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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guðmundur Stein-
grímsson skrifar um Línu Lang-
sokk og tilgang lífsins. 9 

SPORT Manchester City heldur 
áfram að spila leiftrandi fót-
bolta. 12

LÍFIÐ Safna í minningarsjóð 
Einars Darra. 22

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ ● FÓLK   
●  FASTEIGNIR
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Angi umfangsmestu heræfingar Atlantshafsbandalagsins frá árinu 2015, Tident Juncture, hefur staðið yfir hér á landi 
undanfarna daga. Um helgina tóku um þrjú hundruð bandarískir fótgönguliðar þátt í hluta hennar sem fór fram í Þjórsár-
dal. Nokkrir hernaðarandstæðingar litu við á æfingunni og reyndu að tala um fyrir hermönnunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Halldór

FIMLEIKAR Íslenska kvennalands-
liðið í fimleikum stóð sig frábærlega 
á Evrópumótinu í Lissabon í Portú-
gal um helgina. Niðurðstaðan varð 
silfurverðlaun þriðja skiptið í röð. 
Andrea Sif Péturdótt-
ir, fyrirliði íslenska 
liðsins, segir í sam-
tali við Frétta-
blaðið að liðið 
sé að nálgast Svía 
sem hafa orðið 
Evrópumeist-
arar í þessi 
þrjú skipti. 
Rætt  er 
við And-
r e u  S i f 
um mótið 
á blaðsíðu 
10.

Frábær árangur 
á Evrópumótinu

FRAMKVÆMDIR „Það er ljóst að opin-
berir aðilar þurfa að taka sig saman 
í andlitinu. Það er sorglegt á 21. 
öldinni að við getum ekki haft meira 
gagnsæi og betri upplýsingar,“ segir 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
formaður Viðreisnar, um endur-
teknar framúrkeyrslur opinberra 
framkvæmda.

Meðal framkvæmda sem farið 
hafa fram úr kostnaðaráætlun má 
nefna Braggann í Nauthólsvík sem 
er farinn rúmlega 160 prósent fram 
úr áætlun, Hlemm mathöll sem fór 

tæp 190 prósent fram úr áætlun, 
Hörpu sem fór um 120 prósent fram 
úr og þá munu  Vaðlaheiðargöng 
fara umtalsvert fram úr áætlun.

Þorgerður segir að auðvitað verði 
aldrei hægt að sjá allt fyrir og mann-
leg mistök séu gerð. „Við eigum 
samt að geta gert miklu betur. Allir 
flokkar eiga að reyna að koma sér 
saman um hvernig hægt sé að vinna 
þetta betur. Það er stefna okkar að 
það eigi að breyta verklagsreglum.“

Í því sambandi bendir hún á 
þingsályktun um tryggingu gæða, 

hagkvæmni og skilvirkni opin-
berra fjárfestinga sem samþykkt 
var á Alþingi síðastliðið vor og var 
flutt af Jóni Steindóri Valdimarssyni, 
samflokksmanni hennar.

„Við þurfum að taka upp betri 

verkferla og eigum ekki að horfa á 
þetta flokkspólitískum augum. Við 
erum tilbúin í það verkefni ef ríkis-
stjórnin treystir sér í það. Ég leyfi 
mér að vera bjartsýn ef við náum að 
draga þetta út úr flokkspólitíkinni.“

Þorgerður segir ljóst að ýmis mis-
tök hafi verið gerð. „Lykilatriðið er 
að það verði tekið á þessu og mis-
tökin verði ekki gerð aftur. Það er 
sú krafa sem við stjórnmálamenn 
þurfum að hlusta á. Við þurfum að 
vera lausnamiðaðri en ekki fara í 
eitthvað ásakanaferli.“

Gunnar Bragi Sveinsson, þing-
flokksformaður Miðflokksins, segir 
að heilt yfir þurfi óskhyggjan að 
víkja þegar kemur að áætlanagerð 
við opinberar framkvæmdir. 

„Það er hægt að reikna sig niður 
á hvað sem er með því að sleppa 
hlutum sem reynast svo kannski 
nauðsynlegir. Ef menn fara ekki 
raunhæfar leiðir í þessu þá kemur 
það í bakið á þeim.“

Það þurfi að viðurkenna að oft sé 
verið að áætla of mikið fyrir of lítið 
fjármagn.  – sar

Óskhyggja ríki ekki við framkvæmdir
Formaður Viðreisnar segir ljóst að breyta þurfi verklagsreglum þegar kemur að opinberum framkvæmdum og áætlanagerð. Allir flokk-
ar þurfi að koma sér saman um það. Þingflokksformaður Miðflokksins segir að óskhyggjan þurfi að víkja þegar kemur að áætlanagerð.

Lykilatriðið er að 

það verði tekið á 

þessu og mistökin verði ekki 

gerð aftur. 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Fleiri ljósmyndir er að finna á +Plússíðu Fréttablaðs-
ins. Fréttablaðið +Plús er í Fréttablaðs-appinu og 
PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS



Veður

Vestan 5-13, hvassast við suður-
ströndina og rigning eða slydda 
með köflum. Dregur úr úrkomu með 
deginum, yfirleitt þurrt í kvöld. Hiti 1 
til 8 stig, hlýjast syðst.  SJÁ SÍÐU 16

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir fékk höfðinglegar móttökur 

Ólympíumeistarinn hylltur. Sprettlauparinn Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir kom heim um helgina eftir frækinn árangur á Ólympíuleikum ungmenna 
sem fram fóru í Buenos Aires í Argentínu í síðustu viku. Guðbjörg Jóna varð fyrsti Íslendingurinn til þess að vinna gullverðlaun á Ólympíuleikum 
þegar hún tryggði sér sigur í 200 metra spretthlaupi. Móttaka var haldin henni til heiðurs í höfuðstöðvum ÍSÍ á laugardaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

ÚTGÁFUHÓF
í dag, 22. okt. kl. 17:00

í Pennanum Eymundsson, Austurstræti.

Stefán Sturla les upp úr nýrri 
skáldsögu sinni, spjallar við 

gesti og áritar bækur.
ALLIR VELKOMNIR

STJÓRNSÝSLA Um nokkurra mánaða 
skeið hefur Þjóðskjalasafn Íslands 
(ÞSK) ekki getað tekið við gögnum 
frá stjórnsýslunni sem því ber að gera 
lögum samkvæmt. Ástæðan er sú að 
safnið skortir pláss undir fleiri skjöl. 

Málið á sér nokkra forsögu. Fyrstu 
starfsár sín flakkaði safnið milli 
Dómkirkjunnar, Alþingishússins 
og Safnahússins við Hverfisgötu 
þar til því var fundinn samastaður á 
níunda áratugnum í gömlu Mjólkur-
samsölunni við Laugaveg 164. Síðan 
þá hefur verið unnið að því að bæta 
aðstöðu safnsins jafnt og þétt.

Í upphafi árs skilaði Fram-
kvæmdasýsla ríkisins minnisblaði 
um framkvæmda- og viðhaldsáætlun 
ÞSK fyrir næstu sex ár. Þar kemur 
meðal annars fram að nauðsynlegt 
sé að endurnýja lestrarsal safnsins en 
sá var tekinn í notkun fyrir tuttugu 
árum og hugsaður til bráðabirgða 
í eitt til tvö ár. Þá er einnig vikið 
að endurbótum sem þarf að gera á 
húsum á reitnum og þá sérstaklega 
svokölluðu húsi 5, gömlu ísgerðina 
svokölluðu, og sagt að afar brýnt sé 
að framkvæmdir hefjist sem  fyrst.

„Við nefndum vöntun á skápum 
fyrst árið 2012 en síðan þá hefur 
þetta gengið afar hægt og því ávallt 
frestað að kaupa skápa. Nú er þetta 
búið að vera stopp í kerfinu í hálft ár 
og við fáum ekki skýringar á því hvað 
tefur,“ segir Eiríkur G. Guðmundsson 
þjóðskjalavörður.

Safnið átti fund með fulltrúum 
mennta- og menningarmálaráðu-
neytisins í janúar vegna málsins. 
Í minnisblaði sem lagt var fram á 
fundinum segir að ÞSK varðveiti nú 
44 hillukílómetra af skjölum og búist 
sé við öðrum fimmtíu á næstu þrjá-

tíu árum. Þá fyrst verði rafræn skjöl 
búin að útrýma pappírsskjölum í 
stjórnsýslunni. Það að fá hús fimm 
í fulla notkun gefi safninu sautján 
hillukílómetra sem ætti að duga í um 
tíu til fimmtán ár að óbreyttu.

„Við höfum sett stopp á viðtökur 
á skjölum. Því miður getum við ekki 
tekið við meiru fyrr en við vitum 
hvenær við fáum viðbótarpláss,“ 
segir Eiríkur. Möguleiki sé til að 
byggja upp og niður á núverandi reit 
safnsins og þar gæti safnið rúmast til 
frambúðar. 

„Við viljum meina að við höfum 

rækilega gert grein fyrir stöðunni 
og ríkisstjórnin og ráðuneytin hafi 
getað skipað málum þannig að ekki 
kæmi til þessarar vondu ráðstöfunar. 
Sem stendur getum við ekki þjónu-
stað stjórnsýsluna sem þarf þá að 
leigja geymslur til bráðabirgða undir 
gögn sem þau geta ekki sent okkur,“ 
segir Eiríkur.

Í svari mennta- og menningar-
málaráðuneytisins við fyrirspurn 
Fréttablaðsins segir að búið sé 
að fjármagna fyrsta áfanga fram-
kvæmda við hús fimm og útboðs-
gögn séu tilbúin. Beðið sé eftir grænu 
ljósi frá fjármálaráðuneytinu. Þá hafi 
ÞSK fengið aukafjárveitingu í vor, 
12,5 milljónir króna, til að tryggja 
að unnt væri að taka á móti papp-
írsgögnum frá afhendingarskyldum 
aðilum. joli@frettabladid.is

Vantar pláss fyrir skjöl 
hjá Þjóðskjalasafninu
Þjóðskjalasafn Íslands hefur ekki tekið við skjölum undanfarna mánuði vegna 
plássleysis. Þjóðskjalavörður segir að lengi hafi legið fyrir í hvað stefndi og 
harmar að þessi staða sé komin upp. Beðið er eftir svari fjármálaráðuneytisins.

Eiríkur G. Guðmundsson þjóðskjalavörður við nokkrar af þeim hillum sem nú 
eru fullar. Hann segir að ljóst hafi verið í hvað stefndi.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Væri skjölum safnsins 

staflað upp í loft væri hæð 

þeirra tæp fimm Everestfjöll.

NORÐURSLÓÐIR  Sjálfbærni verður 
leiðarljós formennskuáætlunar 
Íslands í Norðurskautsráðinu. Þetta 
kom fram í ræðu Guðlaugs Þórs 
Þórðarsonar utanríkisráðherra við 
lok ráðstefnunnar Arctic Circle sem 
fram fór í Reykjavík um helgina.

Ísland tekur við formennskunni af 
Finnlandi næsta vor og gegnir henni 
í tvö ár þegar Rússar taka við árið 

2021. Guðlaugur Þór sagði að Ísland 
myndi þar að auki leggja áherslu á 
málefni hafsins, loftslagsmál, vist-
vænar lausnir í orkumálum og lífs-
hætti íbúa norðurskautsins.

Hann sagði að stjórnvöld legðu 
áherslu á að styðja og styrkja ráðið 
sem væri mikilvægur vettvangur 
stjórnmálaumræðu og friðsamlegs 
samstarfs á norðurslóðum. – sar

Áhersla á sjálfbærni
Guðlaugur Þór á Arctic Circle í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

DANMÖRK Afmælishátíð íslenska 
hestsins fór fram í Kaupmanna-
höfn í gær en hátíðin var liður í dag-
skrá fullveldisafmælisins. Sigurður 
Ingi Jóhannsson og Eva Kjer Han-
sen, samstarfsráðherrar Norður-
landanna á Íslandi og í Danmörku, 
leiddu skrúðreið um miðborg Kaup-
mannahafnar.

Lagt var af stað frá Kristjánsborg 
en skrúðreiðin endaði á Norðuratl-
antshafsbryggju. Íslensku kórarnir 
Hafnarbræður og Dóttir sungu við 
opnun hátíðarinnar en talið er að 
um 1.400 manns hafi verið við-
staddir.

Eva Kjer Hansen sagði í sam-
tali við Danska ríkistútvarpið að 
eiginleikar íslenska hestsins kæmu 
fram í samvinnu landanna tveggja. 
Íslenski hesturinn væri rólegur, vin-
gjarnlegur og traustur. – sar

Ráðherrar riðu 
um Köben
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*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað ILVA
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Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

ALÞINGI Hár kostnaður við skrán-
ingu útibúa erlendra félaga hér á 
landi hefur haft þær afleiðingar að 
færri slík félög skrá sig hér á landi 
með þeim hætti. Fjölgun skráninga 
á utangarðsskrá hefur aftur á móti 
fjölgað.

Þetta kemur fram í athuga-
semdum Ríkisskattstjóra (RSK) við 
fyrirhugaðar breytingar á lögum um 
aukatekjur ríkissjóðs. Sem stendur 
er gjaldið fyrir skráningu útibúa hér 
á landi 250 þúsund krónur en lagt er 
til að það hækki í 323 þúsund.

Skrái félag sig í utangarðsskrá fær 
það aðeins útgefna kennitölu vegna 
bankaskipta. Mun minni skylda til 
upplýsingagjafar félaga fylgir slíkri 
skráningu og ekki er skylt að leggja 
fram ársreikninga. RSK telur ástæðu 
til að endurskoða heildstætt hvaða 
útibú erlendra félaga beri undan-
tekningalaust að skrá hér á landi. 
– jóe

Erlend félög 
fælast mikinn 
kostnað

FJÁRLÖG Byggðastofnun getur ekki 
sinnt sínum lagalegu skyldum vegna 
skorts á upplýsingum í fjárlögum. 
Forstjóri Byggðastofnunar segir ekki 
hægt að gera sér grein fyrir dreifingu 
útgjalda ríkisins eftir landsvæðum.

Í fjórtándu grein laga um opin-
ber fjármál kemur fram að „innan 
fjögurra vikna frá framlagningu 
frumvarps til fjárlaga skal Byggða-
stofnun gefa fjárlaganefnd Alþingis 
umsögn um áhrif frumvarpsins á 
byggðaþróun í landinu“. Þetta segir 

forstjóri Byggðastofnunar, Aðal-
steinn Þorsteinsson, ekki hægt eins 
og staðan sé núna.

„Í frumvarpi til fjárlaga er ekki 
birt yfirlit yfir landfræðilega dreif-
ingu tekna og útgjalda ríkisins. Ekki 
er heldur sýnd landfræðileg dreifing 
starfa á vegum ríkisins, opinberra 
hlutafélaga í eigu ríkisins og starfa 
í stofnunum sem hafa stóran hluta 
tekna sinna af fjárlögum,“ segir 
Aðalsteinn.

Að mati Aðalsteins er því eðli-

legt að Byggðastofnun komi fyrr að 
gerð fjárlaga til að geta með góðu 
móti greint áhrif fjárlaga á byggða-
þróun hér á landi. Gagnlegra væri 
að Byggðastofnun fengi fjármála-
áætlunina til skoðunar og gæti 
þá gert athugasemdir við skort á 
byggðamarkmiðum fyrir einstök 
málefnasvið eftir því sem við á. Það 
hefði þá vonandi í för með sér að í 
næstu útgáfu myndu ráðuneytin 
gera ítarlegar grein fyrir áætluðum 
byggðaáhrifum.“ – sa

Byggðastofnun geti ekki rækt hlutverk sitt vegna upplýsingaskorts

Frá skrifstofu Byggðastofnunar á Sauðárkróki FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HEILBRIGÐISMÁL Sjúkraþjálfara-
félag Íslands (SÞÍ), Tannlæknafélag 
Íslands (TFÍ) og Samtök fyrirtækja 
í velferðarþjónustu (SFV) hafa 
áhyggjur af frumvarpi sem meinar 
Sjúkratryggingum Íslands (SÍ) að 
semja við fyrirtæki í heilbrigðis-
þjónustu sem rekin eru í hagnaðar-
skyni. Fyrsti flutningsmaður frum-
varpsins segir ákveðins misskilnings 
gæta í umsögnum umræddra aðila.

Frumvarpið var lagt fram í síð-
asta mánuði en markmið þess er 
að taka af öll tvímæli um að ekki 
skuli gera samninga við veitendur 
heilbrigðisþjónustu sem rekin er 
í hagnaðarskyni. Þá verði slíkum 
aðilum gert óheimilt að reikna arð 
og arðgreiðslur inn í kostnaðarmat 
við samningsgerð.

Í umsögn TFÍ um frumvarpið 
kemur meðal annars fram að félag-
ið telji frumvarpið kollvarpa núver-
andi kerfi. Breytingin muni hafa það 
í för með sér að tannlæknar muni 
síður snúa aftur heim að sérnámi 
loknu þar sem kjör hér verði ekki 
samkeppnishæf við önnur lönd. 
Einnig er spurt í umsögninni hví 
frumvarpið beinist aðeins að heil-
brigðisþjónustufyrirtækjum en ekki 
þeim sem óbeint hafa hag af henni.

Í umsögn SFÍ er vikið að því að 
ef ætlunin sé að sjálfstætt starfandi 

starfsmenn greiði sér hærri laun 
í staðinn skekki það stöðu þeirra 
samanborið við aðrar greinar. 
Tekjuskatt og tryggingagjald greið-
ist af launum en fjármagnstekju-
skattur greiðist af arðgreiðslum.

„Auðvitað er ég ekkert hissa á því 
að áhyggjur hafi komið upp vegna 
slíkrar breytingar en markmiðið 
var að skerpa á því heimildarákvæði 
sem nú þegar er í lögunum og hefur 
verið beitt,“ segir Ólafur Þór Gunn-

arsson. Hann er fyrsti flutnings-
maður málsins en að auki stendur 
þingflokkur VG að því.

Ólafur segir að ákveðins misskiln-
ings gæti í nokkrum umsögnum 
um að ekki verði hægt að reikna 
almenna rekstrarþætti, á borð við 
nýfjárfestingar, inn í sinn kostnað 
við gerð samninga. Aðeins sé verið 
að fara fram á að fjármunir frá rík-
inu séu ekki að fara í arðgreiðslur til 
eigenda fyrirtækjanna.

„Það er engin eftirspurn eftir því 
að ríkið sé að standa undir arð-
greiðslum í heilbrigðisgeiranum. 
Frekar er kallað eftir því að þeir tak-
mörkuðu fjármunir renni í það að 
bæta þjónustuna. Verði hagnaður í 
rekstrinum þá gangi hann aftur inn 
í fyrirtækin til að bæta þjónustu eða 

hækka laun þeirra sem þar starfa,“ 
segir Ólafur.

Í greinargerð með frumvarpinu 
er vikið að því ójafnvægi sem oft 
ríkir milli notanda og seljanda heil-
brigðisþjónustu. Í umsögn SFV er 
vikið að því að seljendurnir sjálfir 
upplifi oft að á þá halli. Ríkið sé 
nánast eini kaupandi heilbrigðis-
þjónustu hérlendis og ákvarðar 
framlög til hennar nær einhliða. Þá 
ákveður ríkið hvað það vill fá út úr 
henni en það sé oft ekki í samhengi 
við upphæðina sem fæst fyrir það.

„Það er alveg rétt að hér er bara 
einn kaupandi. Víða annars staðar 
eru tryggingarfélög einnig þátttak-
endur í því en ég held að það sé tæp-
lega fyrirkomulag sem við viljum,“ 
segir Ólafur. joli@frettabladid.is

Á móti frumvarpi sem bannar 
samninga í hagnaðarskyni

Tannlæknafélag Íslands segir frumvarpið þýða að tannlæknar snúi síður heim eftir sérnám.  NORDICPHOTOS/GETTY

Samtök fyrirtækja í vel-
ferðarþjónustu, tann-
læknar og sjúkraþjálf-
arar telja glapræði að 
banna ríkinu að semja 
við fyrirtæki í heilbrigð-
isþjónustu sem rekin 
eru í hagnaðarskyni. 
Flutningsmaður telur að 
afgangur renni í rekstur.

Ólafur Þór Gunn-
arsson, þing-
maður Vinstri 
grænna.

Lagt er til að gjald fyrir skráningu úti-
búa verði lækkað FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Bernhard - Honda á Íslandi 
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15:00 Ávarp 
Gísli Gíslason, formaður stjórnar Hafnasambands Íslands

15:05 Ávarp forseta Íslands 
Guðni Th. Jóhannesson

15:20 Hafnir og fullveldi 
Guðjón Friðriksson sagnfræðingur

15:45 Innviðir og löggjöf á norðurslóðum
Friðrik Árni Friðriksson Hirst, lögfræðingur og sérfræðingur 
í innviðum og norðurslóðarétti og Stefán Már Stefánsson 
prófessor við Háskóla Íslands

16:10 Hafnir, skip og lífríkið
Jón Ágúst Þorsteinsson, forstjóri Klappa, grænna lausna hf.

16:35 Sjávarklasamál
Þór Sigfússon, forstjóri Sjávarklasans

 Umræður
  
Málþingsstjóri: Guðný Sverrisdóttir

Hafnir–forsenda fullveldis þjóðar

TYRKLAND Frásögn háttsetts sádi-
arabísks embættismanns af hvarfi 
blaðamannsins Jamal Khashoggi 
stangast á við útskýringar stjórn-
valda þar í landi af hvarfinu. Frásögn 
þeirra hefur að vísu tekið margvís-
legum breytingum frá því að sagt var 
frá hvarfi blaðamannsins.

Fyrir um þremur vikum fór Khas-
hoggi, sem hefur verið afar gagn-
rýninn á stjórnvöld í ættlandi sínu 
í skrifum sínum, á skrifstofu ræðis-
manns Sádi-Arabíu í Istanbúl í Tyrk-
landi til að ganga frá skilnaðarpapp-
írum sínum vegna fyrra hjónabands. 
Var það nauðsynlegt svo hann gæti 
gengið að eiga Hatice Cengiz, núver-
andi unnustu sína. Síðan þá hefur 
ekkert til hans spurst en Cengiz beið 
hans fyrir utan hús ræðismannsins.

Sádiarabísk stjórnvöld neituðu 
strax í upphafi að hafa átt nokkurn 
þátt í hvarfi hans og sögðu að hann 
hefði yfirgefið húsið bakdyramegin. 
Nokkrum dögum síðar opnuðu þau 
dyr ræðismannshússins upp á gátt 
svo fólk gæti séð að Khashoggi væri 
þar hvergi að finna en fyrstu fréttir 
hermdu að honum væri mögulega 
haldið þar gegn vilja sínum.

Fyrir tólf dögum birtu fjölmiðlar 
í Tyrklandi myndir og upptökur af 
fimmtán manna hópi Sáda sem sást 
í kringum hús konsúlsins um það bil 
er Khashoggi sást síðast. Líkur voru 
leiddar að því að umræddir menn 
hefðu grandað blaðamanninum.

Á laugardag viðurkenndi Sádi-
Arabía að Khashoggi hefði beðið 
bana í húsi ræðismannsins. Sendi-
nefnd hafi verið send til Istanbúl til 
að sannfæra hann um að flytja aftur 
til Sádi-Arabíu. Þaðan hafði Khas-
hoggi flutt fyrir um ári síðan þar 
sem hann óttaðist um öryggi sitt í 
landinu. Þegar hann neitaði því á 
að hafa komið til átaka og í tilraun 
sinni til að róa blaðamanninn hafi 
mennirnir óvart kæft hann. Átján 
hafa verið handteknir vegna málsins 
og Ahmed al-Asiri, háttsettur maður 
innan hers landsins, hefur verið 
rekinn. Fjölmiðlar í Sádi-Arabíu 
segja að hann hafi skipulagt sam-
særi gegn krónprins landsins um að 
bana Khashoggi og skella skuldinni 
síðan á prinsinn.

Reuters fréttastofan birti í gær 

frásögn háttsetts sádiarabísks emb-
ættismanns sem stangast á við hina 
opinberu frásögn yfirvalda. Heim-
ildarmaðurinn, sem óskaði þess að 
nafn hans kæmi ekki fram, segir að 
„sendinefndin“, sem meðal annars 
innihélt réttarmeinafræðing, hafi 
fengið þá skipun að nema Khashoggi 
á brott. Höfðu þeir meðal annars 
hótað honum með róandi lyfjum 
kæmi hann ekki sjálfviljugur. Þegar 
það gekk ekki kom til átaka og dó 
Khashoggi í þeim. Einn af hinum 
fimmtán klæddi sig síðan í föt Khas-
hoggi og fór úr skrifstofunni. Var 
það gert til að sýna fram á að blaða-

maðurinn hefði farið sjálfur frá kon-
súlnum. Líkinu var komið til manns 
í Istanbúl sem fékk það verk að láta 
það hverfa.

Hin opinbera frásögn hefur verið 
dregin í efa af mörgum enda þykir 
sendinefndin nokkuð undarlega 
saman sett miðað við að markmiðið 
hafi verið að ná Khashoggi burt á 
lífi. Stjórnvöld í Tyrklandi hafa sagt 
að þau muni gera allt sem í þeirra 
valdi stendur til að komast til botns 
í málinu.

Bretland, Frakkland og Þýskaland 
sendu í gær frá sér yfirlýsingu þar 
sem fordæmdu dráp Khashoggi. Þá 
drógu þau yfirlýsingar Sádi-Arabíu 
í efa og kölluðu eftir því að málið 
yrði kannað ofan í kjölinn. Þá sagði 
Donald Trump, forseti Bandaríkj-
anna, að frásögn  Sádi-Araba væri 
ekki sannfærandi. Hingað til hefur 
hann staðið með þeim í málinu.  
joli@frettabladid.is

Sádar margsaga vegna 
hvarfs blaðamanns 
Stjórnvöld í Sádi-Arabíu viðurkenndu um helgina að blaðamaðurinn Jamal 
Khashoggi hafi týnt lífi á skrifstofu ræðismanns ríkisins í Tyrklandi. Nýjasta 
útgáfan ekki sannleikanum samkvæm að sögn embættismanns þar í landi.

Sem stendur er leitað að líki Khashoggi í Belgrad-skógi en sá er í um 90 kílómetra fjarlægð frá Istanbúl.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Sádar hafa viðurkennt að Jamal Khashoggi hafi látist á skrifstofu konsúlsins.

Einn mannanna klæddi 

sig í föt Khashoggi og gekk 

síðan út af skrifstofu 

konsúlsins.

AFGANISTAN Þingkosningar fóru 
fram í Afganistan um helgina. Upp-
haflega átti kjörfundur aðeins að 
fara fram á laugardag en vegna van-
kanta við framkvæmd kosninganna 
var hann framlengdur fram á sunnu-
dag.

Tæplega níu milljónir Afgana 
voru á kjörskrá og gátu þeir valið 
milli 84 mismunandi stjórnmála-
flokka. Kjörstaðir voru rúmlega 
fimm þúsund víðsvegar um landið 
og kjördeildirnar ríflega fjórfalt 
fleiri. Kosið var um 250 sæti í full-
trúadeild þingsins en þar af er ríf-
lega fjórðungur frátekinn fyrir 
konur. Þriðjungur kjörskrárstofns 
voru kvenmenn.

