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NUTCRACKER hnotubrjótur. H188 cm.

99.900 kr.

188 cm
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AGNES jólatré. LED. H8,3 cm.
2.995 kr.

EDELMAN jólakrans. 25 LED ljós. Ø45 cm.
3.995 kr.

JANANET hvítt jój latré úr kererramiamiamiamik með LED ljjósiósiósió .
H8,8,6 c6 cm. mm 1.9999999555 5 kr.
H111 cmcm. 22.495 kr.
H14 cm. 2.995 kr.

JANANANETETE  hvíttttt húh s úr keramikii  með LED ED ljóljósi.si. 
HH8 H8H cm. 1.995 555 kr.
H1111 cm. 2.4999995555 kr.

BOLETTE sería, gull og silfurlituð.
20 kúlur. 2,85 m snúra. 3.995 kr.

CLARA könglar. LED ljós. Ø8 x 10 cm.
Gengur fyrir rafhlöðum. 2.995 kr.

CLOUDY IO sería. 20 hvítar glerkúlur 190 cm snúra. 
Gengur fyrir rafhlöðum. 3.995 kr.

TRIR LLELLE seríarí . Genggur uu fyrir rafhlöðum. MMMMeð eðe tímtímtímtímastilli.
20 20 LEDLE ljós. 995 5 kr. 40 LED ljós.s  11.1.1 695 555 krkkk .
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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guð-
mundur Stein-
grímsson skrifar 
um kollsteypuna 
og íslenskan veru-
leika. 11 

öflugur liðstyrkur

STJÓRNMÁL Ósætti innan raða Pírata 
verður rætt á fundi flokksins í kvöld. 
Eineltisáætlun og áætlun um við-
brögð vegna kynferðislegrar áreitni 
verða ræddar og kosið um þær. 
Nokkrir hafa hætt í flokknum undan-
farið og segja innra starf hans gróðrar-
stíu eineltis og slæmra samskipta.

„Það er fólk sem hefur liðið illa 
innan flokksins og það hefur ekki 
verið tekist á við það. Það er stórt 
vandamál sem þarf að takast á við,“ 
segir Dóra Björt Guðjónsdóttir, odd-
viti Pírata í borgarstjórn Reykjavíkur.

Fyrrverandi formaður fram-
kvæmdaráðs Pírata, Sindri Viborg, 
hefur sakað félaga sína um einelti í 
sinn garð og Atli Fanndal kosninga-
stjóri segir flokkinn hafa formgert og 
styrkt einelti í flokknum.

Björn Leví Gunnarsson, þingmaður 
Pírata, telur þetta klassískt dæmi um 
það þegar fólki lendi saman og sé ekki 
sammála um hlutina. Hann dregur í 
efa að um einelti sé að ræða. „Ég veit 
ekki hvort það sé innistæða fyrir svo 
stórum orðum,“ segir Björn Leví. 
„Fólk í fjölskyldum rífst, af hverju 
ætti það svo sem að vera óvanalegt 
að fólk í stjórnmálasamtökum rífist? 
Við erum hins vegar ekki komin með 
lausn á því þegar upp koma vanda-
mál innan flokksins.“

Dóra Björt segir þetta hins vegar 

vanda sem þurfi að leysa. „Ég auð-
vitað horfi í eigin barm, hvort ég 
hefði getað gert meira til að koma í 
veg fyrir að þessi staða hefði komið 
upp og vil biðja það fólk afsökunar 
sem ég hefði getað stutt betur. Þetta 
er að einhverju leyti afleiðing þess 
flata strúktúrs sem við erum með 
þar sem ábyrgðin á því hver eigi að 
taka á svona málum er á reiki,“ segir 
Dóra Björt. „Við sem flokkur virðumst 
reyna að setja upp ný kerfi og ferli í 
staðinn fyrir að tala bara saman og 
leysa vandann.“ – sa

Úrsagnir og illdeilur innan raða Pírata
Píratar munu koma sam-
an til fundar í kvöld til 
að ræða samskipti innan 
flokksins. Flokkurinn 
hefur logað í illdeilum 
síðustu vikurnar og fólk 
sagt sig úr honum vegna 
eineltis. Borgarfulltrúi 
lítur í eigin barm.

Vladimir Ashkenazy stýrði Sinfóníuhljómsveit Íslands af sinni alkunnu snilld þegar sveitin lék fyrir fullum sal í Kawasaki í Japan. Sinfónían er nú á tónleikaferð um Japan og spilar á alls tólf 
tónleikum. Viðtökurnar hafa verið með eindæmum góðar og er þegar uppselt á nær alla tónleika sveitarinnar enda nýtur Ashkenazy mikilla vinsælda í Japan. MYND/MARGRÉT RAGNARSDÓTTIR

STJÓRNSÝSLA Filip Ragnar Dusans-
son Glisic nýtur ekki sömu réttinda 
og önnur börn sem fædd eru hér á 
Íslandi. Ástæða þess er að foreldrar 
hans eru með dvalarleyfi sem náms-
menn.

Filip Ragnari hefur verið synjað 
um dvalarleyfi hér á landi. Útlend-
ingastofnun getur hins vegar ekki 
vísað honum úr landi vegna reglna 
um að börnum sem fædd er hér verði 
ekki vísað annað. – sa / sjá síðu 4

Föst með eins 
árs son án leyfis

Ég vil biðja það fólk 

afsökunar sem ég 

hefði getað stutt betur.

Dóra Björt Guðjónsdóttir, oddviti 
Pírata í borgarstjórn Reykjavíkur

Við ætlum að kæra 

málið og vonum að 

þau snúi þessari 

ákvörðun.

Isidora Glisic, 
móðir Filips 
Ragnars

SPORT Leikgleðin hvarf hjá Ólafíu 
Þórunni vegna ofþreytu. 18

TÍMAMÓT Nour Natan hefur 
flatt pítsudeig í 20 ár og er ekki 
orðinn leiður á því. 20

LÍFIÐ Haustrunk er kominn á 
næsta krana með tilheyrandi 
lögfræðidrama. 30
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Veður

Vestlæg eða breytileg átt, 3-10 og 
víða dálítil él vestan til. Lægir og 
birtir til er líður á daginn, austan 
5-10 og stöku él syðst í kvöld. 
Frost víða 0 til 5 stig, en sums 
staðar frostlaust við ströndina.
SJÁ SÍÐU 22

Veður Öfugum megin við hafnarmunnann

Norska sementsflutningaskipið Fjordvik bíður átekta meðan unnið er að því að fá nógu öflugar dælur til að koma olíu af því. Mannbjörg varð þegar 
áhöfn þyrlu Landhelgisgæslunnar náði skipverjum af strandstað í vonskuveðri aðfaranótt laugardags. Sigmaður gæslunnar rifbeinsbrotnaði strax í 
upphafi en var síðasti maður frá borði. Hvað verður um skipið kemur í ljós eftir að búið verður að dæla olíunni úr því.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

í Fríkirkjunni í Reykjavíkí F ík k íí R k íkkFFF kkk

Helg eru jól
Jólatónleikar til styrktar Kvenlækningadeild 21A, 

fimmtudaginn 6. desember kl. 12

Flytjendur: 

Valgerður Guðnadóttir, sópran  |  Nathalía Druzin Halldórsdóttir, mezzosópran

Lilja Eggertsdóttir, píanóleikari og stjórnandi  |  Kvennakórinn Concordia

Hljómsveit:

Lilja Eggertsdóttir, píanó  |  Pamela De Sensi, þverflauta  |  Chrissie Guðmundsdóttir, fiðla

Íris Dögg Gísladóttir, fiðla  |  Vigdís Másdóttir, fiðla  |  Þórdís Gerður Jónsdóttir, selló 

Þorgrímur Jónsson, kontrabassi

Miðasala á tix.is og við innganginn   |   Miðaverð 2500.-  

LÖGREGLUMÁL Héraðsdómur Norð-
urlands eystra  féllst á kröfu lög-
reglunnar um að karlmaður sem 
var í haldi þeirra vegna gruns um 
tilraun til manndráps verði úrskurð-
aður í gæsluvarðhald á grundvelli 
almannahagsmuna til loka þessa 
mánaðar.

Maðurinn var handtekinn 
á laugardaginn en greint var frá því 
í gær að hnífi hefði verið beitt eftir 
að áflog brutust út á milli tveggja 
manna á Geislagötu á Akureyri. 
Vitni urðu að atburðinum og köll-
uðu þau til lögreglu. Gerandinn yfir-
gaf vettvang áður en lögreglan kom, 
en var handtekinn skömmu síðar, 
og situr nú í gæsluvarðhaldi

Sá sem varð fyrir árásinni var 
fluttur á sjúkrahús og fór í aðgerð 
á laugardagskvöld. Hann er ekki 
talinn í lífshættu. Vitni voru yfir-
heyrð um kvöldið. Sömuleiðis var 
húsleit  gerð á dvalarstað meints 
árásarmanns, þar sem blóðugur 
hnífur fannst falinn. - la

Faldi blóðugan hníf á heimili sínu

Atvikið átti sér stað á Geislagötu á 
Akureyri. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Maðurinn var úrskurð-

aður í næstum mánaðarlangt 

gæsluvarðhald.

SAMGÖNGUR Akstur með hjól-
hýsi í of miklum vindi og skortur á 
notkun öryggisbeltis olli því að 68 
ára karlmaður lést í bílslysi skammt 
frá Freysnesi í Skaftafelli í júní 2017. 
Þetta er álit rannsóknarnefndar sam-
gönguslysa (RNSA).

Slysið varð með þeim hætti að 
bifreið með hjólhýsi var ekið austur 
þjóðveg eitt er vindur var um 15 
metrar á sekúndu en tvöfalt meiri í 
hviðum. Hjólhýsið sveiflaðist til og 
valt út af. Bifreiðin fylgdi og kastaðist 
maðurinn úr bílnum og lést.

Rannsókn sýndi að maðurinn 
hefði ekki verið í belti. Skemmdir á 
bílnum voru litlar og telur nefndin 
að sennilega hefði ekki hlotist bani 
af hefði belti verið notað. Nefndin 
beinir þeim tilmælum til ökumanna 
að nota belti og fylgjast með veður-
viðvörunum. – jóe

Bílbelti hefði 
bjargað lífi

SLYS Illa gekk að dæla olíu úr norska 
sementsflutningaskipinu Fjordvik 
sem strandaði við hafnargarðinn 
í Helguvík aðfaranótt laugardags. 
Dæling hófst síðdegis í gær en var 
hætt skömmu síðar þegar í ljós kom 
að tækin réðu ekki við verkið. Von-
ast er til að öll olía verði komin úr 
skipinu í dag en það er háð veður-
skilyrðum.

Skipið rak upp í hafnargarðinn 
eftir að hafa lent öfugum megin 
við hafnarmunnann. Skipið var á 
leið með sement í Helguvík og átti 
síðan að halda áfram til Akureyrar. 
Áhöfn TF-GNÁ, þyrlu Landhelgis-
gæslunnar (LHG), bjargaði fjórtán 
skipverjum þá um nóttina.

Skipið liggur enn ósnert á strand-
stað en talið er að gat sé komið á 
skrokk þess og sjór flæði inn í það. 
Þá hefur lítið magn olíu lekið út 
í sjó frá skipinu. Áætlað er að um 
hundrað tonn af olíu séu í skipinu 
og hefur verið ákveðið að ná henni 
úr skipinu áður en frekari björgun-
araðgerðir hefjast.

„Losun eldsneytis úr skipinu gekk 
mun hægar en vonir okkar stóðu 
til. Því var ákveðið að senda mann-
skapinn í hvíld inn á hótel, nýta 
nóttina til að útvega öflugri tæki 
og hefjast handa þegar dagar. Það 
er góð veðurspá og við vonumst til 
að tæma skipið í dag,“ segir Kjartan 
Már Kjartansson, bæjarstjóri í 
Reykjanesbæ.

Skömmu eftir að dæling hófst í 
gær kom í ljós að dælurnar voru ekki 
nógu öflugar til verksins. Ástæðan 
fyrir því er hæðarmunur. Dælurnar 
liggja uppi á landi en Fjordvik 
nokkru lægra.

„Kafarar munu kíkja og skoða 

skipið þegar dagur rennur upp. Þegar 
búið er að dæla olíunni af skipinu og 
meta stöðuna af köfurum þá verða 
teknar ákvarðanir um framhaldið. 
Næsti fundur um framgang mála er 
nú í hádeginu og þá vitum við betur 
hvernig staðan er og hvað skal til 
bragðs taka,“ segir Kjartan.

Að sögn Ásgeirs Erlendssonar, 
upplýsingafulltrúa LHG, kom gæslan 
að málum í fyrsta lagi við björgun 
skipverja. Varðskipin Þór og Týr 
voru á vettvangi um helgina en Týr 
fór á brott í gær. Þá flaug TF-SÝN yfir 
strandstað í gær til að skoða stöðu 
mála og kanna umfang olíulekans.

„Þór verður áfram á svæðinu til 
halds og trausts og til að skipið geti 
brugðist snöggt við ef óskað verður 
eftir aðstoð hans,“ segir Ásgeir. 
joli@frettabladid.is

Dælurnar réðu ekki 
við hæðarmuninn
Vonast er til þess að það takist að tæma olíu úr sementsflutningaskipinu Fjord-
vik í dag. Dælingu var hætt í gær eftir að hún gekk hægar en vonir stóðu til. 
Mannbjörg varð eftir að skipið strandaði við hafnargarðinn í Helguvík.

Næstu skref verður ákveðin þegar olían er farin úr skipinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þegar búið er að 

dæla olíunni af 

skipinu og meta stöðuna af 

köfurum þá verða teknar 

ákvarðanir um 

framhaldið.

Kjartan Már 
Kjartansson,  
bæjarstjóri í 
Reykjanesbæ
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Strand við hafnargarðinn í Helguvík

Íbúar Reykjaness röltu í kuldanum í gær og kíktu á ástandið á Fjordvik.

Talið er að gat sé komið á skrokk skipsins og að sjór flæði inn um það.

Landgangur var lagður út í skipið í gær en fáir útvaldir fá að fara um borð. Skipverjar óskuðu eftir því að fá að sækja eigur sínar en af því verður ekki fyrr en búið er að dæla allri olíu úr skipinu. 

Sumir biðu átekta í bílum sínum í stað þess að vera úti.

Fjordvik var á leið með sement í Helguvík en átti síðan að halda siglingu áfram til Akureyrar.

Norska sementsflutn-
ingaskipið Fjordvik 
strandaði í hafnar-
garðinum við Helguvík 
aðfaranótt föstudags. 
Björgunaraðgerðir hafa 
staðið yfir síðan þá. Von-
ast er til að hægt verði að 
ná um hundrað tonnum 
af olíu úr skipinu í dag. 
Ákvarðanir um næstu 
aðgerðir verða teknar 
þegar því er lokið. Ernir 
Eyjólfsson, ljósmyndari 
Fréttablaðsins, fylgdist 
með stöðu mála á 
strandstað um helgina.



Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570-5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460-4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480-8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420-6610
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík 540-4900
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440-8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440-8000
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum 481-1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456-4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455-4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464-1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470-5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421-6901

  
Sértilboð á smurþjónustu 1.–16. nóvember hjá viðurkenndum þjónustuaðilum 
Toyota um allt land

Engin vandamál – bara lausnir

*Afsláttur af vörum gildir eingöngu með vinnusölu.
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Sértilboð á olíum, olíusíum, loftsíum, frjókornasíum, bensín- og hráolíusíum, þurrkublöðum, 
þurrkugúmmíi, ljósaperum, rúðuvökva, frostlegi og vinnusölu.*
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7 MANNA (SJÖ FULLORÐNIR) LÚXUS JEPPI HLAÐINN BÚNAÐI. ÖRFÁIR BÍLAR EFTIR Á GAMLA GENGINU
Hentar vel fyrir ferðaþjónustuaðila (hægt að fá niðurfellingu vörugjalda). 32” dekk passa beint undir bílinn. 33” breyting kostar kr. 380.000.

DODGE DURANGO GT PREMIUM
dodge.is

7 MANNA (SJÖ FULLORÐNIR) LÚXUS JEPPI HLAÐINN B

EMIUM
dodge.is

STAÐALBÚNAÐUR GT PREMIUM M.A.: 7 manna og fer vel um fullorðna í þriðju sætaröðinni, fjarstart, leðursæti, lykillaust aðgengi, upphitað stýrishjól, 20” álfelgur, hiti í fram- og aftursætum, 
8,4” snerti- upplýsingaskjár/aksturstölva , minni í bílstjórasæti, útvarpi og speglum, rafdrifin framsæti, blindhornsvörn, þakbogar með innbyggðum þverbogum, rafmagns afturhleri, Beats 
hljómkerfi með 9 hátalara og bassaboxi, rafdrifin sóllúga o.m.fl. AUKABÚNAÐUR: Bluray DVD kerfi og málmlitur.

