIETYVARIETY CHICAGO SUN-TIMESCHICAGO SUN-TIMES

92%

����
TOTAL FILM

����
EMPIRE

����
CINEMABLEND

92%92%
EMPIREEMPIREEMPIREEMPIRE

JÓLAGRÍNMYNDIN Í ÁR

SÝND KL. 5.30

SÝND KL. 10

SÝND KL. 6

SÝND KL. 8, 10.15

SÝND KL. 5.30, 8SÝND KL. 8, 10.25

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Killing of a Sacred Deer 17:45, 20:00
Listy Do M3 ENG SUB 18:00
Undir Trénu ENG SUB 18:00
The Party  20:00, 22:15
Atvikið á Nile Hilton hótelinu 20:00
Suburbicon 22:00
Mother! 22:00

MAGNOLIA
OFFICINALIS

Fæst í apótekum, Heilsuhúsið, Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Heilsuver, 
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is, Heimkaup og Iceland Engilhjalla.

Hrafnhildur Ólafsdóttir starfar við 
sjálboðavinnu í Rauða Kross búðinni
„Ég vil alls ekki nota lyfseðilsskyld svefnlyf og 
ákvað því að prófa Magnolia. Ég tek 2 hylki 
á kvöldin um klukkustund fyrir svefn og hef 
ekki sofið betur í mörg ár.“

SVEFNVANDI – KVÍÐI – DEPURÐ

balsam.is

Bætt heilsa og betri líðan með

Natural Health Labs
100% náttúruleg bætiefni

Hefur verið notað við  
svefnvandamálum, kvíða og 
depurð í yfir 2000 ár í Asíu

Góða skemmtun í bíó

enær

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

4. desember 2017
Námskeið
Hvað?  Njótum og nærumst í 
núvitund
Hvenær?  19.30
Hvar? Skólabraut 2, Hafnarfirði
Eru ekki flestir þreyttir á að 
heyra hvað „má“ og „má ekki“ 
borða? Telja grömm og kaloríur. 

Vigta og mæla. Reikna og skrá. 
Samviskubit ef borðað of mikið. 
Sektarkennd ef borðað óhollt. 
Það eru ekki lífsgæði. Á þessu 
námskeiði er sálfræðileg nálgun 
tekin á mataræði með hugar-
farsbreytingu, frekar en einungis 
að breyta hegðun eins og flest 
matarplön gera ráð fyrir. Kennt 
er eftir hugmyndafræði Mindful 
eating og hugrænni atferlismeð-
ferð. Verð 3.500 krónur sem 
greiðist fyrirfram til að tryggja 
þátttöku.

Uppákomur
Hvað?  Hvatningarverðlaunahátíð 
ÖBÍ 2017
Hvenær?  14.00
Hvar?  Hilton Reykjavík Nordica
Hvatningarverðlaun Öryrkja-
bandalags Íslands eru veitt þeim 
sem hafa með verkum sínum 
stuðlað að einu samfélagi fyrir 
alla og endurspegla nútímalegar 
áherslur um þátttöku, sjálfstæði 
og jafnrétti fatlaðs fólks. Verndari 
verðlaunanna er forseti Íslands.

Hvað?  Boardgamonday
Hvenær?  20.00
Hvar?  Stofunni Kaffihúsi
Það er spiladagur í dag, líkt og 
aðra mánudaga. Komdu með 
borðspil eða fáðu spil hjá okkur. 
Allir velkomnir.

Hvað?  Eldhús fáránleikans / Mánu-

dagsboltinn / Free Improv
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi
Fyrsta mánudagskvöld hvers 
mánaðar verður helgað frjálsum 
spuna í Mengi. Tónlistarmenn 
úr ýmsum áttum taka höndum 
saman í eldhúsi fáránleikans, 
á boðstólum eru ævintýralegir 
réttir þar sem ólíklegustu bragð-
tegundum ægir saman. Öðru 
eldhúsinu er stjórnað af tónlistar-
konunni Kristínu Önnu Valtýs-
dóttur sem fær til liðs við sig góða 
gestakokka. Miðaverð er 2.000 
krónur. Spuninn hefst klukkan 
21.