Kjörstaðir voru opnaðir klukkan 
sjö á laugardagsmorgni og stóð til 
að þeim yrði lokað klukkan fjögur 
að staðartíma sama dag. Því var hins 
vegar slegið á frest þar sem hnökrar 
voru á framkvæmd kosninganna. 
Kjörstjórnarmenn mættu seint til 
vinnu og þá virkaði rafrænt kosn-
ingakerfi ekki sem skyldi.

Tíðar árásir á frambjóðendur, 
kjörstaði og hús sem hýstu kjör-
gögn settu svip sinn á kosningarnar 
en minnst tíu frambjóðendur týndu 
lífi í slíkum árásum. Þá féllu minnst 
átján borgarar og 25 særðust til við-
bótar í árás á kjörstað í höfuðborg-
inni Kabúl. Talsmaður innanríkis-
ráðuneytisins sagði við fréttastofu 
Al Jazeera að minnst 27 hefðu farist 
og meira en hundrað særst á kjör-
dag. Sextíu manns, sem grunaðir 
eru um að hafa reynt að svindla í 
kosningunum, voru handteknir.

Yfirkjörstjórn landsins mun 
kunngjöra úrslit í síðasta lagi 20. 
desember en talning atkvæða tekur 
oft langa stund í landinu. – jóe

Blóðugir kjördagar í 
afgönsku kosningunum

Tíu frambjóðendur 

týndu lífi í aðdraganda 

kosninganna og árásir voru 

gerðar á kjörstaði.
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Gerðu gott eldhús betra

944 187 849

944 188 106

949 597 314
949 597 314

949 597 297

949
597

314

949 597 297
949

597
297

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

ormsson

Ofnar og helluborð

með 20-25% afslætti
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Það er ekki er 

ofmælt að 

baráttan við 

loftslagsbreyt-

ingar sé upp á 

líf og dauða.

 

Lestrarfærni 

er lykill að 

lífsgæðum 

okkar og 

bækur 

grundvöllur 

símenntunar 

alla ævi.

M18 FUEL™ skilar aflinu til þess 
að saga án þess að það dragi 
niður í henni við venjulegar aðstæður. 
Stærð blaðs 210mm með 63mm 
skurðargetu í 90°.

POWESTATE™ mótor.
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn.
REDLITHIUM-ION™ High Output™
ONE-KEY™ elti- og öryggiskerfi.

Verð 179.900 kr. (með rafhlöðu)

M18 FUEL™ skilar aflinu til þess
að saga án þess að það dragi 
niður í henni við venjulegar aðstæður. 
Stærð blaðs 210mm með 63mm
skurðargetu í 90°.

POWESTATE™ mótor.
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn.
REDLITHIUM-ION™ High Output™
ONE-KEY™ elti- og öryggiskerfi.

Verð 179.900 kr. (með rafhlöðu)

M18 FTS210
Alvöru borðsög  
frá Milwaukee 

vfs.is

Mannkyninu hefur ekki verið 
sérlega lagið að hlúa að dvalar-
stað sínum, Jörðinni, enda hefur 
það litið á hana sem ótæmandi 
uppsprettu auðlinda og hagað 
sér samkvæmt því. Nú stendur 

maðurinn frammi fyrir þeirri óhrekjanlegu staðreynd 
að loftslagsbreytingar ógna tilveru hans. Engum er um 
að kenna nema manninum sjálfum sem hefur hagað 
sér óvarlega og óviturlega. Mannkynið hefur ekki 
ýkja langan tíma til að bjarga sjálfu sér. Ekkert annað 
er í boði en að bretta upp ermar og takast á við það 
verkefni. Þá þurfa að vinna saman stjórnmálamenn, 
vísindamenn, talsmenn náttúruverndar og almenn-
ingur allur.

Árleg ráðstefna eins og Arctic Circle í Hörpu er 
mikilvægt skref í erfiðum björgunarleiðangri, en þetta 
árið mættu þangað tvö þúsund fulltrúar fimmtíu ríkja 
til að ræða málefni norðurslóða og ekki síst loftslags-
breytingar sem þar eru að verða og munu hafa áhrif 
um allan heim. Íslendingar eiga þarna öflugan fulltrúa 
sem er fyrrverandi forseti, Ólafur Ragnar Grímsson. 
Hann er reyndar maður sem hefur aldrei verið allra, 
en dregur hvergi af sér finni hann málefni sem hann 
telur rétt að berjast fyrir og á auðvelt með að vinna 
áhrifafólk á sitt band. Hann er í hárréttu hlutverki 
sem formaður Arctic Circle. Á þeirri ráðstefnu skapast 
mikilvæg sambönd og öflug samvinna verður að veru-
leika þar sem allir stefna að sama marki: að bregðast 
við þeirri miklu hættu sem steðjar að mannkyninu 
vegna loftslagsbreytinga.

Jöklarnir á norðurslóðum eru að bráðna með 
alvarlegum afleiðingum fyrir heimsbyggðina. Í viðtali 
á Stöð 2 sagði Ólafur Ragnar að ef Græn lands jök ull 
minnk aði um fjórðung myndi sjáv ar yf ir borð hækka 
um tvo metra um all an heim og Singa púr og Ar ab ísku 
fursta dæm in yrðu ekki til eins og þau eru í dag. Það er 
ekki er ofmælt að baráttan við loftslagsbreytingar sé 
upp á líf og dauða.

Maðurinn hefur valdið gríðarlegum skaða á náttúru 
sinni með þeim afleiðingum að ýmis undur eru að 
hverfa, eins og jöklarnir. Hér á landi hopa þeir hratt 
vegna hlýnunar jarðar.

Skömmu áður en Arctic Circle var haldin í Hörpu 
kom út ljósmyndabókin Jökull með myndum Ragnars 
Axelssonar, en hann hefur í áratugi myndað náttúru 
á norðurslóðum, heim sem er um það bil að hverfa. 
Í þessari nýju bók sinni, sem er margra ára verkefni, 
byrjar þessi ástríðufulli náttúruunnandi og frábæri 
ljósmyndari á því að sýna volduga jökla Íslands með 
alls kyns mynstrum og formum, aðrar myndir sýna 
stór brot úr þeim velkjast um í svörtu fjöruborði og 
síðasta mynd bókarinnar er af ólgandi hafi sem jökla-
brotin hafa bráðnað í. Þessar áhrifamiklu myndir eru 
harkaleg áminning um að náttúrugersemar eru að 
hverfa vegna þess að maðurinn hefur ekki haft vit á 
því að taka ábyrgð á umhverfi sínu. Það er hans sök að 
hinir fannhvítu jöklanna tindar, sem Jónas okkar orti 
um, eiga í fyllingu tímans eftir að tilheyra fortíðinni. 
Allir deyða yndi sitt, sagði Oscar Wilde og þau orð lýsa 
vel hinu eyðandi sambandi mannsins við náttúruna.

Jöklanna tindar

Nú er tími vetrarfríanna hjá íslenskum 
grunnskólabörnum. Það er kærkomin 
tilbreyting að líta upp úr námsefninu bæði 

fyrir nemendur og kennara og vonandi gefst sem 
flestum færi á að njóta samverustunda í fríinu. Öll 
viljum við að börnin okkar njóti þeirra möguleika 
sem lífið hefur upp á að bjóða. Mikilvægt er að 
þau fái tækifæri til þess að þroskast og blómstra í 
fjölbreyttum verkefnum.

Lestrarfærni er lykill að lífsgæðum okkar og 
bækur grundvöllur símenntunar alla ævi. Við  
vitum að þeirri færni hefur farið hrakandi og 
ýmislegt hefur þegar verið gert til þess að snúa 
þeirri þróun við og efla læsi barna og unglinga. 

Á dögunum kynntum við aðgerðir sem miða að 
því að styrkja stöðu íslenskrar tungu til framtíðar. Í 
liðinni viku mælti ég fyrir frumvarpi sem heimilar 
endurgreiðslu 25% kostnaðar vegna útgáfu bóka 
á íslensku. Þeirri aðgerð er ætlað að hvetja til auk-
innar útgáfu bóka, á prenti og rafrænum miðlum 
og auka þannig framboð og fjölbreytni efnis fyrir 
íslenska lesendur. 

Til þess að stuðla að bættu læsi þurfa allir 
aldurshópar, og ekki síst börn og ungmenni, að  
geta nálgast áhugavert og fjölbreytt lesefni á 
íslensku.

Gildi bókaútgáfu fyrir þróun tungumálsins 
okkar er óumdeilt. Útgáfa bóka er ein af mikil-
vægustu stoðum íslenskrar menningar. 

Frá því að land var numið á Íslandi höfum við 
skrifað og lesið til að skilja okkur sjálf. Það er 
tungumálið okkar sem geymir þann galdur. 

Íslenskan er okkar þjóðtunga og opinbert mál, 
og okkur ber að tryggja að hægt sé að nota hana 
á öllum sviðum þjóðlífsins. Til þess eru margar 
leiðir, sumar umfangsmiklar eins og sú innspýting 
fyrir íslenska útgáfu sem frumvarpið boðar. Aðrar 
eru einfaldari og kalla á hugarfarsbreytingu eða 
aukna meðvitund hjá okkur öllum, eins og að velja 
oftar að rétta barni bók.

Réttu barni bók

Lilja  
Alfreðsdóttir 
menntamálaráð-
herra

Allar línur lausar
Víða loga reiðieldar í kjölfar 
greinar Jóns Steinars Gunn-
laugssonar í Morgunblaðinu. 
Mestur er reykurinn á vef- og 
samfélagsmiðlum en þó fór 
nokkur samúðarskjálfti með 
lögmanninum um hlustendur 
Útvarps Sögu. Þangað hringdi 
kona tvisvar á föstudag til þess 
að upplýsa að í ráðhúsi Reykja-
víkur starfaði fjöldi fólks við 
það helst að drekka kaffi og 
hanga á Facebook. Sjálf hafði 
hún hrökklast þaðan úr starfi og 
ekki verið mjög dugleg á sam-
félagsmiðlum. Eftir þetta virðist 
konan hafa slegið á þráðinn til 
Jóns Steinars sem hafði áþekka 
ráðhússögu eftir í skylmingum 
sínum við femínista um helgina.

Tafarlaus dómur
Á þessum stað í blaðinu á föstu-
dag var gert óþarflega mikið úr 
meintri töf á birtingu dóms sem 
felldur var á Suðurlandi í sumar 
yfir manni sem var sekur fund-
inn um hatursorðræðu. Sema 
Erla Serdar gerði grein fyrir efni 
dómsins, sem hafði farið hljótt 
af gildum ástæðum, í síðustu 
viku. Dómurinn var ekki birtur 
á netinu í samræmi við reglur 
um að slíkt skuli ekki gera ef 
sektarupphæð er undir áfrýj-
unarfjárhæð. Þá fékk Sema, sem 
aðili að málinu, dóminn sendan 
snarlega eftir að hún óskaði eftir 
honum. Beðist er velvirðingar á 
þeim djúpu áratökum sem hér 
voru tekin í þessu sambandi.
thorarinn@frettabladid.is
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Það er miður að þessar 

merkilegu fornminjar hverfi 

og því vil ég hvetja til þess 

að hagsmunaaðilar taki sig 

saman um að gera veg gömlu 

þjóðleiðanna meiri.

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Allir velkomnir!

ALDREI AFTUR! - FUNDARÖÐ SAMTAKA SPARIFJÁREIGENDA

Dr. Ásgeir Brynjar Torfason
Lektor í viðskiptafræðideild  
Háskóla Íslands

Dr. Gylfi Magnússon
Dósent í viðskiptafræðideild  
Háskóla Íslands

Opinn fundur í hátíðarsal Háskóla Íslands 

þriðjudaginn 23. október kl. 12-13  

Þegar ég velti fyrir mér eilífðar-
spurningunni um tilgang lífs-
ins kemur Lína Langsokkur 

iðulega upp í hugann. Teiknimynd-
irnar um Línu voru órjúfanlegur 
hluti af heimilislífinu þegar börnin 
mín voru yngri. Þá hljómaði á 
hverjum degi upphafslagið, þar sem 
Lína syngur þessar hendingar í belg 
og biðu: Hvað á að gera næst? Hvað 
geri ég næst?

Lína er vægast sagt óþreyjufull 
og orkumikil stelpa. Spurninga-
flaumur hennar varðandi næstu 
verkefni í lífinu urðu mér smám 
saman undirstaða að svari, sem 
hefur nægt mér ágætlega, um til-
gang lífsins. Tilgangur lífsins er að 
gera það sem mann langar til að 
gera næst. Það skiptir engu máli 
hversu smátt eða lítilfjörlegt það er 
sem mann langar að gera, maður 
verður alltaf að lifa til þess að gera 
það. Ef mann langar að standa 
upp og fá sér hnetur úr skálinni á 
borðstofuborðinu, verður maður 
að vera lifandi. Maður fær sér ekki 
hnetur dauður. Tilgangur lífsins er 
þar með, á þeirri stundu, að standa 
upp og fá sér hnetur.

Camus og Lína
Svona speki á sér stoð í skrifum 
franskra tilvistarheimspekinga 
eins og Albert Camus og Jean Paul 
Sartre. Lína Langsokkur tilheyrir 
óhikað þeim skóla. Tilgangur 
lífsins er ekki eitthvað utanað-
komandi eins og forskrift Guðs eða 
Múhameðs. Hann er ekki hogginn 
í stein. Hann er ekki regluverk eða 
skylduboð. Hann er ekki svar sem 
geimfarið Voyager 32 mun finna 
á fjarlægri plánetu árið 2167. Til-
gangurinn er þvert á móti manns 
eigin. Hann vex í brjósti manns. 
Hann er hugdetta. Tilgangurinn 
liggur í umhverfinu, í ævintýr-
unum sem mann langar að upplifa, 
markmiðum sem maður vill ná eða 
í hversdagslegri iðju sem gleður.

Tilgangurinn er í smáu sem 
stóru. Ef mig langar að gutla á 
gítarinn minn verð ég að lifa. Líka 
til að berjast gegn fátækt. Ef mig 
langar í sund verð ég að lifa. Ef 
mig langar í kaffi, ef mig langar að 
ganga á Keili, ef mig langar að sjá 
börnin mín vaxa úr grasi, ef mig 
langar að vera heima þegar konan 
mín kemur regnvot og veður-
barin heim úr leiðsögumennsku á 
fjöllum, þá verð ég að vera lifandi. 
Ég geri ekkert af þessu dauður.

Að efla lífsviljann
Camus vildi meina að á hverjum 
morgni ætti fólk að spyrja sjálft sig 
af hverju það ætti ekki að svipta 
sig lífi þann daginn. Þetta er þung 
pæling. Ég upplifi þessa spurningu 
sem dramatíska útgáfu af Línu 
Langsokk. Ef mann langar að gera 

eitthvað næst, þá verður maður 
að vera á lífi. Ef mann langar í 
göngutúr meðfram sjónum er 
ekki hægt að gera það öðruvísi en 
lifandi. Camus var væntanlega að 
fiska eftir þessu. Á hverjum morgni 
býðst manni að fara yfir kringum-
stæður sínar í huganum og hugsa 
um það sem mann langar að 
upplifa, smátt og stórt, og efla með 
þeirri hugsanaæfingu lífsviljann.

Mér finnst þetta kraftmikil 
speki. Fjölmargt í lífinu virkar 
á gagnstæðan hátt og er frekar 
til þess fallið að draga úr manni 
lífsviljann. Maður fer til dæmis 
ekki fram úr rúminu út af því að 
maður er svo spenntur að lesa 
nýjustu færslur á samfélagsmiðlum 
í rifrildi kynjanna eða vegna þess 
að mann langar svo inn á tekjur.
is. Smám saman lærir maður að 

greina kjarnann frá hisminu. Að 
njóta daganna. Krónan fellur og 
það er röð haustlægða. Þá er upp-
lagt að fara í leikhús.

Allt sem er frábært
Sjálfsvíg eru eitthvað það skelfi-
legasta samfélagsmein sem hægt er 
að hugsa sér. Umræðan um sjálfs-
víg gýs upp öðru hvoru og alltaf 
virðist manni úrræðaleysið vera 
svo yfirgripsmikið. Mann langar til 
að samfélagið komi einhver veginn 
í veg fyrir sjálfsvíg. Maður óskar 
þess að fólki í svartasta myrkri sínu 
sé leitt einhvern veginn fyrir sjónir 
að lífið er fullt af dásamlegum 
hlutum — jafnvel lítilfjörlegum, 
undursamlegum hlutum — þótt 
þeir séu ekki sýnilegir í svipinn. 
Líklega er fátt erfiðara. Það verður 
samt að reyna.

Um helgina fór ég á leikrit í 
Borgarleikhúsinu sem heitir Allt 
sem er frábært. Leikritið er á meðal 
þess sem er frábært. Valur Freyr 
Einarsson er fullkominn í hlut-
verkinu. Persóna hans gerir lista 
yfir allt sem er frábært í lífinu, til 
að reyna að koma í veg fyrir sjálfs-
víg. Mér finnst að skólayfirvöld 
ættu að bjóða öllum unglingum á 
þetta leikrit. Alltaf. Eftir leikritið 
heldur maður ósjálfrátt áfram að 
bæta á listann. Kraftur hins smáa 
eflist. Hjá mér er milljón og einn 
þetta: Að hlæja í huganum að 
brandaranum sem sonur minn 
sagði mér upp úr Andrésblaði. 
Hefurðu heyrt um lesblinda heim-
spekinginn sem var að velta fyrir 
sér tilgangi fílsins?

Milljón og einn

Fyrr á öldum og allt fram á 20. 
öld var til víðtækt net göngu- og 
reiðleiða um allt land. Leiðirnar 

lágu á milli fjarða, dala og landshluta. 
Framan af var ekkert sérstakt skipu-
lag á bak við þetta samgöngukerfi, 
þetta þróaðist bara og leiðirnar urðu 
til þar sem þægilegt var að komast á 
ólíkum árstímum og á sem stystum 
tíma. Þetta var því byggt á upp-
safnaðri reynslu kynslóðanna, sem 
mörkuðu leiðirnar í mörg hundruð 
ár.

Á seinni hluta 19. aldar var farið 
í umfangsmiklar vegabætur á 
mörgum þessara leiða í öllum lands-
hlutum og miklu fjármagni veitt til 
þess. Stórum björgum var oft rutt til 
hliðar og öðru grjóti, hlaðið undir 
vegi í hlíðum og reisulegar vörður 
reistar. Verkefni þessi héldu áfram 
inn í 20. öldina og þekktasta verk-
efnið var lagning Konungsvegarins 
fyrir konungskomu 1907 þegar vagn-
fær vegur var lagður austur í sveitir 
svo að Friðrik VIII. gæti ferðast í 
vagni sínum er hann kom til lands-
ins. Þegar bílaöld gekk í garð tóku 
þarfir bílsins yfir þarfir fótgangandi 
og ríðandi varðandi vegagerð og 
umferð um gömlu leiðirnar féll niður 
að mestu leyti. Gömlu leiðirnar sjást 
ekki svo greinilega á ræktuðu landi, 
en yfirleitt eru þær skýrari á heiðum 

og í fjalllendi landsins þó að frost og 
þíða og aukinn gróður dragi hægt og 
sígandi úr verksummerkjum.

Sauðkindin hefur lengst af haldið 
þessum gömlu leiðum við með því 
að fara þær og einhverjar leiðirnar 
hafa verið vinsælar meðal gangandi, 
ríðandi, hlaupandi og jafnvel hjól-
andi fólks. Stærstur hluti leiðanna 
er hins vegar lítið farinn og með 
fækkun sauðfjár á sumum svæðum 
og takmarkaðri umferð er líklegt að 
margar þessara gömlu leiða muni 
hverfa á komandi áratugum. Það er 
miður að þessar merkilegu fornminj-
ar hverfi og því vil ég hvetja til þess 
að hagsmunaaðilar taki sig saman 
um að gera veg gömlu þjóðleiðanna 
meiri og stuðli að gerð verndar-
áætlana með því að auka umferð um 
þær, standa fyrir námskeiðum um 
viðhald á vörðum og geri aðgang að 
þeim skýrari en er í dag.

Varðveitum þjóðleiðirnar
Einar  
Skúlason
áhugamaður 
um þjóðleiðir
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Valur - Afturelding 25-28 
Markahæstir: Valur: Vignir Stefánsson 5, 
Magnús Ó. Magnússon 4, Anton Rúnarsson 
4. Afturelding: Tumi S. Rúnarsson 8, Elvar 
Ásgeirsson 6, Birkir Benediktsson 5.  

KA - ÍR 25-25 
Markahæstir: KA: Tarik Kasumovic 11, Áki 
Egilsnes 6, Sigþór Gunnar Jónsson 3, Allan 
Nordberg 2. ÍR: Sturla Ásgeirsson 8, Björgvin 
Þór Hólmgeirsson 6.  

FH - Selfoss 27-30 
Markahæstir: Birgir Már Bigisson 9, Ágúst 
Birgisson 5, Arnar Freyr Ársælsson 5. -  Sel-
foss Elvar Örn Jónsson 7, Árni Steinn Stein-
þórsson 6, Haukur Þrastarson 6.  

Akureyri - ÍBV 22-29 
Markahæstir: Akureyri: Patrekur Stefáns-
son 6, Ihor Kopyshynskyi 4, Garðar M. Jóns-
son 4. ÍBV: Kári K. Kristjánsson 10,  Fannar Þ. 
Friðgeirsson 7, Theodór Sigurbjörnsson 4.  

Fram - Grótta 20-24 
Markahæstir: Fram: Þorsteinn G. Hjálmars-
son 4, Valdimar Sigurðsson 3, Svavar Kári 
Grétarsson 3. Grótta: Jóhann Reynir Gunn-
laugsson 6, Leonharð Þorgeir Harðarson 5. 

Efri
Selfoss  11
Haukar   9
Afturelding 8
Valur 7 
FH  7 
ÍBV 6 
 

Neðri 
Grótta  5
Fram 5 
KA 5 
ÍR 3
Akureyri  2
Stjarnan 2

Nýjast
Olís-deild karla

Fram - ÍBV 23-27 
Markahæstar: Fram: Ragnheiður Júlíus-
dóttir 9, Unnur Ómarsdóttir 6, Steinunn 
Björnsdóttir 4. ÍBV: Greta Kavaliauskaite 9, 
Arna Sif Pálsdóttir 8, Ester Óskarsdóttir 4.  

HK - KA/Þór 20-19 
Markahæstar: HK: Tinna Sól Björgvinsdóttir 
5, Díana Kristín Sigmarsdóttir 4. KA/Þór: 
Rakel Sara Elvarsdóttir 5, Katrín Vilhjálms-
dóttir 4, Martha Hemannsdóttir 4.  

Efri
Fram  10
Valur  7
ÍBV 7
HK 6 

Neðri 
KA/Þór  6
Haukar  4 
Stjarnan 3
Selfoss  1

Olís-deild kvenna

Haukar - Keflavík 69-86 
Stigahæstar: Haukar: Þóra Kristín Jóns-
dóttir 25, LeLe Hardy 15, Sigrún Björg Ólafs-
dóttir 9, Rósa Björk Pétursdóttir 9. Keflavík 
Brittany Dinkins 38, Bryndís Guðmunds-
dóttir 11, Birna Valgerður Benónýsdóttir 10.    

Valur - Breiðablik 71-67 
Stigahæstar: Valur: Hallveig Jónsdóttir 
20, Dagbjört Dögg Karlsdóttir 11, Simona 
Podesvova 9, Brooke Johnson 9. Breiðablik: 
Kelly Faris 26, Sóllilja Bjarnadóttir 17,  Isa-
bella Ósk Sigurðardóttir 11, Björk Gunnars-
dóttir 5, Þórdís Jóna Kristjánsdóttir 3. 

Skallagr. - Stjarnan 79-71 
Stigahæstar: Skallagrímur: Bryesha Blair 
21, Shequila Joseph 19, Maja Michalska 14, 
Ines Kerin 9, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 8. 
Stjarnan: Danielle Victoria Rodriguez 24, 
Bríet Sif Hinriksdóttir 17, Maria Florencia 
Palacios 17, Jóhanna Björk Sveinsdóttir 7. 

KR - Snæfell 72-69 
Stigahæstar: KR: Kiana Johnson 15, Orla 
O’Reilly 14, Unnur Tara Jónsdóttir 12, Perla 
Jóhannsdóttir 10, Vilma Kesanen 9, Ástrós 
Lena Ægisdóttir 6, Þorbjörg Andrea Frið-
riksdóttir 6. Snæfell: Kristen McMarthy 23, 
Katarina Matijevic 19, Angelika Kowalska 
10, Berglind Gunnarsdóttir 9, Gunnhildur 
Gunnardóttir 6, Helga H.  Björgvinsdóttir 2. 

Efri
Snæfell 6
KR  6
Keflavík 4
Valur 4 

Neðri 
Haukar  4
Stjarnan  4 
Skallagrímur 4
Breiðablik  0

Dominos-deild kvenna

FIMLEIKAR Eftir harða og æsispenn-
andi baráttu við kunnuglegan and-
stæðing, Svíþjóð, varð íslenska 
kvennalandsliðið að sætta við sig 
silfurverðlaun á Evrópumótinu í 
áhaldafimleikum sem fram fór í 
Lissabon í Portúgal og lauk á laugar-
daginn. Keppnin var jöfn og réðust 
úrslitin ekki fyrr en í lokaumferð-
inni. Þegar upp var staðið munaði 
einungis hársbreidd á milli liðanna, 
en það voru 0,200 stig sem skildu 
liðin að. Þrátt fyrir að hafa von-
ast eftir því að lenda sæti ofar var 
frammistaða íslenska liðsins frábær 
og Andrea Sif Pétursdóttir, fyrirliði 
liðsins, segir liðið ganga sátt frá 
borði frá mótinu.

„Við erum mjög ánægðar með 
eigin frammistöðu og ég held að 
við hefðum ekki getað gert betur að 
þessu sinni. Við bættum okkur þó 
nokkuð í mörgum þáttum í þessu 
móti. Við settum vissulega stefnuna 
á gullið, en við nálguðumst allavega 
Svíana. Það munaði 0,600 stigum síð-
ast og nú munaði bara 0,200 stigum. 
Við tökum þetta skrefi lengra næst 
og skákum þeim,“ segir Andrea Sif, 
en Svíar hafa orðið Evrópumeistar 
arþrisvar sinnum í röð og í öll skipt-
in hefur íslenska liðið andað ofan í 
hálsmálið á þeim og unnið silfur-
verðlaun.

„Það er samt að vissu leyti verra 
að tapa með svona litlum mun. 
Þá fer maður ósjálfrátt að hugsa 
hvort maður hefði getað gert betur 
í einhverju stökki eða einhverjum 
æfingum. Hugsunin fer í það að ef að 
eitthvert lítið smáatriði hefði gengið 
betur þá væri sigurinn okkar. Ég er 
samt á því að við höfum gert allt 
eins og best verður á kosið. Það voru 

Erum að nálgast sænska liðið

Íslenska liðið sýndi glæsileg tilþrif í dansæfingu á gólfi á Evrópumótinu í Lissabon um helgina. MYND/KRISTINN ARASON

Mynd af íslenska liðinu sem vann silfurverðlaun á EM. MYND/KRISTINN ARASON

Íslenska kvennalandslið-
ið í hópfimleikum vann 
silfurverðlaun á Evrópu-
mótinu í áhaldafimleik-
um sem lauk í Lissabon í 
Portúgal á laugardaginn. 
Andrea Sif Pétursdóttir 
fyrirliði var mjög sátt við 
frammistöðu íslenska 
liðsins þrátt fyrir að 
niðurstaðan hafi vissu-
lega verið vonbrigði.

smá hnökrar í stökkunum á tramp-
ólíninu, en ekkert sem hefði gert 
gæfumuninn. Við erum því sáttar 
með árangur okkar og frammistöðu,“ 
segir hún enn fremur um mótið.