DÓMSMÁL Karlmaður var í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í upphafi síðustu 
viku sýknaður af kröfu um greiðslu 
á 255 þúsund krónum vegna flutn-
inga á hestum. 

Forsaga málsins er sú að í júlí í 
fyrra fór hópur manna í fimm daga 
hestaferð frá Hveravöllum til Kerl-
ingarfjalla. Um vinahóp, sem kall-
ast Spaðarnir, var að ræða en sam-
kvæmt málavaxtalýsingu dómsins 
samanstendur hann af einstakling-
um sem sækja Kaffibarinn.

Firmað Hestaflutningar annaðist 
flutninga á hrossunum. Fyrir það 
skyldu greiðast 20 þúsund á hross, 
alls 440 þúsund krónur. Stefndi 
millifærði 185 þúsund til fyrir-
tækisins en sagði að annar aðili væri 
með reiðufé fyrir mismuninum. Sá 
fannst ekki.

Dómurinn taldi að eiganda fyrir-
tækisins hefði ekki tekist að sanna 
að stefndi hefði ætlað að greiða fyrir 
flutninginn eða gangast í ábyrgð fyrir 
greiðslum annarra. Var hann því 
sýknaður vegna aðildarskorts. Hest-
aflutningar voru dæmdir til að greiða 
600 þúsund í málskostnað. – jóe

Þarf ekki að  
borga fyrir 
Spaðana

VIÐSKIPTI Síminn hf. braut gegn 
lögum um verðbréfaviðskipti með 
því að tilkynna Fjármálaeftirlitinu 
(FME) ekki samdægurs um viðskipti 
fruminnherja með bréf í félaginu.

Umrædd viðskipti áttu sér stað 
1.  nóvember í fyrra og tilkynnti 
fruminnherjinn félaginu þau sam-
dægurs. Tilkynningin barst FME 
hins vegar ekki fyrr en daginn eftir.

Í ákvörðum FME segir að lögum 
samkvæmt hafi félaginu ekki borið 
að birta tilkynninguna opinberlega 
og því raskaði hin seina tilkynning 
ekki jafnræði á markaði. Með hlið-
sjón af því, og þar sem tilkynningin 
barst FME degi síðar, var ákveðið að 
gera Símanum ekki stjórnvaldssekt 
vegna brotsins. – jóe

Síminn braut 
gegn lögum 

VINNUMARKAÐUR Katrín Jakobs-
dóttir forsætisráðherra telur mikil-
vægt að báðar fylkingar í komandi 
kjaraviðræðum komi saman að 
borðinu með lausnamiðaðri hætti 
en nú er. Fundur er boðaður á morg-
un með aðilum vinnumarkaðarins 
ásamt sveitarfélögum landsins til að 
fara yfir stöðuna varðandi samninga 
á almennum vinnumarkaði.

Umræðan síðastliðna daga hefur 

einkennst af miklum hita í báðum 
fylkingum og greinilegt að harka er 
farin að færast í baráttuna. Katrín 
segir mikilvægt að stjórnvöld hlusti 
á báðar fylkingar og telur að það 
fjárlagafrumvarp sem nú er í með-
förum þingsins beri þess merki með 
lækkun tryggingagjalds og hækkun 
barnabóta svo dæmi séu tekin.

„Ég hef áhyggjur af því að fylking-
arnar séu ekki að nálgast hvor aðra 

á meðan umræðan virðist fyrst og 
fremst eiga sér stað í fjölmiðlum en 
ekki með hófstilltum hætti á sam-
einuðum fundum,“ segir Katrín. 
„Fundur stjórnvalda með aðilum 
vinnumarkaðarins og sveitarfélög-
um er boðaður til að fá forystumenn 
beggja sveita að borðinu til að tala 
saman. Ég óska þess að aðilar komi 
að því borði með lausnamiðuðum 
hætti.“ – sa

Katrín hvetur fylkingar til lausnamiðaðs samtals

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

STJÓRNSÝSLA Filip Ragnar Dusans-
son Glisic verður eins árs þann 24. 
nóvember. Hann fæddist á Íslandi 
og hefur búið hér alla sína ævi. Hann 
fær hins vegar ekki dvalarleyfi frá 
Útlendingastofnun en að sama skapi 
má ekki vísa honum úr landi því 
hann er fæddur hér. Filip Ragnar er 
því réttindalaus hér á landi og nýtur 
ekki sömu réttinda og önnur börn.

Isidora Glisic er 32 ára Serbi og 
er í sambúð með kærasta sínum, 
Dusan Durovic, sem er 34 ára Svart-
fellingur. Þau eru bæði á þriðja ári í 
grunnnámi í háskóla, hún í íslensku 
en hann í tómstunda- og félags-
málafræði. Þau kynntust þegar Isi-
dora var við störf í Podgorica í Svart-
fjallalandi þar sem hún starfaði við 
að þýða norsku fyrir stjórnvöld. 
„Ég er með BA-próf í Norðurlanda-
fræðum og kann því norsku ágæt-
lega sem og íslensku. Ég þekki því 
vel bæði söguna, bókmenntirnar og 
menninguna. Maðurinn minn er svo 
með BA-gráðu í fjölmiðlun frá sínu 
heimalandi,“ segir Isidora.

Þau komu hingað til lands saman 
árið 2015 og eignuðust barn í nóv-
ember síðastliðnum. „Þegar ég varð 
ólétt langaði mig að forvitnast um 
stöðu barnsins. Útlendingastofnun 
sagði mér þá að réttindi barna 
fylgdu réttindum foreldra, sem er 
nokkuð lógískt,“ segir Isidora.

Þau sóttu því um dvalarleyfi fyrir 
drenginn til að fá kennitölu fyrir 
barnið til að koma því á leikskóla 
og fá sjúkratryggingu og annað sem 
skiptir máli. „Lögfræðingar okkar 
sóttu svo um dvalarleyfi fyrir hann 
í janúar á þessu ári. Stofnunin hefur 
90 daga til að svara. Við fengum svo 
loks svar í síðustu viku, tíu mánuð-
um seinna, þar sem honum er synjað 
um dvalarleyfi.“

Í úrskurði Útlendingastofnunar 
kemur fram að Filip Dagur geti 
fengið öll sín réttindi í heimalandi 
sínu. Íslensk stjórnvöld séu hins 
vegar ekki tilbúin til að veita honum 
þessi réttindi þó hann hafi fæðst hér 
á landi. „Í fyrirliggjandi máli er um 
að ræða barn tveggja einstaklinga 
sem hafa dvalarleyfi hér á landi sem 
ekki veitir rétt til fjölskyldusamein-
ingar. Foreldrar umsækjenda kusu 
að eignast barn sitt hér á landi þrátt 

fyrir þá staðreynd. Ljóst er að for-
eldrar umsækjenda geta snúið aftur 
til heimalands með umsækjanda þar 
sem staða hans yrði öruggari.“

Isidóra segir þennan úrskurð 
ósanngjarnan fyrir hönd sonar 
síns. „Við ætlum að kæra málið til 
kærunefndar útlendingamála og 
við vonum að þau snúi við þessari 
ákvörðun og að minnsta kosti for-
dæmi orðalag hennar,“ segir Isidora. 
sveinn@frettabladid.is

Ársgömlu barni neitað um 
dvalarleyfi ólíkt foreldrunum
Ársgamall drengur sem fæddist er hér á landi fær ekki dvalarleyfi. Foreldrar hans hafa hins vegar dvalarleyfi 
sem námsmenn. Þó má Útlendingastofnun ekki vísa barninu úr landi því að það er fætt hér á landi. Dreng-
urinn nýtur því ekki sömu réttinda og önnur börn. „Við ætlum að kæra málið,“ segir móðir drengsins.

Isidora, Filip Ragnar og Dusan. Filip Ragnar nýtur ekki sömu réttinda og aðrir. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Útlendingastofnun 

sagði mér að rétt-

indi barna fylgdu réttindum 

foreldra, sem er nokkuð 

lógískt.

Isidora Glisic, móðir Filips Ragnars
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

TAXFREE* AF ÖLLUM
LEIKFÖNGUM

DAGANA 1.-5. NÓVEMBER

SÍÐASTI DAGURINN

*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti
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TRYGGINGAR Fatlaður maður á ekki 
rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu 
Reykjavíkurborgar vegna tjóns sem 
varð á bifreið hans. Úrskurðarnefnd 
í vátryggingamálum (ÚRVá) taldi 
um óhappatilvik að ræða.

Tjónið má rekja til atviks sem 
varð þegar maðurinn datt úr sæti 
ökutækis síns og sat fastur milli 
framsætis og lyftu sem er í bifreið-
inni. Hringdi hann í starfsmenn 
heimaþjónustu Reykjavíkurborgar 
til að fá aðstoð. Tveir slíkir komu 
og rak annar þeirra sig í stýripinna 
sem varð til þess að bílstjórasætið 
lyftist upp og höfuðpúði þess rakst í 
þakklæðninguna. Við það brotnaði 
klæðningin og einnig urðu frekari 
skemmdir á lofti bílsins og farþega-
sæti.

Tryggingafélag borgarinnar hafn-
aði bótaskyldu þar sem um aðstoð 
utan heimilis, og þar með heim-
ilisþjónustu, hefði verið að ræða og 
þá hefði þetta verið óhappatilvik. 
ÚRVá féllst á síðari röksemdirnar og 
sagði að tjónið hefði ekki mátt rekja 
til saknæmrar eða ólögmætrar hátt-
semi. Tjónið lendir því á umrædd-
um einstaklingi. – jóe

Fatlaður fær 
ekki bætur 
vegna tjóns

DÝR Dýralæknafélag Íslands (DÍ) 
leggst gegn fyrirhuguðum breyting-
um á lögum um dýralækna og heil-
brigðisþjónustu við dýr en þar er lagt 
til að fellt verði úr gildi það skilyrði 
að dýralæknar hér á landi hafi vald á 
íslensku. DÍ segir vandann hér á landi 
dýpri en svo að slík breyting dugi til.

Í haust skilaði umboðsmaður 
Alþingis áliti í kjölfar kvörtunar DÍ. 
Félagið hafði bent á að það tíðkaðist 
hjá Matvælastofnun (MAST) að ráða 
inn erlenda eftirlitsdýralækna, sem 
meðal annars starfa í sláturhúsum, 
sem ekki búa yfir íslenskukunnáttu. 
Félagið hafði bent ráðuneytinu á 
stöðu mála en ekkert hefði verið gert. 
Taldi umboðsmaður framkvæmdina 
ekki vera í samræmi við lög og að við-
brögð ráðuneytisins við ábendingum 
DÍ hefðu ekki verið fullnægjandi.

Lögunum nú er ætlað að bregðast 
við þessu með því að fella skilyrðið 
um íslenskukunnáttu úr lögum. 
Dýralæknar hjá hinu opinbera skulu 
hafa kunnáttu í þeim lögum og 
reglum sem hér gilda en heimilt sé að 
kveða á um íslenskukunnáttu í reglu-
gerð eftir því sem við á hverju sinni.

„Okkur finnst undarlegt að tillaga 
sem þessi sé lögð fram þegar það 
liggur fyrir að það standi til að endur-
skoða lögin í heild,“ segir Charlotta 
Oddsdóttir formaður DÍ. Vísar hún 
þar til skýrslu starfshóps um endur-
skoðun á lögunum en sá skilaði af sér 
í október í fyrra.

Charlotta segir að vandinn sem 
blasir við snúi ekki aðeins að valdi 
dýralækna á íslensku. MAST glími 

við það að gífurlega erfitt sé að 
manna stöður sem séu því auglýstar 
trekk í tekk. Starfsskilyrðin séu slík 
að fáir sjái sér hag í því að sækja um 
starfið.

„Það hafa borist kvartanir vegna 
þessa frá fyrirtækjum og einstakling-
um sem hafa þegið eftirlit. Oft er um 
að ræða dýralækna sem starfa tíma-
bundið í sláturtíð og ekkert gert til 
að reyna að aðstoða þá við að læra 
íslensku eða aðlagast svo þeir geti 
starfað lengi,“ segir Charlotta.

Í þessu felist að hluta tvíverknaður 
þar sem þýða þurfi skýrslur hlutað-
eigandi dýralækna yfir á íslensku. 
Þá geti þetta skapað vesen þar sem 

erfitt er fyrir dýralæknana að eiga 
samskipti við yfirmenn á starfs-
stöðvunum.

„Þetta er það ekki það eina. MAST 
hefur að auki mismunað starfsfólki 
í launasetningu og notar þá ástæðu 
að fólk sé ráðið tímabundið í slátur-
tíð til að greiða því lægri laun,“ 
segir Charlotta. „Það var nú vegna 
alls þessa sem við kvörtuðum til 
umboðsmanns til að pressa á ráðu-
neytið að laga þessi mál. Þá bregst 
ráðuneytið við með því að plástra 
lögin með þessum hætti. Það er í 
raun skammgóður vermir sem lagar 
ekki undirliggjandi vandann.“  
joli@frettabladid.is  

Áætluð breyting skammgóður 
vermir sem leysi ekki vandann

Hluti eftirlitsdýralæknanna er ráðinn inn tímabundið í sláturtíð.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Frumvarp landbúnaðar-
ráðherra fellir úr gildi 
kröfu um að opinberir 
dýralæknar hafi vald á ís-
lensku. Dýralæknafélag 
Íslands telur djúpstæðan 
vanda rótgróinn í kerf-
inu og að breytingin lagi 
stöðuna ekki.

MAST hefur að auki 

mismunað starfs-

fólki í launasetningu og 

notar þá ástæðu að fólk sé 

ráðið tímabundið í sláturtíð 

til að greiða því lægri laun.

Charlotta Odds-
dóttir, formaður 
Dýralæknafélags 
Íslands

STJÓRNSÝSLA  Sýslumannafélag 
Íslands (SFÍ) furðar sig á fyrirhug-
aðri breytingu á tekjuskattslögum 
sem felur í sér að innheimta opin-
berra gjalda á höfuðborgarsvæðinu 
verði flutt frá Tollstjóra til Ríkis-
skattstjóra (RSK).

Drög að frumvarpi þess efnis voru 
kynnt í samráðsgátt ríkisstjórnar-
innar á dögunum. Í umsögn frá 
SFÍ er lýst yfir furðu á því að nefnd 
um aukna skilvirkni í skattfram-
kvæmd hafi ekki haft samráð við 
innheimtumenn ríkissjóðs í héraði 
við störf sín.

„Í skipulagsbreytingum, sem átt 

hafa sér stað síðari ár hjá hinu opin-
bera, hefur þess jafnan verið gætt 
að þær séu ekki til þess fallnar að 
stuðla að aukinni áhættu, m.t.t. van-
hæfissjónarmiða og óheppilegrar 
samtvinnunar,“ segir í umsögn 
SFÍ. Er þar meðal annars vísað til 
aðskilnaðar dóms- og framkvæmda-
valds, aðgreiningar lögregluvalds og 
fullnustu. Í frumvarpsdrögunum 
virðist því kveða við nýjan tón þar 
sem álagning, eftirlit og innheimta 
verði allt á sömu hendi hvað höfuð-
borgarsvæðið varðar.

„Höfundar frumvarpsdraganna 
telja álagningu og innheimtu opin-

berra gjalda verða einfaldari, skil-
virkari og hagkvæmari með því að 
fela RSK innheimtuna. Ekki kemur 
þó fram í hverju nákvæmlega sparn-
aðurinn eða annar ávinningur felst, 
enda gert ráð fyrir óbreyttum fjölda 
starfsmanna og sömu húsnæðisþörf 
og verið hefur,“ segir í umsögninni.

SFÍ telur það frekar stuðla að 
hagkvæmni og skilvirkni að inn-
heimtuaðili sé ekki sá sami og 
leggur gjaldið á. Vísað er þar meðal 
annars til Danmerkur en þar hefur 
verið horfið frá því að hafa eina 
miðlæga stofnun vegna innheimtu 
skatta. – jóe

Sýslumenn andvígir því að færa innheimtu til Ríkisskattstjóra

BANDARÍKIN Bandaríkjamenn ganga 
að kjörborðinu á morgun í sögu-
legum kosningum til fulltrúa- og 
öldungadeildar Bandaríkjaþings. 
Nær öruggt þykir að Demókrötum 
muni takast að tryggja sér meiri-
hluta í fulltrúadeild og binda þann-
ig enda á yfirráð Repúblikana yfir 
báðum deildum þingsins.

Donald Trump Bandaríkjafor-
seti og Barack Obama, fyrrverandi 
forseti Bandaríkjanna, hafa farið 
mikinn undanfarna sólarhringa og 
lagt lóð sín á vogarskálarnar í þeim 
sýslum og ríkjum þar sem mjótt er 
á munum.