Hvað?  Sjálfshjálparhópur – And-
legt ofbeldi
Hvenær?  17.00
Hvar?  Manngildi, Sporhömrum 5
Hóparnir hittast á mánudögum 
frá 17.00 til 19.00 og verður verð 
fyrir hvert skipti 2.500 kr. Á 
hverjum mánudegi munum við 
skoða ákveðin hugtök tengd ein-
kennum, afleiðingum og lausnum 
andlegs ofbeldis og við munum 
við og við fá góða gesti sem segja 
okkur sögu sína. Þeir sem vilja 
vera með eru hvattir til að senda 
póst á linda@manngildi og tryggja 
sér pláss í þessum fyrsta hóp.

Hvað?  Writing community space
Hvenær?  18.30
Hvar?  Andrými, Iðnó, 2. hæð
Allir sem hafa áhuga á skrifum og 
lestri eru velkomnir.

Þeir sem hafa gaman af borðspilum ættu að heimsækja Stofuna Kaffihús í Aðalstræti í kvöld.

m e n n i n g   ∙   F R É T T A B L A ð i ðm e N N i N g   ∙   F R É T T A B L A ð i ð 24m Á N U D A g U R   4 .  D e s e m B e R  2 0 1 7



tl.is

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRTORG

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6

Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

REYKJANESBÆR
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1

Sími 431 3333

54.995
ACE-NXGNTED014

FRÁBÆR KAUP !
INTEL ÖRGJÖRVI OG SSD
ÓTRÚLEGT VERÐ FYRIR ÞESSA  15,6" ACER ASPIRE
FARTÖLVU MEÐ 128GB SSD OG INTEL ÖRGJÖRVA. 

54.995
AOC-G2770PF

27" LEIKJASKJÁR
144HZ HÁSKERPUSKJÁR MEÐ 1MS
27" SKJÁR ÚR LEIKJALÍNU AOC.  HÆGT AÐ
HÆKKA, LÆKKA, SNÚA OG HALLA. 

69.995
ASU-UN45HVM181Z

VIVO MINI SMÁTÖLVA
KRAFTMIKIL EN AGNARSMÁ
VINSÆL SMÁTÖLVA  MEÐ INTEL ÖRGJÖRVA,
256GB SSD OG INTEL HD.  

22.995
RAZ-RZ0401250100R3M1

RAZER LEIKJAHEYRNARTÓL
KRAKEN CHROMA 7.1 
VÖNDUÐ LEIKJAHEYRNARTÓL MEÐ ÚTDRAGANLEGUM 
HLJÓÐNEMA OG DOLBY 7.1 HLJÓÐDREIFINGU

17.995
SAM-MZ75E250BEU

250GB SAMSUNG SSD
EVO 850 MEÐ 3 ÁRA ÁBYRGÐ 
GEFÐU ELDRI TÖLVU FRAMHALDSLÍF MEÐ UPPFÆRSLU.
3D V-NAND TÆKNI. ÓTRÚLEGUR HRAÐAMUNUR. 

23.995
SEA-STEA4000400

4TB FLAKKARI
GÖGNIN Á ÖRUGGUM STAÐ
TRAUSTUR OG MEÐFÆRILEGUR 2,5" 4TB USB 3.0 
FLAKKARI SEM ÞARF EKKI STRAUMBREYTIS.    