„Ég er sérstaklega ánægð með 
hvernig okkur tókst upp með stökk-
in á dýnu. Það sem við ætluðum 
okkur þar gekk algerlega fullkomlega 
upp. Stökkin sem voru með nokkuð 
háan erfiðleikastuðul voru afar vel 
framkvæmd, lendingarnar djúpar og 
eins nálægt því að vera fullkomnar 
og mögulegt er. Það er frammistaða 
okkar þar sem við getum verið stolt-
astar af að mínu mati. Við þurfum 
svo að bæta okkur aðeins á tramp-
ólíni og þá komumst við upp fyrir 
sænska liðið eftir tvö ár,“ sagði fyrir-
liðinn þegar hún var beðin um að 
nefna jákvæðasta atriðið sem hægt 
væri að taka frá mótinu og hvað 
þyrfti að bæta.

„Núna tekur við svolítið erfiður 
tími og það er smá tómleiki í mínum 
huga þessa stundina. Þetta er sér-
staklega erfitt af því að við vorum svo 
nálægt þessu og maður mun svekkja 
sig eitthvað á því að hafa ekki tekið 
gullið svona næstu dagana. Við erum 
búnar að undirbúa okkur fyrir þetta 
mót síðan í desember á síðasta ári. 
Það er því tæpt ár sem hefur farið 
í undirbúning og það hefur mikill 
tími farið í að undirbúa sig fyrir þetta 
mót,“ segir Andrea  Sif um tilfinn-
inguna sem hún ber í brjósti þessa 
stundina.

„Við hugsuðum svo um nánast 
ekkert annað frá því í júlí í sumar og 
lögðum líkama og sál í undirbúning-
inn. Við erum búnir að æfa ofboðs-
lega stíft og vel í fjóra mánuði og það 
er skrýtin tilfinning að þetta sé bara 
búið. Við erum þéttur og vel sam-
stilltur hópur og þetta var ofboðs-
lega gaman. Nú fer bara hver í sína 
rútínu í vinnu og skóla. Hvað fim-
leikana varðar fara flestir í nokkrar 
vikur í frí áður en farið er að æfa aftur 
með félagsliðunum,“ segir hún enn 
fremur um undirbúninginn og fram-
haldið.  hjorvaro@frettabladid.is  

Ég er sérstaklega 

ánægð með hvernig 

okkur tókst upp með stökk-

in á dýnu. Við þurfum svo að 

bæta okkur aðeins á tram-

pólíni þá komumst við upp 

fyrir sænska liðið eftir tvö ár.

Andrea Sif Pétursdóttir
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Hverfakosningin er í fullum gangi 
á . Gríptu tækifærið 
til að hafa bein áhrif.

HVAÐA
HUGMYNDIR
KÝST ÞÚ Í ÁR?

HEIT VAÐLAUG
MIÐBORG
Kosið 2016

Kosning

HNEFALEIKAR Hnefaleikakonunni 
Valgerði Guðsteinssdóttur tókst 
ekki að  hreppa Eystrasaltsbeltið, 
en hún tapaði í viðureign sinni við 
hina norsku Ingrid Egner í baráttu 
þeirra um beltið á laugardags-
kvöldið.

Bardagi þeirra, sem var aðalbar-
dagi kvöldsins, var nokkuð jafn og 
Valgerður stóð sig vel á móti hinum 
tífalda Noregsmeistara í hnefa-
leikum. 

Hvorugri tókst að sigra með rot-
höggi og þar af leiðandi var það 
dómaraúrskurður sem réði úrslit-

um. Þar dæmdu dómarar bardag-
ans Egner einróma sigur.

Auk þess að hafa orðið Nor-
egsmeistari tíu sinnum hefur 
Egner barist í um það bil 150 áhuga-

mannabardögum á ferli sínum. 
Þarna er því á ferðinni afar reynd 
hnefaleikakona sem marga fjör-
una hefur sopið.  

Þetta var fyrsti bardagi Valgerðar 
síðan hún mætti Katarinu Thand-
erz í hringnum í mars í bardaga 
upp á heimsmeistaratitil þar sem 
Valgerður tapaði sömuleiðis sam-
kvæmt dómaraúrskurði.

Fékk Valgerður aðeins rúma viku 
í undirbúning fyrir þann bardaga 
gegn hinni geysisterku Thanderz og 
upplifði þar sitt fyrsta tap á hnefa-
leikaferli sínum. -hó

Valgerður laut í lægra haldi

Valgerður Guðsteinsdóttir barðist í Noregi á laugardaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Argentínski knattspyrnu-
maðurinn Lionel Messi fékk slæma 
byltu þegar Barcelona bar sigurorð 
af Sevilla í leik liðanna í spænsku 
úrvalsdeildinni á laugardagskvöld-
ið.

Messi meiddist á handlegg og 
Barcelona sendi frá sér tilkynningu 
eftir leikinn þess efnis að hann hafi 
brákast á hendi við fallið. Fram kom 
í tilkynningunni að Messi verði 
frá í um það bil þrjár vikur vegna 
meiðsla sinna.

Það þýðir að hann missir af leik 
Barcelona gegn Real Madrid í deild-
inni sem fram fer um næstu helgi. 
Þar að  auki mun  hann missa af 
leikjum liðsins gegn Inter í Meist-
aradeild Evrópu. Þá mun hann 
verða fjarri góðu gamni í bikarleik 
Barcelona gegn Cultural Leonesa 
og deildarleik Rayo Vallacano.

Mögulegt er að hann verði klár í 
tæka tíð þegar liðið fær Real Betis í 
heimsókn í 12. umferð deildarinnar 
11. nóvember næstkomandi. Barce-
lona komst með sigrinum á Sevilla í 
gær á topp deildarinnar. - hó

Messi missir af 
El Clásico

Lionel Messi röltir hér meiddur af 
velli um helgina. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Rakel Hönnudóttir, lands-
liðskona í knattspyrnu,  skoraði 
sjötta mark sitt í jafn mörgum leikj-
um fyrir lið sitt, Limhamn Bunk-
eflo, þegar hún skoraði eitt marka 
liðsins í 3-0 sigri gegn Kalmar í 
sænsku úrvalsdeildinni á laugar-
daginn. Rakel hefur skorað sjö mörk 
í 17 leikjum sínum fyrir liðið á leik-
tíðinni.

Þrátt fyrir að Limhamn Bunkeflo 
hafi haft betur í þremur af síðustu 
fjórum deildarleikjum sínum er 
liðið í bullandi fallbaráttu fyrir 
lokaumferð deildarinnar.

Limhamn Bunkeflo  er  í falls-
æti með 23 stig, en liðið hefur jafn 
mörg stig og Vittsjö sem er í sætinu 
fyrir ofan þar sem liðið hefur tölu-
vert betri markatölu. Hammarby er 
svo þar fyrir ofan með 24 stig. Lim-
hamn Bunkeflo mætir Djurgården í 
lokaumferðinni eftir slétta viku. - hó

Rakel heldur 
áfram að skora

Andstæðingur 

Valgerðar á laugar-

dagskvöldið er margreynd 

hnefaleikakona. Valgerður 

tapaði á dómaraúrskurði. 

S P O R T  ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 11M Á N U D A G U R   2 2 .  O K T Ó B E R  2 0 1 8



Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 9. umferðar 2018-19

Chelsea - Man. Utd. 2-2
1-0 Antonio Rüdiger (21.), 1-1 Anthony 
Martial (55.), 1-2 Anthony Martial (73.), 2-2 
Ross Barkley (90.)

B’mouth - S’oton 0-0

Cardiff - Fulham 4-2 
0-1 Andrea Schürrle (11.), 1-1 Josh Murphy 
(15.), 2-1 Bobby Reid (20.), 2-2 Ryan Ses-
segnon (34.), 3-2 Callum Paterson (65.), 4-2 
Kadeem Harris (87.) 

Man. City - Burnley 5-0
1-0 Sergio Agüero (17.), 2-0 Bernardo Silva 
(54.), 3-0 Fernandinho (57.), 4-0 Riyad Mahrez 
(83.), 5-0 Leroy Sané (90.)

Newcastle - Brighton 0-1
0-1 Beram Kayal (29.)

West Ham - Tottenham 0-1
0-1 Érik Lamela (44.)

Wolves - Watford 0-2
0-1 Étienne Capoue (20.), 0-2 Roberto Pereyra 
(21.)

Huddersfield - Liverpool 0-1
0-1 Mohamed Salah (24.)

Everton - C. Palace 2-0
1-0 Dominic Calvert-Lewin (87.), 2-0 Cenk 
Tosun (89.)

FÉLAG L U J T MÖRK S
Man.City 9  7  2  0  26-3  23
Liverpool 9  7  2  0  16-3  23
Chelsea 9  6  3  0  20-7  21
Tottenham 9  7  0  2  16-7  21
Arsenal 8  6  0  2  19-10  18
B’mouth 9  5  2  2  16-12  17
Watford 9  5  1  3  13-12  16
Everton 9  4  3  2  15-12  15
Wolves 9  4  3  2  9-8  15
Man.Utd 9  4  2  3  15-16  14
Leicester 8  4  0  4  14-12  12
Brighton 9  3  2  4  10-13  11
Burnley 9  2  2  5  10-17  8
West Ham 9  2  1  6  8-14  7
C. Palace 9  2  1  6  5-11  7
S’ton 9  1  3  5  6-14  6
Cardiff 9  1  2  6  8-19  5
Fulham 9  1  2  6  11-25  5
H’field 9  0  3  6  4-18  3
Newcastle 9  0  2  7  6-14  2

Leikmaður helgarinnar
Eftir að hafa einna helst verið í kastljósi fjölmiðla vegna stormasams 
sambands síns við José Mourinho, knattspyrnustjóra 
Man chester United, í sumar er Anthony Martial farinn að 
minna á sig vegna hæfileika sinna inni á knattspyrnuvell-
inum undanfarið. 

Martial skoraði bæði mörk liðsins þegar liðið gerði 
jafntefli við Chelsea, en hann var réttur maður 
á réttum stað eins og framherja sæmir í fyrra 
markinu og seinna markið hans var afar snoturt. 
Franski framherjinn hefur nú skorað þrjú mörk í 
síðustu tveimur leikjum Manchester United. 

Mörkin tvö koma Martial líklega í náðina 
hjá Mourinho og tækifærum hans í byrjunar-
liði liðsins fjölgar væntanlega í framhaldinu. 
Hann getur ógnað vörnum andstæðinganna 
með hraða sínum og í síðustu leikjum hefur 
hann sýnt að hann er fullfær um að klára 
færin sín vel þegar sá gállinn er á honum.  

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Cardiff City með Aron Einar Gunn-
arsson innanborðs nældi í þrjú af-
skaplega mikilvæg stig þegar liðið 
vann Fulham. Cardiff City er ekki 
líklegt til árangurs gegn liðunum 
í efri helmingi deildarinnar og 
leikirnir gegn liðunum í sætunum 
í kring munu vega þungt í baráttu 
liðsins við að forðast fallið.

Hvað kom á óvart? 
Watford heldur áfram að koma á 
óvart með vaskri framgöngu sinni. 
Að þessu sinni lagði liðið annað 
spútniklið deildarinnar, Wolves, 
að velli. Sigurinn þýðir að liðið 
komst i námunda við Evrópu-
sætin. Draumurinn um Evrópu-
leiki á Vicarage Road lifir.

Mestu vonbrigðin 
Manchester United taldi sig vera 
að tryggja sér þrjú stig sem hefðu 
fleytt liðinu nær toppbaráttunni 
þegar Anthony Martial kom liðinu 
í 2-1 í leik liðsins gegn Chelsea 
á Brúnni. Þannig var staðan allt 
fram á lokaandartök leiksins þeg-
ar Ross Barkley skemmdi partýið 
með jöfnunarmarki sínu. Frammi-
staðan var mun betri í þessum 
leik hjá Manchester United en í 
upphafi tímabils, en niðurstaðan 
aftur á móti vonbrigði.

David Silva lék við hvurn sinn fingur þegar Manchester City burstaði Burnley með fimm mörkum gegn engu á laugardaginn. Hann skapaði eins og einatt urmul færa fyrir

Okkar menn

Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum í Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Gylfi Þór lék allan tímann 
sem sóknartengiliður í liði  
Everton sem bar sigur úr býtum, 
2-0, þegar liðið mætti Crystal Palace 
á heimavelli sínum Goodison Park.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Aron Einar lék sinn fyrsta 
deildarleik fyrir Cardiff 
City á leiktíðinni þegar liðið vann 
Fulham. Þetta var fyrsti deildarsigur 
velska liðsins á tímabilinu. Aron var 
að spila sinn fyrsta leik eftir að hafa 
verið meiddur í tæpa fjóra mánuði. 
Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Jón Daði var ekki í hóp hjá 
Reading vegna meiðsla 
þegar liðið lagði Millwall að velli.  

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Birkir lék allan leikinn inni 
á miðsvæðinu fyrir Aston 
Villa sem hafði betur gegn Swansea 
City með einu marki gegn engu.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Jóhann Berg lék allan 
leikinn fyrir Burnley þegar 
liðið steinlá með fimm mörkum 
gegn engu fyrir Manchester City.

FÓTBOLTI Manchester City bauð 
stuðningsmönnum sínum sem 
mættu á leik liðsins gegn Burnley 
til markaveislu. Eftir rólega byrjun 
á sýningunni þar sem Manchester 
City lét eitt mark duga í fyrri hálf-
leik, sallaði liðið inn mörkum í þeim 
seinni og áhorfendur fengu nóg fyrir 
peninginn. Það eitt að mæta til þess 
að sjá David Silva líða um völlinn og 
leika knattspyrnu á þann silkimjúka 
og fágaða hátt og hann gerir er nóg 
til þess að réttlæta hátt miðaverð.

Silva er miðpunkturinn í flestum 
sóknaraðgerðum Manchester City 
og hann er ávallt búinn að sjá tvo 
til þrjá leiki fram í tímann áður en 
hann fær boltann. Það eru líklega 
fáir leikmenn sem jafn gaman er að 
spila með þar sem hann er einkar 
iðinn og lunkinn við að skapa góðar 
stöður og marktækifæri fyrir sam-
herja sína. Sjáir þú til þess að vera 
réttur maður á réttum stað finnur 
hann leið til þess að koma þér í gott 
færi.

Spánverjinn átti tvær stoðsend-
ingar í öruggum 5-0 sigri Manches-
ter City og leikmönnum Burnley 
var vorkunn að þurfa að vera hann 
í einn og hálfan tíma í eltingaleik 
sínum við leikmenn Manchester 
City. Lærisveinar Pep Guardiola 
leika sér að andstæðingum sínum 
eins og veikburða bráð. Þeir þreyta 
andstæðing sinn með léttleikandi 
spili sínu og undir lokin mátti sjá laf-
andi tungur á leikmönnum Burnley.

Fernandinho og Riyad Mahrez 

Sýningastjórinn Silva stýrði góðr
Manchester City heldur áfram að skemmta stuðningsmönnum sínum með leiftrandi og glimrandi skemmtilegum
ar mínútur inni á knattspyrnuvellinum eftir langa fjarveru vegna meiðsla. Endurkoma hans gekk eins og í vel skri

lituðu sýninguna svo fallegum 
litum með stórglæsilegum mörkum 
sínum. Brasilíumaðurinn skoraði 
með hnitmiðuðu skoti sem hafnaði 
í samskeytunum og Alsíringurinn 
skoraði með skoti rétt utan vítateigs 
sem fór í fallegum boga fram hjá Joe 
Hart sem átti ekki skemmtilegar 
stundir í endurkomu sinni á sinn 
gamla heimavöll.

Guardiola hefur látið hafa eftir 
sér að Silva sé einn besti leikmaður 
sem hann hefur stýrt á þjálfaraferli 
sínum. Listinn yfir þá heimsklassa 
knattspyrnumenn sem spænski 

stjórinn hefur þjálfað er bæði langur 
og fullur af leikmönnum sem hafa 
lengi verið í sérflokki. Það má svo 
sannarlega setja Silva í flokk með 
leikmönnum með einstaka náðar-
gáfu og eru sér á báti hvað knatt-
spyrnuhæfileika varðar.

Endurkoma Arons Einars Gunn-
arssonar í lið Cardiff City gat ekki 
farið betur. Hann lék sinn fyrsta 
leik eftir að hafa glímt við meiðsli 
í tæpa fjóra mánuði þegar velska 
liðið mætti Fulham í fallbaráttuslag. 
Cardiff City hafði ekki tekist að fara 
með sigur af hólmi í deildinni á yfir-
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KYNNINGARBLAÐ

Í dag er síðasti dagur 
vetrarfrís í grunnskólum 
Reykjavíkur. Ýmis-
legt stendur börnum 
og foreldrum þeirra til 
boða til að létta þeim 
lundina áður en skólinn 
og alvaran hefst að nýju á 
morgun.   ➛4

Framhald á síðu 2 ➛
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    Líður best  
í flíkum með sögu
Fyrsta plata tónlistarmannsins Ara Árelíusar kom út í ágúst og hefur vakið 
athygli fyrir fallegar lagasmíðar. Þegar kemur að fatasmekk segist hann vera 
hrifinn af stílnum á sjötta og sjöunda áratugnum í Bandaríkjunum. 

Skrautleg blómaskyrta sem móðir Ara saumaði úr gömlum kímonó áður en Ari fæddist. Ari hefur notað hana mikið undanfarin tvö ár. MYNDIR/EYÞÓR

Fyrsta EP plata tónlistar-
mannsins Ara Árelíusar, sem 
ber heitið Emperor Nothing, 

kom út í ágúst en hann kemur fram 
á Iceland Airwaves tónlistarhá-
tíðinni sem hefst í næsta mánuði. 
Þrátt fyrir að þetta sé frumraun 

hins 28 ára gamla Ara Árelíusar 
er hann langt í frá nýgræðingur 
á tónlistarsviðinu. Hann hefur 
starfað um nokkurra ára skeið með 
hljómsveit sinni Mhm Kvartett 
sem spilar m.a. djass, blús og fönk 
við ýmis tækifæri en tónlist Ara 
Árelíusar á plötunni er best lýst 
sem „alternative“ poppi að eigin 
sögn.

„Ég samdi lög og texta og útsetti 

og útfærði með góðum hópi fólks. 
Viðbrögðin við plötunni hafa verið 
mjög góð og við erum að spila 
heilan helling og höldum áfram 
að þróa hljómheim og áferðir. Um 
leið erum við komin með fullt af 
nýjum lögum sem við hlökkum til 
að deila.“

Í hópnum sem kom að gerð plöt-
unnar eru þau Magnús Skúlason úr 
Svarta dauða sem spilar á tromm-

ur, Snorra Skúlason úr Salsa-
kommúnunni á bassa, Matthías 
Pétursson úr Big Mint sem spilar 
á hljómborð og Jóhönnu Elísu 
Skúladóttur á hljómborð. „Daníel 
Sigurðsson, liðsmaður Óreglu 
og Ojbarasta spilar á trompet 
og útsetti fyrir brass, Matthías 
Birgisson er á baritón sax og Pétur 

Allra
meina
bót!

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 



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

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 512 5351 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, 
s. 512 5349 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@
frettabladid.is, s. 512 5347 | Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jóns-
son, starri@frettabladid.is, s. 512 5358 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is,  
s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  

EP-platan Emperor Nothing. 

Jónsson á tenór sax. Svo mixaði og 
masteraði Ragnar Jónsson frændi 
minn.“

Tónlistaráhuginn byrjaði 
snemma
Áhugi Ara á tónlist kviknaði 
snemma en hann rekur elstu minn-
ingu sína tengda tónlist til ömmu 
sinnar og afa. „Ég man þegar ég 
heyrði og sá Yellow Submarine 
með Bítlunum heima hjá ömmu 
og afa sem snáði. Frændi minn 
Stefán Ragnar var mikill aðdáandi 
Bítlana, það má glögglega heyra í 
hljóðfæraleik hans í dag en hann 
er þverflautuleikari hjá Chicago 
sinfóníunni. Hann átti gott vínyl 
safn og Yellow Submarine teikni-
myndina á spólu. Ég var alltaf að 
glamra, keypti mér bassa fyrir 
fermingarpeninginn og gítar stuttu 
síðar. Bílskúrsbönd og pælingar 
með vinum fylgdu svo í kjölfarið en 
frændfólk mitt var í hljómsveitinni 
Bloodgroup og voru þau svo elsku-
leg að sýna mér aðeins Ableton 
forritið víðfræga. Þá byrjaði ég að 
semja og taka upp eigið efni.“

Hlakkar til Airwaves
Þetta verður í fyrsta skiptið sem 
Ari kemur fram á aðaldagskrá 
Airwaves tónlistarhátíðarinnar 
en áður hefur hann troðið upp á 
nokkrum „off-venue“ viðburðum 
með ýmsum böndum. „Þetta 
verður ferlega gaman. Ég hef verið 
mikill aðdáandi hátíðarinnar í 
gegnum árin og hún hefur verið 
mikilvægur liður í að styrkja stöðu 
íslenskrar tónlistar hér heima og 
erlendis. Við ætlum að bjóða upp á 
sálarskotin alt-popp bræðing. Það 
verða flauelsjakkaföt, trompetsóló 
og ég alveg að fara á límingunum 
í falsettunni. Hátíðin í ár er vel 
pökkuð af fallegu fólki og hlakka 
ég sérlega til að sjá Júníus Mey-
vant, Kríu og Teit Magnússon.“

Næstu tónleikar Ara og hljóm-
sveitar hans verða í Hann-
esarholti í Reykjavík þann 27. 
október þar sem einnig verður 
frumsýnt nýtt myndband sem 
Bjarni Svanur Friðsteinsson og 
Maria-Magdalena Lanchis leik-
stýrðu. „Svo er bara á dagskrá 
að taka upp næstu plötu. Ég er 
kominn með heilan helling af 
nýju efni og þó nokkuð af því er 
á íslensku. Hægt er að fylgjast 
með framþróun mála á ariare-
lius.com, Facebook og Instag-
ram (@frankinn).“

Skemmtilegur fatastíll
Ari hefur löngum vakið athygli 
fyrir skemmtilegan fatastíl sem 
hann segist lýsa sem blöndum af 
retro, urban, vintage stíl. „Ég er 
hrifinn af sjötta og sjöunda ára-
tugnum í Bandaríkjunum, þar sem 
flauel blandast við John Travolta 
að tryllast undir diskóljósum. Ég 
reyni að kaupa sem mest notað, 
endurnýtt og endurgert. Mér 

líður best í síðum flíkum, litríkum 
skyrtum og raunar flíkum sem hafa 
einhverja sögu.“

Hvernig hefur tískuáhugi þinn 
þróast undanfarin ár?

Úr meðvitundarleysi yfir í það 
að það sé í raun og veru hægt að 

tjá hver þú ert og hvað þú stendur 
fyrir með fatavali.

Hvernig fylgist þú helst með 
tískunni?

Ég er sjálfur á Instagram (@
frankinn) og þar dúkka oft upp 
flottar týpur. Svo er Pinterest líka 
mjög skemmtilegur miðill og svo 

er alltaf gaman að horfa í kringum 
sig.

Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Erlendis og þá notuð eða hjá 

fyrirtækjum sem miða að siðferðis-
legri framleiðslu af einhverju tagi.

Hvaða litir eru helst í uppáhaldi 
hjá þér?

Fjólublár, grænn, rauðbrúnn.
Áttu einhverjar minningar um 

gömul tískuslys?
Ég man þegar ég var í níðþröng-

um Levi’s bol með „tunnel“ í eyr-
unum, ný kominn úr sólbekknum 
með silfurkross um hálsinn. Veit 
ekki alveg hvort það sé endilega 
tískuslys því það virkaði vel í því 
samhengi sem ég var í á þeim tíma, 
þ.e. fótboltastrákur í Menntaskól-
anum við Sund. Það er auðvelt að 
líta til baka og gagnrýna sjálfan sig 
fyrir að hafa brugðist við á ákveðna 
vegu við þeim aðstæðum sem 
maður var í.

Hvaða flík hefur þú átt lengst og 
notar enn þá?

Ætli það sé ekki fína blóma-
skyrtan sem mamma saumaði úr 
gömlum kímonó handa sér áður 
en ég fæddist. Ég hef þó ekki notað 
hana af viti nema í rúm tvö ár.

Áttu þér uppáhalds fataversl-
anir?

Það eru Herrafataverslun Jör-
mundur í kjallaranum á Lauga-
vegi, við hliðina á Gallery Port, 
og fataverslanir Rauða krossins. 
Ása Bríet Brattaberg er líka með 
flotta verslun og klæðskerastofu á 
Snorrabraut í Reykjavík.

Hver er uppáhalds flíkin þín?
Það er útsaumuð hettupeysa sem 

ég keypti á útsölu í Toronto í sumar 
frá merkinu Sandro Paris.

Bestu og verst fatakaupin?
Þau bestu eru örugglega eitur-

græna blómaskyrtan og fíni svarti 
sixpenserinn sem ég fékk í vintage 
búð í Toronto í sumar. Þau verstu 
eru allir þeir hringar og hattar sem 
ég hef átt í gegnum tíðina. Ég hef 
ekki tölu á því hvað ég hef týnt 
mörgum hringum og höttum, þetta 
virðist ekki tolla á mér.

Notar þú einhverja fylgihluti?
Það er einn fylgihlutur sem tollir 

vel og það er hálsfesti frá Orrifinn 
Jewels. Í því er skemmtilegt mynd-
mál, ouroboros, snákur að bíta í 
skottið á sér og lykill. Mamma og 
systur mínar gáfu mér hana þegar 
ég útskrifaðist úr heimspeki 2016.

Uppáhaldsflík Ara er þessi útsaumaða hettupeysa sem hann keypti á útsölu í Toronto í sumar frá merkinu Sandro Paris. 

Eiturgrænu skyrtuna keypti Ari vintage búð í Toronto í sumar.

Evonia er hlaðin bæti-
efnum sem næra hárið 
og gera það gróskumeira.
Myndirnar hér til hliðar 
sýna hversu góðum árangri 
er hægt að ná með Evonia.

Evonia

www.birkiaska.isFyrir Eftir

Evonia eykur 
hárvöxt með því 
að veita hárrótinni 
næringu og styrk.
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T I L B O Ð
20% afsláttur af  T iMEOUT
pöntunum til  27.  október

Stóll +  skemill  /  Leður
afsláttarverð frá kr.  268.560

Fullt verð kr.  335.700

N ú  e r  r é t t i  t í m i n n  t i l  þ e s s  a ð  p a n t a  d r a u m a S ó f a n n / s t ó l i n n  o g  f á  a f h e n t  f y r i r  j ó l

Palm motta 
170x240 kr. 49.900
200x300 kr. 71.900

Dagmar stóll
kr.65.800

Carmen leðurstóll
kr. 135.000

Cupid Black sófaborð 
82,5x35 kr. 32.900 / 62,5x40 kr. 23.400Avignon í boði sem 4ra sæta, 3ja sæta, 2,5 sæta, 

2ja sæta, stóll, tungusófi  og hornsófi . Ótal
tegundir af  áklæðum og leðri í boði. 