„Það gæti gerst,“ sagði Trump 

á framboðsfundi í Virginíu í gær 
þegar talið barst að líklegum kosn-
ingasigri Demókrata í neðri deild 
þingsins. „En hafið ekki áhyggjur. 
Ég mun spjara mig.“

Glati Repúblikanar meirihluta í 
fulltrúadeildinni er ljóst að Trump 
mun eiga mun erfiðara með að 
koma sínum stefnumálum áleiðis á 
Bandaríkjaþingi. 

Þannig snýst kosningabaráttan 
að miklu leyti um forsetann og 
stefnumál hans. Um leið er ljóst að 
Demókratar muni sækja hart að 
forsetanum rætist spár um fulltrúa-
deildina. 

Heimildir AP-fréttaveitunnar 

herma að Demókratar séu nú þegar 
að undirbúa að blása nýju lífi í rann-
sókn upplýsinganefndar þingsins á 
tengslum rússenskra yfirvalda við 
kosningabaráttu Trumps.

Samhliða kosningum til Banda-
ríkjaþings munu Bandaríkjamenn 
kjósa um allt mögulegt. Allt frá 
lögleiðingu kannabisefna til skóla-
stjórnenda, frá dómurum til sorp-
hirðustjóra. 

Jafnframt verður kosið um ríkis-
stjórastóla í 36 af 50 ríkjum Banda-
ríkjanna. Líklegt þykir að Repúbl-
ikanar haldi 23 ríkisstjórastólum og 
Demókratar nítján, en í átta ríkjum 
er afar mjótt á munum. – khn

Útlit fyrir sigur Demókrata í fulltrúadeild Bandaríkjaþings

Donald Trump Bandaríkjaforseti á kosningafundi. NORDICPHOTOS/AFP

Ríkisskattstjóri á að sjá um innheimtu á höfuðborgarsvæðinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRAKKLAND Íbúar Kyrrahafsríkisins 
Nýju-Kaledóníu höfnuðu í gær 
sjálfstæði frá Frakklandi í þjóðarat-
kvæðagreiðslu. Spár höfðu gert ráð 
fyrir slíkri niðurstöðu en á end-
anum kusu 56,4 prósent með því að 
vera áfram undir yfirráðum Frakka. 
Kosningaþátttaka var 81 prósent.

Þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálf-
stæði landsins var lofað fyrir 30 
árum í kjölfar átaka í landinu á milli 
frumbyggja og afkomenda franskra 
nýlenduherra. Óttast er að upp geti 
sprottið deilur í kjölfar úrslitanna.

Emmanuel Macron Frakklands-
forseti lýsti yfir ánægju með úrslitin 
og sagði þau skýrt merki þess að 
íbúar treystu Frökkum. – dfb

Höfnuðu 
sjálfstæði frá 
Frakklandi

5 .  N Ó V E M B E R  2 0 1 8   M Á N U D A G U R6 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is S

SUZUKI 4X4 FJÖLSKYLDAN
Fjölbreytt úrval af fjórhjóladrifsbílum í öllum stærðum 
og við allra hæfi.
Suzuki 4x4 fyrir veturinn og öryggið.Suzuki 4x4 fyrir ve

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.

SUZUKI 4X4

KOMDU Í HEIMSÓKN 
OG KYNNTU ÞÉR ÚRVALIÐ

Verð frá kr. 

4.190.000

Verð frá  kr.

4.640.0004 640 000

VerðVerðVerðVer fráfráá kr.kr. 

3.445455..0000003 4555555 0000003 4545555 00000 003 455555 000000*
***ÁætlÁÁætlað vað verðerð

Verð frá kr. Verð frá kr.

2.590.000 

Verð frá kr. 

4.390.0004 390 000

S-Cross 4x4

Vitara S 4x4Vitara S 4x4

JJJJJiJimnmnmnm y 4x4

Ignis 4x4Ignis 4x4

Vitara 4x4

SwSwwiffifififttttt 44x4x4x4x44444 Verð kr. Verð kr

2.720.0002 720 000

Suzuki er áreiðanlegasti bíllinn samkvæmt niðurstöðum
árlegrar könnunar breska bílaritsins „What Car?“.

ÞAÐ ER ALLTAF SUZUKI VEÐUR



Gildir til 15. nóvember

VINAHÓPSAFSLÁTTUR

af endurunnum 
mini-is og mid-is 

Kungs rúðusköfum

30% 
Ku

Lykil- og korthafar Olís og ÓB eru sjálfkrafa 
meðlimir í Vinahópnum og njóta afsláttarkjara 
þegar greitt er með lykli eða korti.

Undanþágan hefur 

verið mikilvæg til að 

tryggja framgang NPA.

Rúnar Björn Herrera Þor-
kelsson, formaður 
NPA-miðstöðvar-
innar

KJARAMÁL VM – Félag vélstjóra og 
málmtæknimanna, er skammað 
í úrskurði úrskurðarnefndar sjó-
manna og útvegsmanna í máli þriggja 
útgerða gegn Ísfélagi Vestmanna-
eyja. Telur úrskurðarnefndin að með 
beinum afskiptum af samningagerð 
áhafnar og útgerðar hafi VM raskað 
því fyrirkomulagi sem eigi að vinna 
eftir í málum sem þessum.

Í ágúst síðastliðnum fór fram 
atkvæðagreiðsla meðal skipverja 
Heimaeyjar VE-1, Álseyjar VE-2 og 
Sigurðar VE-15 um að segja upp 
samningi um skiptaverð við Ísfélag 
Vestmannaeyja. Samningar milli 
aðila sigldu svo í strand í september 
og í kjölfarið var deilan send úrskurð-
arnefndinni.

„Hugmyndir sjómannanna, eða 
öllu heldur sjómannaforystunnar, 
voru langt frá því að vera aðgengi-
legar fyrir útgerðina,“ segir Stefán 
Friðriksson, framkvæmdastjóri 

Ísfélagsins. „Verðið var hærra en 
algengast er á mörkuðum. Það var 
alveg ljóst þegar við settumst niður 
með sjómönnum að þá fengu þeir 
aðstoð sjómannaforystunnar. Til-
boðið kom frá sjómannaforystunni 
til okkar og það var ekki grundvöllur 
fyrir að hægt væri að semja. Ég hefði 
viljað semja og allir aðilar vilja frekar 
semja en fá úrskurð. Nú er verkefnið 
að setjast niður og finna leið til að ná 
sameiginlegri niðurstöðu í málinu.“

„Þegar litið er til þess hlutverks sem 
heildarsamtök sjómanna og útvegs-
manna hafa í kjarasamningum og 
lögum og lýst er hér að ofan verða 
allir sem koma að máli að virða það 
heildarfyrirkomulag sem þar er gert 
ráð fyrir,“ segir í úrskurði nefndar-
innar.

Því hafi VM, stéttarfélag skipverj-
anna, ekki mátt samkvæmt lögunum 
hlutast til um samningagerð skjól-
stæðinga sinna við útgerðina. – sa

Slegið á putta vélstjóra  
og málmtæknimanna

Heimaey VE. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

ALÞINGI Vinnueftirlitið og Alþýðu-
samband Íslands mótmæla fyrir-
huguðu frumvarpi félags- og jafn-
réttismálaráðherra um að afnema 
lágmarksréttindi starfsmanna sem 
sinna þjónustu við fatlað fólk sem 
á rétt á notendastýrðri persónulegri 
aðstoð (NPA).

Ásmundur Einar Daðason, félags- 
og jafnréttismála, mælti fyrir frum-
varpinu á dögunum. Til þess að 
tryggja þá þjónustu sem NPA gerir 
ráð fyrir telur ráðherra nauðsyn-
legt að heimild sé í lögunum til að 
afnema réttindi starfsmanna sem 
sinna þjónustunni varðandi hvíldar-
tíma og lengd vinnutíma.

Heimildin á að vera tímabundin 
til loka árs 2020 og á meðan á að 
finna nauðsynlega lausn á málinu. 
Þessa heimild er að finna í lögunum 
nú þegar og var hún veitt þegar NPA 
var tilraunaverkefni. 

Nú er hins vegar búið að lögfesta 
NPA og því telja ASÍ og Vinnueftir-
litið að þessi réttindi þurfi að vera 
til staðar. „Þar sem ekki er lengur 
um bráðabirgðaverkefni að ræða þá 
getur Vinnueftirlitið ekki fallist á að 
framlengja frávik frá lágmarksreglum 
um vinnutíma vegna þess starfsfólks 
sem vinnur við að aðstoða notendur 

NPA,“ segir í áliti Vinnueftirlitsins.
Undir þetta tekur ASÍ. „Starfs-

fólk NPA á ekki síður en annað 
launafólk að njóta verndar í starfi, 
þar með talið hvað varðar hvíld og 
lengd vinnutíma. Í ljósi þess og að 
höfðu samráði við Starfsgreinasam-
band Íslands leggur Alþýðusamband 
Íslands til að efni frumvarpsins verði 
hafnað.“

Hins vegar telja öryrkjar eðlilegt 
að þessi heimild verði framlengd um 
sinn og unnið verði að því á næstu 
tveimur árum að finna varanlega 
lausn á málum. „Allir eiga rétt á sínu 
sjálfstæða lífi, fatlaðir sem ófatlaðir. 

NPA á að tryggja fólki það. Undan-
þágan hefur verið mikilvæg til að 
tryggja framgang NPA og reynslan af 
þessu fyrirkomulagi er almennt góð 
fyrir bæði fatlað fólk og aðstoðar-
menn. Svona undanþágur eru líka á 
Norðurlöndum og eru ekki umdeild-
ar. Síðan liggur fyrir að starfshópur 
með þátttöku ýmissa hagsmunaaðila 
mun leggja til framtíðarfyrirkomulag 
í þessum málum,“ segir Rúnar Björn 
Herrera Þorkelsson, formaður NPA-
miðstöðvarinnar og formaður mál-
efnahóps Öryrkjabandalagsins um 
sjálfstætt líf. 
sveinn@frettabladid.is

Hafna áframhaldandi afnámi 
réttinda starfsmanna NPA

Um áramót renna út bráðabirgðalög um afnám lágmarksréttinda starfsfólks sem sinnir NPA. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

HÆLISLEITENDUR Brottflutningur 
kúrdísku dýralæknanna Mardin 
Azeez og Didar Farid Kareem, sem 
Fréttablaðið fjallaði um í byrjun 
október, hefur verið frestað og fær 
umsókn þeirra um hæli hér á landi 
efnislega meðferð hjá Útlendinga-
stofnun.

Hjónin Mardin Azeez Mohamm-
ed og Didar Farid Kareem komu 
hingað til lands ásamt syni sínum, 
Darin Mardin Azeez sem nú er 
þriggja ára, fyrir ári. Didar er svo 
komin 19 vikur á leið með sitt 
annað barn. „Við komum til Íslands 
og sóttum um hæli hér á landi. Við 
erum í leit að friði,“ sagði Didar við 
Fréttablaðið.

Kærunefnd útlendingamála tók 
málið til meðferðar og úrskurðaði 
að þar sem hjónin væru búin að 
vera hér lengur en tólf mánuði ættu 
þau rétt á efnislegri meðferð hér á 
landi.

„Framkvæmd Útlendingastofn-
unar um að vísa frá landi fólki sem 
hefur verið í stjórnsýslumeðferð 
meira en 12 mánuði hefur verið 
varhugaverð hingað til. Þannig að 
við fögnum afstöðu kærunefndar 
og bindum vonir við að Útlend-
ingastofnun fari að þessu nýja for-
dæmi,“ segir Cladie Ashonie Wilson, 
lögmaður hjónanna. – sa

Fresta flutningi 
fjölskyldu úr 
landi vegna tafa

Fjölskyldan verður ekki send til 
baka. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR Ásmundur Einar Daða-

son, félags- og jafnréttis-
málaráðherra, telur 
mikilvægt að geta skert 
réttindi starfsmanna sem 
sinna notendastýrðri 
persónulegri aðstoð 
(NPA). ASÍ og Vinnueftir-
litið eru á öðru máli og 
telja mikilvægt að lág-
marksréttindi starfsfólks 
séu virt og segja alla eiga 
að njóta verndar í starfi.

Við bindum vonir 

við að Útlendinga-

stofnun fari að þessu nýja 

fordæmi. 

Cladie Ashonie Wilson, lögmaður
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Miklu meira en bara ódýrt
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Þegar kemur 

að baráttu 

fyrir lífi á 

jörðinni þá 

þýðir ekkert 

hálfkák.

20. - 22. desember í hörpu

Nánar á senalive.is/jolagestir og jolagestir.is Jolagestir

MIÐASALA HAFIN!

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

HARPA.IS/JOLAGESTIR

Sirrý góða
Sirrý Hallgrímsdóttir gerði heil-
mikinn usla um helgina með 
Bakþönkum sínum „Byltingin 
étur“. Sólveig Anna Jónsdóttir, 
formaður Eflingar, brást hin 
versta við og sagði Sirrý „fyrir-
litlega“. Formælingar hennar 
bárust víða og í kjölfarið brá 
fjölmiðlakonan Sirrý Arnardóttir 
á það ráð að hreinsa nafn sitt með 
yfirlýsingu á Facebook. „Ég skrifa 
ekki Bakþanka í Fréttablaðið og 
hjarta mitt slær með verkalýðs-
hreyfingunni. Bara svona til að 
fyrirbyggja misskilning.“ Sjálfsagt 
tímabært að taka upp nafnbæt-
urnar „góða“ og „vonda“ eins og í 
tilfellum tónlistarmannsins Jóns 
„góða“ Ólafssonar og nafna hans, 
athafnamannsins Jóns „vonda“.

Skrímslafögnuður
Sirrý vonda er umdeild og við-
brögðin við verkalýðsdissinu 
voru vægast sagt fyrirsjáanleg. 
Þannig tóku Gústaf Níelsson og 
Baldur Hermannsson, öldungar í 
skrímsladeild Sjálfstæðisflokks-
ins, Bakþönkunum sem nýju 
fagnaðarerindi á Facebook. 
Þórðargleði þeirra fór ekki hátt 
enda hafa orð formanns Eflingar 
eðlilega meira vægi en meiningar 
ellilífeyrisþega á hægri vængnum. 
Gústaf hrósaði Sirrý fyrir „hár-
beitta pistla“ og sagði kommún-
ista „þola illa gagnrýni“. Baldur 
talaði um „málefnalega gagnrýni“ 
og furðaði sig á að verkalýðs-
hreyfingin gæti ekki tekið slíku.
thorarinn@frettabladid.is

Undanfarin ár og áratugi hefur verið sterk þróun 
í átt að sameiningum félaga, fyrirtækja og 
jafnvel sveitarfélaga. Það er hvorki tilviljun né 

að ástæðulausu. Það hefur einnig verið stefna BSBR 
að fækka félagseiningum, stækka þær og styrkja. Þar 
er ekki vanþörf á. Launafólk kemur til með að þurfa á 
öllum sínum styrk að halda til að sækja eðlilegar kjara-
bætur í náinni framtíð.

Þessa dagana stendur yfir atkvæðagreiðsla um sam-
einingu Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar og SFR, 
stéttarfélags í almannaþjónustu. Samstarf félaganna 
hefur staðið yfir í meira en tvo áratugi og verið afar far-
sælt. Nú er komið að því að reyna á hvort ekki sé rétt 
að stíga skrefið til fulls og sameina félögin í eitt stórt 
félag.

Halda áunnum réttindum
Við formenn félaganna sem höfum verið í forystu lengi 
erum þeirrar skoðunar að með stóru sameinuðu félagi 
gætum við sótt sterkar fram til bættra kjara fyrir félags-
menn auk þess að auka þjónustuna. Við sameiningu 
verður tryggt að allir félagsmenn munu halda áunnum 
réttindum sínum.

Slagkraftur yrði mikill
Á framtíðarvinnumarkaði munu mæta okkur verkefni 
sem krefjast styrks og öflugs skipulags. Í nýju félagi 
yrðu félagsmennirnir tæplega 11 þúsund og slag-
kraftur þess því mikill. Félagið yrði auk þess mjög 
sterkt fjárhagslega með 67 orlofshús og íbúðir og með 
gríðarlega öflugan vinnudeilusjóð.

Styrk leiðsögn um næstu skref
Atkvæðagreiðslan um sameininguna er rafræn og við 
hvetjum félagsmenn beggja félaga til að kynna sér 
málið og taka afstöðu. Um leið leggjum við áherslu á 
að þegar kemur að atkvæðagreiðslunni sjálfri, vegur 
okkar skoðun jafn þungt og annarra félagsmanna. Það 
skiptir afar miklu máli að þátttakan verði góð og að 
afgerandi niðurstaða fáist. Þannig fær forysta félag-
anna styrka leiðsögn um næstu skref.