ÞÚ FINNUR
JÓLAGJÖFINA
HJÁ OKKUR! HAGKVÆMUR

LEIKJATURN

ASUS
8. KYNSLÓÐ

INTEL i5
ASU-S510UABQ423T 

139.995

CA G2.7 E430 

159.990 ASU-DUALGTX1070O8G

69.995

GTX1070

3 ÁRA
ÁBYRGÐ



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

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.20 Kalli kanína og félagar 
07.40 The Middle 
08.05 2 Broke Girls 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 The Last Man on Earth 
10.45 Masterchef USA 
11.25 Empire 
12.10 Fresh off the Boat 
12.35 Nágrannar 
12.55 Britain's Got Talent 
15.50 Britain's Got Talent 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.25 Fréttayfirlit og veður 
19.30 Um land allt 
20.05 Grand Designs
20.55 Gulli byggir  Í þessari þriðju 
þáttaröð með Gulla Helga eru 
verkefnin stór sem smá eins og 
áður. Nú færum til eldhús og 
breytum baðherbergi í Mosó 
fyrir fatlaðan fjölskyldumeðlim. 
Breytum fjósi í íbúð í Hálsasveit, 
tökum heilt einbýlishús í gegn í 
Hafnarfirði. Gamalt hús í Reykja-
nesbæ fær andlitslyftingu og 
hitakompu í Þingholtsstræti 
er breytt í íbúð svo eitthvað sé 
nefnt. 
21.35 S.W.A.T. 
22.20 Jerrod Carmichael. 8
23.20 You're the Worst  Hressilegir 
gamanþættir um tvo einstaklinga 
sem eru afar gagnrýnir á sjálfa sig 
og veröldina í kringum sig. Þegar 
þau hittast virðast þau hafa hitt 
sálufélagann en tíminn leiðir 
það í ljós hvort samband þeirra 
gengur upp.
23.45 Víglínan 
01.20 Blindspot 
02.05 Outlander 
03.00 Curb Your Enthusiasm 
03.30 Murder In The First

17.15 Gilmore Girls 
18.05 The Big Bang Theory 
18.30 Fresh off the Boat 
19.00 Modern Family 
19.30 Seinfeld 
19.55 Friends 
20.20 Who Do You Think You Are? 
21.25 Time After Time 
22.10 How To Make it in America 
22.45 The Sopranos 
23.35 Sleepy Hollow 
01.00 Modern Family 
01.25 Seinfeld 
01.50 Friends 
02.15 Tónlist

10.20 The Pursuit of Happyness 
12.20 Mother's Day 
14.20 Paper Towns 
16.10 The Pursuit of Happyness 
18.10 Mother's Day
20.10 Paper Towns  Dramatísk 
bíómynd frá árinu 2015 sem 
fjallar um Quentin og Margo, ná-
granna hans, sem elskar glæpa-
sögur svo mikið að hún verður 
hluti einnar slíkrar. Margo hverfur 
sporlaust eftir hafa farið með 
Quentin í næturlangt ævintýri í 
heimabæ þeirra. Hún skilur eftir 
sig torræðar vísbendingar fyrir 
Quentin til að leysa og leitin leiðir 
hann af stað í hörkuspennandi 
ævintýraför sem er hvort tveggja 
í senn, bráðfyndin og hjartnæm.
22.00 At Any Price
23.45 Annabelle  Spennutryllir frá 
árinu 2014 þar sem segir frá ung-
um hjónum sem eiga sér einskis 
ills von þegar djöfladýrkendur 
brjótast inn á heimili þeirra. Í 
átökunum deyr einn meðlimur 
árásarhópsins og um leið slettist 
blóð á dúkku eiginkonunnar. Í 
kjölfarið hefst skelfileg atburða-
rás, en svo virðist sem illur andi 
hafi tekið sér bólfestu í dúkkunni.
03.05 At Any Price