Púðar af öllum stærðum
 og gerðum..

Lex borðstofustólar kr. 19.900

Tripod gólfl amapi  kr. 33.200

Elegance klukka 
kr. 8.900



Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Frítt í sund og söfn
Sundferðir eru klassískar og í 
vetrarfríinu fá börn frítt í sund 
og fullorðnir fá frítt í sundlaugar 
Reykjavíkur ef þeir eru í fylgd 
grunnskólabarna.

Þá verður fjölbreytt dagskrá í 
boði fyrir börn og fjölskyldur í frí-
stundamiðstöðvum borgarinnar, 
bókasöfnum, sundlaugum og 
menningarstofnunum. Í haust-
fríinu fá fullorðnir í fylgd með 
börnum frítt inn á Kjarvals-
staði, Ásmundarsafn, Hafnarhús, 
Árbæjarsafn, Landnámssýninguna 
í Aðalstræti, Ljósmyndasafn 
Reykjavíkur og Sjóminjasafnið.

Myndaþraut í Ljósmynda-
safni
Í Ljósmyndasafni Reykjavíkur 
verður hægt að skoða nýja sýningu 
sem heitir Fjölskyldumyndir og 
fara í skemmtilegan þrautaleik um 
sýninguna. Dísæt verðlaun í boði 
fyrir góðan árangur. Á sýningunni 
Fjölskyldumyndir er að finna ljós-
myndir Guðbjarts Ásgeirssonar 
og Herdísar Guðmundsdóttur og 
afkomenda þeirra.

Leikið á Árbæjarsafni
Á Árbæjarsafni er að finna 
skemmtilegar og fróðlegar 
sýningar inni í húsunum. Leik-
fangasýningin Komdu að leika! í 
Landakoti er með allra vinsælustu 
sýningum safnsins og í húsi sem 
heitir Líkn er að finna búninga-
horn þar sem hægt er að smella 
mynd af sér við flottan bakgrunn. 
Það er ómissandi að kíkja upp á 
baðstofuloftið í gamla Árbænum 
og virða fyrir sér hvernig fólk bjó á 
árum áður.

Síðasti dagur í vetrarfríi
Í dag er síðasti dagur vetrarfrís í grunnskólum Reykjavíkur. Ýmislegt stendur börnum og foreldrum 
þeirra til boða til að létta þeim lundina áður en skólinn og alvaran hefst að nýju á morgun.

Á Landnáms-
sýningunni er 
hægt að klæða 
sig upp í víkinga-
búninga. MYNDIR/
BORGARSÖGUSAFN

Sjóminjasafnið 
er spennandi 
bæði fyrir börn 
og fullorðna.

Leikfangasýningin er vinsæl á Árbæjarsafni.

Í Ljósmyndasafni Reykjavíkur er hægt að skoða sýninguna Fjölskyldumyndir.

FLOORING SYSTEMS A

Stoppar 90% óhreininda
Dyra og hreinsimottur

Líflegt á bókasöfnunum
Á bókasöfnum borgarinnar verður 
ýmislegt í boði. Í Kringlunni er 
hægt að láta reyna á heppnina í 
bingóbrandarafjöri milli kl. 11 og 
12. Spjaldið kostar ekkert og flottir 
vinningar fyrir heppna. Í Spöng 
verður í boði að máta grímubún-
inga, föndra og taka þátt í getraun 
og haustperli. Í Grófinni verður 
bókamerkjagerð frá kl. 14 til 16.

Í Bókasafni Mosfellsbæjar verður 
sýnd íslenska myndin Regína kl. 
14. Bókasafn Hafnarfjarðar býður 
upp á bókamerkjasmiðju frá 13 
til 16.

Víkingar og þrautir
Á Landnámssýningunni í Aðal-
stræti 16 verður hægt að klæða 
sig upp í veglega víkingabúninga 
og smella af flottri mynd í vetrar-
fríinu. Einnig verða ýmsar þrautir 
fyrir börn á sýningunni sem gaman 
er að spreyta sig á, eins og ratleikur 
og spil. 
   Á Landnámssýningunni er fjallað 
um landnám í Reykjavík og byggt 
á fornleifarannsóknum sem hafa 
farið fram í miðborginni. Í hliðar-
sal er fjölskylduvæna sýningin 

Dýrin/leyndardómur landnámsins.

Skapandi listasmiðjur
Hafnarborg býður börnum á 
grunnskólaaldri í vetrarfríi að 
koma og taka þátt í skemmti-
legum og skapandi listasmiðjum 
á vegum safnsins. Smiðjurnar fara 
fram mánudaginn 22. október og 
þriðjudaginn 23. október kl. 13–15. 
Hægt er að mæta báða dagana eða 
annan hvorn daginn og er ókeypis 
aðgangur að smiðjunum og 
safninu sjálfu. Mælst er til þess að 
börn komi í fylgd fullorðinna.

Fiskur og fólk
Í Sjóminjasafni Reykjavíkur geta 
fjölskyldur farið í skemmtilegan 
leiðangur um nýju grunnsýningu 
safnsins Fiskur & fólk og börn 
geta sótt sér glaðning að honum 
loknum.

Hrekkjavökugleði
Í félagsmiðstöðinni Miðbergi í 
Breiðholti verður hrekkjavaka frá 
klukkan 14 til 16. Boðið verður 
upp á draugahús, andlitsmálningu, 
nornakaffihús og stuð. Best er að 
mæta í skemmtilegum búningum.
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Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Baugakór 16 - Neðri sérhæð  
Vönduð og vel skipulögð neðri sérhæð í fjórbýlishúsi.     
Sérinngangur, sólpallur, þrjú góð svefnherbergi og bjartar stofur.  
Vandaðar innréttingar og gólfefni.    
Opið hús á morgun kl 17:30-18:00.  
Uppl. Bogi 6993444

Perlukór - 4ra herb - sérinngangur
Vönduð 110 fm efri hæð í fjórbýlishúsi ásamt stæði í lokuðu 
bílskýli.  Sérinngangur, mikil lofthæð og suður svalir og frábært 
útsýni.  V, 51,5m.   
Uppl. Bogi 6993444

Kambsvegur - Neðri sérhæð 
Falleg mikið endurbætt 110 fm neðri sérhæð í tvíbýliahúsi.   
Húsið nýl. sprunguviðgert og málað að utan.  
Þrjú góð svefnherbergi, sólpallur og stór garður.   
Uppl. Bogi 6993444

Árskógar -  60 ára og eldri .  - Pantið skoðun
Góð 2ja herbergja,  75,3 fm .  Íbúðin er á 4. hæð og snúa svalir 
hennar í austur með góðu útsýni.   Í Árskógum er félagsstarf á 
vegum Reykjavíkurborgar ásamt mötuneyti sem íbúar hafa  
aðgang að. Húsvörður er í húsinu.  Íbúar geta leigt samkomusal 
og púttvöllur er á sólríkum stað á lóðinni. Svalir út af aðalstofu. 
Mikil þjónusta er í húsinu.   V. 41,7 m.  Uppl Bogi 6993444

Endaraðhús á einstökum útsýnisstað í Skerjafirði. 
Húsið er nýlega klætt að utan á vandaðan hátt og er almennt 
gott ástand. Stór og falleg aflokuð sólrík lóð  í góðri rækt. Mikil 
lofthæð er á efri hæðinni.  Stórar L-laga svalir með stórbrotnu og 
óskertu útsýni til suður, vestur og norður.  Mögulegt að útbúa 
íbúðarrými í bílskúr.    
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098. 

Hringbraut 77 - parhús með aukaíbúð í kjallara . 
Tveggja íbúða hús, um 175 fm að stærð á stórri lóð. Eignin hefur 
verið töluvert endurnýjuð, m.a. nýtt gler og gluggar, ný rafmagns-
tafla o.fl. Tvö sérbílastæði fylgja. Stór lóð í ágætri rækt. Möguleiki 
á að byggja við húsið og byggja bílskúr.   
Opið hús á morgun þriðjudag  frá kl. 17:15 - 17:45.  
Frekari uppl. veitir Finnbogi, 895-1098.

Skúlagata 20 - 2ja herbergja með sérgarði. 
Björt og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í húsi ætlað 
fyrir 60 ára og eldri. Rúmgott herbergi, stofa og eldhús í opnu 
rými og geymsla innan íbúðar.  Gengið út á skjólgóða suðu-
verönd og garð. Húsvörður í húsinu. Öll þjónusta eldri borgara á 
Vitatorgi.  Laus strax. Uppl veitir Finnbogi, 895-1098.

Suðurmýri 44 -  Parhús
Virkilega aðlaðandi 179,4 fm parhús á Seltjarnarnesi.  Bjart 
eldhús- og stofurými á neðri hæð, auk snyrtingar og þvottahúss. 
Þrjú herbergi og baðherbergi á efri hæð.  Innbyggður bílskúr  
Sólpallur og stórar svalir. Uppýsingar veitir Ragnar 774 7373.  
Opið hús í dag kl. 17-18.

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
PANTIÐ SKOÐUN

PANTIÐ SKOÐUN

PANTIÐ SKOÐUN

PANTIÐ SKOÐUN

PANTIÐ SKOÐUN

Fasteignasalan Torg 
hefur til sölu útsýnisíbúð 
á 10. hæð við Vatnsstíg í 
Skuggahverfinu.

Eignin er 3ja herbergja, skráð 
138 fm ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Um stærstan 

hluta af innanhússhönnun sáu 
Erla og Tryggvi arkitektar. Allar 
innréttingar eru vandaðar og sér-
smíðaðar, gólfsíðir gluggar með 
óhindruðu sjávarútsýni. Eldhús og 
aðalbaðherbergi voru endurnýjuð 
á glæsilegan hátt 2014. Falleg 
sérhönnuð lýsing, arinn í stofu, 
vönduð gólfefni, allar hurðir í 
yfirstærð og yfirbyggðar svalir eru 
meðal þess sem einkenna þessa 
fallegu íbúð.

Íbúðin skiptist í forstofu, gesta-
salerni, stofu með arni og óhindr-
uðu sjávarútsýni. Eldhúsið er vel 
útbúið, þaðan er opið inn í stofu 
og borðstofu. Aðalbaðherbergi 
er nýlega endurnýjað. Svefnher-
bergisgangur er parketlagður og 
með fataskápum. Herbergin eru 
tvö bæði með parketi á gólfi og 

góðum fataskápum og að auki er 
fataherbergi með nýlegum innrétt-
ingum inn af hjónaherbergi. 

Útgengt er á yfirbyggðar svalir 
frá hjónaherberginu og frábært 
útsýni er þaðan yfir borgina. Innan 
íbúðar er flísalagt þvottaherbergi. 
Í sameign er geymsla sem fylgir 
eigninni.

Útsýnisíbúð í Skuggahverfi

Opið hús verður haldið í 
dag milli 17.30 og 18  
að Vatnsstíg 21.

Opið hús verður haldið í dag milli 17.30 og 18 að Vatnsstíg 21.

Allar nánari upplýsingar veitir Hafdís 
Rafnsdóttir lögg.fasteignasali gsm 
820-2222 eða hafdisfstorg.is

Landmark leiðir þig heim!landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

MIÐBORG FASTEIGNASALA - SUNDAGARÐAR 2 - 104 REYKJAVÍK - SÍMI: 533 4800

www.midborg.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



OPIÐ HÚS mánudaginn 22. okt. kl. 17.30-18.00 

Vatnsstígur 21    101 Reykjavík 117.000.000

Glæsileg útsýnisíbúð á 10.hæð ásamt stæði í bílageymslu við 
Vatnsstíg í Skuggahverfinu.  Allar innréttingar  vandaðar og 
sérsmíðaðar, gólfsíðir gluggar með óhindruðu sjávarútsýni, 
eldhús og aðalbaðherbergi voru endurnýjuð á glæsilegan hátt 
2014, falleg sérhönnuð lýsing, arinn í stofu, vönduð gólfefni, 
allar hurðir í yfirstærð og yfirbyggðar svalir eru meðal þess sem 
einkenna þessa fallegu íbúð. Sjón er sögu ríkari. 

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 138,0 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. okt. kl. 18.15-18.45

Glæsileg lúxus  íbúð á 6.hæð ásamt stæði í bílageymslu. Frábært útsýni. Um 
innanhúshönnun sá Guðbjörg Magnúsdóttir. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar 
af Trésmiðjunni  Borg,  hurðir eru í yfirstærð og gólfefni  eru  90x90cm limestone 
flísar.  Stórar og rúmgóðar stofur með útsýni til sjávar og yfir Hallgrímskirkju og 
gamla bæinn. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 148,2 m2

Lindargata 33     101 Reykjavík 89.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. okt. kl. 17.30-18.00

Glæsileg, björt og rúmgóð íbúð á 2.hæð með stórum suð-vestur svölum  ásamt 
stæði í bílageymslu. Þrjú svefnherbergi og fataherbergi innaf hjónaherbergi, tvö 
baðherbergi og þvottahús innan íbúðar. Stórir og gólfsíðir gluggar, fallegar inn-
réttingar frá Brúnás. Gólfefni er flísar og fallegt  harðparket. Gólfhiti. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 157,1 m2

Langalína 20     210 Garðabæ 81.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. okt. kl. 17.30-18.00

Frábærlega vel staðsett raðhús með bílskúr á þessum eftirsóttastað miðsvæðis í borginni 
þar sem göngufæri er í skóla og alla þjónustu. Um er að ræða eign sem er skráð 196,7fm. 
Svefnherbergin eru 3 og mögulegt að hafa 4. Eldhús var uppgert árið 2011, stofur bjartar 
og fallegar með arni, salerni eru tvö  og aflokuð verönd með fallegum gróðri og lýsingu.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 196,7 m2

Kringlan 25     103 Kringlan 83.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. okt. kl. 18.30-19.00

Falleg og sérlega vel skipulögð NÝ fullbúin raðhús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr. Húsin eru tilbúin til afhendingar. Alrými með eldhúsi og stofu, 
stórt baðherbergi ,gestasalerni, þrjú góð svefnherbergi, sér sjónvarpshol og 
rúmgott þvottahús.  Lóðin er frágengin og  bílaplan hellulagt. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 176,5 m2

Ástu Sólliljugata 14a-16  270 Mos 77.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. okt. kl. 18.30-19.00

Björt og vel skipulögð íbúð á fjórðu hæð  ásamt bílskúr á góðum stað í Norður-
bænum. Eignin er skráð 142,6fm og þar af er bílskúr 25,0fm. Frábært útsýni,  Þrjú 
svefnherbergi eru í íbúðinni,  mjög rúmgóð stofa og þvottaherbergi innaf eldhúsi. 
Rúmgóðar flísalagðar suður svalir. Stutt er  í alla helstu þjónustu s.s. matvörubúð, 
skóla/leikskóla og íþróttasvæði. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 142,6 m2

Breiðvangur 24     220 Hafnarfirði 43.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. okt. kl.17:30-18:00

Hellisgata 12    220 Hafnarfirði 31.900.000

Falleg og sjarmerandi risíbúð með sérinngangi og stórum útsýnissvölum. Íbúðin er 
í fallegu tvíbýlishúsi alveg við skrúðgarðinn í Hellisgerði. Gatan er einstaklega róleg, 
einstefnugata. Lóðin umhverfis húsið er stór með þremur sameiginlegum timbur 
sólpöllum sem sumir eru felldir inn í hraunið á einstaklega skemmtilegan hátt. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 52,2 m2        Sérinngangur

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. okt kl.18.30-19.00

Lynghagi 6    107 Reykjavík 43.900.000

Falleg björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í rólegri einstefnugötu. 
Íbúðin er með sérbílastæði. Töluvert hefur verið endurnýjað í eigninni á síðustu 
10-12 árum. Búið er að endurnýja svo eitthvað sé nefnt, skolp, dren, hitaveitu og 
neysluvatnslagnir, rafmagn og rafmagnstöflu og setja hita í bílaplan. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 84,6 m2         Sérinngangur  

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. ágúst. kl 17.30-18.00

Engihjalli 25    200 Kópavogur 36.900.000

Mjög snyrtileg og mikið endurnýjuð 89,2 fm 3ja herbergja íbúð á 4 hæð með 
tveimur svölum. Eignin skiptist í : forstofu, gang, stofu og borðstofu, eldhús, tvö 
rúmgóð herbergi, baðherbergi og geymslu. Suður og vestur svalir. Eldhús ásamt 
gólfefnum hefur verið endurnýjað. ÍBÚÐIN ER LAUS VIÐ KAUPSAMNING.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 104.5 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. okt. kl.17:30-18:00

Ásbúð 57     210 Garðabæ

Gott 7 herbergja raðhús á tveimur hæðum, tvöföldum bílskúr og góðum suður garði 
með stórum timburpalli. Alls er húsið skráð 252,4fm þar af um bílskúr á jarðhæð um 
41-42fm með tveimur bílskúrshurðum. Á jarðhæð er einnig forstofa, rúmgott barna-
herbergi, geymsla, þvottaherbergi, gesta salerni, sauna með sturtu og fjölskyldu- og 
sjónvarpsherbergi. Uppl. veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 7     Stærð: 252,4 m2      

84.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22 okt. kl. 17:30-18:00

Vífilsgata 20    105 Reykjavík

Rúmgóð stúdíó íbúð á jarðhæð í þríbýli, sem hefur öll verið uppgerð. Íbúðin er 
ósamþykkt. Eignin skiptist í forstofu með skápum, eldhús, baðherbergi, alrými 
og litla geymslu í sameign, um 1,4fm. Í sameign er þvottaherbergi með tengi fyrir 
þvottavél og þurkara. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: Studió     Stærð: 33,9 m2      

18.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. okt. kl. 17:30-18:00

Seljaland 5    108 Reykjavík 52.900.000

Glæsileg mikið endurnýjuð 4 herbergja íbúð á besta stað í borginni með góðum 
suður-svölum ásamt bílskúr. Íbúðin er á 1. hæð og vel skipulögð. Fyrir fáeinum 
árum var íbúðin endurnýjuð að mjög miklu leyti, skipt var um allar innréttingar, 
hurðar og gólfefni. Einnig er nýlega búið að skipta um alla glugga og gler í 
íbúðinni. Uppl. veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4     Stærð: 122 m2       Bílskúr  

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. okt. kl. 17.30-18.00

Lindarhvammur 8    220 Hafnarfirði 54.900.000

Falleg útsýnishæð með risi  í tvíbýlishúsi ásamt rúmgóðum sameiginlegum 
geymsluskúr  á lóð.  Eigninn skiptist í 4-5 svefnherbergi, 2 baðherbergi, eldhús, 
stofa og sjónvarpsherbergi. Húsið er einstaklega vel staðsett  í  í lokaðri götu í 
jaðarhverfi Hafnarfjarðar í næsta nágrenni við Sundlaugina, skóla og leikskóla. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 6     Stærð: 134.9 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 22-26     200 Kópavogur

Naustavör 22-26 er 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Naustavör í Kópavogi 
staðsett örstutt frá smábátahöfninni, með glæsilegu sjávarútsýni úr íbúðunum 
Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir íbúðunum og tvö bílastæði með stærri íbúðunum. 
Íbúðirnar hafa flestar tvennar svalir. Vandaðar innréttingum frá Brúnás og  AEG 
eldhústæki. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4     Stærð: 91,6 til  232,5 m2

SJÁVAR-ÚTSÝNI

520 9595
 t r a u s t  

Sigurður
Fasteignasali

898 6106
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Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225
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Fasteignasali
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Sigríður
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Fasteignasali
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Hafliði
Fasteignasali
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Jón Gunnar
Fasteignasali
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Fasteignasali
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Fasteignasali

663 0464
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fast-
mark.is

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali
heimir@fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu  við Naustavör í Kópavogi og í Hlíðahverfi í Reykjanesbæ. Leitið upplýsinga á skrifstofu.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45
Fallegt og sjarmerandi 214,4 fm. einbýlishús á 

tveimur hæðum, að meðt. 32,0 fm. sérstæðum 

bílskúr á útsýnisstað við Álfaskeið. Í dag eru fjögur 

góð svefnherbergi á efri hæð og er eitt þeirra 

nýtt sem sjónvarpsrými/skrifstofa. Húsið er bjart 

með stórum gluggum og fallegu útsýni af báðum 

hæðum. Rúmgóðar svalir til suðurs og stór afgirt 

verönd til suðurs með heitum potti. Útsýni er að 

fjallgarðinum í suðri, Helgafelli og yfir Lækinn.  

Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin og 

ber þess vel merki. Góð staðsetning í grónu og 
rólegu hverfi. Stutt er í grunnskóla og íþrótta-
svæði.  

Verð 79,9 millj.

Virkilega glæsilegt og vel skipulagt 185,5 fm. ein-

býlishús á einni hæð með innbyggðum 34,0 fm. 

bílskúr á frábærum stað á móti suðri. Húsið er allt 

innréttað á afar vandaðan og smekklegan máta. 

Arinn í stofu og gólfsíðir gluggar. Hjónasvíta sem 

samanstendur af svefnherbergi, fataherbergi og 

baðherbergi. Aukin lofthæð er í húsinu og innfelld 

lýsing í loftum í flestum rýmum, lýsing í veggjum, 

vönduð Vola tæki í eldhúsi og í baðherbergjum. 

Gólfhitakerfi er í öllu húsinu. 

Lóðin er glæsileg, með hellulagðri innkeyrlsu og 

stéttum með hitalögnum, steyptum veggjum, 

lýsingu og harðviðarveröndum, nánast viðhaldsfrí. 

Heitur pottur. 

Verð 129,0 millj.

Álfaskeið 52 – Hafnarfirði. Einbýlishús í grónu hverfi.

Kópavogsbakki - Kópavogi. Glæsilegt einbýlishús á einni hæð.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, frá 
kl. 17.15 – 17.45
Virkilega góð 4ra - 5 herbergja 130,8 fm. neðri 

sérhæð með rúmgóðum suðaustursvölum á 

þessum eftirsótta stað við Flókagötu. Rúm-

góðar stofur og arinstofa með stórum gluggum til 

austurs og suðurs með franskri gluggasetningu. 

Borðstofa með útgengi á svalir. Gengið af svölum 

niður í garð. Einnig útgengi á svalir úr hjónaher-

bergi. Húsið er hið glæsilegasta þar sem frönsk 
gluggasetning gefur því mikinn svip.  Lóðin er 
afar falleg og vel hirt. Steyptir veggir við lóðar-rr
mörk, grasflöt og fallegur gróður. Útitröppur 
hafa verið endursteyptar. 

Verð 79,0 millj.

Mikið endurnýjuð 85,7 fm. íbúð á 2. hæð með 

vestursvölum í fjórbýlishúsi á frábærum stað í 

miðborginni.   Íbúðin skiptist í hol, stórt herbergi, 

samliggjandi skiptanlegar stofur með rennihurð 

á milli, og er innri stofan nýtt sem svefnherbergi í 

dag, baðherbergi og eldhús. 

Eignin hefur verið mjög mikið endurnýjuð hið 
innra, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, baðher-rr
bergi, gólfefni, raflagnir o.fl.  Eignin getur verið 
laus til afhendingar strax. 

Verð 47,9 millj. 

Mjög góð 177,3 fm. 5 herbergja íbúð á tveimur 

hæðum með tvennum svölum auk sjónvarpsher-

bergis á millilofti og sér bílastæðis í bílageymslu í 

álklæddu fjölbýlishúsi við Naustabryggju.  

Mjög mikil lofthæð er á hluta efri hæðar íbúðarinnar 

og gólfsíðir gluggar eru í stofum á báðum hæðum 

og íbúðin því mjög björt. Eldhús með fallegum 

innréttingum og eyju. Fjögur herbergi. Tvö bað-

herbergi. 

Verð 69,9 millj.

Flókagata 41. Neðri sérhæð.

Bergstaðastræti 48a. 3ja herbergja íbúð í miðborginni.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 
17.15 – 17.45
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 84,7 fm. íbúð á 

3. hæð að meðtalinni sér geymslu í steinsteyptu 

þríbýlishúsi við Ránargötu. Baðherbergi er með 

glugga og er nýlega endurnýjað og eldhúsinn-

rétting er tiltölulega nýleg með nýjum tækjum.

Rúmgóð stofa með tvöfaldri rennihurð við eldhús. 

Lóðin er ræktuð, afgirt baklóð.  

Staðsetning eignarinnar er virkilega góð á 
rólegum stað í göngufæri við miðborgina.

Verð 44,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 
– 17.45
Mjög björt 83,6 fm. íbúð að meðtalinni geymslu á 

2. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu í vestur-

bænum.  Sér bílastæði í bílageymslu fylgir eigninni. 

Svalir til vesturs út af stofu með útsýni til sjávar og 

svalir til suðurs út af eldhúsi. Rúmgott herbergi með 

góðu skápaplássi. Þvottaherbergi innan íbúðar. 

Húsið er klætt með áli og því viðhaldslítið. Snyrtileg 

sameign. 

Íbúðin er laus til afhendingar 1. des nk. 

Verð 44,9 millj.

Ránargata 3. 3ja herbergja íbúð á efstu hæð.

Boðagrandi 2a. 2ja herbergja íbúð með tvennum svölum.Naustabryggja.  5 herbergja íbúð með tvennum svölum. 

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 
– 17.45
Mjög mikið endurnýjað og vel staðsett 144,0 fm. 

einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 24,5 fm. 

bílskúr og auk um 30 fm. rislofts sem er innréttað 

og nýtt sem sjónvarpsstofa.  Samtals er gólfflötur 

húss og bílskúrs, að meðtöldu rislofti, því um 

174,0 fermetrar. Stórir gluggar eru á húsinu og 

það er því virkilega bjart. Setustofa með gluggum í 

tvær áttir. Þrjú herbergi. Fataherbergi inn af hjóna-

herbergi.  Aukin lofthæð er á hluta neðri hæðar 

hússins og fallegir gifslistar í loftum. Lóðin var 

öll endurnýjuð árið 1996 og er virkilega falleg og 

viðhaldslítil. 

Verð 70,9 millj.

Mjög falleg 75,1 fm. íbúð á 4. hæð með svölum til 

suðausturs í fjölbýlishúsi við Hagamel. Eignin hefur 

fengið mikið viðhald undanfarið. M.a. er verið að 

klára að múrviðgera húsið á utan og endursteina 

auk þess sem svalir verið flotaðar og málaðar. 

Baðherbergi hefur verið endurnýjað. Eldhús með 

fallegri upprunalegri innréttingu. Stofa með útsýni 

að Hallgrímskirkju, Perlunni og víðar. Skipt hefur 

verið um innihurðar.

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 42,9 millj.

Breidagerdi 15 

Hagamelur 43. 3ja herbergja íbúð. Laus strax.