Sameinuð stöndum við …

Garðar  
Hilmarsson
formaður Starfs-
mannafélags 
Reykjavíkurborgar

Árni Stefán 
Jónsson
formaður SFR, 
stéttarfélags í al-
mannaþjónustu

Þegar stórfelld hætta steðjar að er mun 
viturlegra að viðurkenna hana fremur en 
að afneita henni. Það er ekki þægilegasta 
leiðin að horfast í augu við hættuna en 
samt sú skynsamlegasta því hún er lík-
legust til árangurs.

Enginn vafi er á því að mannkyninu er stórfelld 
hætta búin vegna loftslagsbreytinga sem það hefur 
sjálft kallað yfir sig með óvarlegu líferni sem hefur 
einkennst af skeytingarleysi í garð náttúrunnar. Mann-
kynið er á hraðri leið með að eyða sjálfu sér og lífi á 
Jörðinni. Dauðsföll vegna mengunar færast í vöxt og 
ofsafengnar náttúruhamfarir valda æ fleiri hörmung-
um ár hvert og kosta ótal mannslíf. Fjölmargar dýra-
tegundir eru í útrýmingarhættu. Höf heimsins súrna 
hratt og innan ekki margra ára verður þar orðið meira 
um plast en fiska. Menn hafa lifað í þeirri trú að sjórinn 
taki lengi við en nú er að renna upp fyrir þeim að hann 
gerir það ekki endalaust.

Stjórnvöld heims geta ekki firrt sig ábyrgð og verða 
að vinna að því að gera veröldina lífvænlegri. Fjarska 
auðvelt er að halda því fram að það skipti engum 
sköpum fyrir heiminn hvað Ísland aðhefst í þessum 
málum. Það merkir samt ekki að Íslendingar eigi að 
yppta öxlum í uppgjöf. Þeir verða að viðurkenna 
siðferðilega ábyrgð sína og leggja sitt af mörkum. Ríkis-
stjórnin hefur séð sóma sinn í því að gera aðgerða-
áætlun til ársins 2030 þar sem helsta áherslan er á 
orkuskipti í samgöngum og átak í kolefnisbindingu. 
Hún er því með einhverja meðvitund í máli sem varðar 
heimsbyggðina alla.

Ekkert mun þó þokast í rétta átt án þátttöku almenn-
ings. Ekki verður annað séð en að íslenskur almenn-
ingur geri sér grein fyrir þeim hættum sem steðja að 
jarðarbúum og vilji leggja sitt lóð á vogarskálarnar til 
að hamla því að þróunin verði enn verri en hún þegar 
er. Hins vegar verður ekki horft framhjá því að almenn-
ingi er of oft gert erfitt fyrir. Sem dæmi má nefna að 
fyrirtæki tíðka að ota plastburðarpokum og plastum-
búðum að neytendum meðan lítið fer fyrir umhverfis-
vænni umbúðum.

Fyrirtæki verða að leggja sitt af mörkum og sýna 
samfélagslega ábyrgð. Það vakti athygli á dögunum 
þegar tilkynnt var að í Bónus og Hagkaupum yrði 
hætt að selja plastburðarpoka og í staðinn yrðu seldir 
niðurbrjótanlegir burðarpokar. Þarna taka stjórnendur 
ábyrgð og taka vonda kostinn frá neytendum. Líkt og 
svo margt annað sem snýr að umhverfismálum hefði 
samt mátt gera þetta svo miklu fyrr. Neytendur hefðu 
örugglega ekki gólað og vælt og beðið um plastpokana 
sína hefðu þeir verið teknir úr sölu. Nýleg skoðana-
könnun sýnir einmitt að meirihluti þeirra er fylgjandi 
banni á plastpokum.

Það hlýtur einnig að teljast nokkuð víst að almenn-
ingur sé á bandi starfshóps umhverfisráðherra sem 
leggur til margvíslegar tillögur sem snúa að banni við 
sölu og notkun á alls kyns plastvörum. Vissulega á að 
fara varlega í boð og bönn en þegar kemur að baráttu 
fyrir lífi á jörðinni þá þýðir ekkert hálfkák. Tíminn er 
að renna út.

Barátta allra
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Viðskipti og  
verðmyndun

Orkumarkaðir í mótun:

Dagskrá

Hörður Arnarson forstjóri opnar fundinn.

Sveinbjörn Finnsson, Dagný Ósk Ragnarsdóttir  
og Valur Ægisson frá viðskiptagreiningu verða með erindi.

Pallborðsumræður

Jón Vilhjálmsson, sviðsstjóri Orkusviðs hjá EFLU.  
Eyrún Guðjónsdóttir, sérfræðingur viðskiptaþróunar í Noregi 
á sviði endurnýjanlegra orkugjafa. 
Stefanía G. Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri markaðs- og 
viðskiptaþróunar hjá Landsvirkjun. 
Kristján Kristjánsson fjölmiðlamaður stýrir pallborði.

Hverjir eru helstu áhrifaþættir raforkuverðs í Evrópu?  
Hver eru áhrif endurnýjanlegrar orku?  
Hvernig er viðskiptum með raforku háttað á Íslandi?

stöðu orkumarkaða á Íslandi og erlendis á 
morgunverðarfundi. 

Hilton Reykjavík Nordica
Þriðjudagur 6. nóvember

Verið öll velkomin
Skráning á www.landsvirkjun.is

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Það er ekki laust við að maður 
skynji verulegt rafmagn í 
loftinu þessa dagana. Daglega 

birtast greinar um það hvað kröfur 
nýrrar forystu verkalýðshreyf-
ingarinnar séu svakalegar. Mun 
ekki allt fara á hliðina? Kunnugleg 
atburðarás virðist í aðsigi. Krónan 
er að falla og maður er farinn að 
upplifa sig grunsamlega mikið 
nítjánhundruðáttatíu og eitthvað. 
Þetta land breytist ekki. Ekki bara 
Sámur er klónaður heldur vanda-
málin líka. Við fáum sömu höggin 
nákvæmlega eins á nokkurra ára 
fresti. Með sömu íslensku áhyggj-
unum í daglega lífinu. Á maður að 
þora að skipuleggja utanlandsferð 
fyrir næsta ár? Á maður að kaupa 
nýjan ísskáp núna eða seinna? 
Hvað gerist með vinnumarkaðinn? 
Hvað gerir ASÍ? Hvað gerir Seðla-
bankinn? Hvað gerir SA? Hvað 
gerir ríkisstjórnin? Hvað gerist með 
krónuna? Hvað gera túristarnir? Á 
maður kannski bara að koma sér? 
Skella gámi á næsta skip til Rotter-
dam og láta sig hverfa?

Sama klisjan
Maður veit ekki. Ég verð að játa að 
hluti af manni sem íbúa á þessu 
landi er næstum því farinn að sætta 
sig við að svona sé þetta bara. Á 
Íslandi varir góðæri í nokkur ár, 
svo kemur kollsteypa svokölluð. 
Það versta við þessar kollsteypur 
er að þær fokka öllu upp, einkum 
lánunum. Í skammtímaminni góðu 
tímanna elur maður smám saman 
með sér óígrundaða bjartsýni 
um að lánin muni kannski halda 
áfram að lækka eftir því sem maður 
borgar en svo kemur kollsteypan og 
lánin hækka aftur. Þetta er íslenski 
veruleikinn, nánast skáldlegur í 
klisjunni sinni. Gnauðandi vindur 
og þungbúið fólk við eldhúsborð 
að hlusta á fréttirnar. „Það var víst 
engin innistæða fyrir þessum upp-
gangi frekar en fyrri daginn,“ segir 
maðurinn, dæsir og stendur upp. 
„Nei, Bárður minn,“ segir konan og 
færir pirringslega til bolla á borðinu 
og dustar mylsnu af dúknum. „Ég 
veit ekki af hverju maður er að 
þessu.“ Barn grætur. Í fjarska heyrist 
hundgá.

Krónulufsan
Kollsteypan sjö. Komin í bíó. Eða 
hvað? Þarf þetta virkilega að vera 
svona? Er ekki nokkur leið að 
hugsanlega verði hægt í þetta skipti 
að koma í veg fyrir að þetta enda-
lausa endurtekna efni endurtaki 
sig einu sinni enn? Stundum líður 
manni hálf vonlausum hvað það 
varðar. Ástæða míns vonleysis er 
einkum og sér í lagi það, að það 
virðist vera sama hvað á dynur – 
sama hvað íslenska krónulufsan 
gerir okkur mikinn óleik aftur og 
aftur – það virðist ekki vera hægt að 
ræða það, hvað þá meira, að taka 
upp stöðugri gjaldmiðil. Jafnvel 
þeir sem nú tala hvað mest fyrir hag 
heimila og þeirra lægst launuðu 
virðast ekki hafa neinn áhuga á því 
að tala um gjaldmiðilinn. Samt er 
það einmitt fyrirkomulag gjald-
miðilsmála sem einkum og sér í 
lagi færir auð frá fátækum til ríkra 
og kemur í veg fyrir eignamyndun 
hinna fátækari. Hressandi væri ef 
sósíalistar gætu tekið þetta með í 
reikninginn í byltingartali sínu.

Gott að gúggla
Það örlar á tilfinningalegu ójafn-
vægi hjá mér, ég gengst við því, 
þegar kemur að þessari hlið mála. 
Ég skil illa hvernig hægt er að tala 
um efnahagsmál og kjör almenn-

Allir að róa sig
ings án þess að tala um gjald-
miðilinn. Fyrirsögn greinarinnar 
að þessu sinni er hins vegar hófsöm 
beiðni til allra um að róa sig. Ég er 
þar með talinn. Kem ég nú að því.

Von mín um að klisja íslenskra 
efnahagsmála verði ekki endurtek-
in að þessu sinni felst ekki í því að 
aðilar vinnumarkaðarins muni taka 
upp áherslur evrusinna í efnahags-
málum, heldur öðru. Að þessu sinni 
ætla ég að láta nægja að trúa því að 
enginn sem kemur að samninga-

borðinu vilji verðbólgu, gengisfall, 
hækkandi lán og óstöðugleika. 
Ásakanir ganga á víxl. Kröfugerðir 
hafa verið birtar. Fyrirsagnir um 
þær eru í stríðsátakastíl. Óttinn og 
tortryggnin er að grafa um sig.

En þá gildir að anda með nefinu. 
Ég prófaði að gera það í aðdraganda 
þessara skrifa, því sjálfur er ég 
orðinn órólegur. Heimilisbók-
haldið má ekki við rugli. Ágætis 
regla í lífinu almennt er að reyna 
eftir fremsta megni að kynna sér 

mál. Ég gúgglaði því.
Nú hef ég lesið milliliðalaust 

þessar skelfilegu, rosalegu kröfur 
verkalýðshreyfingarinnar inni 
á heimasíðu VR. Ég get ekki séð 
annað en að kröfurnar séu hinar 
áhugaverðustu. Krónutöluhækkun 
launa í stað prósentuhækkunar. 
Auka frjálsræði í lífeyriskerfinu. 
Tryggja fólki húsnæði. Hækka 
persónuafslátt. Skattleysi lægstu 
launanna. Minnka skerðingar í 
almannatryggingakerfinu. Og var 

ekki einhver að tala um að stytta 
vinnuvikuna? Það væri löngu tíma-
bært.

Það er ekkert að því að vilja ein-
læglega bæta samfélagið með hag 
hinna verst settu í öndvegi. Mér 
finnst tillögurnar lýsa slíkum hug-
sjónum. Sem upplegg í viðræðum 
gætu þær raunverulega leitt til betra 
þjóðfélags, sé fólk lausnamiðað og 
opið en ekki tætt af tortryggni.

Þannig að. Ég er rólegri. Mun ekki 
panta gám.
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Selfoss - KA 27-27 
Selfoss: Árni Steinn Steinþórsson 7, Haukur 
Þrastarson 6, Alexander Már Egan 4, Atli 
Ævar Ingólfsson 4, Elvar Örn Jónsson 3. 
KA:  Aki Egilsnes 9, Tarik Kasumovic 8, 
Dagur Gautason 4, Daníel Matthíasson 2, 
Einar Birgir Stefánsson 1, Allan Nordberg 1. 

Grótta - Akureyri 25-25 
Grótta:  Sveinn José Riviera 7, Jóhann 
Reynir Gunnlaugsson 5, Magnús Öder 
Einarsson 3, Alexander Jón Másson 3. 
Akureyri:  Friðrik Svavarsson 5, Hafþór Már 
Vignisson 5, Brynjar Hólm Grétarsson 4, 
Gunnar Valdimar Johnsen 3. 

Stjarnan - Fram 33-24 
Stjarnan:  Garðar B. Sigurjónsson 7, Leó 
Snær Pétursson 7, Aron Dagur Pálsson 7, 
Egill Magnússon 5, Árni Þór Sigtrygsson 4.  
 Fram:  Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 6, 
Þorgrímur Smári Ólafsson 5, Andri Heimir 
Friðriksson 3, Andri Þór Helgason 2..  

Afturelding - FH 25-25 
Afturelding:  Elvar Ásgeirsson 8, Birkir 
Benediktsson 5, Einar Ingi Hrafnsson 3, 
Böðvar Páll Ásgeirsson 2, Tumi Rúnarsson 2. 
FH:  Birgir Már Birgisson 7, Ásbjörn Friðriks-
son 6, Arnar Freyr Ársælsson 5, Einar Rafn 
Eiðsson 2, Jóhann Birgir Ingvarsson 2. 

Efri
Selfoss  12
FH   10
Haukar 9
Afturelding 9 
Valur  7 
Grótta 6 
 

Neðri 
ÍBV  6
KA 6 
Fram 5 
Stjarnan 4
Akureyri  3
ÍR 3

Nýjast

Olís-deild karla

Grótta - Valur 13-37 
Markahæstar:  Katrín Helga Sigurbergs-
dóttir 4,  Eva Kolbrún Kolbeins 3, Rut 
Bernódusdóttir 2 - Íris Ásta Pétursdóttir 
8 ,Auður Ester Gestsdóttir 6, Díana Dögg 
Magnúsdóttir 4, Lovísa Thompson 3 
 
ÍR - FH 21-22 
Markahæstar:  Karen Tinna Demian 6, Sara 
Kristjánsdóttir 5, Jóhanna Björk Viktors-
dóttir 4, Sigrún Ása Ásgrímsdóttir 3 - Sylvía 
Björt Blöndal 7, Hildur Guðjónsdóttir 7, 
Ragnheiður Tómasdóttir 4, Diljá Sigurðar-
dóttir 3. 

HK - Haukar 14-23 
Markahæstar:  Elva Arinbjarnar 4, Sigríður 
Hauksdóttir 3, Þórunn Friðriksdóttir 2 - 
Birta Lind Jóhannsdóttir 4, Maria Pereira 
4, Berta Rut Harðardóttir 3, Ragnheiður 
Sveinsdóttir 2, Ragnheiður Ragnarsdóttir 
3.

Coca-Cola bikar kvenna

Grundarfj. - ÍA 85-112 
 

Reynir S. - Tindast. 25-100 
 

Snæfell - Þór Þ. 61-90 
 

Haukar B - KR B 68-82 
 

Höttur - Skallagr. 74-97 
 

Þór Ak. - Haukar 71-84 
 

Vestri B - Hamar 63-82 
 

Álftanes - KR 68-101 
 

KV - Fjölnir 60-95 
 

Njarðvík - Valur 78-68 

  Geysis-bikar karla

Tveir í röð í Mýrinni

Garðbæingar á uppleið Stjarnan komst upp úr fallsæti með 33-24 sigri á Fram í Olís-deild karla í gærkvöld og eru Garðbæingar búnir að vinna tvo 
heimaleiki í röð. Eftir jafnan leik framan af áttu gestirnir úr Safamýrinni engin svör við sóknarleik Stjörnunnar í seinni hálfleik. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

GOLF Tímabilinu hjá Ólafíu Þórunni 
Kristinsdóttur, atvinnukylfingi úr 
GR, lauk á laugardaginn þegar 
henni tókst ekki að endurnýja 
LPGA-þátttökurétt sinn á lokaúr-
tökumótinu í Bandaríkjunum. Alls 
voru átta hringir leiknir á ellefu 
dögum og var 101 kylfingur skráður 
til leiks þar sem 45 efstu fengu þátt-
tökurétt á næsta ári. Ólafía náði 
sér aldrei á strik í mótinu og lauk 
keppni í 93. sæti á 604 höggum, 
28 höggum yfir pari þar sem loka-
hringurinn reyndist henni erfiður. 
Hún kvaðst vera á leiðinni heim til 
Íslands í langþráð frí, eitthvað sem 
hún sagðist hafa átt að gera fyrr á 
tímabilinu þegar Fréttablaðið sló 
á þráðinn til hennar eftir mótið. 
„Þetta eru blendnar tilfinningar 
eftir erfiðar tvær vikur, ég er eigin-
lega himinlifandi að þetta sé búið 
því ég skemmti mér ekkert vel á 
þessu móti,“ segir Ólafía hrein-
skilin um tilfinningarnar þegar 
úrtökumótinu lauk.