15.45 Silfrið 
17.05 Séra Brown 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.11 Elías 
18.22 Kóðinn - Saga tölvunnar 
18.25 Jóladagatalið. Snæholt 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Kastljós og Menningin 
20.05 Veiðin 
20.55 Rauði þríhyrningurinn 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Nas. Illmatic - tímamót-
arapp 
23.35 Kastljós og Menningin 
23.55 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil 
09.05 The Tonight Show 
09.45 The Late Late Show 
10.25 Síminn + Spotify 
13.00 Dr. Phil 
13.40 Top Gear 
14.30 Scorpion 
15.15 Föst í fátækt 
15.40 Ilmurinn úr eldhúsinu 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show 
19.00 The Late Late Show 
19.45 Extra Gear 
20.10 Top Chef 
21.00 Hawaii Five-0 
21.50 Blue Bloods 
22.35 Dice 
23.05 The Tonight Show 
23.45 The Late Late Show 
01.10 Madam Secretary 
01.55 This is Us 
02.40 Salvation 
03.25 Difficult People 
03.55 Hawaii Five-0 
04.40 Blue Bloods 
05.25 Dice 
05.55 Síminn + Spotify

08.00 Hero World Challenge 
13.00 Kowa Queens Cup 
16.00 Hero World Challenge 
21.00 PGA Highlights  
22.50 Kowa Queens Cup

08.35 Evrópudeildin - fréttaþáttur 
09.25 Gary Neville's Soccerbox 
09.50 Seinni bylgjan 
11.20 Atlanta Falcons - Minnesota 
Vikings 
13.40 New Orleans Saints - 
Carolina Panthers 
16.00 Arsenal - Manch. United 
17.40 Messan 
19.10 Football League Show 
19.40 Birmingham City - Wolver-
hampton Wanderers 
21.45 Spænsku mörkin 
22.15 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
22.40 KR - Tindastóll

06.30 Atlanta Falcons - Minnesota 
Vikings 
08.50 New Orleans Saints - 
Carolina Panthers 
11.10 NFL Gameday  
11.40 Messan 
13.10 Bournem. - Southampton 
14.50 Manchester City - West 
Ham United 
16.30 Njarðvík - Keflavík 
18.05 Spænsku mörkin 
18.35 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
19.00 KR - Tindastóll 
21.00 Domino's körfuboltakvöld 
22.40 Football League Show 
23.55 Birmingham City - Wolver-
hampton Wanderers

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Magnað
Mánudagskvöld

 365.is

UM LAND ALLT 

Kristján Már Unnarsson heilsar upp á Hornfirðinga í jöklabænum Höfn. 
Ferðaþjónustan blómstrar og veitinga- og gistihús spretta upp. Öflug 
útgerð er í höndum heimamanna og gróska er í smíði íbúðarhúsa.

KL. 19:30

GULLI BYGGIR

Frábær þáttur með Gulla Helga sem allir þeir sem standa í stórum sem 
smáum breytingum mega ekki láta fram hjá sér fara né heldur þeir sem 
hafa gaman af því að fylgjast með endurbótum almennt.

KL. 20:55

S.W.A.T.

Það er ekki einfalt að halda uppi 
lögum og reglu á strætum Los 
Angeles borgar og það þekkir 
liðsforinginn Daniel Harrelson sem 
er í sérsveit lögreglunnar.

KL. 21:35

GRAND DESIGNS

Smekklegir og töff þættir þar sem 
fylgst er með skemmtilegum 
endurbótum á heimilum fólks sem 
þorir.

KL. 20:05

TIME AFTER TIME

Þættirnir fjalla um hinn fræga H.G. 
Wells sem freistar þess að finna 
einn þekktasta raðmorðingja allra 
tíma, Jack the Ripper.