Glæsilegt 386,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum, 

teiknað af Kjartani Sveinssyni, á 910,0 fm. gróinni 

og skjólsælli lóð á þessum einstaka stað alveg 

niður við Laugardalinn.  Húsið er mikið upprunalegt 

hið innra. Á aðalhæð hússins eru m.a. rúmgóðar 

stofur með fallegum arni, borðstofa, fjögur rúmgóð 

herbergi. Útgengi á svalir úr hjónaherbergi til 

austurs og suðurs.Aukaíbúð er í hluta neðri hæðar 

hússins.  

Lóðin er með tyrfðri flöt, hellulagðri baklóð, fal-

legum trjágróðri, viðarverönd til suðurs á framlóð 

og steyptri og malbikaðri innkeyrslu.  Hiti er í úti-

tröppum. Frábær staðsetning á rólegum stað alveg 

niður við Laugardalinn. 

Verð 149,0 millj.

Sunnuvegur. Einbýlishús við Laugardalinn.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MÁNUDAG
OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG



Vorum að fá í sölu vandað 233,4 fm parhús innarlega í botnlanga við Aðalland 14 í Fossvoginum. Eignin skiptist í fallega stofu með arni, 
borðstofu, bókaherbergi (svefnherbergi), 3-4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, eldhús, þvottahús, geymslu og bílskúr. Sunnanmeginn við 
húsið er hellulagður garður og viðhaldsléttur. Mikil lofthæð á efri hæð. Svalir til suðurs. Mjög rúmgóður bílskúr og hiti í bílaplani. Frábær 
staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. V. 94,5 m.

Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

Vorum að fá í sölu mjög fallegt og mikið endurnýjað 201,3 fm einbýlishús með bílskúr við Suðurgötu í Reykjavík. Húsið sem er á tveimur 
hæðum auk kjallara skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, fimm herbergi og þrjú baðherbergi. Úr stofu er gengið út á verönd. Mjög góð 
staðsetning. Göngufæri í miðbæ Reykjavíkur. V. 95 m.

Opið hús þriðjudaginn 23. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

Laus til afhendingar. 3ja herbergja 97,7 fermetra íbúð á 2. hæð með rúmgóðum suðursvölum og sér bílastæði í bílageymslu í mjög 
vönduðu fjölbýlishúsi við Lindargötu 39 í Reykjavík.  Íbúðin er ný og aldrei hefur verið búið í henni. Allar innréttingar og innihurðir eru úr 
hnotu og vönduð tæki eru í baðherbergi og í eldhúsi. Granít er á borðum eldhúsinnréttingar og fallegur útbyggður stór gólfsíður gluggi 
í stofu. V. 64,9 m.
Opið hús mánudaginn 22. okt. milli 17:15 og 17:45. (íbúð 201)
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs.
Hreiðar Levy nemi til lg.fs. s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is

AÐALLAND 14
108 REYKJAVÍK

SUÐURGATA 100
107 REYKJAVÍK

LINDARGATA 39
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Virkilega góð og mikið endurnýjuð 91.4 fm þriggja herbergja íbúð 
á þriðju hæð við Fellsmúla. Eldhús og baðherbergi nýlega endur-
nýjað. Suðursvalir.  V. 39,5 m.

Opið hús: mánudaginn 22. október 2018 milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
Nánari upplýsingar veitir Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs í síma 
896-1168. 

Falleg 3ja herb. 93 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli við Stóragerði. Auka 
herbergi er í kjallara. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Suður-
svalir eru útaf stofu. Mjög góð íbúð á eftirsóttum stað. Stutt í 
skóla, verslanir og alla helstu þjónustu. V. 39,9 m.

Opið hús mánudaginn 22. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096. 

Vorum að fá í sölu 46,9 fm mjög góða talsvert endurnýjaða 
tveggja herbergja íbúð í kjallara í fallegu bakhúsi við Samtún. 
Góðar innréttingar, endurnýjað baðherbergi. Nýtt járn á þaki. 
Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 26,5 m.

Opið hús mánudaginn 22. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

3ja herb. 97,4 fm íbúð á 1. hæð með í fjölbýli við Naustabryggju. 
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í stofu/
borðstofu, eldhús og tvö herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Sér 
geymsla í sameign. Sér verönd. V. 40,9 m.

Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

FELLSMÚLI 11
108 REYKJAVÍK

STÓRAGERÐI 16
108 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

SAMTÚN 22
105 REYKJAVÍK

NAUSTABRYGGJA 12
112 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Falleg 88 fm 3ja herbergja útsýnisíbúð við Hjarðarhaga 54 í 
Reykjavík. Íbúðin skiptist í gang, eldhús, baðherbergi, svefnher-
bergi og tvær samliggjandi stofur með rennihurð á milli. Auðvelt 
er að nýta aðra stofuna sem herbergi.  Eignin er laus til afhend-
ingar fljótlega. V. 43,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 23. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 78,4 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýlis-
húsi við Reynimel. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, tvö svefn-
herbergi, baðherbergi og forstofu. Nýuppgert eldhús og baðher-
bergi. Rúmgóð og björt stofa. Suðursvalir. V. 42,9 m.

Opið hús mánudaginn 22. okt. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093. 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
HJARÐARHAGI 54
107 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
REYNIMELUR 88
107 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

KVISTALAND 17
108 REYKJAVÍK

Vorum að fá í sölu 220,2 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr við Kvistaland í Fossvogi. Húsið skiptist í anddyri, snyrt-
ingu, stofu, borðstofu, opið eldhús, 3-4 svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Bílskúrinn er í dag notaður sem herbergi og geymsla 
en auvelt að gera aftur að bílskúr. Húsið stendur á stórri lóð neðan götu með fallegum grónum garði og suðurverönd. Húsið hefur verið 
töluvert endurnýjað. V. 129 m.

Opið hús fimmtudaginn 25. okt milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS



Góð og ve l skipulögð 3ja herbergja 91 fm íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi. Mjög fallegt útsýni frá stofu. Íbúðin skiptist í forstofu, 
stofu og eldhús á efri hæð. Neðri hæð skiptist í hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi. Stutt er í skóla og alla helstu 
þjónustu. V. 45,5 m.

Opið hús mánudaginn 22. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

BREKKUBYGGÐ 63
210 GARÐABÆR

OPIÐ HÚS

Alexander Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 7700

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í 
viðskiptafræði, 
löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Falleg og vel skipulögð 131,3 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð með glæsi-
legu útsýni norður og austur í litlu fjölbýlishús við Kristnibraut 89, 
Reykjavík. Með íbúðinni fylgir rúmgóður 28,4 fm bílskúr og er því 
eignin samtals 159,7 fm. Hiti í aðkomu að húsinu. V. 56 m.

Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882. 

Um er að ræða 122,3 fm 4 herbergja bakhús á þessum frábæra 
stað miðsvæðis í Reykjavík. Eignin skiptist í forstofu/hol, tvö 
svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, baðherbergi og íbúðarher-
bergi í kjallara. V. 49,9 m.
Opið hús á miðvikudaginn 24 okt frá 17:00 – 17:30.  
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsso nemi til lg.fs. s. 661 6021.

Stórglæsileg og vönduð 5 herbergja 198,3 fm íbúð á 6. hæð 
(efstu) við Mánatún. Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Sér 
inngangur er af flísalögðum svölum, aðeins tvær íbúðir á gangi. 
Húsið er á vinsælum stað miðsvæðis í Reykjavík, aðkoman góð 
og útsýni. Húsvörður. Opið hús fimmtudaginn 25. okt. milli 17:00 
og 17:30. Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is V. 98,9 m.

Rúmgóð og björt 4-5 herb. samtals 153,2 fm íbúð í litlu fjölbýlis-
húsi við Digranesveg í Kópavogi. Bílskúr tilheyrir. Sér inngangur. 
Suðursvalir. Frábært útsýni. Stutt í skóla, verslanir og alla helstu 
þjónustu. Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 47,9 m.

Opið hús mánudaginn 22. okt. milli 18:00 og 18:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 8249096.

Mjög góð 95.9 fm 3ja herbergja íbúð við Ásbrekku í Garðabæ. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og 
tvö rúmgóð herbergi. Þvottahús er innaf baðherbergi. Sér inn-
gangur. Svalir útaf stofu. Fallegt útsýni. Mjög góð íbúði í litlu fjöl-
býlishúsi. V. 42,9 m.

Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

3ja herb. 95,9 fm íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með bílastæði í 3ja 
stæða bílkjallara. Stofa og tvö herbergi. Þvottahús innan íbúðar. 
Útgengt er út frá stofunni á stórar flísalagðar suðursvalir. Fallegt 
útsýni yfir Úlfarsárdalinn. Stutt í skóla og leikskóla. V. 39,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 23. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: H. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

Vorum að fá í sölu fallega 107,7 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð/efri hæð 
í litlu fjölbýli við Bláhamra í Grafarvogi. Sér inngangur. Svalir til 
suðurs. Mjög fallegt útsýni. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, 
búr, fjögur herbergi, baðherbergi, forstofu og geymslu. (Íbúðin er 
4ra herb. skv. teikningu). V. 47,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 23. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

Snyrtileg og rúmgóð 167 fm endaíbúð á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt 
sér stæði í bílageymslu. Lyfta opnast beint inní íbúð. Íbúðin skipt-
ist í anddyri, þvottahús, eldhús, borðstofu, tvær setustofur, tvö 
svefnherbergi og tvö baðherbergi. Tvennar svalir. Íbúðin snýr í 
suðvestur. V. 69,8 m.
Opið hús miðvikudaginn 24. okt. milli kl. 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464.

Vorum að fá í sölu 101,3 fm 5 herb. íbúð á neðri hæð í mjög vel 
staðsettu þríbýli við Klapparstíg í Njarðvík ásamt bílskúr sem 
er 51 fm. Sérinngangur, gott skipulag, talsvert upprunaleg íbúð 
og gler þarfnast endurnýjunar. Örstutt í grunnskóla, matvöru-
verslun, bakarí og fl. Stór gróinn garður. Laus strax. V. 31,9 m.

Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882. 

Mjög góð 76 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi 
við Asparholt 5 í Garðabæ/Álftanesi. Íbúðin skiptist m.a. í for-
stofu, stofu, eldhús, herbergi, baðherbergi og þvottahús. Stutt 
er í skóla, tvo leiksskóla, sund og íþróttahús. Íbúðin getur verið 
laus fljótlega.

Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098. 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

KRISTNIBRAUT 89
113 REYKJAVÍK

ÓÐINSGATA 30A
101 REYKJAVÍK

MÁNATÚN 3
105 REYKJAVÍK

DIGRANESVEGUR 34
200 KÓPAVOGUR

ÁSBREKKA 5
225 GARÐABÆR

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

ANDRÉSBRUNNUR 16
113 REYKJAVÍK

BLÁHAMRAR 29
112 REYKJAVÍK

BORGARTÚN 30B
105 REYKJAVÍK

KLAPPARSTÍGUR 13
260 REYKJANESBÆR

ASPARHOLT 5
225 GARÐABÆR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

EIÐISMÝRI 1
170 SELTJARNARNES

Mjög fallegt og vel staðsett 182,6 fm endaraðhús við Eiðismýri 1 á Seltjarnarnesi. Húsið sem er á tveimur hæðum skiptist m.a. í þrjár 
stofur, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi, snyrtingu, þvottahús, hol og forstofu. Nýta mætti eina stofuna sem herbergi. Innbyggður 
bílskúr. Skjólgóður garður með timburverönd til suðvesturs og einnig stór sameiginlegur garður með leiktækjum. Frábær staðsetning 
á Seltjarnarnesi. Stutt í skóla, leikskóla, tónlistarskóla, heilsurækt, sundlaug, verslanir og alla helstu þjónustu. V. 94,5 m.

Opið hús miðvikudaginn 24. okt. milli 17:30 og 18:00.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS
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IÐNAÐARHÚSNÆÐI Í MOSFELLSBÆ

Völuteigur 31 og 31a
Um er ræða tvö sjálfstæð iðnaðarhúsnæði 
á sameiginlegri 15.048 fm afgirtri lóð. Húsin 
eru samtals 4.701 fm. 

VÖLUTEIGUR 31 
Völuteigur 31 er 1.964,9 fm hús byggt árið 1985 og er límtréshús. Góð 
lofthæð er húsinu. Innkeyrsluhurðar eru á suðurgafli inní port. Húsið er 
nánast eitt opið rými með tengibyggingu sem möguleiki er að vera með 
skrifstofur í.

VÖLUTEIGUR 31A
Völuteigur 31a er 2.736,5 fm hús byggt árið 2007 og er byggt úr 
forsteyptum einingum. Húsið er góðu ástandi. Góð aðkoma er að 
húsinu þar sem gengið er inní sýningarsal/söluskrifstofur. Milliloft er 
að hluta í húsinu með skrifstofum, mötuneyti og starfsmannaaðstöðu. 
Aftan við þessi rými er svo stór vinnslusalur með mikilli lofthæð.

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM

VÖLUTEIGUR 31A

VÖLUTEIGUR 31

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093



sími

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

Með þér alla leið

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Mjög  falleg 4ra herb 120 fm efri 
sérhæð á einstökum stað

Frábært útsýni og nálægð  
við Elliðavatn  

Stórar suður svalir

Gegnheilt parket og glæsilegt eldhús 
með granít í borðplötum

Sérlega falleg mikið endurnýjuð 5 herbergja 
sérhæð á 1. hæð í mjög góðu og vel staðsettu 
húsi á besta stað í vesturbænum. 

Íbúðin er skráð 127,6 fm og þar af er 8 fm 
geymsla í mjög góðri sameign í kjallara.

64,9 millj.

72,9 millj.

Verð :

Verð :

Fellahvarf 6
203 Kópavogur

Hagamelur 30 
107 Reykjavík

Sérlega fallegt og vel staðsett  
165 fm raðhús á tveimur hæðum auk ris 

Þrjú til fjögur svefnherbergi 

Fallegar innréttingar 

Tvö baðherbergi 

Stutt í grunn- og leikskóla

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. okt. kl. 18:00 - 18:40

89,5 millj.Verð :

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. okt. kl. 17:00 - 17:30

Afar glæsileg björt og mikið endurnýjuð  
128,2 fermetra eign á 3. hæð í mjög fallegu 
og nýuppgerðu húsi við Þórsgötu í Reykjavík.
Hæðin er innréttuð sem tvær íbúðir. 
Stærri íbúðin er um 105,0 fermetrar að stærð,  
4ra herbergja og með stórum svölum til austurs.  
Minni íbúðin er um 23 fermetrar að stærð, stúdíó-íbúð. 
Auðvelt er að breyta hæðinni aftur í eina íbúð, líkt 

hæðinni og fallegir listar í loftum og rósettur.

Þórsgata 17 
101 Reykjavík

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.okt. kl. 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. okt. kl. 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929



Með þér alla leið

.       

62,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23.okt. kl. 12:15-12:45

Góð miðhæð ásamt bílskúr í reisulegu 
steinhúsi 164 fm þar af er skúr 22,5 fm  
4ra herbergja aðalhæð  
32 fm rými í kjallara með sérinngangi 

Rúmgott eldhús 

Gegnheilt beykiparket

Ránargata 19
101 Reykjavík

.       

47,4 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. okt. kl. 12:30 -13:00

Nýstandsett glæsileg 100 fm íbúð á 1. hæð  
2 svefnherbergi, sjónvarpshol,  
nýtt baðherbergi 

Nýtt eldhús og gólfefni 60 ára og eldri 

Húsvörður í húsinu

Grandavegur47
107 Reykjavík

.       .

39,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. okt. 17:00 - 17:30

Falleg og vel skipulögð 3-4ra herb. íbúð 

Sér inngangur 

Gott opið stofu og eldhúsrými 

Í dag tvö góð herbergi, hægt að breyta í þrjú 

Innangengt úr íbúð í sameign / þvottahús 

Laus strax

Álfheimar 19
104 Reykjavík

Lóðin er 4955 fm að stærð 
Húsið skiptist í 7 bil frá 226 fm til 236 fm 
að stærð 
Afhending des 2018 / janúar 2019 
Húsið er samtals 1622 fm að stærð

54,5 millj.Verð frá:

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Einhella 5 og 7

s. 775 1515

221 Hafnarfjörður

73,5 fm íbúð á 2. hæð í lyftu húsi 
Eignin skiptist í rúmgott svefnhebergi,  
hol, baðherbergi sem er endurnýjað,  
eldhús með þvottahúsi innaf. 
Stofu með útsýni til sjávar og svalir

41,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 45

s. 775 1515

107 Reykjavík

467 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
Mörg svefnherbergi
Tvöfaldur bílskúr 
Vandaðar innréttingar 
Heitur pottur / gufa

145,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Melhæð 6

s. 775 1515

210 Garðabær

Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum. 

Glæsilega endurnýjað í sígildum stíl  
árið 2002. 
Tvöfaldur bílskúr. 6-7 svefnherbergi og  
5 baðherb/snyrtingar. Möguleiki á aukaíbúð.

Tilboð óskast 

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fjólugata 1

s. 773 6000

101 Reykjavík

.       

48,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22. okt.  kl: 17:00 - 17:30

Á horni Grettisgötu og Vitastígs 
3ja herbergja íbúð, 94,4 fm á þriðju hæð 
Útsýni til Hallgrímskirkju og víðar 
Uppgerð íbúð 

Grettisgata 46
101 Reykjavík

.       

65,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22. okt. kl. 17:30 - 18:00 

Íbúð á 5. hæð 

þvottahús innan íbúðar, tvö svefnherbergi  
og þrjár stofur 

Stæði í bílageymslu 

Grandavegur 47
107 Reykjavík

.       

43,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22. okt. kl: 17:30 - 18:00

Falleg 4ra herbergja íbúð 

Svalir í suður 

Íbúðin er ný máluð 

Laus strax

Laufengi 28
112 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

Vel skipulögð íbúð  
á jarðhæð í góðu húsi  
við Grenimel 13

3ja herbergja 

90 fm 

Góð staðsetning þar  
sem stutt er í skóla  
og alla helstu þjónustu

Grenimelur 13
107 Reykjavík 

38,7 millj.Verð :

Nánari upplýsingar:

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



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

.       

72,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. okt. kl. 17:00 -17:30

163 fm íbúð á 5. hæð í vönduð  
ÍAV lyftuhúsi 
Gengið beint úr lyftu inn í íbúð 
Stæði í bílgeymslu 
Stór stofa og tvö svefnherbergi, annað  
með fata- og sér baðherbergi 

Borgartún 30a
105 Reykjavík

jon

.       

50,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. okt. á 17:00 - 17:30

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð  
á efstu hæð á Meistaravöllum  
í Vesturbænum 
Þrjú góð svefnherbergi, stór stofa  
og lokaðar svalir
Þrjú góð svefnherbergi, stór stofa, nýlegt 
eldhús og svalalokun.

Meistaravellir 13
107 Reykjavík

.       

43,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. okt. kl. 17:00 - 17:40

Rúmgóð og björt 120 fm íbúð á 3. hæð

 3-4 svefnherbergi í íbúðinni 

Aukaherbergi í kjallara með aðgengi  
að baðherbergi 

Sér bílastæði

Hraunbær 88
110 Reykjavík

.       

64,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
Þriðjudaginn 22. okt. kl. 18:00 - 18:30

Björt og falleg neðri sérhæð 

Gott hús á þessum eftirsótta stað 

Innra skipulag er einkar gott 

Stórt og fallegt alrými, fínt eldhús 

Tv hol, tvö svefnherbergi og bað 

Eignin er laus strax

Háteigsvegur 38
105 Reykjavík

Glæsileg íbúð fullbúin á þriðju hæð 
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir 

Vandaður frágangur og innréttingar

53,5 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

Tæplega 140 fm íbúð á fyrstu hæð  
2 svefnherbergi
Sólpallur
Stæði í bílageymslu

84,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langalína 32

s. 775 1515

210 Garðabær

Mjög fallegt og stílhreint 180,7 fm raðhús 
með bílskúr 
Þrjú góð svefnherbergi og skrifstofuaðstaða 
Mikil lofthæð og fallegur garður 
Snyrtilegt og vel með farið 
Fallegt útsýni

79,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bakkastaðir 6

s. 773 6000

112 Reykjavík

.       

50,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 23. okt. kl. 17:30 - 18:00

íbúð 513
Tveggja herbergja lúxusíbúð
Gengið inn af svölum í íbúð
Lofthæð íbúðar er ca 3 metra
Sérsmíðaðar innréttingar, gólfsíðir gluggar
Bílastæði í lokaðri upphitaðri aðgangsstýrði 
bílageymslu. Þaksvalir á 6. og 7. hæð
Iðandi mannlíf og mikil uppbygging  
á svæðinu. Einstöku staðsetning og útsýni  

Lækkað verð

Mýrargata 26
101 Reykjavík

Hafnarbraut 9   
Kársnesi

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir með  
sjávarútsýni á vestanverðu Kársnesinu

 
útivistar- og göngusvæðum við sjávarsíðuna
Ný brú mun tengja Kársnesið, háskólasamfélaginu við  
Öskjuhlíð og miðbæ Reykjavíkur.
Mikil og metnaðarfull uppbygging á Kársnesinu.
Lyftuhús með bílakjallara.

Verð frá kr. 38,9 millj.
Nánari upplýsingar veita:

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

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

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

.       

85,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 23. okt. kl. 17:00 - 17:30

íbúð 404
Mjög falleg og vel skipulögð 131 fm íbúð 
4. hæð á þessum eftirsótta stað í Reykjavík 
Einstakt stofu og eldhúsrými með  
fallegu útsýni 
Sér hjónaálma og tvö aukaherbergi, 
tvö baðherb Sér þvottahúsi, geymsla og  
stæði í bílageymlu 
Hægt að semja um kaup á aukabílastæði

Mýrargata 26
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

SÝNUM 

DAGLEGA

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita:

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veitir:

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



Með þér alla leið

Vatnstígur 128 fm íbúð 
Glæsilegar innréttar 
Tvö baðherbergi 
Stæði í bílakjallara 
Laus strax

72,0 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsstígur

s. 897 0634

101 Reykjavík

282,8 fm einbýlishús innst í botnlanga 

svefnherbergj, stór stofa, arinn 
Eldhúsið er með stórri eyju og borði sem  
6 geta setið við. Herbergi öll jafnstór nema 
skrifstofa sem er sérlega björt og með 
leshorni. Heitur pottur og glæsilegur garður

Tilboð óskast Ve

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bjarmaland 23

s. 775 1515

108 Reykjavík

125,6 fm íbúð á fyrstu hæð  
2-3 svefnherbergi 
Mjög stór sólpallur 
Stæði í bílageymslu

82,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langalína 24

s. 775 1515

210 Garðabær

Afar góð 104 fm endaíbúð á 2 hæð 
Ný afstaðnar utanhúsframkvæmdir 
Ma ný gler og gluggar að hluta 
Stæði í bílgeymslu 
Stórt eldhús m borðkrók 
Ný gólfefni á stofu, eldhúsi og hol

39,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flúðasel 89

s. 695 5520

109 Reykjavík

Sjarmerandi einbýlishús á besta stað í 
Vesturbænum, 537 fm 
Byggingaréttur fylgir og teikningar fyrir 
stækkun uppá 122 fm 
Rúmt bílastæði 
Garður

54,5 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vesturvallagata 4

s. 778 7272

101 Reykjavík

Rúmgóð 122 fm, 5 herbergja endaíbúð 
Þrjú til fjögur svefnherbergi 3.hæð (efsta) 
með fallegu útsýni 
Snyrtilegur stigagangur

44,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kjarrhólmi 2

s. 822 2307

200 Kópavogur

Reisulegt einbýli á góðum stað í Suðurbæ 
Hafnarfj. 203,4 fm með aukaíbúð í kjallara 
Frábær staðsetning við grænt svæði 
Þrjú góð svefnherbergi auk íbúðar í kjallara 
Tvö stór svefnherbergi í aukaíbúð. Auðvelt 
að opna á milli og nýta húsið sem eina heild 

72,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hlíðarbraut 5

s. 773 6000

220 Hafnarfjörður

Hugguleg stúdíóíbúð með rislofti sem 
í dag er notað sem svefnherbergi 
Flott staðsetning á Njálsgötunni  
með inngangi bakatil 
Sérinngangur og sér garður

32,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njálsgata 48A

s. 778 7272

101 Reykjavík

Fallega útsýnis-endaíbúð að stærð 119,3 fm 

stæði í lokaðri bílageymslu 
Þrjú góð svefnherbergi 
Stórar bjartar stofur, með útgengt út á svalir 
Endurnýjað baðherbergi

42,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Engjasel 29

s. 845 8958

109 Reykjavík

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr 
124,5 fm þar af er bílskúr 22,2 fm 
Möguleiki væri að bæta við svefnherbergi 
Stórar suður svalir og þvottahús innan í búðar
Innangengt í bílskúr úr sameign 
Kyrrlátur staður í við fallegan göngustíg

49,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Básbryggja 5 íbúð 201

s. 773 6000

110 Reykjavík

Virkilega fallegt og stílhreint 257 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum innst  
í botnlanga við Þorrasali í Kópavogi 
Fimm svefnherbergi og aukaíbúð  
í bílskúrnum 
Gróinn garður og heitur pottur 
Frábært útsýni

136,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þorrasalir 10

s. 778 7272

201 Kópavogur

Eignarland sem liggur að Þingvallavatni 
Sumarbústaðaland, 3 hektara að stærð 

Landið er norð-vestamegin við Miðfell  
á milli Miðfells og Arnarfells 
Notkunareining - sumarbústaðaland 
Mikil náttúruparadís, lyng og kjarri vaxið

Tilboð óskast 4

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mjóanes

s. 845 8958

801 Þingvellir

Falleg og vel skipulögð íbúð á  
3ju og efstu hæð í góðu lyftuhúsi  
við Þorláksgeisla 33 í Grafarholtinu
113,5 fm  -  4ra herbergja
Lyfta  -  Stæði í bílageymslu
Tvennar svalir
Tengi fyrir rafbíl í bílageymslu

50,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þorláksgeisli 33

s. 899 5856

113 Reykjavík

Nýjar íbúðir,  
2ja herbergja og stærri

Arkitekt Kristinn Ragnarsson 

Lyftuhús á þremur hæðum 

Afhending  
febrúar/mars 2019

Álalækur - Selfoss 

25,7 millj.Verð frá :

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515



KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur /
nemi til lögg. fasteignasala

GSM 663-4392

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

REYKJAVÍKURVEGUR, 101 REYKJAVÍK 54.9M HRÍSMÓAR, 210 GARÐABÆR  44.9M

GSM 663 4392

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

89.9M

LAUGAVEGUR, 101 REYKJAVÍK OFANLEITI , 103 REYKJAVÍK 56.9M

KJARTAN ÍSAK GUÐMUNDSSON / 663 4392

OPIÐ HÚS í DAG, MÁNUDAG 22. OKTÓBER kl 17:30 - 18:00
Falleg tveggja herbergja, 82,2 m² íbúð sem búið er að taka í gegn.
Dýrahald leyfilegt og stutt í alla þjónustu og samgöngur. 

ARAHÓLAR, 111 REYKJAVÍK

HAMRAKÓR, 203 KÓPAVOGUR

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR / 692 0149

KJARTANSGATA, 105 REYKJAVÍK 83.5M

JÓHANNA ÍRIS SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG 22. OKTÓBER kl 17:00 - 17:30
Falleg og mikið endurnýjuð sérhæð í Norðurmýri. Stórt eldhús og borðstofa, þrjú 
svefnherbergi, nýtt baðherbergi og þvottahús. Möguleiki að hafa fjögur svefnherbergi. 
Gengið út á pall í garð úr stofu.