Það var ljóst fyrir lokahringinn 
að hún þyrfti að eiga sannkallaðan 
draumahring til að eiga möguleika 
á að komast meðal 45 efstu kylfing-
anna.

„Ég var í raun búin að fá nóg á 
þeim tímapunkti og hjartað var 
ekki á réttum stað. Ég fór inn í hann 
til að ljúka þessu móti af. Ég vissi 
að það væri alveg einhver örlítill 
möguleiki á að ég fengi bara þret-
tán fugla á einum hring en svo fæ ég 
skolla á annarri braut sem var hálf-
gert rothögg. Þá þurfti ég fjórtán 
fugla. Miðað við í hvaða standi ég 
var þá var ólíklegt að þessi drauma-

hringur kæmi þennan daginn.“
Ólafía Þórunn var á öðru tíma-

bili sínu á LPGA-mótaröðinni og 
gerði að eigin sögn, grundvallar-
mistök sem kostuðu hana mikið. 
Fyrir tímabilið hafði hún orð á því 
að hún gæti betur stýrt álaginu í ár 
og leyft sér að taka sér hvíld á milli 
móta til að hlaða batteríin en hún 
var ekki nægilega dugleg við það.

„Það mistókst gjörsamlega að 
stýra álaginu betur, ég hugsaði ekki 
út í það að ég kæmist inn á flest stóru 
mót ársins og ég var ekki nægilega 
dugleg að kúpla mig út og hvílast. 
Áætlanir mínar fóru út í buskann 

og ég finn það alveg að ég er gjör-
samlega búin á því,“ segir Ólafía og 
heldur áfram:

„Leikgleðin hverfur þegar þú 
finnur fyrir þessari þreytu og maður 
missir eldmóðinn þegar maður finn-
ur fyrir langvarandi þreytu. Ég finn 
fyrir þessu í dag, það er nóvember og 
ég er alveg ótrúlega þreytt bæði and-
lega og líkamlega. Ég get ekki beðið 
eftir því að komast heim og fá bara 
að taka mér hvíld frá öllu saman.“

Henni fannst oft óþægileg tilfinn-
ing að sleppa mótum enda fannst 
henni betri spilamennska handan 
hornsins.

„Ég var oft að missa af niðurskurði 
með einu höggi yfir einhverja tvo 
mánuði. Þá fannst mér eins og ég 
væri að spila mjög vel en ég væri 
ekki að uppskera eftir því. Þá átti ég 
að taka skref til baka og hvíla mig í 
staðinn fyrir að gíra mig upp og æfa 
meira. Það fór í raun alveg öfugt. Það 
sem ég tek út úr þessu er að þekkja 
betur merkin þegar þú finnur fyrir 
ofþreytu.“

Ólafía mun fá takmarkaðan þátt-
tökurétt á LPGA-mótaröðinni í 
upphafi næsta tímabils sem þýðir 
að hún sé háð því hversu fáir skrái 
sig til leiks. Þá getur hún tekið þátt 
í úrtökumótum fyrir mót á LPGA-
mótaröðinni.

„LPGA breytti þessu núna, það 
fengu færri að halda fullum keppnis-
rétti en þú heldur þó þessum tak-
markaða keppnisrétti. Ég gæti fengið 
nokkur mót en þetta er óljóst en ég 
mun vera á Symetra-mótaröðinni 
þegar tækifæri gefast ekki á LPGA. 
Ég kaus að einblína á LPGA og fram-
tíð mína þar frekar en Evrópumóta-
röðina því þar vil ég vera til lengri 
tíma,“ segir Ólafía.

Takist henni að komast inn á 
LPGA-mót og ná þar góðum árangri 
getur hún öðlast þátttökurétt á ný 
um mitt næsta ár.

„Ég mun líka vera dugleg að spila 
í úrtökumótum á mánudegi til að 
reyna að komast inn á mótið í sömu 
vikunni, það er önnur leið inn á 
mótin. Ef mér tekst svo að komast 
inn á mót og ég næ góðum árangri 
þar þá gæti ég öðlast þátttökurétt á 
nýjan leik um mitt næsta tímabil.“ 
kristinnpall@frettabladid.is

Leikgleðin fór með þreytunni
Kylfingurinn Ólafía Þórunn Kristinsdóttir segist sjá eftir því að hafa ekki haldið sig betur við skipulagið og 
tekið sér hvíldardaga á tímabilinu. Hún finnur fyrir ofþreytu í dag og segist vera fegin að vera komin í frí.

Ólafía Þórunn hefur verið með fullan þátttökurétt á LPGA-mótaröðinni undan-
farin tvö ár en tókst ekki að fylgja eftir góðu fyrsta ári. NORDICPHOTOS/GETTY
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STYRKUR

Veldu sterkan lífeyrissjóð

Borgartún 29 · 105 Reykjavík · Sími 510 7400 · www.sl.is

BESTA
LANGTÍMAÁVÖXTUN

2018*

Með því að greiða í traustan lífeyrissjóð leggur þú grunn að þinni framtíð.
SL lífeyrissjóður hefur náð einstökum árangri í langtímaávöxtun og fékk hann 
nýverið verðlaun hjá óháðum matsaðila fyrir hæstu ávöxtun sameignarsjóðs á 
20 ára tímabili.*   

SL er sjálfstæður lífeyrissjóður og starfar ekki í tengslum við stéttarfélag. 
Sjóðurinn er opinn öllum launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum.

og hlúðu að þínum farvegi

*Samkvæmt úttekt Verdicta

FÓTBOLTI  Alfreð Finnbogason 
skoraði eitt marka Augsburg í 2-2 
jafntefli Augsburg við Freiburg um 
helgina. Er þetta fjórði leikur tíma-
bilsins af fimm sem Alfreð skorar 
í og hefur markahrókurinn alls 
skorað sex mörk í fimm leikjum.

Alfreð var frá vegna meiðsla í 
upphafi tímabilsins en sneri aftur 
í lið Augsburg með þrennu í fyrsta 
leik. Hann hefur verið öflugur fyrir 
framan markið áfram og kom Augs-
burg yfir í upphafi leiks um helgina.

Þá var Alfreð vel staðsettur, náði 
að skilja sig frá varnarmanninum og 
kom fyrirgjöf Jonathan Schmid yfir 
marklínuna af stuttu færi.

Augsburg komst 
tvívegis  yfir  í 
leiknum en þurfti 
að sætta sig við 
eitt stig á heima-
velli sínum eftir 
j ö f n u n a r m a r k 
Nurnberg undir 
lok leiksins. 
– kpt

Alfreð með sex 
mörk í síðustu 
fimm leikjum

Alfreð Finnbogason

FÓTBOLTI Guðjón Þórðarson skrif-
aði um helgina undir tveggja ára 
samning hjá NSI Runavík í Færeyj-
um. Guðjón sem er einn reyndasti 
þjálfari landsins hefur ekki þjálfað 
undanfarin ár eftir að hafa hætt 
með lið Grindvíkinga haustið 2012.

Guðjón var á sínum tíma orð-
aður við færeyska landsliðið en 
verður annar íslenski þjálfarinn í 
efstu deild þar í landi. Heimir Guð-
jónsson var valinn þjálfari ársins 
um helgina eftir að hafa stýrt liði 
HB til sigurs í deildinni og sett nýtt 
stigamet í leiðinni.

Hann þjálfaði á sínum tíma lið 
á borð við Stoke, Notts County, 
Crewe Alexandra á Englandi, Start 
í Noregi og íslenska karlalands-
liðinu. – kpt

Guðjón samdi 
við Runavík

FÓTBOLTI Tilkynnt var í gær að 
Wayne Rooney myndi snúa aftur 
í enska landsliðið í næsta lands-
leikjahléi og taka þátt í góðgerðar-
leik gegn bandaríska landsliðinu. 
Rooney er leikjahæsti útileikmað-
urinn í sögu enska landsliðsins sem 
og markahæsti leikmaður liðsins. 
Hann lék á sínum tíma 119 leiki og 
skoraði í þeim 53 mörk.

Rooney tilkynnti skyndilega í 
ágúst 2017 að landsliðsskórnir væru 
komnir upp í hilluna. Gareth South-
gate, þjálfari enska landsliðsins, 
sýndi því áhuga að fá Rooney aftur 
inn í hópinn en hann tilkynnti þá 
að hann væri hættur.

Hann hefur fundið sig á ný 
í  bandarísku MLS-deildinni 
eftir  vistaskipti til DC United í 
sumar frá Everton. Alls skoraði Roo-
ney tólf mörk er DC Uni-
ted fór úr neðsta 
sæti deildarinnar 
og alla leiðina í 
úrslitakeppnina.

Mun leikurinn 
verða titlaður 
k v e ð j u l e i k u r 
Waynes Rooney 
og allar tekjur af 
honum munu renna 
til góðgerðarsam-
taka Rooneys. 
– kpt

Rooney snýr 
aftur í landsliðið

Wayne  
Rooney

FÓTBOLTI  Erik  Hamrén og Freyr 
Alexandersson munu í vikunni til-
kynna hvaða leikmenn þeir taka í 
leiki karlalandsliðsins gegn Belgíu 
og Katar sem eru fram undan. 

Íslenska landsliðið hittist næsta 
mánudag í Belgíu þar sem undir-
búningur hefst fyrir lokaleikinn 
í Þjóðadeild UEFA gegn heima-
mönnum. Ísland er enn án stiga eftir 
þrjá leiki, þar á meðal 0-3 sigur gegn 
Belgum á heimavelli í október. Þá 
bíður íslenska landsliðið enn eftir 
fyrsta sigrinum undir stjórn hins 

sænska Eriks Hamrén sem tók við 
liðinu af Heimi Hallgrímssyni.

Eftir leikinn gegn Belgíu mun 
íslenska liðið mæta landsliði Katar 
í æfingarleik.

Verður það annar æfingarleikur 
Íslands gegn Katar á rúmu ári síðan 
eftir 1-1 jafntefli í Doha í nóvember 
síðastliðnum.

Eru þetta síðustu leikir ársins hjá 
íslenska landsliðinu áður en dregið 
verður í riðlakeppni undankeppni 
Evrópumótsins 2020 í Dublin í 
desember.  – kpt

 Tilkynna leikmannahópinn í vikunni

Erik Hamrén brosmildur á blaðamannafundi í KSÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN
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Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 11. umferðar 2018-19

Bournem. - Man. United 1-2
1-0 Callum Wilson (11.), 1-1 Anthony Martial 
(35.), 1-2 Marcus Rashford (90+2). 

Cardiff - Leicester 0-1
0-1 Demarai Gray (55.)

Everton - Brighton 3-1 
1-0 Richarlison (26.), 1-1 Lewis Dunk (33.),  2-1 
Seamus Coleman (50.), 3-1 Richarlison (77.).  

Newcastle - Watford 1-0
1-0 Ayozo Perez (65.)

West Ham - Burnley 4-2
1-0 Marko Arnautovic (10.), 1-1 Jóhann Berg 
Guðmundsson (45.), 2-1 Felipe Anderson 
(68.), 2-2 Chris Wood (77.) 3-2 Anderson (84.), 
4-2 Chicharito (90+2.).

Arsenal - Liverpool 1-1
0-1 James Milner (61.), 1-1 Alexandre Laca-
zette (82.).

Wolevs - Tottenham 2-3
0-1 Erik Lamela (27.), 0-2 Lucas Moura (30.), 
0-3 Harry Kane (61.), 1-3 Reuben Neves, víti 
(68.), 2-3 Raul Jimenez, víti (79.)

Man City - Southampton 6-1
1-0 Wesley Hoedt, sjálfsm. (6.), 2-0  Sergio 
Agüero (12.), 3-0 David Silva (18.), 3-1 Danny 
Ings, víti (30.), 4-1 Raheem Sterling (45+2.), 
5-1 Sterling (67.), 6-1 Leroy Sane (90+3.).

Chelsea - Crystal Palace 3-1
1-0 Alvaro Morata (32.), 1-1 Andros Townsend 
(53.), 2-1 Morata (65.), 3-1 Pedro (70.).

FÉLAG L U J T MÖRK S
Man City 11  9  2  0  33-4  29
Chelsea 11  8  3  0  27-8  27
Liverpool 11  8  3  0  21-5  27
Tottenham 11  8 0  3  19-10  24
Arsenal 11  7  2  2  25-14  23
Bournem. 11  6  2  3  20-14  20
Man United 11  6  2  3  19-18  20
Watford 11  6  1  4  16-13  19
Everton 11  5  3  3  19-15  18
Leicester 11  5  1  5  17-16  16
Wolves 11  4  3  4  11-12  15
Brighton 11  4  2  5  12-16  14
West Ham 11  3  2  6  13-17  11
Crystal P. 11  2  2  6  8-16 8
Burnley 11  2  2  7  12-25  8
Southamp. 11  1  4  6  7-20  7
Newcastle 11  1  3  7  7-14  6
Cardiff 11  1  2  8  9-24  5
Fulham 10  1  2  7  11-28  5
Huddersf. 10  0  3  7  4-21  3

Ferskur baráttuandi einkennir     
Það var skiljanlega mikill léttir og gleði yfir leikmönnum Manchester United þegar Marcus Rashford skoraði sigurmarkið í uppbótartíma á Vitality-vellinum                           

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum á Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Gylfi Þór var á sínum stað 
í liði Everton og lagði upp 
fyrsta mark leiksins ásamt því að 
eiga þátt í þriðja markinu.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Landsliðsfyrirliðinn var á 
sínum stað á miðjunni hjá 
Cardiff og lék í fyrsta sinn 
á tímabilinu allan leikinn í 
tapi gegn Leicester

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Var ekki í hóp hjá Reading 
vegna meiðsla. Verður frá 
næstu vikurnar eftir að 
hafa brotið bein í baki á 
dögunum.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Jóhann Berg jafnaði metin 
fyrir Burnley undir lok 
fyrri hálfleiks með öðru 
marki sínu á tímabilinu.

FÓTBOLTI Smám saman er að kom-
ast betri bragur á leik Manchester 
United þessa dagana og virðast 
leikmenn vera tilbúnir til að berjast 
fyrir merkið á brjóstinu og portú-
galska stjórann Jose Mourinho sem 
hefur keypt sér ró og næði í bili. Um 
helgina var mánuður síðan fréttir 
bárust frá Englandi um að hann 
ætti von á sparkinu frá stjórnar-
formönnum félagsins eftir dapurt 
gengi vikurnar þar áður. Þetta virtist 
kunnugleg uppskrift, Mourinho og 
stjórnarformaðurinn Ed Wood-
ward voru búnir að eiga í deilum 
undanfarna mánuði og nýtti Mour-
inho hvert tækifæri til að verja eigin 
ákvarðanir með því að beina spjót-
unum að félaginu og skorti á fjár-
mögnun til að styrkja hópinn. Þegar 
þetta átti sér stað er Mourinho 
stýrði Chelsea var hann rekinn rétt 
fyrir jólin 2015 og átján mánuðum 
síðar varð Chelsea enskur meistari 

á ný. Fyrir vikið mátti allt eins búast 
við því að stjórn Manchester United 
myndi láta vaða og gekk orðrómur 
um að félagið hefði hafið viðræður 
við Zinedine Zidane.

Gáfust ekki upp
Þá helgi lenti Manchester United 
0-2 undir óvænt á heimavelli gegn 
Newcastle sem var án sigurs og virt-
ust örlög hans ráðin. Þá sást aftur 
sami baráttuandi og drápseðli sem 
hefur einkennt félagið undanfarna 
áratugi og sneri Manchester United 
leiknum sér í hag og innbyrti 3-2 
sigur.

Gegn Chelsea var Manchester 
United nokkrum mínútum frá því 
að verða fyrsta liðið til að taka þrjú 
stig gegn Chelsea og það á Brúnni. 

Viku síðar vannst 2-1 sigur á Everton 
á heimavelli.

Próf helgarinnar var erfitt, leikur 
gegn Bournemouth á útivelli þar 
sem krafa var gerð um að stigin þrjú 
færu aftur til Manchester-borgar 
þrátt fyrir að heimamenn væru 
ofar í töflunni. Bournemouth hafði 
aðeins tapað einum af síðustu níu á 
heimavelli og fengið átján stig af 27 
á meðan. Sá tapleikur kom einmitt 
gegn Manchester United í apríl.