KL. 21:25

Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
kl. 09.24,  
13.24  
og 17.24 

 07.00 Jóladagatal Afa 
07.05 Strumparnir 
07.30 Hvellur keppnisbíll 
07.42 Ævintýraferðin 
07.54 Gulla og grænjaxlarnir 
08.04 K3 (50 / 52) 
08.17 Víkingurinn Viggó 
08.27 Tindur 
08.38 Mæja býfluga 
08.50 Elías 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur 
11.00 Strumparnir 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.37 Ævintýraferðin 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 K3 (50 / 52) 
12.11 Víkingurinn Viggó 
12.25 Tindur 
12.38 Mæja býfluga 
12.50 Elías 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur 
15.00 Strumparnir 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.37 Ævintýraferðin 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 K3 (50 / 52) 
16.11 Víkingurinn Viggó 
16.25 Tindur 
16.38 Mæja býfluga 
16.50 Elías 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur 
19.00 Jóladagatal Afa 
19.05 Lási löggubíll
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 5. desember, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Erlendur landshornalýður?
TILBOÐSVERÐ: 3.999.-
Verð áður: 5.999.-

Flóttinn hans afa

Saga Ástu

Þá er ástæða til að hlæja

Flórída

Vefurinn

Formaður húsfélagsins

Skuggarnir
TILBOÐSVERÐ: 4.499.-
Verð áður: 6.999.-

Vargöld - Á vígaslóð
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 7.699.-

Gagn og gaman
TILBOÐSVERÐ: 2.499.-
Verð áður: 3.499.-

GAGN & GAMAN Í PAKKANN

TILBOÐSVERÐ:

2.999.-
Verð:

4.499.-

TILBOÐSVERÐ:

4.499.-
Verð:

6.999.-

TILBOÐSVERÐ:

5.799.-
Verð:

7.999.-

TILBOÐSVERÐ:

3.499.-
Verð:

4.999.-

TILBOÐSVERÐ:

4.499.-
Verð:

6.499.-

TILBOÐSVERÐ:

3.499.-
Verð:

5.499.-



ÁRSFUNDUR

ÚRVINNSLUSJÓÐS

Ársfundur Úrvinnslusjóðs 
verður haldinn þriðjudaginn 
5. desember kl. 13:30 á  
Hilton Reykjavík Nordica

ÚRVINNSLUSJÓÐUR    www.urvinnslusjodur.is

Dagskrá
• Formaður stjórnar setur fundinn

• Ávarp umhverfis- og auðlindaráðherra

• Ávarp formanns stjórnar Úrvinnslusjóðs

• Ársreikningur 2016 og starfsemi

• Umræður

Fundargögn munu liggja frammi á fundarstað 

Stjórn Úrvinnslusjóðs

Whilst every effort is made to avoid mistakes errors can occur. Please check these
carefully. Proofs that are sent back without signature is considered approved and ok. 

Approved and OK New proof please

DATE:

SIGNATURE:

/Ingenjörsgatan 7-9
Box 814, 251 08 Helsingborg

Tel. vx. 042-24 73 00
info@lindsflexo.se, www.lindsflexo.se

14
0

280

Linds Flexo, 1310144 Fiskikongurinn_KORR , 17-JAN-13 YTTER catarina

Sogavegi 3
Höfðabakka 1

SKATA
( Besta skata 

og langbesta verðið )
Vinir og ættingjar í útlöndum vilja 

ekta þorláksmessuskötu. 
Takið með ykkur og gleðjið nákomna.

MARGAR TEGUNDIR, 
GERÐIR OG STYRKLEIKAR.

kr.
kg1.390 

Loksins  
fagnað eftir  
12 ára vinnu
Það ríkti mikil gleði á Kaffi Laugalæk á föstu-
daginn þegar útgáfu bókarinnar Kviknar var 
fagnað. Bókin fjallar um getnað, meðgöngu, 
fæðingu og sængurlegu. Það var fjölmennt í 
boðinu enda er um ansi forvitnilega bók að 
ræða sem tók heil 12 ár að fullkomna.

Þessar voru kátar með bókina. 

Aldís, Hafdís, Andrea og Björgey. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Salka Líf, Íris og Björn Steinar.

Þorleifur Kamban og Andrea Eyland, 
fólkið á bak við bókina.