94.9M

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
Lögfræðingur

GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

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

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

KRISTÍN 
SKJALDARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
Sími:  535 1003
Gsm: 824 4031

Löggiltur fasteignasali

34.9M

HAMRABEKKUR, 271 MOSFELLSBÆR TILBOÐ

FULLKOMIN TIL ÚTLEIGU. Falleg og björt fjögurra herbergja íbúð á helstu 
verslunargötu Reykjavíkur. Suðursvalir og lítil geymsla í sameign. Íbúðin getur 
afhenst fullbúin með nýlegum húsgögnum.

Vel hönnuð 127,6 m² fjögurra til fimm herbergja íbúð á annarri hæð ásamt bílskúr
í góðu húsi sem stendur við Efstaleitið en tilheyrir Ofanleiti.

Falleg og björt, þriggja herbergja íbúð á jarðhæð í lokuðum botn langa í fjöl-
skylduvænu hverfi. Góður pallur og garður í suður. Stutt í alla þjónustu

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG 22. OKTÓBER kl 17:30 - 18:00
Falleg þriggja herbergja íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi. Yfirbyggðar svalir til 
suðurs auk svala til vesturs. Þvottahús innan íbúðar. Myndavéladyrasími og 
sjálfvirk opnun á hurðum í sameign. Stutt í alla helstu þjónustu.

Einstök náttúruparadís í útjaðri borgarinnar. Fallegt fjögurra herbergja 170 m² hús 
með 150 m² palli á 5000 m² eignarlóð. Húsið selst með afar vönduðum og 
sérsniðnum innréttingum og húsgögnum, hönnuð og smíðuð af Hafsteini og
Öglu í Happy Furniture.

 Einbýlishús á tveimur hæðum í fjölskylduvænu hverfi í Kópavogi. Fjögur svefn-
 herbergi, tvö baðherbergi, fallegt eldhús ásamt rúmgóðri stofu. Tvöfaldur bílskúr,
 alls 228,5 m² skráðir.

KRISTÍN SKJALDARDÓTTIR / 824 4031 KJARTAN ÍSAK GUÐMUNDSSON / 663 4392

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

89.9M

Stórglæsilegt 300,1 m² einbýlishús í klassískum stíl á á góðum útsýnisstað í Garðabæ,
þar af er 48,4 m² tvöfaldur bílskúr með góðri loftæð. Að auki er um 80 m² óskráð 
rými, sem nú er notað sem tómstundaherbergi/bíósalur og skrifstofa, þannig um er 
að ræða samtal 380 m² hús.

ESKIHOLT, 210 GARÐABÆR TILBOÐ

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON / 895 2049 

STRANDGATA, 220 HAFNARFJÖRÐUR 74.9M

HEIL HÚSEIGN.
Í einkasölu, þetta reisulega hús í hjarta Miðbæjar Hafnarfjarðar. Húsið er 275 m² 
og gæti nýst sem íbúðir eða atvinnuhúsnæði.
 

SÚÐARVOGUR, 104 REYKJAVÍK  52.9M

EINSTAKT TÆKIFÆRI TIL ÚTLEIGU. Glæsileg og mikið endurnýjuð tveggja her-
bergja íbúð með sérinngangi. Eigninni fylgir 32,3 m² studioíbúð/vinnustofa 
með sérinngangi. Þriggja metra lofthæð er í báðum íbúðum. Loft tekin 
niður og innfeld lýsing að hluta. Gólfhiti í báðum íbúðum. Frábær Stað-
setning við Elliðavoginn og fallegt útsýni.

KRISTÍN SKJALDARDÓTTIR / 824 4031

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG 22. OKTÓBER kl 17:30 - 18:00
Falleg tveggja herbergja, 82,2 m² íbúð sem búið er að taka í gegn. Dýrahald 
leyfilegt og stutt í alla þjónustu og samgöngur. 

HRAUNBÆR, 110 REYKJAVÍK

KJARTAN ÍSAK GUÐMUNDSSON / 663 4392

41.9M

103,8 m² falleg og vel skipulögð þriggja til fjögurra herbergja endaíbúð. Íbúðin er 
á annarri hæð. Tvennar svalir.

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

52.9M



Atvinnuhúsnæði
AUSTURSTRÖND - SELTJARNARNESI.

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð á góðum stað við Austurströnd á Seltjarnarnesi. Um er að 
ræða tvö fastanúmer, annars vegar er eining sem sem er 181,2 fm. með innkeyrsludyrum 
og lagerrými. Síðir gluggar. Snýr í norður og vestur. Hins vegar er um að ræða 62,4 fm. 
húsnæði sem snýr í norður og austur. Góðir gluggar eru á því og góð aðstaða til að taka 
inn vörur. Verð 60 milljónir. 
 Vinsamlegast bókið skoðun hjá fasteignasölum Foldar.

Raðhús á einni hæð 
Í STYKKISHÓLMI.

Borgarbraut 26: Ca. 75 fm. raðhús á rólegum stað á Stykkishólmi. Húsið skiptist í forstofu, 
stofu, tvö svefnherbergi ásamt baðherbegi og þvottahúsi. Pallur og ágæt lóð. Tækifæri til 
að eignast sérbýli á góðu verði. 

Verð 18,5 millj.

Leifsgata 3, 101 Rvk.
3JA + AUKAHERBERGI Í KJALLARA. 

Björt, falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð ásamt herbergi í kjallara, 
samtals 100,4 fm.  Parket og flísar á gólfum. Íbúðin er staðsett á frábærum stað í  
miðbænum, stutt í sund, skóla og alla þjónustu.  Þetta er falleg íbúð á frábærum stað 
ásamt  aukaherbergi með fjölbreytilegum nýtingarmöguleikum.  

Verð 45,9 millj. 

Skólastígur 28, 340 Stykkishólmur. 
EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ. GOTT VERÐ!

Hús á frábærum útsýnisstað í Stykkishólmi. Öll húseignin sem skiptist í dag í tvær 3ja  
herbergja íbúðir með sérinngangi: íbúðin niðri er 92,7 fm, íbúðin uppi 87,6 fm og 
bílskúrinn 24 fm, samtals 204,3 fm. Parket og flísar á gólfum. Góð staðsetning og mikið 
útsýni. Pantið tíma fyrir skoðun. Verð 39,9 millj.

Kleppsvegur 62, 104 Rvk
ÍBÚÐ FYRIR ELDRI BORGARA. 

Kleppsvegur 62, íbúð á 5. hæð (merkt 504) fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin er 83,5 fm ásamt 
2,9 fm geymslu á 1. hæð, samtals 86,4 fm. Aðgangur að veislusal á 2. hæð. Tvö svefnherb. 
Parket og dúkur á gólfum. Þvottahús/geymsla innan íbúðar. Glæsilegt útsýni. Suður svalir. 
Mjög falleg og vel umgengin sameign. Stutt í þjónustu á Hrafnistu. 

Verð 48 millj. Pantið tíma fyrir skoðun, sýnum samdægurs.

 Holtsvegur 1
FALLEGT HÚS Á GRÓINNI LÓÐ Í KJÓSINNI.

Samtals 80,8 fm eign á fallegri gróinni lóð við Holtsveg nálægt Meðalfellsvatni í Kjós. Þrjú 
svefnherbergi, bjartar stofur. Aðalhúsið er skráð ca. 65 fm en er stærra að gólffleti, þar sem 
hluti efri hæðar er ómældur. Auk þess er 15 fm gestahús. Hitaveita komin að húsi. Lóðin er 
í mjög fallegri rækt. Einstakt heilsárshús stutt frá Reykjavík. Verð 24,9 millj.

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

Sóltún 20  Sími: 552 1400 
www.fold.is fold@fold.is

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

BYGGINGAFÉLAGBYGGINGGAFÉÉÉLAG
MÁNALIND

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Sunnudaginn 21. október  frá 14:00 - 15:00

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020

Þriggja og fjögurra herbergja íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu
Afhending í október/nóvember 2018
Allar nánari upplýsingar á staðnum verið velkomin

Guðbjörg Guðmundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533

 
 

Thelma Víglundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

 
 



TGV E R K . I S

ÞG Verk býður kaupendum að Álalæk 15 viðbótarlán allt að 15% af kaupverði. 

Vextir 5.5% verðtryggðir til allt að tíu ára. 

Í fyrsta sinn á Íslandi eru rafhleðslustöðvar á bílastæðum fjölbýlahúsa við Álalæk 13 til 17, Selfossi. 

 Viðbótarlán 15%

 Rafhleðslustövar

 Hagkvæm verð

 Viðhaldslétt hús

 Fullbúnar íbúðir

 Ísskápur og uppþvottavél  

 Fjölskylduvænn staður

 Lyftuhúsnæði

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 22.OKTÓBER FRÁ 17-19 (Móttaka í Álalæk 17, íbúð 107)

ÁLALÆKUR 15 Á SELFOSSI

Íbúð 103, 83,4 fm, 31.4 mkr.



   

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Edda 
Svavarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 845-0425

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

NÝBYGGING

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  
2ja til 5 herb. Stærðir frá 91 fm. til 238 fm.  Álklætt hús með lyftu.  Hiti í gólfum.  
Vandaðar íslenskar innréttingar.  Stórglæsilegt óhindrað sjávarútsýni úr öllum íbúðum.  
Húsin eru staðsett við smábátahöfnina. Glæsileg hönnun. Stæði í bílageymslu fylgir öl-
lum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

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

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 7-13 í Fossvogsdal í 55 íbúða fjölbýlishúsi. Húsin 
eru 5 og 6 hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 107  til 196,8 fm.  Vandaðar íslenskar 
innréttingar.  Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt 
hús.  . Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum 
með glerlokunum eða timburveröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 

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

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  
3ja til 6 herb. Stærðir frá 122 fm. til 210 fm.  Álklætt hús með lyftu.  Hiti í gólfum.  
Vandaðar íslenskar innréttingar.  Glæsilegt sjávarútsýni. Glæsileg hönnun. Stæði í 
bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum 
byggingaraðila BYGG.

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

SJÁVARÚTSÝNI

NÝBYGGING

LANGALÍNA 33 
• 210 Gbæ. 4ra. 127,2 fm.  
• Stórglæsileg íbúð.  
• Fallegt sjávarútsýni.  
• Efsta hæð.  
• Stæði í bílageymslu.   
Verð 79,9 millj.  
Opið hús þriðjudag frá 
kl. 17:30 til 18:00

TÓMASARHAGI  37– EFSTA 
HÆÐ 
• 107 Rvk.  
• 4ra herb. 100,3 fm.   
• Fallegt útsýni. 
• Góð staðsetning.   
Verð 53,9 millj.   
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 16:30 til 17:00

LYNGGATA 2 
• 210 Gbæ. 4ra herb. 138  fm. 
• Falleg og björt íbúð.  
• Álkætt hús með lyftu.
• Stæði í bílageymslu með 
  tengi fyrir rafmagnsbíl.
Verð 62,5 millj. 
Opið hús þriðjudag frá 
kl. 17:00 til 17:30

LUNDUR 4 
• 200 Kóp. 4ra h. 151,1 fm. 
• 4. hæð.  Yfirbyggðar sv. 
• Tvö salerni. Fallegar innrétt. 
• Stæði í bílageymslu. 
• Álkætt hús með lyftum.  
Verð 82,5 millj.  
Opið hús þriðjudag frá 
kl. 17:15 til 17:45

SÆVIÐARSUND 10 
• 104 Rvk. Endaraðhús  
• 176,3 fm.  Innb. bílskúr. 
• Góð staðsetning. 
• Timburverönd. 
Verð 72,9 millj
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 16:30 til 17:00

SÆBÓLSBRAUT 49 
• 200 Kóp. 5 herb. 184,6  fm. 
• Raðhús á tveimur hæðum.  
• Bílskúr.  Fallegt hús.  
• Nýlegt flott eldhús.  
• Verönd.  Fallegt útsýni.  
Verð 79,9 millj. 
Opið hús þriðjudag 
frá kl. 16:30 til 17:00

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NAUSTAVÖR
Stórglæsilegar íbúðir með óhindruðu sjávarútsýni 
við Naustavör 22-26  í Kópavogi. 

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni 
við Lund 7-13 í Kópavogi. 
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Stó l il íbúði ð já út ý i
LUNDUR 7, 9, 11 og 13 NAUSTAVÖR

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni 
við Naustavör 16-20 í Kópavogi. 

FOSSALEYNIR 16 
– ATVINNUHÚSNÆÐI 

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Bjart og rúmgott atvinnuhúsnæði miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu 
samtals 936,4 fm, þar af skrifstofuhúsnæði, á 2.hæðum, alls 636,2 
fm og iðnaðarhúsnæði, 2 bil með innkeyrsluhurðum, alls 300,2 fm

Næg bílastæði og góð aðkoma   - Verð: 235,0 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir Halla, fasteignasali,  
s: 659-4044, halla@gimli.is



FULLBÚIÐ HÓTEL TIL LEIGU
EYRAVEGUR 11-13 | SELFOSSI



Síminn okkar er 515 4500 og netfangið 
nyhofn@nyhofnfasteignir.is

Nýhöfn faste ignasa la  ı  Borgar túni  25 ı  105 Reyk jav ík  ı  S ími  515 4500 ı  www.nýhöfn. i s

Veitingastaðurinn Humarhöfnin

165 fermetra einbýlishús í Garðabæ

Humarhöfnin á Höfn í Hornafirði er til sölu en um er að ræða fallegan veitingastað í eigin húsnæði ásamt 
mikið endurnýjaðri 4ra herbergja íbúð fyrir starfsfólk og 157 fermetra innkeyrslubili með fullkominni 
kæli- og frystigeymslu.

Veitingastaðurinn er frábærlega staðsettur við höfnina við aðalgötu bæjarins sem er fjölfarin gönguleið 
heimamanna jafnt sem ferðamanna.

Húsakostur er allur til fyrirmyndar og rekstur góður. Virðisútreikningur óháðs aðila á félaginu liggur fyrir.

Hraunhólar 8 er notalegt einbýlishús sem stendur á 5 þúsund fermetra eignalóð í miðju Garðabæjar en einungis er 
10 mínútna gangur í skóla og íþróttir, sannkölluð sveit í borg. Húsið, ásamt 48 fermetra bílskúr, stendur innarlega 
í botnlangagötu. Lóðin er mjög stór eða 5.000 fermetrar en af þeim eru 2.716 fermetrar innan deiliskipulags. 

Stærð á húsi: 165,2 fermetrar 

Bílskúr: 48 fermetrar

Svefnherbergi: 4

Lóð: 5.000 fm eignalóð.

Verð 79,9

Laugavegur 44 - til leigu
Gott 145 fermetra skrifstofuhúsnæði er til leigu á efri hæð í gömlu, fallegu og vönduðu húsi á horni 
Frakkastígs og Laugavegar. Skrifstofurnar eru bjartar með tveimur og þremur gluggum í hverri skrifstofu.

Í rýminu, sem skráð er sem íbúð, eru þrjár rúmgóðar skrifstofur, stórt fundarherbergi, móttökurými, eldhús 
og baðherbergi ásamt geymslukompu.

Allar nánari upplýsingar um fasteignirnar má finna á mbl.is og visir.is

Leiguverð er kr. 350 þús. á mánuði. 

Ekki er innheimtur vsk.

 Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

Einstakt tækifæri fyrir löggiltan fasteignasala
 Viltu eiga part í fasteignasölu og fá þína söluþóknun sjálfur?

Við erum að leita að 4 til 6 öflugum meðeigendum í fasteignasölu
um er að ræða þekkta sölu í góðum rekstri með mjög gott nafn,  
mjög gott orð á sér og góða starfsmenn. 

Ef þú hefur áhuga á frekari upplýsingum sendu þá póst á netfangið:  
atvinna@frettabladid.is merkt „Lögg. Fast.“ 

Nýbýlavegur 8  2. hæð 200 Kópavogur @domusnova.is S 527 1717 

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 22.OKT KL 17:00 - 17:30

Upplýsingar veitir Kristín Einars lgf. í s: 894 3003 eða 
Kristin@domusnova.is

www.domusnova.is

Beykihlið 7, 105 Reykjavík 

OPIÐ HÚS

Hlíðarvegur 11, 200 Kópavogi

Falleg 3. herb. neðri hæð í þríbýli með bílskúr og sérinngangi. Í íbúðinni eru 2 svefn-
herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús, borðstofa og stofa. Góðar suðursvalir. 
Bílskúr upphitaður. Heitt og kalt vatn. Frábær staðsetning. V. 4 .9 m.

Nánari uppl. Haraldur Guðjónsson lgf s. 783 1494 
og Bjarni Sigurjónsson selj. s. 626 3201

Haraldur Guðjónsson
lögg. fast.

s. 783 1494 
halli@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.



SPORTÍS
MÖRKIN 6 -  108 RVK -  S:  520-1000 -  SPORTIS. IS

NÝ
SENDING



Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Fólk er oft í mestu vandræðum 
með að finna út hvað á að vera 
í matinn. Auðvelt er að bjarga 

sér með kjúklingi. Allar þessar upp-
skriftir miðast við fjóra.

Kjúklingur með 
mangósósu
Í þennan rétt eru notaðar kjúkl-
ingabringur. Athugið að mango 
chutney er bæði til sterkt og milt. 
Veljið það sem hentar ykkur best.

4 kjúklingabringur
300 g mango chutney
1 dl rjómi
1 dl appelsínusafi
2 msk. smjör
1 msk. karrí
Salt og pipar
Olía til steikingar

Meðlæti
Granatepli
Hnetur
Ferskt kóríander
Rauður chili, smátt skorinn
Límóna
Hrísgrjón
Naan brauð

Hitið ofninn í 200°C. Setjið salt 
og pipar á bringurnar og steikið 
þær á báðum hliðum. Setjið þær 
síðan í eldfast form. Rjómi, mango 
chutney, appelsínusafi, smjör og 
karrí er sett í skál og maukað með 
töfrasprota. Blöndunni er hellt 
yfir kjúklinginn. Bætið við salti 
og pipar ef þarf. Bakið í ofni í 30 
mínútur eða þangað til kjúklingur-
inn er steiktur í gegn. Þegar hann 
er tilbúinn er hann tekinn út og 
granateplakjarna dreift yfir ásamt 
chili-pipar, hnetum og fersku 
kóríander. Gott er að hafa límónu-
báta með.
Berið fram með hrísgrjónum og 
naan brauði.

Bragðsterkur kjúklingur 
með maís
Hér er notaður heill kjúklingur. 
Hins vegar er hryggsúlan skorin 
burt og kjúklingurinn lagður niður 
eins og fiðrildi. Það er mjög gott að 

grilla kjúklinginn þannig á útigrilli 
en þetta má auðvitað líka gera inni.

1 heill kjúklingur
4 maískólfar
2 vorlaukar
2 dl majónes
2 msk. sriracha (chili sósa)
2 msk. smjör
Salt og nýmalaður pipar

Rauð sósa
1 dl tómatsósa
1,5 msk. sriracha
2 msk. hrísgrjónaedik
2 msk. sojasósa
2 msk. hunang
2 tsk. sesamolía
1 msk. rifin engiferrót
1 stórt hvítlauksrif

Hrærið allt saman sem á að fara í 
rauðu sósuna.
Skolið kjúklinginn og þerrið með 

eldhúspappír. Fjarlægið hryggjar-
súluna og fletjið út kjúklinginn 
með höndunum. Leggið hann á 
bökunarplötu með skinnið upp. 
Penslið hann með helmingnum af 
rauðu sósunni. Steikið við 180°C 
í 30 mínútur með álpappír yfir. 
Fjarlægið þá pappírinn og penslið 
kjúklinginn með hinum helmingn-
um af sósunni. Steikið áfram í 25 
mínútur. Hækkið þá hitann í 220°C 
og steikið áfram í 10 mínútur.
Sjóðið maískólfana og grillið síðan 
á útigrilli eða grillpönnu. Hrærið 
chili sósu og majónes saman og 
berið fram með kjúklingnum. 
Stráið smátt skornum vorlauk yfir 
kjúklinginn þegar hann kemur úr 
ofninum.

Indverskur kjúklingur
800 g úrbeinuð kjúklingalæri

Kjúklingur heillar flesta
Kjúkling er hægt að elda á margvíslegan hátt. Það er líka skemmtilegt að prófa margvísleg krydd 
með kjúklingnum því flest allt passar vel með honum. Hér eru spennandi uppskriftir.

Kjúklingur í mangósósu er mikið ljúfmeti. 

Indverskur 
kjúklingur er 
alltaf vinsæll. 

Hægt er að matbúa kjúkling á margvíslegan hátt. 

VEGAN
Fimmtudaginn 1. nóvember er alþjóðlegi vegan dagurinn. 

Í tilefni hans ætlar Fréttblaðið að gefa út sérblaðið Vegan þann sama dag.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Arnar Magnússon

Sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins

arnarm@frettabladid.is Sími: 512 5442

1 msk. valmúafræ
1 msk. kóríanderfræ
1 tsk. fennelfræ
1 msk. broddkúmen
3 cm kanilstöng
10 svört piparkorn
3 þurrkaðir chili
2 laukar, smátt skornir
5 hvítlauksrif, smátt skorin
1 msk. engifer, rifið
4 msk. ferskt kókos
3 tómatar
1 tsk. túrmerik
1,5 tsk. garam masala
Vatn
Olía til steikingar
2 dl kókosmjólk

Skerið kjúklinginn í bita. Blandið 
öllu kryddi frá valmúafræjum til 
chili í upptalningunni og látið 
á þurra pönnu. Ristið kryddið á 
háum hita í nokkrar mínútur þar 
til ilmurinn verður indæll. Setjið 

kryddið í mortél og merjið það fínt.
Hitið olíu á pönnu og steikið 
kryddblönduna í nokkrar mínútur. 
Hrærið á meðan. Bætið þá við lauk 
og steikið, síðan hvítlauk, engifer 
og kókos, síðan niðurskornum 
tómötum og 2 dl vatni. Látið malla 
í 10-15 mínútur. Setjið sósuna í 
matvinnsluvél og maukið hana.
Hitið pönnuna aftur og setjið 2 
msk. af olíu. Steikið kjúklinga-
bitana á háum hita þar til 
þeir fá lit. Kryddið með salti, túr-
merik og garam masala. Þegar 
kjúklingurinn er gegnumsteiktur 
er sósunni hellt yfir og allt látið 
malla í 15-20 mínútur. Ágætt er að 
bæta við smávegis vatni og 2 dl af 
kókósmjólk.
   Athugið: Ef ekki er hægt að fá 
ferska kókoshnetu er vel hægt að 
nota kókosmassa í staðinn. Setjið 
hann í smávegis heitt vatn og látið 
hann vera þar í 20 mínútur.
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Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

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

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. 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
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Draghálsi 4
110 Reykjavík
sími: 535 1300
verslun@verslun.is

Tilbúnar stærðir eða smíðaðir eftir máli

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



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

Málun og aðrar viðgerðir. Leitið 
lausna í tíma og staðfestið pantanir. 
Aðeins ísl. starfmenn. Skapti Fær S. 
768 0733

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 15 alla daga.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 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.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

FERÐAVAGNAGEYMSLUR.
Eigum eftir nokkur laus pláss í 

fellihýsa og tjaldvagna geymslur.
Uppl í síma. 773-3376.

Atvinna

 Atvinna í boði

VÉLVIRKI EÐA VANUR MAÐUR 
ÓSKAST

Álheimar ehf óskar eftir að 
ráða vélvirkja eða vanan mann í 
málmsmíði / vélavinnu. Fjölbreytt 
framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða. 
Uppl. í s. 869 1122, efnir@efnir.is 
www.alheimar.is

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Kjalarnes, Hólaland
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 19. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 4. 
október 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir svæðið að Hólalandi á Kjalarnesi. 
Í tillögunni felst uppbygging á sambýli með 6-8 íbúðum allt að 700 fermetrar. Nánar um tillöguna vísast til 
kynningargagna.

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
eru hér með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Sólvallagata 67
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 19. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 4. október 
2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar nr. 67 við Sólvallagötu, 
Vesturbæjarskóli. Í breytingunni felst m.a. stækkun lóðarinnar í suðvesturenda, Vesturvallagata lögð 
af sem akstursgata milli Hringbrautar og Ásvallagötu sem bætist sem svæði við lóðina og fjögurra 
metra breið gönguleið á milli skólalóðar og lóðanna Ásvallagötu 81 og Hringbrautar 112-114. Girðing 
meðfram lóðarmörkum á stækkun lóðar skal vera að hámarki 1.2 m. á hæð.  Nánar um tillöguna vísast til 
kynningargagna.

Fossvogshverfi
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 19. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 4. október 
2018 var samþykkt að auglýsa breytingu á skilmálum deiliskipulags Fossvogshverfis. Í breytingunni felst 
að skilgreina nýtingarhlutfall ofanjarðar og bæta við heimild til nýtingarhlutfalls ofanjarðar vegna B-rýma.  
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Bústaðavegur 151 og 153
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 3. október 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 11. október 
2018 var samþykkt að auglýsa  tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðirnar nr. 151 og 153 við 
Bústaðaveg. Í breytingunni felst m.a. færsla stofnveituhitalagna gegnum reitinn  sem hliðrar lóðarmörkum 
og byggingarreitum lóða nr. 151B og 151C, lega stíga- og gatnakerfis svæðisins hefur verið hannað 
frekar og hliðrað óverulega til, aðkomuleið að lóðum framlengd til norðurs um 10 metra, aðkomuleið 
akandi umferðar að veitingastað á lóð nr. 153 færð inn á lóð 151A og fjarlæga þarf helming af núverandi 
hesthúsum Fáks á lóðinni. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar má einnig fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 22. október 2018 til og með 3. desember 2018. Einnig má sjá tillögurnar 
á vefsíðunni, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til 
skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 3. desember 2018. Vinsamlegast 
notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 22. október 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsingar um nýtt deiliskipulag og 
breytingar á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Tilkynningar

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Fréttablaðið.is

stendur undir nafni

Lifandi fréttamiðill með 
nýjustu fréttum allan 

sólarhringinn ásamt ítarlegri 
umfjöllun um málefni 

líðandi stundar.
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r samherja sína og lagði síðan upp tvö marka Manchester City. NORDICPHOTOS/GETTY

ri skemmtun
m sóknarleik sínum. Aron Einar Gunnarson lék langþráð-
ifaðri sögu og Cardiff City vann sinn fyrsta deildarleik.

standandi leiktíð fyrir þennan leik. 
Aron Einar og liðsfélagar hans inn-
byrtu hins vegar sinn fyrsta sigur í 
þessum leik.

Breskir fjölmiðlar fóru lofsam-
legum orðum um íslenska landsliðs-
fyrirliðann í umfjöllunum sínum um 
leikinn. Vefmiðillinn Wale son line 
sem fylgist vel með gangi mála hjá 
Cardiff City  gaf Aroni Einari átta 
í einkunn. Um frammistöðu hans 
segir eftirfarandi í umfjöllun vef-
síðunnar um leikinn.