Bournemouth komst verðskuldað 
yfir með marki frá Callum Wilson og 
var mun sterkari aðilinn allan fyrri 
hálfleikinn en gestirnir fundu leið 
inn í leikinn á ný. Anthony Martial 
jafnaði metin fyrir lok fyrri hálfleiks 
og stóðust gestirnir sóknir Bour-
nemouth það sem eftir lifði hálf-

Leikmaður helgarinnar
Brasilíumaðurinn Felipe Anderson sýndi sínar bestu 
hliðar í 4-2 sigri West Ham á Burnley um helgina. Hann 
virðist vera að ná sífellt betri tökum á hraðanum í 
ensku deldinni eftir að Hamrarnir borguðu metfé fyrir 
hann frá Lazio síðasta sumar. 

Anderson var afar eftirsóttur víða í Evrópu 
og kom því nokkuð á óvart þegar hann 
ákvað að semja við West Ham sem hefur 
ekki verið að berjast um titla undanfarin 
ár. Manchester United var ítrekað nefnt 
til sögunnar en sögusagnir sögðu að 
ítalska félagið Lazio hefði ekki áhuga 
á að selja Anderson enda brasilískur 
landsliðsmaður á besta aldri.

Með kaupunum á Anderson 
og Andryi Yarmolenko var West 
Ham að reyna að stíga næsta 
skref í deildinni og er Anderson                   
lykillinn að því hversu langt 
Hamrarnir fara í vetur.

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Newcastle tók lífs-
nauðsynleg þrjú stig 
á heimavelli sínum 
þegar Watford kom 
í heimsókn. Lærisveinar Rafa 
Benitez voru ásamt Huddersfield 
einu liðin sem höfðu ekki unnið 
leik í fyrstu tíu umferðunum fyrir 
helgina. 

Hvað kom á óvart? 
Alvaro Morata virðist 
vera búinn að reima 
markaskóna á sig. Sá 
spænski virtist vera 
án alls sjálfstrausts í byrjun tíma-
bilsins en er búinn að skora fimm 
mörk i síðustu sjö leikjum í öllum 
keppnum.

Mestu vonbrigðin 
Vörn Burnley heldur 
áfram að koma liðinu í 
vandræði og valda því 
að það tapi leikjum. 
Burnley var spútn-
iklið síðasta árs þegar það spilaði 
áhrifaríkan bolta sem byggðist 
á öflugum varnarleik með góðri 
markvörslu. 

Liðið fékk fjögur mörk á sig 
gegn West Ham um helgina og er 
alls búið að fá á sig 25 mörk eftir 
að hafa hleypt inn 39 mörkum 
allt síðasta tímabil. 

Manchester United sótti 
dýrmætan sigur á suður-
strönd Englands þegar 
liðið vann 2-1 sigur á 
Bournemouth í ensku 
úrvalsdeildinni um 
helgina. Mánuði eftir 
að allt virtist í ljósum 
logum á Old Trafford og 
Mourinho virtist á útleið 
er meiri ró komin yfir 
mannskapinn eftir gott 
gengi í deildinni undan-
farnar vikur.
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Jólasveinafjölskyldan
Jólasveinninn Carl er ómissandi hluti af jólunum í ILVA. Hann er einn af okkar 
uppáhalds, og margt bendir til að hann sé líka í uppáhaldi á mörgum heimilum. 
Við höfum aukið úrvalið, þannig að nú er hann fáanlegur í fleiri stærðum 

J LIN ERU 

KOMIN  �

CARL jólasveinn, grátt eða rautt filt efni. 
H26 cm. 895 kr.
H36 cm. 1.495 kr.
H66 cm. 3.995 kr.
H100 cm. Grár. 5.995 kr.



FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

CHRISTMAS servéttur. 33x33 cm. Ýmsar gerðir.
Verð frá VV 595 kr. Nú 446 kr.Nú 446 k

CHRISTMAS stjarna úr járni. 
Lítil. Ø24 cm. Lítil Ø24 cm 895 kr. 895 kr

Miðstærð. Ø35 cm. 995 kr.
Stór. Ø45 cm. 1.195 kr.

25% 
AF NORDIC 

MATARSTELLI

25% 
AF ÖLLUM
SERVÉTTUM

25% 
AF ÖLLUM
LED KERTUM

GILDIR Á MEÐAN 
BIRGÐIR ENDAST

TENNA LEEDD kerti. Gengur fyrir rafhlöðum.
H10 cm. 995 kr. Nú 746 kr.

H12,5 cm. 1.295 kr. Nú 971 kr.
H15 cm. 1.495 kr. Nú 1.121 kr.

LIGHT USB kveikjari. 17777755,5 cm. 
2.495 kr.

KALLA kertastjakikkk . Snjókorn. Ø11,3 cm. 
995 kr.

CANDLE rustik kerti.
7x17 cm. 1.495 kr. Nú 1.121 kr.
7x13,5 cm. 995 kr. Nú 746 kr.

25% 
AF ÖLLUM

KERTUM
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Katrín Lea Elenudóttir lítur á þátttöku sína í alheimskeppninni Miss Universe sem stökkpall fyrir brýn málefni á alþjóðlegum vettvangi. MYND/STEFÁN

Þökk sé móður minni, Elenu Skoroboga-
tovu, hef ég alltaf haft mikið sjálfs-
traust og verið ánægð með sjálfa mig. 

Frá fyrstu tíð hefur hún sagt mér að ég sé 
fallegasta, duglegasta og langbesta barnið í 
öllum alheiminum, og ég trúi því vel,“ segir 
augnayndið Katrín Lea, spurð hvort hún hafi 
lengi verið meðvituð um fegurð sína.

Katrín Lea er á leið í Miss Universe, 
stærstu fegurðarsamkeppni heims, sem 
haldin verður 17. desember í Bangkok, 
höfuðborg Taílands.

„Ég er mjög spennt fyrir ferðinni til 
Taílands. Ekki síst af því að þetta verður 
mín fyrsta ferð til Asíu, en líka vegna þess 
að ég fæ að koma fram fyrir Íslands hönd 
á stærstu, vinsælustu og mest heillandi 
fegurðarsamkeppni veraldar,“ segir Katrín 
Lea sem þessa dagana stendur í stífum 
undirbúningi fyrir lokakvöldið og þriggja 
vikna strangt undirbúningsferli sem fram fer 
í aðdraganda keppninnar eystra.

„Ég legg mig alla fram í líkamsræktinni, 
er í gönguþjálfun og fylgist grannt með 
heimsfréttunum til að fræðast enn betur um 
félagsleg vandamál, eins og kynferðislega 
áreitni og skotvopnaárásir.“

Með afrekshugsun í fegurð
Katrín Lea er nítján ára. Hún var sautján ára 
þegar henni var fyrst boðið að taka þátt í 
Miss Universe Iceland en reyndist ekki nógu 
gömul til að geta orðið gildur þátttakandi. 

Síðan hefur hún unnið markvisst að því að 
komast í keppnina, með afrekshugsun að 
vopni.

„Ég hef alltaf fylgst með Miss Universe og 
dreymdi um að geta einn daginn tekið þátt 
sem fulltrúi Íslands. Áhugi minn á keppn-
inni stafar af því sem Miss Universe-sam-
tökin standa fyrir. Þeirra helsta markmið er 
að efla ungar konur um allan heim og veita 
þeim tækifæri og vettvang til að koma skila-
boðum og skoðunum sínum á framfæri,“ 
útskýrir Katrín Lea.

Hún segir tilfinninguna hafa verið 
hamingjuþrungna þegar hún var krýnd 
Miss Universe Iceland á fögru ágústkvöldi í 
sumar.

„Ég varð yfir mig glöð enda langþráður 
draumur minn að rætast og öll mín vinna 
hafði borgað sig. Ég held að heil þjóð verði 
aldrei sammála um hver sé fegurst íslenskra 
kvenna en fyrir mig var þetta stökkpallur 
til að vekja athygli á skoðunum mínum 
og hugmyndum á alþjóðlegum vettvangi. 
Ég vil koma á framfæri áætlun minni fyrir 
innflytjendur. Þar er í brennidepli aðstoð 
við innflytjendur að aðlagast nýju samfélagi 
og viðhalda hæfni frá mörgum menningar-
heimum og tungumálum.“

Hugrekki og metnaður
Líf Katrínar Leu tók u-beygju eftir að hún var 
krýnd ein af fegurðardrottningum heimsins.

„Líf mitt breyttist verulega. Ég hef undan-
farna þrjá vetur stundað nám við Mennta-
skólann í Reykjavík en á yfirstandandi 
skólaári þurfti ég að taka námsleyfi vegna 
ferðalaga og ákafs undirbúnings fyrir 

Besta stúlka í heimi
Þegar Katrín Lea Elenu-
dóttir er hamingjusöm 
líður henni eins og feg-
urstu fegurðardrottningu 
alheimsins. Hún er af rúss-
neskum ættum og segist 
hafa trúað orðum móður 
sinnar að hún væri feg-
ursta, duglegasta og lang-
besta barn í heimi. Hún 
keppir fyrir Íslands hönd í 
Miss Universe í desember.



keppnina. Ég stefni á stúdents-
húfuna vorið 2020 og hef hugsað 
mér að hefja nám í lögfræði í fram-
haldinu,“ upplýsir Katrín Lea, full 
metnaðar.

„Eiginleikar sem ég er hvað 
stoltust af í eigin fari eru sjálfs-
traust, hugrekki og þolinmæði. Ég 
er virk og mjög róleg á sama tíma, 
leiðist hávaði og læti og líður best í 
afslöppuðu og þægilegu umhverfi 
innan um skemmtilegt fólk. Undir 
álagi þykir mér gott að hlaupa 
langar vegalengdir og ég elska að 
lesa sígildar bókmenntir á ensku. 
Það er ástríða sem ég uppskar frá 
Margréti Söru Guðjónsdóttur, 
enskukennaranum mínum í MR,“ 
segir Katrín Lea sem hefur líka 
yndi af ferðalögum innan lands og 
utan, að sjá nýja staði og upplifa 
nýja menningu.

Líður langbest á Íslandi
Foreldrar Katrínar Leu eru rúss-
neskir en faðir hennar er látinn. 
Hún ólst upp í Síberíu en flutti 
með móður sinni til Íslands á 
níunda árinu.

„Báðar þjóðirnar eiga mikið í 
mér, en Ísland er þar ráðandi,“ 
segir Katrín Lea. „Það er margt sem 
einkennir mig sem rússneska og 
flest hef ég það frá móður minni 
en á sama tíma hafa Íslendingar 
ýtt undir marga rammíslenska 
eiginleika hjá mér. Þessi blanda 
gerir mig að manneskjunni sem ég 
er í dag.“

Sem lítil snót í Rússlandi var 
Katrín Lea upptekin við sund, dans 
og einkakennslu í ensku.

„Þau áhugamál gögnuðust mér 
vel þegar ég flutti til Íslands og 
öfluðu mér vina og sambanda á 
mismunandi stöðum. Ég lít á bæði 
Rússland og Ísland sem æsku-
löndin en á rosalega erfitt með að 
bera löndin saman því þau eru svo 
ólík. Ég er einkabarn, alin upp hjá 
einstæðri móður, og helsta ástæða 
þess að við mæðgur fluttum til 
Íslands voru betri möguleikar á 
námi. Það er enn það sem okkur 
þykir best við Ísland,“ segir Katrín 
Lea og útilokar ekki að flytjast til 
föðurlandsins í framtíðinni.

„Ég get alveg hugsað mér það, 
en mér líður langbest á Íslandi og 
mundi ekki skipta þessum góða 
stað fyrir neinn eða neitt annað í 
öllum heimi.“

Kærasta bernskuminning Katr-
ínar Leu frá Síberíu tengist sam-
fundum stórfjölskyldunnar.

„Mér finnst gott að hugsa um 
samverustundir fjölskyldunnar 
þegar við komum saman til að 
fagna einhverju og í dag þykir mér 
enn vænna um þessar minningar 
því ég veit að slíkir samfundir 
verða aldrei aftur því margt af fólk-
inu mínu hefur kvatt jarðvistina,“ 
segir Katrín Lea sem á einnig góðar 
æskuminningar frá nýja landinu, 
Íslandi.

„Ég á einstaklega ljúfar minn-

Katrín Lea er 
rússnesk í báðar 
ættir en þó 
orðin ramm-
íslensk eftir að 
hafa alist upp 
á Íslandi síðan 
í barnæsku; 
einkabarn alin 
upp af einstæðri 
móður. Hún 
segir rússneska 
fegurð á engan 
hátt einstaka. 
Íslenskar konur 
hafi kennt sér 
mikið og að allar 
konur heimsins 
séu gyðjur. 
MYND/STEFÁN

ingar um íslenskukennslu heima 
hjá stjúpömmu minni, Valgerði 
Níelsdóttur. Við lásum saman 
margar bækur og unnum heima-
námið saman. Það var hún sem 
stuðlaði að því hversu fljót ég var 
að ná tökum á íslenskunni og 
fór að tala hana reiprennandi á 
stuttum tíma.“

Allir draumar geta ræst
Rússneskar konur eru annálaðar 
gyðjur en Katrín Lea telur þær þó 
ekki fremri annarra þjóða konum í 
fegurð og fágun.

„Að mínu mati eru allar konur 
heimsins gyðjur og ég hef lært 
ótalmargt af íslenskum konum 
í þau ár sem ég hef búið hér. Ég 
veit að margar ungar stelpur líta 
upp til mín og flestar af þeim eru 

íslenskar. Ég vil hvetja þær til að 
vera óhræddar við drauma sína, 
að fylgja þeim eftir og hafa trú á 
sjálfum sér. Allt er mögulegt ef 
maður bara trúir að það muni 
gerast.“

Beðin um besta rússneska 
fegurðarráðið svarar Katrín Lea:

„Það er að bregðast aldrei harka-
lega við leiðinlegum og óstjórnleg-
um hlutum sem gerast í kringum 
mann. Slík streita og samhliða 
áhyggjur safnast saman í sálinni 
og koma fram á neikvæðan hátt í 
framtíðinni. Mitt eigið bjútíráð er 
svo að byrja hvern dag á að minna 
sjálfan sig á það sem maður elskar 
í sjálfum sér og það sem maður 
er þakklátur fyrir í lífinu. Það er 
minn lykill að hamingju, og þegar 
ég er hamingjusöm líður mér eins 

og fegurstu fegurðardrottningu 
alheimsins.“

Rómantík, hlátur og tryggð
Lífsmottó Katrínar Leu er dýrmætt 
veganesti frá móður hennar.

„Mamma hefur alltaf sagt að 
aðeins sá sem gerir allt á réttum 
tíma og leggur hart að sér fái notið 
alvöru velgengni, og það hef ég að 
leiðarljósi,“ segir Katrín Lea sem 
lítur mjög upp til móður sinnar.

„Mamma er mín helsta fyrir-
mynd í lífinu. Hún hvetur mig, því 
hún flutti til framandi lands til þess 
eins að finna betra líf fyrir okkur 
tvær og ól mig upp á eigin spýtur.“

Katrín Lea á líka sínar uppáhalds 
fegurðardrottningar.

„Ég lít upp til þeirra margra en 
einna helst Manuelu Óskar Harð-

ardóttur sem var ungfrú Ísland 
2002, Örnu Ýrar Jónsdóttur sem 
var Miss Universe Iceland 2017 og 
Niu Sanchez, ungfrú Bandaríkin 
2014. Allar búa þær yfir einstakri 
fegurð að innan sem utan, hæfni til 
að láta aðra í kringum sig líða vel 
og þær eru alltaf til staðar.“

Þegar kemur að eigin stíl segir 
Katrín Lea hann snyrtilegan og 
fjölbreyttan.

„Í skólanum klæðist ég fötum 
sem láta mér líða vel, strigaskóm, 
leggings, bol eða peysu, en þegar 
tilefnið er formlegra fer ég alla leið 
og klæðist því sem er í tísku og 
elegant á sama tíma,“ segir Katrín 
Lea sem verslar mikið á netinu, 
einkum í Revolve og Farfetch.

„Þar finn ég föt og fylgihluti og 
versla svo íþróttaföt hjá Reebok. 
Það vita svo fáir að ég á stórt safn 
af hælaskóm og þar er Christian 
Louboutin atkvæðamestur. Ég er 
líka búin að finna kjól fyrir Miss 
Universe-keppnina í desember en 
hann fundum við Manuela Ósk og 
Jorge Esteban, framkvæmdastjórar 
keppninnar, í kjólabúðinni Oliver-
ios Bridal & Prom Boutique sem er 
einn af styrktaraðilum keppninnar 
á Íslandi,“ upplýsir Katrín Lea sem 
keypti sér síðast glæsta hælaskó í 
safnið góða.