Brynja, Andrea og Álfrún. Gunnar Hans-
son og Guðrún.
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Síðumúla 2-4 | 520 7900 | rafland.is
BETRA BORGAR SIG
Opið virka daga 10 – 18  |  Laugardaga 11 – 16

MORGUNTVENNA Á JÓLATILBOÐI!
Fallegur retro hraðsuðuketill fyrir 1,25 lítra og tveggja sneiða
brauðrist í stíl sem heldur heitu í allt að 3 mínútur.

Fullt verð fyrir hraðsuðuketil 15.990 kr. og 19.990 kr. fyrir brauðrist 

SAMAN Á JÓLATILBOÐI Á AÐEINS 26.990 KR.



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

Aðeins 143.920 kr.

Stillanlegur hægindastóll.

Svart leður/PVC.

Fullt verð: 179.900 kr.

ZEKE
rafmagnslyftistóll

Þessi hallar til baka, 
skemill fram og lyftir 
þér á fætur.

20%
AFSLÁTTUR

Aðeins  151.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR
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314 cm

21
5 

cmHæð: 85 cm 

TAMPA 
u-sófi
Slitsterkt áklæði. 
Dökk- og ljósgrár.

Fullt verð: 189.900 kr.

Aðeins  95.920 kr.

TAMPA 
tungusófi
Ljós- og dökkgrátt slitsterkt 
áklæði. Hægri og vinstri tunga.

Fullt verð: 119.900 kr.

242 cm

13
7 

cm

87
 c

m

Hæð: 85 cm 

20%
AFSLÁTTUR

Aðeins  159.920 kr.

SAGA 
hornsófi 3H2

Fyrir þínar
bestu stundir

SMÁRATORG    HOLTAGARÐAR
AKUREYRI    ÍSAFJÖRÐUR 

www.dorma.is
Ný og betri vefverslun

ALLTAF 
OPIN

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

20%
AFSLÁTTUR

Slitsterkt áklæði.
Dökk- og ljósgrár.
Stærð: 275 x 215 x 86 cm

Fullt verð: 199.900 kr.

275 cm

21
5 

cmHæð: 86 cm 

Við erum að gera mikið 
úr Lödunni,“ segir 
Þór Bæring, eigandi 
Gaman Ferða, en 
ferðaskrifstofan er 
byrjuð að kynna fyrir-

hugaðar ferðir til Rússlands í sumar 
og af því tilefni verður gefið eintak af 
Lödu Sport sem máluð hefur verið í 
felulitum.

Leikurinn byrjaði á þriðjudag og 
ljóst er að vinsældir Lödunnar eru 
ekkert að dvína hér á landi, miðað 
við fjölda þátttakenda í leiknum, 
en hægt er að skrá sig á Facebook-
síðu ferðaskrifstofunnar. Ummælin 
skipta hundruðum.

Þótt bíllinn sem Gaman Ferðir gefa 
sé klassískur í útliti þá er stutt síðan 
rússneski bílaframleiðandinn Avto-
vaz, sem framleitt hefur Lada-bílana, 
kynni þriðju kynslóð sportjeppans. 
Þriðju kynslóðarinnar hefur verið 
beðið með töluverðri eftirvæntingu 
en framleiðslunni hefur verið frest-
að um tvö ár. Til stóð að hann 
kæmi á markað í fyrra en það 
verður ekki fyrr en á næsta 
ári. Nýi bíllinn verður í 
boði í þriggja og fimm dyra 
útgáfu og hann mun fá nýja 
og öflugri vél sem leysir af 
hólmi núverandi 1,7 lítra 
og 83 hestafla vélina.

Bíllinn mun aðeins fást bein-
skiptur og að sjálfsögðu fjór-
hjóladrifinn. Einnig kemur til 

greina að í boði verði dísilvél í bíln-
um sem ættuð er úr smiðju Renault. 
Þá hefur einnig heyrst að núverandi 
kynslóð Lada Sport verði áfram í 
boði þó svo að sú þriðja verði komin 

á markað.