„Þetta var fyrsti leik ur ís lenska 
landsliðsmanns ins á keppnistíma-
bil inu og það var ekki að sjá á 
frammistöðunni að hann væri að 
snúa til baka eftir langa fjarverju. 
Hann var mjög ör ugg ur með bolt-

ann, vann sín skalla ein vígi og missti 
bolt an n sára sjald an inni á mið-
svæðinu.  Honum var vel tekið af 
stuðningsmönnum sem  fögnuðu 
ákaft þegar hann  tók fyrsta langa 
innkastið. Hann fékk verðskuldað 
lófatak fyrir frammistöðu sína."

Aron Einar fellur eins og flís við 
rass við þann leikstíl sem Neil War-
nock, knattspyrnustjóri Cardiff City, 
vill spila. Hann er góður í návígi, 
skilar boltanum vel frá sér og getur 
skapað usla með löngum innköstum 
sínum. Innkoma hans hafði jákvæð 
áhrif á liðið, en auk þess að spila vel 
í leiknum hefur hann sterka nærveru 
og leiðtogahæfileikar hans koma 
sér vel fyrir lið sem hefur lítið sjálfs-
traust. hjorvaro@frettabladid.is

KÖRFUBOLTI Martin Hermannsson 
hefur verið að gera sig meira og 
meira gildandi með þýska liðinu 
Alba Berlin í undanförnum leikjum 
liðsins. Martin gekk til liðs við Berl-
ínarliðið í sumar og segir að það hafi 
tekið hann nokkra leiki að aðlagast 
breyttu tempói og að komast inn 
í leikskipulag liðsins. Nú sé hann 
hins vegar kominn betur inn í hlut-
ina og njóti sín vel á vellinum.

„Það fer vel um okkur hérna í 
Berlín og það hefur verið vel tekið 
á móti okkur. Ég var að koma inn í 
þéttan kjarna af leikmönnum sem 
fóru alla leið í úrslitaeinvígið gegn 
Bayern síðasta vor og það tók mig 
smá tíma að komast inn í leikskipu-
lagið hjá liðinu. 

Ég hef verið að leika mest sem 
skotbakvörður og það hentar mér 
vel að þurfa ekki að stýra liðinu 
sem leikstjórnandi á meðan ég er 
að koma mér inn í hlutina og flæðið 
í liðinu," segir Martin í samtali við 
Fréttablaðið um fyrstu vikurnar hjá 
nýja liðinu.

„Mér hefur gengið betur og betur 
með hverjum leiknum og það er 
gott að finna það traust sem ég fæ 
frá þjálfaranum og liðsfélögum 
mínum. Við erum með afar reyndan 
þjálfara sem hefur þjálfað marga af 
bestu evrópsku leikmönnunum, til 
að mynda þá sem hafa komist alla 
leið í NBA  á undanförnum árum.

Mér finnst ég hafa bætt mig mjög 
í varnarleiknum undir handleiðslu 
hans og einnig tel ég að ég sé yfir-
vegaðri í sóknarleiknum,“ segir 
Martin sem var stigahæsti leik-
maður Alba Berlin með 17 stig  í 
sigri liðsins gegn Ulm í þýsku úrvals-
deildinni á laugardagskvöldið.

„Umgjörðin hér er alveg frábær og 
algerlega á pari við það sem gerist 
í NBA. Við erum með um það  bil 
10.000 áhorfendur á hverjum leik 

sem er algerlega geggjað. Við 
erum með lið sem getur klárlega 
farið alla leið í deildinni, en innan 
félagsins er tveggja ára plan um 
að gera harða atlögu að titlinum 
annað hvort næsta vor eða tímabilið 
þar á eftir. 

Við erum svo í fínni stöðu í Evr-
ópubikarnum, en mér fróðari menn 
segja  að sú keppni sé sérstaklega 

sterk í ár. Þar séu að spila leikmenn 
sem hafi spilað undanfarin ár í Evr-
ópudeildinni og hafi reynslu af 
NBA,“ segir Vesturbæingurinn um 
markmið liðsins á leiktíðinni.

„Það er ofboðslega gaman að vera 
kominn aftur í umhverfi þar sem 
árangurs er krafist og metnaður 
að berjast um þá titla sem í boði 
eru. Við eigum góða möguleika á að 
komast í Evrópudeildina á næsta 
tímabili, sem er stærsta sviðið í Evr-
ópukörfuboltanum, annað hvort 
með því að vinna deildina eða kom-
ast inn sem „wildcard“. 

Það er frábært að vera að máta 
sig reglulega við bestu leikmenn 
Evrópu og sjá hvar ég stend í saman-
burði við þá. Vonandi held ég áfram 
að spila jafn vel og ég hef gert und-
anfarið og held áfram að bæta leik 
minn,“ segir hann um framhaldið. 
hjorvaro@frettabladid.is   

Hef bætt mig í varnarleiknum hérna

Aron Einar Gunnarsson lék til sín taka í endurkomu sinni. NORDICPHOTOS/GETTY

KAPPAKSTUR Breska ökuþórnum 
Lewis Hamilton  sem keyrir fyrir 
Mercedes mistókst að tryggja 
sér  sinn fimmta heimsmeistara-
titil ökuþóra í kappakstrinum sem 
fram fór í Austin, Texas, í Bandaríkj-
unum í gær. Hamilton hefði þurfti 
að fá átta stigum meira en keppi-
nautur hans um heimsmeistara-
titilinn, Ferrari-maðurinn Sebastian 
Vettel, í þessum kappakstri til þess 
að tryggja sér titilinn.

Hamilton varð hins vegar í 
þriðja  sæti í kappakstrinum og 
Sebastian Vettel sæti neðar. Þar 
af leiðandi  getur Vettel enn náð 
Hamilton að stigum á listanum 
yfir stigahæstu ökuþóra keppnis-
tímabilsins þegar þrír kapp-
akstrar eru eftir. Hamilton var í 
forystu þegar eknir höfðu verið 38 
hringir og heimsmeistaratitillinn 
var innan seilingar.

Þá lenti hann í vandræðum með 
dekkin og það hægðist verulega á 
honum. Viðgerðarmenn Mercedes 
biðu of lengi  með að skipta um 
dekk og þegar hann kom úr dekkja-
skiptum hafði  Kimi Raikkonen, 
liðsfélagi Vettels hjá Ferrari, hrifsað 
forystuna af Hamilton. Raikkonen 
lét forystuna ekki af hendi og sá til 
þess að samherji hans á enn mögu-
leika á titlinum. Þetta  var fyrsti 
sigur Finnans í kappakstri síðan 
í mars árið 2013. Mercedes-
mönnum tókst  afar vel upp 
með fyrra viðgerðarhlé, en 
gerðu Hamilton afar erfitt 
fyrir með því seinna.   

H a m i l t o n  þ a r f 
því að bíða í viku 
í  viðbót eftir 
því að tryggja 
s é r  h e i m s -
meistaratitil-
inn, en næsti 
k a p p a k s t u r 
verður hald-
inn í Mexíkó 
u m  n æ s t u 

helgi .   Hamilton  getur   þar 
orðið þriðji ökuþórinn í sögu Form-
úlu 1 sem vinnur fimm heimsmeist-
aratitla. Áður hafði argentínska 
ökuþórnum  Juan Manuel Fangio 
sem einokaði keppnina fyrstu 
árin og goðsögninni 
Michael Schumac-
her tekist að gera 
það. Fangio vann 
f i m m  h e i m s -
meistaratitla á 
árunum 1951 til 
1957 og Schu-
m a c h e r 

vann sjö titla á sigursælum ferli 
sínum frá 1994 til 2004.

„Kimi Raikkonen stóð sig vel í 
þessum kappakstri og gerði engin 
mistök þegar mest á reyndi. Hann 
byrjaði kappaksturinn af miklum 
krafti og sigldi þessu fagmannlega 
í höfn í lokin. Max Verstappen stóð 
sig einnig mjög vel og hann var á 
betri dekkjum en ég undir lok kapp-
akstursins. Ég gerði allt sem ég gat 
til þess að komast fram úr þeim en 
allt kom fyrir ekki,“ sagði Hamilton 
í samtali við fjölmiðla eftir kapp-
aksturinn.

„Við gerðum vel í fyrra viðgerðar-
hléinu, en okkur urðu á mistök í því 
seinna. Ég reyndi að komast fram úr 

Verstappen og Raikkonen á loka-
sprettinum, en ég fann enga 

glufu til þess. Nú er bara að 
klára þetta um næstu helgi 
og tryggja mér heims-
meistaratitilinn þar. Ég 
hlakka mjög til þess að fá 
annan möguleika til þess 

að landa titlinum. – hó

Hamilton þarf að bíða í viku í viðbót

Martin Hermannsson hefur leikið vel fyrir þýska stórliðið Alba Berlin í undan-
förnum leikjum liðsins, en hann kom til félagsins í sumar. NORDICPHOTOS/GETTY

Ég hef verið að leika 

mest sem skotbak-

vörður hérna og það hentar 

mér vel að þurfa ekki að 

stýra liðinu á meðan ég er að 

koma mér inn i hlutina. 

Martin Hermannsson

Ég hlakka mjög til 

þess að fá annan 

möguleika til þess að landa 

heimsmeistaratitlinum um 

næstu helgi.  

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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5407.

Elskulegur sambýlismaður,  
faðir, tengdafaðir, afi og bróðir,

Úlfar Eysteinsson
Leiðhömrum 44, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 10. október. Útför 
hans verður gerð frá Hallgrímskirkju 

miðvikudaginn 24. október klukkan 15.

Ingibjörg Ólöf Magnúsdóttir
Stefán Úlfarsson Bjarklind Guðlaugsdóttir
Guðný Úlfarsdóttir Heimir Helgason
barnabörn, barnabarnabörn og systkini hins látna.

Dagskráin hófst með skrúð-
reið frá konunglegu 
hesthúsunum við Krist-
jánsborgarhöll klukkan 
11, gegnum miðborg 
Kaupmannahafnar að 

Norðurbryggju. Meðal annars var riðið 
um  Strikið að hluta til,“ segir Stefanía 
Kristín Bjarnadóttir,  viðskipta- og 
menningarfulltrúi íslenska sendiráðsins 
í Kaupmannahöfn, þegar hún lýsir hátíð 
Íslandshestasamtakanna í Danmörku 
sem fögnuðu fimmtíu ára afmæli sínu í 
gær í blíðskaparveðri. Um 2.500 manns 
mættu.

 „Í skrúðreiðinni voru fjörutíu hestar. 
Þá sat meðal annars fólk sem er útskrifað 
úr hestafræðum frá Hólum og úr sam-
bærilegum dönskum skóla. Það klædd-
ist mismunandi jökkum eftir því hvorum 
hópnum það tilheyrði, Hólafólk var 
í bláum jökkum og hinir í rauðum,“ 
lýsir  Stefanía.  „Reiðin tók um klukku-
tíma og það voru samstarfsráðherrar 
Danmerkur og Íslands sem leiddu hana, 
þau Eva Kjer Hansen og Sigurður Ingi 
Jóhannsson.“

En hvað tók svo við þegar á Norður-
bryggju var komið?   „Sendiráð Íslands 
er til húsa á Norðurbryggju og hér var 
fjölbreytt dagskrá um alla bryggju sem 
tengist íslenska hestinum og íslenskri 
menningu. Hafnarbræður og Dóttir, 
tveir af fimm kórum Íslendinga hér í 
Kaupmannahöfn, tóku á móti hópreið-
inni með söng. Þar hljómuðu lög eins og 
Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn.  Gest-
ir fengu að klappa hestunum, ráðherr-
arnir fluttu ræður  og Kristinn Hugason 
frá Sögusetri íslenska hestsins var með 
sýningu sem nefnist Uppruni kostanna 
og fjallar um sögu hrossaræktarinnar. 
Svo voru íslenskar veitingar bæði í sendi-
ráðinu og á Norðurbryggju,  kórarnir 
seldu íslenska kjötsúpu sem sló í gegn, 
nýsteiktar kleinur voru á borðum  og 

Matthías Finns Karlsson  bakaði 600 
pönnukökur á tveimur tímum, geri aðrir 
betur!“

Auk   þessa segir Stefanía sýningar 
hönnuða hafa verið á svæðinu og fjöl-
breyttan varning til sölu, einnig getraun 
með góðum vinningum, meðal annars 
gjafabréfum frá Icelandair. „Við vorum 
tilbúin að fara með hátíðahöldin inn en 
þau voru öll utan dyra af því veðrið var 
svo gott.“

Danir hafa gert fullveldisafmæli Íslands 

hátt undir höfði, að sögn Stefaníu. „Það 
er búið að vera mikið um hátíðahöld og 
viðburði sem tengjast Íslandi í skólum, 
bókasöfnum, listasöfnum og hvar sem er. 
Ég held að sendiráðið sé búið að taka þátt 
í og standa fyrir 54 menningarhátíðum 
á árinu. Hestamenn leituðu fyrir ári til 
sendiráðsins í fyrrahaust og spurðu hvort 
við værum til í að halda hátíð með þeim. 
Nú er hún afstaðin og tókst afar vel,“ segir 
hún ánægjuleg og bætir við: „Það er nú 
svo að hér í Danmörku fæðast fleiri folöld 
undan íslenska hestastofninum en þeim 
danska, íslenski hesturinn er svo vinsæll 
hér.“ gun@frettabladid.is

Afmælishátíð íslenska 
hestsins í Danmörku
Samtök eigenda íslenska hestsins í Danmörku héldu upp á fimmtíu ára afmæli sitt í gær í 
samvinnu við íslenska sendiráðið í Kaupmannahöfn og Íslandsstofu. Hátíðin var liður í 
dagskrá sendiráðsins í tilefni af 100 ára fullveldi Íslands og fór fram í blíðskaparveðri.

Hestamenn á reiðvellinum fyrir utan Kristjánsborgarhöll áður en lagt var af stað til Norðurbryggju. MYND/GUNNAR FREYR GUNNARSSON

Stefanía Kristín segir veðrið hafa leikið 
við hestafólk og aðra hátíðargesti.

Hafrún Hekla Sverrisdóttir, 13 ára dóttir 
Stefaníu, er ein þeirra sem stundar hesta-
mennsku í Danmörku. Hún fer til Dragör, 
sem er í um 10 kílómetra fjarlægð frá 
Kaupmannahöfn, til að sinna því sporti. 

Um Dansk Islandsheste-
forening
Fjöldi íslenskra hesta í Danmörku er 
um þrjátíu og sjö þúsund. Um það bil 
tíu þúsund félagsmenn stunda hesta-
mennsku á þeim í sextíu og sex hesta-
mannafélögum.

1253 Bærinn á Flugumýri í Skagafirði er brenndur meðan þar 
stendur yfir brúðkaupsveisla Halls Gissurarsonar og Ingibjargar 
Sturludóttur og farast þar 25 manns, meðal annars Hallur. Ingibjörg 
kemst lífs af, sem og Gissur jarl Þorvaldsson, faðir Halls, er skreið 
ofan í sýruker til að komast undan eldinum.

1576 Mikill hluti af Haarlem í Hollandi brann. 
Eldurinn hófst í brugghúsinu het Ankertje og 
læsti sig í næstu hús. Um 500 byggingar 
eyðilögðust.

1961 Bjarni Benediktsson er kosinn for-
maður Sjálfstæðisflokksins.

1976 Fyrsta breska pönkplatan kemur 
út í London, það er smáskífan New Rose 
með bresku hljómsveitinni The Damned-
London.

1985 Á Bíldudal falla fimm aurskriður úr fjallinu niður í þorpið, eftir 
mikla úrkomu undanfarna daga, og valda nokkrum skemmdum.

Merkisatburðir

Guðrún Gunnarsdóttir, söngkona gefur út plötu í dag 
sem nefnist Eilífa tungl. Hún segir róleg og falleg lög 
einkenna hana. „Söngljóð eru sett í fyrirrúm,“ segir hún 

og kveðst hafa fundið falleg ljóð sem hana langaði að syngja. 
„Ég hafði samband við Aðalstein Ásberg Sigurðsson og hann 
bjó til lög við þrjú ljóð, svo fann ég fleiri í sama anda.“ Um er 
að ræða íslensk lög og ljóð og fáein valin erlend lög með nýjum 
íslenskum textum.

Níu ár eru frá því síðasta sóló-
plata Guðrúnar kom út. Hún verður 
með útgáfutónleika í Salnum í 
Kópavogi á miðvikudaginn 24. 
október klukkan 20. Þar verður 
flutt efni af nýju plötunni og 
fleiri valin lög sem margir kannast 
við.

Með Guðrúnu verður einvala 
lið: Gunnar Gunnarsson, 
píanó og hljómborð, Ásgeir 
Ásgeirsson, gítar, Þorgrím-
ur Jónsson, kontrabassi, 
Þórdís Gerður Jónsdóttir 
selló, Hannes Friðbjarn-
arson trommur og slag-
verk og Sönghópurinn 
við Tjörnina. – gun

Róleg lög í öndvegi
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Háengi 2, íb 204 Selfossi

Íbúðin er laus við kaupsamning
Um er að ræða 68,9 fm íbúð á annari hæð ásamt 6,2 fm geymslu í 
kjallara að Háengi 2.  Íbúðin er eitt svefnherbergi, stofa, eldhús, baðher-
bergi og hol.  Parket er á gólfum í stofu, holi og eldhúsi en plastparket 
á herberginu.  Baðherbergið er flísalagt og þar er tengi fyrir þvottavél.  
Í eldhúsinu er upphafleg viðarinnrétting, tengi er fyrir uppþvottavél 
þar. Svalir eru til austurs og útgengt er á þær úr 
stofu.  Geymsla er í kjallara og þvottahús er á 
hæðinni sem íbúðin er á.
Ásett verð: 19.800.000

Hallgrímur Óskarsson, löggiltur fasteignasali

Sala fasteigna frá

Kjóabraut 2, 845 Flúðir

Nýlegur vandaður bústaður á lokuðu grónu svæði rétt við golfvöllinn á Flúðum. 
Bústaðurinn er á tveimur hæðum, steypt jarðhæð og timbur efri hæð. 
Bústaðurinn stendur í halla og frá honum er fallegt útsýni. V. 36 m.  

Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson lögg.fast. s: 824 9093. 
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Fljótsmörk 14 - Hveragerði

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali

Opið hús þriðjudaginn 23. okt. 2018 kl.17:30-18:00 
Fallegt 193,9fm parhús með bílskúr. Íbúðin er á tveimur hæðum og vel 
skipulögð. Á neðri hæð er anddyri, stór stofa, eldhús, þvottahús, snyrting og 
bílskúr. Á efrihæð er stór stofa/sjónvarsherbergi, tvö herb. og baðherbergi.  
Möguleiki að búa til tvö herbergi til viðbótar. Innréttingar og skápar úr eik. 
Vandað eikarparket á gólfum. Fallegur og gróinn garður. Suðurverönd og þar 
er gróðurhús. Góðir skjólveggir eru meðfram garðinum. Bílaplanið er  
hellulagt. Eignin er mjög vel staðsett, miðsvæðis í Hveragerði og stutt í 
grunnskóla, íþróttahús og sundlaug. Verð 59 millj.

OPIÐ HÚS
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IÐNAÐARHÚSNÆÐI Í MOSFELLSBÆ

Völuteigur 31 og 31a
Um er ræða tvö sjálfstæð iðnaðarhúsnæði 
á sameiginlegri 15.048 fm afgirtri lóð. Húsin 
eru samtals 4.701 fm. 

VÖLUTEIGUR 31 
Völuteigur 31 er 1.964,9 fm hús byggt árið 1985 og er límtréshús. Góð 
lofthæð er húsinu. Innkeyrsluhurðar eru á suðurgafli inní port. Húsið er 
nánast eitt opið rými með tengibyggingu sem möguleiki er að vera með 
skrifstofur í.

VÖLUTEIGUR 31A
Völuteigur 31a er 2.736,5 fm hús byggt árið 2007 og er byggt úr 
forsteyptum einingum. Húsið er góðu ástandi. Góð aðkoma er að 
húsinu þar sem gengið er inní sýningarsal/söluskrifstofur. Milliloft er 
að hluta í húsinu með skrifstofum, mötuneyti og starfsmannaaðstöðu. 
Aftan við þessi rými er svo stór vinnslusalur með mikilli lofthæð.

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM

VÖLUTEIGUR 31A

VÖLUTEIGUR 31

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

Orlofssjóður BHM (OBHM) óskar eftir að taka á leigu sumarhús eða íbúðir 

um land allt og annars staðar í Evrópu til að framleigja til sjóðfélaga sumarið 

2019. Húsnæðið þarf að vera í mjög góðu ástandi, fullbúið húsgögnum og 

öðrum viðeigandi húsbúnaði. Þar þarf jafnframt að vera pláss fyrir a.m.k. 6 

til 8 manns í gistingu. 

 

Áhugasamir húseigendur sendi tölvupóst með myndum af eigninni á 

obhm@bhm.is  

 

Gott væri að fram kæmu upplýsingar um staðsetningu, byggingarár, 

ástand, stærð, fjölda svefnplássa og hugmyndir um leiguverð. 

ÁTT ÞÚ ORLOFSHÚS SEM 
ÞÚ VILT LEIGJA? 



LÁRÉTT
1. höfuðfat 
5. mjaka 
6. skóli 
8. puðra 
10. samtök 
11. skaði 
12. ræða 
13. slagæð 
15. skipsflak 
17. auðjöfur

LÓÐRÉTT
1. vatnselgur 
2. mælieining 
3. vefnaðarvara 
4. afhending 
7. flakandi 
9. fasta stærð 
12. áhald 
14. er 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. hetta, 5. aka, 6. fg, 8. frussa, 10. sa, 11. 
tap, 12. tala, 13. ósæð, 15. rekald, 17. milli.
LÓÐRÉTT: 1. hafsjór, 2. ekra, 3. tau, 4. afsal, 7. 
gapandi, 9. staðal, 12. tæki, 14. sem, 16. ll.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Assajev átti leik gegn Gelfand í 
Klaipeda árið 1988.  

1...Bg4! 0-1. Meistaraflokkur 
alþjóðlega mótsins í Mön 
hófst í fyrradag. Þar tefla fimm 
íslenskir skákmenn. Fleiri ís-
lenskir skákmenn hafa þátttöku 
í öðrum flokkum sem hefjast 
í dag.   
www.skak.is:  Íslendingar á 
Mön.    

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.

Svartur á leik

2 9 8 5 6 3 1 7 4
4 1 5 7 2 9 8 3 6
6 7 3 8 4 1 5 9 2
5 2 1 9 7 4 6 8 3
3 8 4 6 1 5 7 2 9
7 6 9 2 3 8 4 5 1
8 4 2 1 9 7 3 6 5
9 3 7 4 5 6 2 1 8
1 5 6 3 8 2 9 4 7

3 7 8 9 1 5 4 2 6
9 4 6 2 3 8 7 5 1
1 2 5 4 6 7 8 3 9
7 5 2 1 8 3 9 6 4
8 9 4 5 2 6 1 7 3
6 1 3 7 4 9 2 8 5
2 3 1 6 7 4 5 9 8
4 6 9 8 5 2 3 1 7
5 8 7 3 9 1 6 4 2

4 6 8 2 3 9 5 7 1
9 5 7 8 1 4 2 3 6
1 2 3 6 5 7 8 9 4
2 4 1 9 6 3 7 8 5
3 8 6 7 4 5 9 1 2
7 9 5 1 8 2 4 6 3
6 7 4 3 2 8 1 5 9
5 1 9 4 7 6 3 2 8
8 3 2 5 9 1 6 4 7

7 8 3 4 9 5 2 1 6
6 9 2 7 3 1 5 8 4
1 4 5 2 6 8 3 7 9
2 6 8 5 1 9 4 3 7
3 7 1 6 2 4 8 9 5
4 5 9 3 8 7 1 6 2
8 3 4 9 7 2 6 5 1
5 1 7 8 4 6 9 2 3
9 2 6 1 5 3 7 4 8

7 1 5 8 2 9 6 4 3
8 4 6 5 7 3 2 9 1
3 2 9 4 6 1 5 7 8
1 9 7 3 4 5 8 2 6
2 3 8 9 1 6 7 5 4
5 6 4 7 8 2 1 3 9
6 5 2 1 3 4 9 8 7
9 7 3 6 5 8 4 1 2
4 8 1 2 9 7 3 6 5

9 7 5 1 3 4 6 8 2
6 8 3 5 2 9 7 1 4
2 1 4 6 7 8 9 3 5
5 4 8 7 6 1 3 2 9
1 6 2 8 9 3 4 5 7
7 3 9 2 4 5 8 6 1
8 2 7 4 5 6 1 9 3
4 9 1 3 8 2 5 7 6
3 5 6 9 1 7 2 4 8

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Mánudagur
Vestan 5-13, 
hvassast við 
suðurströnd-
ina og rigning 
eða slydda 
með köflum. 
Dregur úr 
úrkomu með 
deginum, 
yfirleitt þurrt 
í kvöld. Hiti 
1 til 8 stig, 
hlýjast syðst.

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík 
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Slæmar fréttir 
Pondus! Þú getur 

aldrei drukkið 
bjór aftur.

Djók. Ég ætlaði 
bara að athuga 
hvort þú værir 

með hjartaflökt.

Og?
Þú ert ekki með 

það. En ég tek eftir 
því að þú ert með 

órólega blöðru.

Því get 
ég lifað 

með.

Vietnam

Watergate

Mannréttindi

Írak

Innflytjendur

Jæja... 
tónlistin okkar 

var alla-
vega betri.

Við kunnum 
að ná í hana 

á internetinu.

Ég elska þessar möppur!
Þetta heldur öllum pappír-
unum frá skólanum góðum í 

vetur, Solla.
Hvað 
um 

mína?

Þín mun líta út eins og yfirgefinn rusla-
gámur í október.

Og lykta þannig 
líka.

Mér er alveg 
sama.

Efnavopn
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Lof mér að falla (ENG SUB) .................. 17:20

Mæri // Border (ENG SUB) ..................... 17:50

Bráðum verður bylting! .............. 18:00

Kler (Clergy) (POLISH W/WW ENG SUB) ........ 20:00

Mæri // Border (SWE: GRÄNS) .......... 20:00

National Theatre Live - Breska Þjóðleikhúsið

King Lear (ENGLISH-NO SUBTITLES) ..... 20:00

Mandy (ENGLISH-NO SUBTITLES) ..............22:10 

Útey 22. júlí ............................................ 22:30

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

VVVVVeeeerrrrkkkkkfffææææærrraaaa ager nnVeVerkkfæfærarallllaaglaageerriinnngerinnnnn
Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is

Verkfæri 

allaagggeealage ieri

KS216
VerðVerðmætaskápar

2.25t 52cm.m

16.995
frá 4.995

17.995

með áleggjunum frá Stjörnugrís

Eini íslenski framleiðandinn sem framleiðir 
eingöngu úr íslensku grísakjöti

Þú finnur áleggin frá Stjörnugrís í öllum betri matvöruverslunum um land allt.

Ein

www.svinvirkar.is

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

hvar@frettabladid.is

22. OKTÓBER 2018

Tónlist
Hvað?  Mánudjass á Húrra
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Tryggvagötu
Mánudjassinn á Húrra hefur síð-
ustu fjögur ár verið eitt vinsælasta 
djasskvöld Reykjavíkur. Hið æðis-
lega húsband Mánudjassins byrjar 
á að hita mannskapinn upp með 
nokkrum vel völdum slögurum, 
svo er opið fyrir gesti og gangandi 
að grípa í hljóðfæri og taka þátt í 
djamminu.