„Þá var ég á ferð í Chicago og 
keypti mér ekkert annað en par 
af þægilegum svörtum hælum 
frá Louis Vuitton fyrir Taílands-
ferðina.“

Katrín Lea er lofuð og ástfangin 
upp fyrir haus.

„Kærastinn minn, Páll Guð-
brandsson, fangaði hjarta mitt fyrir 
þremur árum og við höfum verið 
saman síðan. Hann er traustur, 
alltaf til staðar og svo sannarlega sá 
sem lætur mig hlæja mest. Ég leita 
eftir þeim eiginleikum í fari fólks 
sem ég vil hafa nærri mér í lífinu.“

Katrín Lea Elenudóttir var krýnd Miss 
Universe Iceland í ágúst í sumar.

www.gongugreining.is
Orkuhúsinu Suðurlandsbraut 34 Reykjavík og Bæjarlind 4 Kópavogi - Sími 55 77 100

Við erum í fararbroddi í göngu- og hlaupagreiningum, 
greiningarbúnaði, innleggjum, skóm og fylgihlutum

Reynslumesta starfsfólkið í nánu samstarfi við 
íþróttahreyfinguna og fagfólk í heilbrigðisstétt.

            Höfum opnað glæsilega sölusíðu - www.gongugreinining.is
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Fasteignasalan Mikla-
borg hefur til sölu glæsi-
lega endaíbúð á Garða-
torgi 2b.

Íbúðin er 4 til 5 herbergja á 
annarri hæð í 7 hæða lyftuhúsi 
með 22 íbúðum, auk stæðis í 

bílageymslu. 
Eignin er skráð 143 m² að 

stærð, þar af geymsla 8 m². Íbúðin 
skiptist í forstofu, tvö herbergi, 
sjónvarpsrými, eldhús, stofu, tvö 
baðherbergi og sér þvottahús. 
Komið er inn í forstofu sem er opin 
inn í hol og þaðan blasa við fal-
legar stofur. Í holi eru góðir skápar. 
Úr forstofu er gengið inn í snyrt-
ingu. Stofur eru mjög rúmgóðar og 
bjartar. Úr stofu er útgengt á suður-
svalir sem eru yfirbyggðar. 

Eldhúsið er hannað með stórri 
viðarinnréttingu ásamt eyju. Úr 
eldhúsi er útgengt á svalir sem eru 
einnig yfirbyggðar. Svefnherbergin 
eru á sér gangi ásamt sjónvarps-
holi sem er opið bæði inn í stofur 
og svefnherbergisgang. Hjónaher-
bergið er mjög rúmgott, þar eru 
góðir fataskápar. Hjónaherberginu 
fylgir baðherbergi. Barnaher-
bergið er bjart og með góðum fata-
skápum. Þvottahúsið er rúmgott 
og flísalagt að hluta. Þvottahúsið er 
nýtt í dag sem geymsla og þvotta-
hús, en auðvelt er að breyta, gert 
er ráð fyrir sturtu og snyrtitækjum 
í rýminu.

Íbúð í hjarta Garðabæjar

Útsýnið er fagurt.

Íbúðin er glæsileg enda öll nýleg og fallega hönnuð

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  

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 
Löggiltur fast. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

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

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka
benedikta@landmark.is 
Sími. 512.4900

Sölkugata 16-20 í Mosfellsbæ. 

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

Halla Unnur Helgadóttir, lögg. fast. s.659 4044

SÖLUSÝNING 
þriðjudaginn 6. nóv. frá 17.15 til 17.45 

 

Íbúðin er við Garðatorg 2b.

Allar nánari upplýsingar gefur 
Jórunn, löggiltur fasteignasali, í 
síma 845-8958 eða á netfanginu 
jorunn@miklaborg.is

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
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DALSEL 34, 4ra herb. 128,1 fm íbúð með stæði.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Opið hús að Dalseli 34, íbúð 02-01 mánudaginn 05. nóvember frá kl.
17.30 til 18.00, þar er til sýnis mikið endurnýjuð 4ra herb. 96,4 fm
íbúð með stæði í bílag. Nýtt eldhús og gólfefni, nýlega búið að skipta
um glugga og laga hús. Verð 41,9 m.

RAUÐALÆKUR 44, mikið endurnýjuð sérhæð.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Mikið endurnýjuð 4ra herb. 128 fm sérhæð við Rauðalæk í Reykjavík.
Þrjú herb. tvær stofur, eldhús, baðherbergi og þvottarhús.  Allt
endurnýjað.  Verið að leggja lokahönd á endurnýjun utanhús, eign
sem vert er að skoða. Verð 69,5 m.

ÚLFARSBRAUT 76. Glæsil. nýtt 320 fm einbýlis.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Í sölu glæsilegt 320 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 5- svefn-
herbergjum á endalóð við Úlfarsbraut í Úlfarsárdal.  Allar innréttingar
sérsmíðaðar, parket flísar á öllum gólfum, tvö baðherbergi, rúmgóður 
bílskúr, stórar stofur, arinn og fl. Verð 125 m.

BÁSBRYGGJA 35, glæsilegt 200 fm raðhús.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Í sölu glæsilegt 201,7 fm
Reykjavíkur. Húsið er á þremur hæðum með tvöföldum bílskúr og 
rúmgóðu eldhúsi og stofum. Vönduð gólfefni og innréttingar, tvö 
baðherbergi. Frábært útsýni og nánd við sjóinn. Verð 84,9 m.

HVERFISGATA 104C, 53,5 fm 3ja herb. í Rvk.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Í sölu 53,5 fm 3ja
í Reykjavík. Eignin var endurnýjuð mikið fyrir nokkrum árum og er í 
ágætu ástandi að innan sem utan. Eignin er laus við kaupsamning.
Verð 31,9 m.

SUÐURGATA 37, heil húseign á frábærum stað
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Opið hús að Suðurgötu 37, miðvikudaginn 07. nóvember frá kl. 
17.30 til 18.00, þar er til sýnis 450 fm hús sem skiptist í tvær 4ra
herb. sérhæðir og litla íbúð í kjallara, auk órástafaðs rýmis. Þetta er
húseign með mikla möguleika. Verð 159,9 m.

BREKKUGATA 5 glæsil. endaraðhús í Urriðaholti
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Opið hús að Brekkugötu 5, þriðjudaginn 06. nóvember frá kl. 17.30 
til 18.00, þar er til sýnis 217,4 fm endaraðhús sem skilast tilbúið að 
utan og tilbúið til innréttinga að innan. Möguleiki á 4-5 herbergjum,
vandaðar frágangur, verð 85,9 m.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

Nýlega byggt 229 fm einbýlishús á frábærum rólegum stað á baklóð

svefnherbergi. baðherbergi og snyrting. Arinn í stofu. Stórar suður
svalir. Ekki fullbúin eign á einstökum stað. Verð: Tilboð

HÁALEITISBRAUT 18.  4ra herbergja með bílskúr
Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

Góð 4ra herbergja um 111 fm íbúð á 2.hæð (gluggar á 3 vegu) 
ásamt 21 fm bílskúr. Hús nýviðgert og málað, bílskúrar ný álklæddir.
Suðvestur svalir, þvottaaðstaða í íbúð. Frábær staður í Rvk. Ásett
verð 46,8 m / tilboð.  Skipti skoðuð á 2ja herbergja íbúð

HRAUNBÆR 76-Velskipulögð 5.herbergja 129 fm.
Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar.
Lögg.fasteignasali
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á 3.hæð ásamt stóru 18 fm 
aukaherbergi á jarðh./kj. með aðgangi að baði m.sturtu (tilvalið í 
útleigu). 3 stór svefnherb. í íb.  Tvennar svalir. Upprunalegt eldhús.

Verð 40,8 m.

ÁLFTAMÝRI 36 -opið hús í dag kl. 17:00-17:30.
Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

Opið hús mánud. 5. nóv. kl. 17:00-17:30 á 4ra herb. íbúð á 3ju h. 
(íb. 303).  Birt stærð eignar er 125.4 fm þ.e. íbúð og geymsla 104.5 
fm og bílskúr 20.9 fm. Um er að ræða hús sem hefur verið töluvert 
endurnýjað í gegnum árin. Verð 45,9 m.

ÁSVALLAGATA 19, einstaklega falleg 3ja herb.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Í einkasölu sérlega skemmtileg 3ja herb. 88fm íbúð á frábærum stað 
við Ásvallagötu í Reykjavík. Eignin skiptist í tvö herb., baðherbergi, 
stórt eldhús og stórar stofur. Íbúðin er mjög björt og með aukinni 
lofthæð. Verð 47,9 m.

Góð staðsetning

SKYGGNISBRAUT nýjar 2ja, 3ja, 4ra og 5- herb.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Úlfarsárdal í Reykjavík. 2ja herb. 60,8 fm verð frá 37,5 m. 3ja herb. 
107,4 fm verð frá 42,6 m. 4ra herb. 125 fm verð frá 51,9 m. og 5- 
herb. 120 fm, verð frá 52,9 m. Sýningaríbúð.

Nýjar íbúðir

LAMBHAGAVEGUR 9, nýtt atvinnuhúsnæði í Rvk.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Húsnæðið er tilbúið til afhendingar í næsta mánuði, fullbúið að innan
sem utan. Efri hæðir eru 182 fm og verð á þeim er 55,5 m. Neðri
hæðir eru frá 188,4 fm og verð á þeim frá 54,5 m.

Í EINKASÖLU

LOGAFOLD 154. Fallegt fjölskylduhús í Grafarv
Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

Fallegt 286 fm einbýli
bílskúr 5 stór svefnherbergi, heitur pottur á timburverönd. Örstutt í 
skóla, sund og íþróttir. Rólegur staður í lokaðri götu. VERÐ: 89,9 m.
SKIPTI SKOÐUÐ Á 3-4ra herbergja eign. 

Glæsilegt útsýni

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið
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Heiðar
Friðjónsson
Sölustjóri

jj

fasteignasali B.Sc
693 3356

Ingólfur Geir
Gissurarson
Framkvæmdastjóri

leigumiðlari
896 5222

Margrét
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri

g gg g
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
fasteignasali
Útibú 
895-2115

Anna F.
Gunnarsdóttir
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb.
Hölludóttir
og lögg.fasteignasali
694 6166

S í ð a n  1 9 9 5

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

Fagleg þjónusta -
Vönduð vinnubrögð

Úlfar Freyr 
Jóhansson

Skjalavinnsla
692 6906



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 og Lund í Kópavogi. Leitið upplýsinga á skrifstofu

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 

útitröppum. 

Frábær staðsetning á rólegum stað alveg niður 
við Laugardalinn. 

Verð 149,0 millj.

Vandað og algjörlega endurnýjað um 260,0 fm. 

einbýlishús á þremur hæðum auk um 36,0 fm. 

bílskúrs og 15,0 fm. garðhýsis á eftirsóttum stað 

í Þingholtunum. Samliggjandi glæsilegar stofur 

með nýjum arni. Um 50,0 fm. hjónasvíta sem 

samanstendur af stóru svefnherbergi, fataherbergi 

með setustofu og baðherbergi. Í kjallara hússins 

er aukaíbúð með tveimur svefnherbergjum, 

fataherbergi, stofu, eldhúskrók og tveimur baðher-

bergjum. Húsið er allt nýlega endurnýjað hið innra 

á mjög vandaðan og smekklegan máta.  

Að utan er húsið allt endurnýjað, viðgert og steinað 

uppá nýtt með hvítum marmarasalla. Allt gler og 

allir gluggar í húsinu eru nýir. 

Lóðin er fullfrágengin á afar vandaðan hátt með 

skjólveggjum, hellulögðum veröndum, 3x bíla-

stæðum, heitum potti og lýsingu.  Bílskúr, sem 

hefur verið stækkaður, er með aðkomu frá Berg-

staðastræti.

Sunnuvegur. Einbýlishús við Laugardalinn.

Bergstaðastræti. Stórglæsileg eign í Þingholtunum.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, 
frá kl. 17.15 – 17.45 
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 41,9 millj.

Einstaklega björt 136,8 fm. endaíbúð með 

gluggum í 3 áttir, tvennum svölum og sér bílastæði 

í bílageymslu. Mjög stór og björt stofa með fal-

legum útbyggðum glugga til vesturs. Rúmgóðar 

svalir til suðurs og vesturs með svalalokun. Stórt 

baðherbergi með glugga og miklum innréttingum 

og gestasnyrting.  Allar innréttingar og parket á 

íbúðinni eru úr eik. Þrjú herbergi. Opið eldhús við 

stofu.

Mjög rúmt er um íbúðina og hún björt þar sem 
opin svæði eru bæði vestan- og austanmegin 
við hana.

Verð 90,0 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
Björt og mikið endurnýjuð 81,8 fm. íbúð á 3. hæð 

að meðt. sér geymslu í nýviðgerðu fjölbýlishúsi.  

Sér þvottaherbergi er innan íbúðarinnar. Íbúðin 

hefur verið mikið endurnýjuð hið innra á sl árum, 

m.a. eldhúsinnrétting og tæki, baðherbergi, raf-

lagnir og tafla o.fl. Rúmgóð stofa með útgengi á 

svalir til suðurs. Tvö rúmgóð herbergi. Húsið að 

utan var sprunguviðgert og málað árið 2017 og 

gluggar voru málaðir að utan árið 2018.  

Verð 41,9 millj.

Hagamelur 43. 3ja herbergja íbúð. Laus strax.

Vatnsstígur 15. Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð. Gluggar í 3 áttir.

 Mjög góð og afar vel staðsett 99,9 fm.  sérhæð  

 auk 30,0 fm. bílskúrs sem búið er að breyta í  

 stúdíóíbúð að hluta.

 Eignin stendur á skjólsælli sameiginlegri lóð við  

 opið svæði til norðurs.  

 Svalir til suðurs út af borðstofu. Eldhús með  

 ljósum innréttingum. Tvö herbergi.

 Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á undan 

 förnum árum m.a. innréttingar og tæki í eldhúsi,  

 baðherbergi, gólfefni, rafmagnstafla og gler að  

 hluta. 

Verð 69,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, 
frá kl. 17.15 – 17.45
Björt og mikið endurnýjuð 91,2 fm. íbúð á 1. hæð 

í fjölbýlishúsi, teiknuðu af Sigvalda Thordarson, 

á eftirsóttum stað í vesturbænum.  Sér 7,4 fm. 

geymsla í kjallara fylgir íbúðinni. Hið innra er eignin 

þó nokkuð endurnýjuð, m.a. eldhúsinnrétting og 

tæki, raflagnir og tafla og gólfefni að hluta.

Skipt var um allt gler og glugga í norðurhlið hússins 

fyrir stuttu. Suðurhlið hússins var klædd árið 2013 

og þá settar svalalokanir á svalir allra íbúða. Nýtt 

mynddyrasímakerfi er í húsinu og ljósleiðari eru 

komin inn í íbúð. Staðsetning eignarinnar er virki-
lega góð á grónum stað þaðan sem stutt er í 
leikskóla, barnaskóla, Háskóla Íslands,og fl.

Verð 48,5 millj.

Kvisthagi. 4ra herbergja sérhæð ásamt bílskúr.

Meistaravellir 13. Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð.Álftamýri 12. Endurnýjuð 3ja herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, 
frá kl. 17.15 – 17.45
Virkilega glæsileg 5 herbergja 122,5 fm. neðri 

sérhæð með tvennum svölum í fjórbýlishúsi á frá-

bærum stað við opið svæði við Melhaga. 

Íbúðin hefur verið mjög mikið endurnýjuð á 

undanförnum árum, m.a. gólfefni, baðherbergi, 

eldhúsinnrétting, innihurðir og raflagnir. Stór stofa 

með miklum gluggum til suðurs. Mjög rúmgott eld-

hús með stórri eyju. Svalir til suðurs og norðurs. 

Húsið að utan er nýlega steinað, nýleg svalahand-

rið og gler og gluggar hafa verið endurnýjuð.  

Verð 69,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 17.15 – 17.45 
Mikið endurnýjuð 85,1 fm.  íbúð á jarðhæð með 

sérinngangi og gluggum í fjórar áttir auk 35,0 fm. 

bílskúrs í þríbýlishúsi. Rúmgóð og björt stofa með 

gluggum í tvær áttir. Þrjú herbergi. Eignin hefur 

verið mikið endurnýjuð að innan á sl. árum, m.a. 

gólfefni, fataskápar og baðherbergi. Hús klætt að 

utan með báruáli. Lóðin er sameiginleg 600,0 fm. 

að stærð, ræktuð og með viðarverönd til suðurs 

með skjólveggjum. 

Verð 44,9 millj.

Melhagi 17. Neðri sérhæð með tvennum svölum. 