Avtovaz hefur á síðustu árum 
kynnt nýju fólksbílana Vesta og Xray.

Ekki nóg með að gefa eitt stykki 
Lödu heldur er fyrirtækjabíll Gaman 
Ferða nú einnig nýmáluð Lada Sport 
sem þeir félagar munu nota fram á 

sumar.
Þór er nú staddur í Rússlandi en 

hann var viðstaddur þegar dregið 
var í riðla fyrir heimsmeistara-

mótið. „Við verðum með pakka á 
hvern einasta leik. Flug, gisting og 
ferðir til og frá flugvelli verða inni 
í pakkanum en fólk fær sína miða 
hjá FIFA. Við verðum með ferðir 
á alla þrjá leiki Íslands í riðla-
keppninni og ef eftirspurnin 
verður meiri munum við bjarga 

fleiri flugvélum á þessa staði.“
benediktboas@365.is 

Gamanferðabræður gefa  
Lödu Sport

Félagarnir Þór og Bragi hoppandi kátir með nýja bílinn og nýju merkingarnar. 

Ótrúlegur fjöldi Íslendinga hefur tekið þátt í leik Gaman Ferða um að fá þessa forláta Lödu í bílastæðið sitt.

Þór og Bragi hjá 
Gaman Ferðum ætla 
að gefa eitt stykki 
Lödu Sport í felu-
litum. Gaman Ferðir 
verða með beint flug 
á heimsmeistara-
mótið í fótbolta í 
Rússlandi í sumar 
en félagarnir voru 
viðstaddir dráttinn í 
Kreml á föstudaginn.
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10 ORIGINAL 
KJÚKLINGALEGGIR

Í DESEMBER
Njó�u

2.490 kr.

OFURSTINN ER KOMINN TIL BYGGÐA MEÐ FÖTU
FULLA AF GÓMSÆTUM KJÚKLINGALEGGJUM 



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.

Glæsilegar 
      jólagjafir
Glæsilegar 

      jólagjafir

michelsen.is
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

A
R

G
H

!!!
 0

41
21

7

FORTE

FORTE 1 FORTE 2

FORTE 3

hægindasófar

JÓLATILBOÐ
67.760 kr.

JÓLATILBOÐ
109.038 kr.

JÓLATILBOÐ
132.930 kr.

Fullt verð: 96.800 kr. Fullt verð: 155.768 kr.

Fullt verð: 189.900 kr

Þægilegir rafdrifnir hægindastólar 
og sófar með leðri á slitflötum.

Jólagjöfin í ár er fatboy!
Translotje 

lampinn

The Petit lampinn

The Klaid teppið

Verð
10.498 kr.

Verð frá 7.580 kr.

Verð 13.740 kr.

Transloetje er ótrúlega töff 
Fatboy lampi sem nánast 

öllum langar í. 

Endurhlaðanlegur 
með þriggja þrepa 

dimmer og til í 8 litum.

Hel svalur Fatboy lampi sem er með 
hleðslu batterí og þriggja þrepa dimmer.

Frábær jólagjöf sem gefur birtu, 
gleði og nýtist í rafmagnsleysi.

Teppið sem allir eru að tala um.
Það er prjónað úr 100% hágæða bómull.

Teppi sem veitir þér (ásamt ímyndaða 
vini þínum) hita allt kvöldið.

Stærð 130x200sm.  

Skermar 1.745 kr.