Viðburðir
Hvað?  Dumpling námskeið
Hvenær?  17.00
Hvar?  Salt eldhús, Þórunnartúni
Kunsang Tsering, kennari á þessu 
námskeiði, er frá Tíbet. Hann 
rekur hið vinsæla veitingahús 
Ramen Momo (stofnað 2014) 
í miðbæ Reykjavíkur. Þar gerir 
Kunsang snilldar góðar ramen-
súpur sem margir þekkja. Kunsang 
er líka snillingur í að gera gómsæta 
„dumplings“ og hefur nokkrum 
sinnum verið þátttakandi í við-
burðum eins og „pop upp veitinga-
húsi“ og hefur þar eldað „götumat“ 
sem hefur slegið í gegn. Á þessu 
námskeiði kennir hann að laga 
„dumplings“ frá grunni, allt frá því 
að gera deigið, hinar ýmsu fyll-
ingar og hvernig þeir eru eldaðir. 
Kunsang kennir ykkur líka hvernig 
á að gera gott kimchi.

Hvað?  Vetrarfrí | Víkingar og þrautir
Hvenær?  09.00
Hvar?  Landnámssýningin, Aðalstræti
Á Landnámssýningunni verður 
hægt að klæða sig upp í veglega 
víkingabúninga og smella af flottri 
mynd í vetrarfríinu. Einnig verða 
ýmsar þrautir fyrir börn á sýn-
ingunni sem gaman er að spreyta 
sig á, eins og ratleikur og spil. Á 
Landnámssýningunni er fjallað 
um landnám í Reykjavík og byggt 
á fornleifarannsóknum sem hafa 
farið fram í miðborginni. Í hliðar-
sal er fjölskylduvæna sýningin 
Dýrin – leyndardómur landnáms-
ins. Sýningin er opin alla daga 9.00 
– 18.00. Aðgangur á vetrarfrísdag-

skrána er ókeypis fyrir fullorðna í 
fylgd með börnum.

Hvað?  Miami Open Ping Pong Tourna-
ment
Hvenær?  20.00
Hvar?  Miami, Hverfisgötu
Borðtennisborð á Miami. Eftir 
þessa keppni stendur einn sigur-
vegari sem getur montað sig alveg 
fram á næsta mánudag.

Hvað?  Vetrarfrí | Myndaþraut
Hvenær?  10.00
Hvar?  Ljósmyndasafn Reykjavíkur, 
Tryggvagötu
Í vetrarfríinu dagana 18.-22. okt. 
verður hægt að skoða nýja sýningu 
Ljósmyndasafnsins sem heitir Fjöl-
skyldumyndir og fara í skemmti-
legan þrautaleik um sýninguna. 
Dísæt verðlaun í boði fyrir góðan 
árangur! Á sýningunni Fjölskyldu-
myndir er að finna ljósmyndir 
Guðbjarts Ásgeirssonar og Her-
dísar Guðmundsdóttur og afkom-
enda þeirra. Í Skotinu er sýningin 
EMILIE með ljósmyndaseríu eftir 
Emilie Dalum. Safnið er opið: 18. 
okt. 10-18, 19. okt. 11-18, 20-21.
okt. 13-17. Aðgangur á vetrarfrís-
dagskrána er ókeypis fyrir full-
orðna í fylgd með börnum.

Hvað?  Border (Gräns) (Mæri)

Hvenær?  17.50
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Mæri vann Un Certain Regard 
flokkinn á Cannes og er frum-
legasta og skemmtilegasta myndin 
sem þú munt sjá í ár! Yfirnáttúru-
legur hryllingur í bland við róman-
tík og Nordic Noir eftir höfundana 
Ali Abbasi og Isabella Eklöf, John 
Lindquist (sem þekktust eru fyrir 
vampírumyndina Let the Right 
One In)!

Hvað?  Tár úr steini // Jón Leifs
Hvenær?  15.00
Hvar?  Listaháskóli Íslands, Þverholti
Sýning á kvikmyndinni Tár úr 
steini (1995) í leikstjórn Hilmars 
Oddssonar. Hilmar Oddsson og 
Hjálmar H. Ragnarsson, tónskáld 
og einn handritshöfunda, bregða 
ljósi á efnistök og ferlið að baki 

kvikmyndinni og bjóða upp á 
umræður með þátttöku gesta.

Hvað?  Galdra-Manga
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bókabúð Máls og menningar, 
Laugavegi
Föstudagskvöldið 19. október 
kynnir finnski verðlaunahöf-
undurinn Tapio Koivukari nýja 
bók sína í útgáfuhófi í Bókabúð 
Máls og menningar í Reykjavík. 
Samkoman hefst klukkan 20.

Hvað?  Lér konungur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Hér er um að ræða sígilt leikverk 

úr smiðju Shakespeare, sem tæpir 
á brestum í manninum sem geta 
afskræmt mannlega hegðun og 
hæfileika. Uppfærslan skartar 
hinum stórkostlega leikara Ian 
McKellen sem hefur unnið enn 
einn leiksigurinn að mati gagn-
rýnenda.

Hvað?  Ljónið & Rotturnar - Tvöfalt 
útgáfuhóf
Hvenær?  17.00
Hvar?  Loft, Bankastræti
Velkomin í sameiginlegt útgáfuhóf 
Hildar Knútsdóttur og Ragnheiðar 
Eyjólfsdóttur á Lofti 22. október 
kl. 17.00. Tilefnið að þessu sinni er 
ný bók Hildar, Ljónið, og ný bók 
Ragnheiðar, Rotturnar.

Hvað?  Haustfrí | Bingó og brandarar
Hvenær?  11.00
Hvar?  Borgarbókasafnið Kringlunni
Láttu þér ekki leiðast í haustfríinu! 
Komdu og láttu reyna á heppnina í 
bingóbrandarafjöri á bókasafninu! 
Spilaðar verða nokkrar umferðir. 
Spjaldið kostar ekkert og flottir 
vinningar fyrir heppna!

Hvað?  Fléttubönd - Ný spennusaga
Hvenær?  17.00
Hvar?  Eymundsson, Austurstræti
Samfögnum Stefáni Sturlu. Hann 
sendir frá sér Fléttubönd, framhald 
af Fuglaskoðaranum sem kom út 
í fyrra.

Myndin Tár úr steini um Jón Leifs 
verður sýnd í Listaháskólanum og 
umræður eftir á með leikstjóra.

Í Salt eldhúsi fer fram dumplings námskeið í dag. 
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Mánudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS
STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

UM LAND ALLT

Frábærir mannlífsþættir þar sem Kristján Már Unnarsson heimsækir 
samfélög vítt og breitt um landið og 

KL. 19:25

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Magnað
mánudagskvöld

þar sem Kristján Már Unnarsson heimsækir 
m landið og 

stod2.is

ð
skvöld

THE DEUCE

klámiðnaðarins í New York á 

KL. 22:20

MANIFEST

klukkutíma ókyrrð töldu aðstandendur þeirra þá af þar sem það fannst 

KL. 20:50

©2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

MAGNUM P.I.

sem grín og hasar eru í fyrirrúmi 
enda byggðir á samnefndum 
spæjaraþáttum sem slógu rækilega 

KL. 21:40

GRAND DESIGNS

Töff og framúrstefnulegir hönnunarþættir þar sem fylgst er með 
KL. 20:00

Ný
þáttaröð

07.00 The Simpsons 
07.25 Strákarnir 
07.55 The Mindy Project 
08.15 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Grand Designs 
10.30 Project Runway 
11.15 Gulli byggir 
11.40 Sendiráð Íslands 
12.10 Óupplýst lögreglumál 
12.35 Nágrannar 
13.00 The X Factor UK 
14.25 The X Factor UK 
15.10 The X Factor UK 
16.35 Friends 
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 
19.20 Fréttayfirlit og veður 
19.25 Um land allt 
20.00 Grand Designs
20.50 Manifest  Dular-
fullir spennuþættir í leikstjórn 
Óskarsverðlaunahafans Roberts 
Zemeckis. Flug 828 frá Montego 
flugfélaginu í Bandaríkjunum 
lendir eftir óvenju mikla ókyrrð 
í lofti. Á meðan farþegarnir upp-
lifðu aðeins nokkurra klukkutíma 
ókyrrð töldu aðstandendur þeirra 
þá af þar sem það fannst hvorki 
tangur né tetur af flugvélinni í 
fimm ár. Í kjölfarið fara enn dular-
fyllri atburðir að eiga sér stað.
21.35 Magnum P.I  Skemmti-
legir framhaldsþættir þar sem 
grín og hasar eru í fyrirrúmi 
enda byggðir á samnefndum 
spæjaraþáttum sem slógu ræki-
lega í gegn á níunda áratugnum. 
Thomas Magnum er fyrrverandi 
sér sveitar maður í bandaríska 
sjóhernum sem hefur sérhæft sig 
í öryggisgæslu og vinnur nú sem 
einkaspæjari á Hawaii. 
22.20 The Deuce 
23.20 60 Minutes 
00.05 Cardinal 
00.50 Better Call Saul 
01.40 The Art Of More
02.25 Peaky Blinders 
03.25 Peaky Blinders 
04.25 The Tunnel 
05.15 The Tunnel 
06.05 Bones

18.55 Anger Management 
19.20 Curb Your Enthusiasm 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Who Do You Think You Are? 
21.50 Famous In love 
22.35 Tsunami: The Aftermath 
00.55 Flash 
01.45 The Originals 
02.30 Supernatural 
03.15 Stelpurnar 
03.40 Tónlist

11.05 Dear Eleanor 
12.35 Moneyball 
14.45 Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind 
16.30 Dear Eleanor 
18.00 Moneyball 
20.10 Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind
22.00 Life  Spennutryllir frá 2017 
með Jake Gyllenhaal, Rebeccu 
Ferguson og Ryan Reynolds. Sex 
manna áhöfn alþjóðlegrar geim-
stöðvar tekur á móti könnunarfari 
sem sent var til sýnatöku á Mars og 
uppgötvar að í sýnunum er að finna 
nýtt lífsform og um leið fyrsta lífið 
sem menn finna utan Jarðar. 
23.40 The Mountain Between Us 
01.35 Nasty Baby 
03.15 Life

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2009-2010 
14.00 Úr Gullkistu RÚV: 89 á 
stöðinni 
14.20 Úr Gullkistu RÚV: Örkin 
14.50 Kaupmannahöfn - höfuð-
borg Íslands 
15.10 Úr Gullkistu RÚV: Út og 
suður 
15.35 Úr Gullkistu RÚV: Af 
fingrum fram 
16.15 Ljósmyndari ársins 
16.45 Silfrið 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Klaufabárðarnir 
18.08 Veistu hvað ég elska þig 
mikið? 
18.19 Millý spyr 
18.26 Ronja ræningjadóttir 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Saga Danmerkur - Stjórnar-
skráin, valdið og alþýðan 
21.00 Brestir 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Í saumana á Shakespeare - 
Joseph Fiennes 
23.15 Ditte & Louise 
23.45 Kastljós 
00.00 Menningin 
00.10 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil 
08.45 The Tonight Show 
09.30 The Late Late Show 
10.15 Síminn + Spotify 
12.05 Everybody Loves Raymond 
12.25 King of Queens 
12.45 How I Met Your Mother 
13.10 Dr. Phil 
13.55 90210 
14.40 9JKL 
15.05 Black-ish 
15.30 Will & Grace 
15.50 Smakk í Japan 
16.25 Everybody Loves Raymond 
16.45 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 Condor 
22.40 The Affair 
23.40 The Tonight Show 
01.10 CSI 
01.55 Instinct 
02.40 FBI 
03.30 Star 
04.15 I'm Dying Up Here 
05.05 Síminn + Spotify

09.00 Golfing World 
09.50 Buick LPGA Shanghai 
14.50 The CJ Cup @ Nine Bridges 
18.50 PGA Highlights  
19.45 Buick LPGA Shanghai

07.00 Messan 
08.00 Rayo Vallecano - Getafe 
09.40 Chicago Bears - New Eng-
land Patriots 
12.00 LA Chargers - Tennessee 
Titans 
14.20 Fram - Grótta 
15.35 West Ham - Tottenham 
17.15 Bournemouth - Southamp-
ton 
18.55 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
19.20 Stjarnan - Valur 
21.00 Football League Show 
21.30 Spænsku mörkin 
22.00 Sampdoria - Sassuolo

09.00 Chelsea - Manchester 
United 
10.40 Huddersfield - Liverpool 
12.20 Manchester City - Burnley 
14.00 Messan 
15.00 Real Madrid - Levante 
16.40 Barcelona - Sevilla 
18.20 Spænsku mörkin 
18.50 Arsenal - Leicester 
21.05 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
21.30 Seinni bylgjan 
23.00 Real Sociedad - Girona

07.00 Strumparnir 
07.25 Ævintýraferðin 
07.37 Hvellur keppnisbíll 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Stóri og litli 
08.13 Tindur 
08.23 K3 
08.34 Mæja býfluga 
08.46 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
10.55 Lalli 
11.00 Strumparnir 
11.25 Ævintýraferðin 
11.37 Hvellur keppnisbíll 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Stóri og Litli 
12.13 Tindur 
12.23 K3 
12.34 Mæja býfluga 
12.46 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
14.55 Lalli 
15.00 Strumparnir 
15.25 Ævintýraferðin 
15.37 Hvellur keppnisbíll 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Stóri og Litli 
16.13 Tindur 
16.23 K3 
16.34 Mæja býfluga 
16.46 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
18.55 Lalli 
19.00 Lína Langsokkur

Mörgæsirnar frá Madagaskar, 
09.24,  13.24 og 17.24
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Kynntu þér Opel Karl á opel.is/karl eða í
sýningarsölum okkar í Reykjavík og Reykjanesbæ 

Sýningarsalir
Krókháls 9,  Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16
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Opel Karl Enjoy
Verð: 2.190.000 kr.

Tilboðsverð, sjálfskiptur:

1.990.000 kr.

 Opel Karl er afburðaknár 
5 dyra bíll með öllu tilheyrandi.

FÁÐU ÞÉR 
SJÁLFSKIPTAN KARL

Hagkvæmur Opel Karl

Þýsk gæði á ótrúlegu verði!

Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun



Frægir á ferð    
       og flugi

Elton John 
spilaði í Mad-
ison Square 
Garden. 
Ótrúlegur 
listamaður. 

Stórstjörnur Hollywood og hinir konung-
bornu frá Englandi hafa verið á þeytingi 
þessa helgina. Sumir voru á leið í flug, aðrir á 
leið út á lífið og enn aðrir í opinberum heim-
sóknum. Getty ljósmyndarar sofa aldrei 
og eru ávallt tilbúnir að smella af.

Hótelerfinginn 
Nicky Hilton var í 
Soho hverfinu  
í New York. 

Hjónakornin 

Leslie Mann og Judd 

Apatow fóru í gala-

boð í Beverly Hills.

Rokkarinn 
Marilyn Manson 
stígur út úr bíl. 

Hin stórkostlega 
Jennifer Tilly fór 
í partý. 

Katie Holmes 
birtist heims-
byggðinni 
á föstudag 
í þessum 
púðluhunda 
fötum sem 
fá misjafna 
dóma. 

Leikkonan Jennifer Garner 

kom skömmu á eftir Serkis 

á flugvöllinn í Los Angeles. 

Gollum sjálfur, Andy Serkis, var á leiðinni í flug í Los Angeles. 

Sjálf Buffy 
vampírubani, 
Sarah Michelle 
Gellar, naut 
ferska loftsins 
í New York. 

Sönkonan Rita Ora 
kemur úr Bodyism Gym 
ræktinni í London. 

Sjálf Madonna sést 

yfirgefa Chiltern 

Firehouse í London. 

Harry Prins og Meghan hafa verið í Ástralíu. Þó þetta minni á Wim Hof senu á Íslandi þá er þetta gert í 33 stiga hita á Bondy ströndinni. 
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SÓTSVARTUR GAMANLEIKUR
eftir Guðmund Brynjólfsson

Takmarkaður sýningafjöldi Miðasala á tix.is

SVARTLYNG
GRAL KYNNIR

„Svartlyng er ein af þessum sýningum sem 
okkur bráðvantar“ HA. RÚV Menning

„Súrrealísk kómík brotin upp með nístandi 
ádeilu.“ SJ. Frbl.

„Óborganlega fyndið og súrrealískt.“ 
HA. RÚV Menning

„Rammpólitískt ádeiluverk sem virkar“ 
ÞT. Mbl.

„Leikhópurinn allur fer á kostum“ 
HA. RÚV Menning

ÞT. Mbl. SJ. Frbl.

„Mikið sjónarspil og hressileg ádeila“ 
KHP. Hugrás

„Fariði bara í leikhús... og sjáið 
þetta“ HA. RÚV Menning



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar 
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir 
heida@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Satin stripe dúnkoddi. Tvöfalt lag. 500 gr. 

Moskus dúnn og smáfiður. Stærð: 50x70 cm.

SATIN STRIPE
koddi

Fullt verð: 9.900 kr.

Aðeins 7.920 kr.

20%
URAFSLÁAFSLÁTTTTUU

sAfmæælislisliss

DORMA KODDI
mjúkur

DORMA KODDI
stífur

Þægilegur Quilts of Denmark dúnkoddi.

Stærð: 50x70cm. 30% andadúnn. 

70% smáfiður. 600g.

Þægilegur Quilts of Denmark dúnkoddi. 

Stærð: 50x70cm. 15% andadúnn. 

85% smáfiður. 800g. 

Fullt verð: 7.900 k0 k0 k0 kr.

Aðeins 5.530 kr.

Fullt verð: 6.400000000 kr00 .

Aðeins 4.480 kr.

di. 

30%
AFSLÁTFSLÁTAFS TUR

AfmælisAfmælAfmælisis

i. 

30%
AFSLÁTFSLÁTAFSLÁ TURTURTU

Afmælis

Aðeins 29.994 kr.

LINN
hæginda-
stóll

Mjúkt sléttflauel og svartir 

fætur. Turkis blár, bleikur, 

dökkblár, ljósgrár og

ryðrauður.

Fullt verð: 49.900 kr.

40%
URAFSLÁTTURRRR

iAfmæliiiiiss

www.dorma.is
V E F VF E R S LE R U NUV E F VF E R S LE R U N

ALLTAF 
OPIN

Dorma á afmæli 
og þá er veisla

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til föst. kl. 10–18 (Holtagörðum)
Mán. til föst. kl. 11–18:30 (Smáratorgi)
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

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

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

MISTRAL HOME – ÓTRÚLEGT ÚRVAL
Rúmfötin frá Mistral home eru úr bómullarsatíni, með vönduðum rennilás. Rúmfötin  

eru úr 300 gsm bómullarþræði sem tryggir frábæra endingu, viðkomu og mýkt.

DORMA LUX
heit dúnsæng
Dásamleg, heit dúnsæng frá Quilts of Denmark. 

Stærð: 140×200 cm. 800 g. 90% hreinn andadúnn. 10% smáfiður. Má þvo á

60°c en það er hitastig sem rykmaurar þola ekki – því er gott að nota sæng

sem þolir þennan þvottahita ef um rykofnæmi er að ræða.

Fullt verð: 27.900 kr.

Aðeins 19.530 kr.

30%
AFSAFSAFSLÁTLÁTÁTLÁTTURT

AfAfAfAfmæmæmæmælilis

Mistral Home sængurföt 

Fullt verð: 8.900 kr.

AFMÆLISVERÐ*
aðeins  6.900 kr.

Verð miðað við 140 x 200 cm.  Mynd sýnir tvöfalda sæng. 

Það er mikið spurt um 
fræðslu, sérstaklega frá 
unga fólkinu, allt niður 
í grunnskóla og við 
höfum verið að halda 
erindi víðsvegar og þar 

á meðal í framhaldsskólum á Íslandi. 
Þar segjum við okkar sögu, gefum 
öllum armband og segjum lítillega 
frá verkefnum okkar ,“ segir Andrea 
Ýr Arnarsdóttir hjá Minningarsjóði 
Einars Darra en í gær hófst sala á 
fatnaði þar sem allur ágóði rennur 
í sjóðinn. Una Hlín Kristjánsdóttir 
hjá DUTY hannaði flíkurnar.

Minningarsjóðurinn byrjaði að 
selja armbönd í júní aðeins nokkr-
um vikum eftir að Einar Darri lést 
og var það vitundarvakning að sögn 
Andreu til að vekja athygli á þeim 
faraldri sem hér geisar hvað varðar 
lyfsseðilsskyld lyf. „Þetta er auðvitað 
heimsfaraldur en ástandið er orðið 
mjög slæmt á mjög stuttum tíma á 
Íslandi. Við vildum gefa armböndin 
til að vekja athygli og skapa umræðu 
í samfélaginu.“

Hún segir að svo víðáttumikil 
fræðsla, eins og þau vilja setja í 
framkvæmd í grunnskólum Íslands, 
krefjist fjármagns en minningar-
sjóður Einars Darra vill geta kostað 
um helming af kostnaði. Til að það 
gangi eftir þá vonist hún að sem 
flestir geti lagt þeim lið. Fötin séu 
á viðráðanlegu verði en gæðin séu 
virkilega góð. „Það er lógó framan á 
vörunum en það er einnig hægt að 
fá vissar flíkur án lógós. Inni í stöf-
unum er bleikur himinn en bleikur 
var uppáhaldsliturinn hans Einars 
Darra og hann er jú uppi á himnum. 
Margt smátt gerir eitt stórt og ef 
maður nær að bjarga einum ein-
staklingi þá er þetta þess virði.“ 
benediktboas@frettabladid.is

Ástandið mjög slæmt á 
Íslandi á stuttum tíma
Í gær hófst sala á fatalínu Minningarsjóðs Einars Darra en allur 
ágóðinn fer í minningarsjóðinn. Fjölmörg verkefni eru í vinnslu og 
vilja aðstandendur komast með forvarnir inn í grunnskólana.

Módelin 
Raffa Ello, 
Bjarki Aron 
og Magnea 
Rós í nýju 
fötunum. 
MYNDIR/ÁSTA 
KRISTJÁNS-
DÓTTIR

Fjöldi ungmenna hefur látist vegna lyfja á síðustu átján mánuðum en 61 dauðsfall er rakið til lyfseðilsskyldra lyfja.

61 dauðsfall
Í tilkynningu frá Minningarsjóðn-
um kemur fram að samkvæmt 
upplýsingum Ólafs B. Einars-
sonar, verkefnastjóra lyfjamála hjá 
embætti landlæknis, höfðu fram 
í miðjan júní 29 dauðsföll komið 
til rannsóknar hjá þeim þar sem 
grunur lék á að lyf hafi komið við 
sögu. Árið 2017 var heildarfjöldi 
slíkra dauðsfalla 32.

Einar Darri Óskarsson, 18 ára 
drengur í blóma lífsins, varð bráð-
kvaddur á heimili sínu þann 25. 
maí síðastliðinn vegna lyfjaeitrun-
ar. Fjölskylda og vinir Einars Darra 
stofnuðu minningarsjóð í nafni 
hans sem ætlaður er fyrir ung-
menni í fíknivanda. Ákveðið var 
af forsvarsmönnum sjóðsins, að 

byrja á því að einblína á forvarnir 
og varpa ljósi á þann allsherjar 
vanda sem misnotkun á lyfjum 
er hér á landi og þá sérstaklega á 
meðal ungmenna, allt niður í nem-
endur í grunnskóla.

Læknar, lögreglumenn, starfs-
menn bráðamóttökunnar, starfs-
menn Landlæknisembættisins, 
útfararstofa, sjúkraflutningamenn, 
SÁÁ og aðrir sem þekkja til málsins 
hafa tekið undir áhyggjur sjóðsins 
og þekkja það af eigin raun í 
störfum sínum.

Til að styrkja sjóðinn:
Kennitala: 510718-1510
Reikningsnúmer: 552-14-405040

Andrea Ýr  
Arnarsdóttir.
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Opnunartími í Bónus:

Bónus Smáratorgi: 21. október  

Ýmislegt fyrir minna en

100kr. í Bónus

Maískorn 

300 g

95
kr. 300 g

Kjúklingabaunir, 400 g
Nýrnabaunir, 400 g

95
kr. 400 g

ES Trönuberjasafi, 1 l
ES Mangósafi, 1 l

95
kr. 1 l

ES Súkkulaði

4 teg., 90 g ES Orkudrykkur

500 ml

95
kr. 90 g

ES Sykur 

1 kg

95
kr. 1 kg

ES Hveiti

1 kg

95
kr. 1 kg

95
kr. 500 g

ES Haframjöl 

500 g

500 ml

ES Steiktur Laukur

200 g

95
kr. 200 g

95
kr. 500 ml



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 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.

Láru G. 
Sigurðardóttur

BAKÞANKAR

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega umfjöllun um 
málefni líðandi stundar.

Á meðan við brunuðum hálfan 
Flórídaskaga til að ná flugi 
fann ég tilfinningu í mag-

anum sem vakti mig til umhugs-
unar. Vikuna áður höfðum við 
siglt á skemmtiferðaskipi þar sem 
bornar voru fram allsnægtir af mat 
frá morgni til kvölds. Lífið hafði 
snúist um að kitla bragðlaukana.

Hungurverkirnir í bílnum gáfu 
mér hálfgert samviskubit yfir öllu 
matarsukkinu á bátnum. Sam-
viskubit yfir að hafa tekið þátt í 
matarbruðlinu á sama tíma og 
fæðunni er misskipt meðal jarðar-
búa. Sums staðar í heiminum deyja 
börn enn úr vannæringu.

Það eru svona aðstæður sem fá 
mann til að endurskoða viðhorf 
sín og gildi. Hingað til hef ég alltaf 
verið hálfsmeyk við hungur og 
er venjulega ofhlaðin nesti, sem 
endar ósjaldan í ruslatunnunni. 
En hvaðan kemur þessi ótti við 
hungur? Genin okkar eru enn lituð 
af fyrri tímum þegar fólk nagaði 
skósóla til að slá á hungrið og 
drýgði matinn svo hann dugði út 
veturinn. Hungursneyðir komu 
upp reglulega eftir styrjaldir, nátt-
úruhamfarir og uppskerubrest. 
Getur verið að samband okkar við 
mat sé mótað af því að vera alltaf 
á varðbergi gagnvart yfirvofandi 
matarskorti? Að okkur líði best að 
hafa nóg af mat innan seilingar – til 
að tryggja að við lifum af næstu 
hungursneyð.

Í allsnægtaheimi má segja að 
hungurverkir séu lúxusverkir. 
Við erum ekki að fara deyja úr 
sulti þótt við höfum ekki borðað 
neitt síðustu tvo tímana! Fyrir 
nútímamanninn er allt í lagi að 
vera stundum svangur og það sem 
meira er, það getur verið meinhollt. 
Rannsóknir benda til þess að við 
getum hægt á öldrun og bætt heilsu 
með því að borða minna, t.d. dregið 
úr líkum á sykursýki og hjartasjúk-
dómum – svo lengi sem við erum 
ekki vannærð.

Lúxusverkir