JÓLATILBOÐ  REKKJUNNAR

30%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

 BJÓÐUM ALLT AÐ 12 MÁNAÐA VAXTALAUS KRETIKORTALÁN- OG FYRSTA GREIÐSLAN Í MARS 2018Einnig hægt að greiða með Netgíró

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Árið er 1847. Ungverski 
læknirinn I.P. Semmelweis 
og nemendur hans byrja 

daginn á að kryfja lík kvenna sem 
létust úr barnsfarasótt. Síðan halda 
þeir á fæðingardeild og skoða 
sængurkonur. Í umsjá Semmelweis 
látast tífalt fleiri úr barnsfarasótt en 
í umsjá ljósmæðra. Bugaður af sam-
viskubiti yfir að hann sé ábyrgur 
fyrir dauðsföllunum leitar hann 
að skýringu. Hann er við það að 
sturlast þegar hann uppgötvar að 
hann gæti verið að bera sjúkdóm af 
krufningastofunni í konurnar.

Til að sannreyna kenningu sína 
hengir hann upp bréf, þar sem 
stendur að hverjum sem kemur inn 
á skurðstofuna beri skylda til að 
þvo hendur sínar með klórvatni. 
Margir kvarta og telja tilþrif lækn-
isins eintóma þvælu og allt of mikla 
fyrirhöfn. Með handþvotti áttu 
fleiri konur sér lífsvon en margir 
læknar hunsuðu uppgötvunina 
og hæddust að Semmelweis. Þeir 
trúðu því að óheppni réði mestu 
um örlög sængurkvennanna.

Smám saman jókst vitund lækna 
um hvernig þeir gætu borið smit 
manna á milli með óhreinum hönd-
um. Þrátt fyrir að margar sannanir 
lægju fyrir því að hreinlæti forðaði 
sjúklingum frá líkkistunni liðu 
meira en hundrað ár frá því að 
Semmel weis gerði uppgötvun sína 
þar til einnota hanskar voru orðnir 
að staðalbúnaði á skurðstofum árið 
1966.

En þarf svona ferli að taka heila 
öld? Í dag búum við yfir vitneskju 
og rannsóknarniðurstöðum, 
svipað og Semmelweis forðum, 
sem ættu að leiðbeina okkur þegar 
alþingisfrumvörp sem snerta mikil-
væg forvarna- og heilbrigðismál 
eru krufin til mergjar. Nú verður 
fróðlegt að fylgjast með hvort nýir 
þingmenn ætli að horfast í augu 
við vísindalegar staðreyndir eða 
hæðast að þeim.

Aldar ógæfa

Láru G. 
Sigurðardóttur

BAkþAnkAR


	FB048s_P001K.pdf
	FB048s_P002K.pdf
	FB048s_P003K.pdf
	FB048s_P004K.pdf
	FB048s_P005K.pdf
	FB048s_P006K.pdf
	FB048s_P007K.pdf
	FB048s_P008K.pdf
	FB048s_P009K.pdf
	FB048s_P010K.pdf
	FB048s_P011K.pdf
	FB048s_P012K.pdf
	FB048s_P013K.pdf
	FB048s_P014K.pdf
	FB048s_P015K.pdf
	FB048s_P016K.pdf
	FB048s_P017K.pdf
	FB048s_P018K.pdf
	FB048s_P019K.pdf
	FB048s_P020K.pdf
	FB048s_P021K.pdf
	FB048s_P022K.pdf
	FB048s_P023K.pdf
	FB048s_P024K.pdf
	FB048s_P025K.pdf
	FB048s_P026K.pdf
	FB048s_P027K.pdf
	FB048s_P028K.pdf
	FB048s_P029K.pdf
	FB048s_P030K.pdf
	FB048s_P031K.pdf
	FB048s_P032K.pdf
	FB048s_P033K.pdf
	FB048s_P034K.pdf
	FB048s_P035K.pdf
	FB048s_P036K.pdf
	FB048s_P037K.pdf
	FB048s_P038K.pdf
	FB048s_P039K.pdf
	FB048s_P040K.pdf
	FB048s_P041K.pdf
	FB048s_P042K.pdf
	FB048s_P043K.pdf
	FB048s_P044K.pdf
	FB048s_P045K.pdf
	FB048s_P046K.pdf
	FB048s_P047K.pdf
	FB048s_P048K.pdf