Efstasund 96. 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Glæsilegt, vel skipulagt og frábærlega staðsettt 

254,9 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum á 

skjólsælum útsýnisstað við Heiðarhjalla.

Húsið er allt innréttað á vandaðan og smekklegan 

máta úr ljósum viði og teiknað að innan af Rut 

Káradóttur.  Verulega aukin lofthæð er á efri hæð 

hússins.   

Samliggjandi rúmgóðar stofur með arni. Flísa-

lagðar svalir. Glæsilegt útsýni.

Sjónvarpshol með föstum innréttingum og 

útgengi á lóð. Herbergin eru 5 talsins auk fata-

herbergis.Lóðin er skjólsæl og mjög rúmt er 

um hana þar sem húsið stendur við opið óbyggt 

svæði.

Verð 119,5 millj.

Heiðarhjalli – Kópavogi. Einbýlishús á útsýnisstað.
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Þrjár fullbúnar sérhæðir án gólfefna í litlu fjölbýlishúsi við Lautarveg í Fossvogi.  
Allar íbúðirnar eru með tveimur baðherbergjum með hita í gólfi, tvennum svölum eða sérafnotareitum. Um er að ræða 3ja –5 herbergja 
íbúðir. Stærð frá 108,9 fm – 229,9 fm. Tvær íbúðanna eru með bílskúr. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar frá Brúnás, innfeld lýsing og 
eldhústæki frá Miele.V. 73,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 6. nóv. milli 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

Mjög fallegt og vel staðsett 182,6 fm endaraðhús með bílskúr við Eiðismýri 1 á Seltjarnarnesi. Húsið sem er á tveimur hæðum skiptist 
m.a. í þrjár stofur, eldhús, 3-4 herbergi, baðherbergi, snyrtingu, þvottahús, hol og forstofu. Skjólgóður garður með timburverönd til 
suðvesturs. V. 94,5 m. 

Opið hús mánudaginn 5. nóv. milli 17:30 og 18:00. 
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511. V. 94,5 m.

Mjög vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum í rísandi hverfi. Húsin eru frá 219,9 fm upp í 230,5 fm með innbyggðum bílskúr. 
Húsunum verður skilað fullbúnum að utan með hellulögðu bílaplani en tilbúnum til innréttinga að innan. 

Afhending verður í ágúst-september 2018. Verð frá 73,5 m. 

Opið hús mánudaginn 5. nóv. milli 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

LAUTARVEGUR 14-16
103 REYKJAVÍK

EIÐISMÝRI 1
170 SELTJARNARNES

SJAFNARBRUNNUR 5- 9 OG 11-19, 
113 REYKJAVÍK

Vorum að fá í sölu 272,5 fm raðhús á þremur hæðum með bíl-
skúr. Húsinu hefur verið skipt upp í þrjár íbúðir. Húsið var töluvert 
standsett árið 2015. Gott hús sem auðvelt er að breyta aftur í 
stórt fjölskylduhús. 

Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096. V. 89,9 m. 

Falleg og mikið standsett 2ja herb. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlis-
húsi við Mánagötu í Norðurmýri. Íbúðin skiptist m.a. í hol, stofu, 
eldhús, herbergi og baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús. Stór 
gróinn garður sem snýr í suðvestur. 

Opið hús þriðjudaginn 6. nóv. milli 17:15 og 17:45. 
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511. V. 32,9 m.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
BREKKUSEL 2
109 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
MÁNAGATA 22
105 REYKJAVÍK

KLYFJASEL 18 
109 REYKJAVÍK

AÐALLAND 14
108 REYKJAVÍK

Glæsilegt 353 fm sex herbergja einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr ásamt sér tveggja herbergja íbúð í kjallara á sér fastanúmeri 
á þessum frábæra stað í Breiðholti. Húsið var endurnýjað að miklu leiti árið 2008, rafmagn, innréttingar, gólfefni ofl. Garður og skjól-
góður sólpallur til suðvesturs. V. 99 m. 

Opið hús miðvikudaginn 7. nóvember 2018 milli kl. 18:15 og kl. 18:45. 
Nánari uppl. Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs.í síma 695 7700. .

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. 
V. 89,9 m. 

Opið hús þriðjudaginn 6. nóv. milli 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is V. 89,9 m. 
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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
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186,9 fm 7 herb. einbýlishús á einni hæð með bílskúr í botnlanga 
á rólegum og fjölskylduvænum stað í Árbænum. Ártúnsskóli, 
leikskólinn Regnbogin og Kvarnaborg í nágreninu. Eignin skiptist 
í forstofu, 2 stofur, eldhús, 5 svefnherbergi, þvottahús, 2 baðher-
bergi og bílskúr. V. 77,5 m. Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. 
Hreiðar Levy nemi til lg.fs. s. 661 6021.  

Nýlegt 147 fm raðhús á fallegum stað í Norðlingaholti. Húsið 
er á tveimur hæðum. Hellulagt bílaplan fyrir framan og ca 80 
fm timburverönd við húsið til suð-vesturs. Húsið er staðsteypt 
byggt árið 2009. Húsið skiptist m.a. í forstofu, hol, snyrtingu, 
stofur, eldhús, fjögur herbergi, baðherbergi og þvottahús. Góðar 
svalir útaf hjónaherbergi. V. 69,7 m. 
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098. 

Glæsileg 2ja herbergja 109 fm íbúð á 2. hæð við Vatnsstíg 20-22 
í Skuggahverfinu. Í íbúðinni er borðstofa/stofa, svefnherbergi, 
eldhús, baðherbergi og þvottahús. Geymsla í kjallara. Svalir til 
vesturs. Bílastæði í bílageymslu fylgir. V. 60,9 m. 

Opið hús miðvikudaginn 7. nóv. milli 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.  

Um er að ræða góða fjögurra herbergja 120,9 fm íbúð ásamt 
stæði í bílageymslu á þessum vinsæla stað við seljahverfi í 
Breiðholti. Stutt er í allar helstu þjónustur, samgöngur, íþrótta-
miðstöð og skóla. V. 40,9 m. 

Opið hús miðvikudaginn 7. Nóv milli 18: og 18:30 

Sjarmerandi útsýnisíbúð, 108,5 fm efri hæð og ris með sér inn-
gangi í fallegu timburhúsi í litla Skerjafirði. Húsið var endurnýjað 
að utan í kringum 1996, þakjárn, bárujárn, gluggar og fl. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu, eldhús, tvö baðherbergi, tvö herbergi og 
stórt rými í risi (sem mætti stúka niður). V. 59,8 m. 
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.  V. 59,8 m. 

Snyrtileg og rúmgóð 167 fm endaíbúð á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Lyfta opnast beint inní íbúð. Íbúðin skiptist 
í anddyri, þvottahús, eldhús, borðstofu, tvær setustofur, tvö 
svefnherbergi og tvö baðherbergi. Tvennar svalir. V. 69,8 m. 

Opið hús mánudaginn 5. nóv. milli 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464.  

Góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi. Sér 
stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Íbúðin skiptist í hol, tvö svefn-
herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu, stofu, borðstofu 
og eldhús. Góðar svalir til suð/vesturs og með svalalokunum. 
Nánari upplýsingar Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lg.fs.í síma 
864-5464. Opið hús mánudaginn 5. nóvember 2018 milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 49,9 m.

Talsvert endurnýjað 241,8 fm einbýlishús með bílskúr við 
Heiðargerði í Reykjavík. Húsið er á tveimur hæðum auk kjallara. 

“Íbúðaraðstaða” er í kjallara. Fallegur garður og góð suðurverönd. 
Stórar svalir/þakverönd. Mjög góð staðsetning ofarlega í botn-
langagötu.V. 89,9 m. 

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

Vel skipulagt og fallegt 225,2 fm einbýlishús með bílskúr á mjög 
eftirsóttum stað í Fossvoginum. Húsið er teiknað af Albínu Thor-
darson arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu. Húsið er að 
miklu leyti upprunalegt. Húsið er laust við kaupsamning. 
V. 99,9 m. 
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, 
kjartan@eignamidlun.is 

Fallegt 199,7 fm einbýlishús á þremur hæðum, ásamt bílskúr á 
góðum stað við Háukinn í Hafnarfirði. 
Húsið skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, fjögur herbergi og þrjú 
baðherbergi. Svalir til suðausturs. Húsið er laust við kaupsamn-
ing. V. 73,9 m.

Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.  

2ja herb. íbúð á 4. hæð í mjög góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. Heildarsstærð er 84,5 fm. Rúmgóð stofa og gott her-
bergi. Mjög gott útsýni og einstaklega snyrtileg sameign, gott 
sameiginlegt þvottahús  Laus við kaupsamning. V. 38,9 m. 

Opið hús mánudaginn 5. nóv. milli 17:00 og 17:30
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882. 

Falleg 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 her-
bergi, baðherbergi, forstofu og geymslu. (Íbúðin er 4ra herb. skv. 
teikningu). V. 47,9 m. 

Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511. 

Mjög fallegt 208,6 fm einbýlishús með bílskúr við Klapparholt 
í Hafnarfirði. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarps-
hol, eldhús, þrjú herbergi og tvö baðherbergi. Stórir gluggar og 
glæsilegt útsýni til sjávar og út á golfvöll. Skjólgóður sólpallur. 
V. 79,9 m. 
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.  

Vönduð og glæsileg 217,5 fm íbúð á tveimur efstu hæðum við 
Vatnsstíg 15 í Skuggahverfinu. Arinn í stofu. Fernar svalir. Mikið 
útsýni. Eignin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, þrjú herbergi, eld-
hús, tvö baðherbergi, fataherbergi og þvottahús. Tvö stæði í 
bílageymslu. V. 150 m.  
Opið hús mánudaginn 5. nóv. milli 17:45 og 18:15. 
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464. 

Toppíbúð, 198,3 fm, á efstu hæð á friðsælum stað miðsvæðis í 
Reykjavík þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. Glæsilegar inn-
réttingar úr hnotu, granítborðplötur, gólfhiti og aukin lofthæð. 
Skjólgóðar suð-vestur svalir. Tvö stæði í bílgeymslu. Húsvörður. 
V. 94,9 m. Opið hús mánudaginn 5. nóvember milli 17:00 og 17:30 
(íbúð merkt 0604). Nánari uppl.: Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. 
s. 896 1168.  

3ja - 4ra herb. 93,5 fm á 4. hæð ásamt 24,2 fm bílskúr. Húsið hefur 
verið klætt að utan. Góður bílskúr. Íbúðin er 2 svefnherbergi, 
stofa og borðstofa. Svalir til suðvesturs. Gott útsýni, frábær 
staðsetning. Íbúðin er laus til afhendingar strax. V. 45,9 m. 

Opið hús þriðjudaginn 6. nóv. milli 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.  
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ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

SEIÐAKVÍSL 10
110 REYKJAVÍK

HÓLAVAÐ 15
110 REYKJAVÍK

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

ENGJASEL 86
109 REYKJAVÍK

REYKJAVÍKURVEGUR 31
101 REYKJAVÍK

BORGARTÚN 30B
105 REYKJAVÍK

SÓLTÚN 5
105 REYKJAVÍK

HEIÐARGERÐI 28
108 REYKJAVÍK

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.

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.

KVISTALAND 9
108 REYKJAVÍK

HÁAKINN 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

NEÐSTALEITI 2
103 REYKJAVÍK

BLÁHAMRAR 29
112 REYKJAVÍK

KLAPPARHOLT 3
220 HAFNARFJÖRÐUR

VATNSSTÍGUR 15
101 REYKJAVÍK

MÁNATÚN 3
105 REYKJAVÍK

FELLSMÚLI 17
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

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



89.9M

NÝJAR ÍBÚÐIR Í KÓPAVOGI
TIL AFHENDINGAR FYRIR JÓL

Íbúðirnar eru tilbúnar og afhendast 
fullbúnar með gólfefnum á næstu vikum. 

Byggingaraðili er Sérverk sem getið hefur 
sér gott orð á fasteignamarkaði í 30 ár 
fyrir vandaðar íbúðir og sérsmíði í 
innréttingum.

·2ja-3ja og 4ra herbergja íbúðir
·Afhendast fullbúnar með vönduðum 
 eikarinnréttingum, hurðum og parketi
·Viðhaldslítið álklætt lyftuhús
·Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum
·Tvennar svalir eru með flestum íbúðum

2ja herbergja frá 43,5 millj.
3ja herbergja frá 45,6 - 55,1 millj.
4ra herbergja frá 53,5 - 65,5 millj.

 

SÖLUMENN
Jóhanna Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
johanna@stakfell.is

662-1166

Stefán Hrafn Stefánsson
Löggiltur fasteignasali

stefan@stakfell.is
895-2049 

Kristín Skjaldardóttir
Löggiltur fasteignasali

kristin@stakfell.is
824-4031 

SÖLUSÝNINGAR VERÐA:

Virka daga kl. 12:00 - 12:30 og 17.30 - 18.00
Helgar kl. 14.00 - 15.00

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

STEFÁN HRAFN 
STEFÁNSSON
Sölustjóri. Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 895 2049

SARA MARÍA 
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

ERLA DRÖFN 
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

JÓHANNA ÍRIS 
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

MATTHILDUR SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

KRISTÍN 
SKJALDARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 824 4031

ÞÓRUNN LILJA 
VILBERGSDÓTTIR
Lögfræðingur / nemi til 
lögg. fasteignasala
Sími 535 1000

KJARTAN ÍSAK 
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur 
Nemi til lögg. fast.
GSM 663 4392

KÁRASTÍGUR 7, 101 RVK 89.9 M

Virðulegt 140,0 fm. einbýlishúshús með glæsilegu og 
klassísku yfirbragði, á besta stað í miðbæ Reykjavíkur. 
Húsið er með fjórum svefnherbergjum og er á þremur 
hæðum.

VESTURBERG 195, 111 RVK URÐARSTÍGUR/NJARÐARGATA, 101 RVK

SÚÐARVOGUR 44-48, 104 RVK KJARTANSGATA 2, 105 RVK BRÚNASTAÐIR 33, 112 RVK

144,4 – 160,6 fm. raðhús á þremur hæðum, með 
mögleika á aukaíbúð á jarðhæð.  Húsin afhendast tilbúin 
að utan og fokheld að innan. Afhending er áætluð eigi 
síðar en maí  2019.

Þingholtin, tvær húseignir á horni Njarðargötu og Urðarstígs, 
u.þ.b.  245 fermetrar. Bæði húsin eru endurnýjuð að innan með 
vönduðum hætti og skiptast upp í nokkrar einingar. Rekstrarleyfi 
fyrir skammtímaleigu er samþykkt. Góðar tekjur eru af eigninni. 

Glæsileg og mikið endurnýjuð 2ja herb. íbúð á 2. h. með sér 
inng. Eigninni fylgir 32,3 fm studioíbúð/vinnustofa með sér inng. 
3ja m. lofthæð er í báðum íbúðum. Gólfhiti í báðum íbúðum.

Vorum að fá í einkasölu þetta glæsilega endaraðhús. 
Samtals 192.6 fm. Frábær staðsetnin grétt við golfvöllinn

HELGI HJALTASON
Nemi til lögg. 
fasteignasala
GSM 694 7285

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.

MATTHILDUR / 690 4966 MATTHILDUR / 690 4966

39.9 - 43.9 M

ÓLAFUR / 663 2508

TILBOÐ

KRISTÍN / 824 4031

50.9 M

JÓHANNA / 662 1166

83.5 M 85.9 M

STEFÁN / 895 2049



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

Stórglæsilegt 186,2 fm 5 herbergja penthouse 

Frábært útsýni og 31,5 fm þaksvalir til suðurs 

Tvö bílastæði í lokaðri bílageymslu 

Stórar og glæsilegar stofur með gólfsíðum gluggum 

Þrjú góð herbergi og hjónasvíta með baði 

Annað baðherbergi og þvottahús 

Einstaklega vegleg og skemmtileg eign 
í hjarta borgarinnar 

Stærð íbúðar 143,3 fm 
Baðherbergi innaf hjónaherbergi 

Garðabæinn og sjávarútsýni til vesturs 

Stæði í lokaðri upphitaðri bílageymslu 
Glæsilegar innréttingar og vönduð tæki 
Vönduð gólfefni / Mynddyrasími

135,0 millj.

84,5 millj.61,9 millj.

Verð :

Verð :Verð :

101 Reykjavík

Garðatorg 2b 
210 Garðabær

Glæsileg íbúð á 2 hæð í nýju húsi við 
Grandaveg 42-B

77 fm  -  2ja herbergja

Stæði í bílageymslu

Góð staðsetning þar sem stutt er í 
alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf 
miðbæjarins

48,5 millj.Verð :

Grandavegur 42-B
107 Reykjavík

Falleg og björt 149,7 fm sérhæð að meðtöldum 31,6 fm 
bílskúr á þessum vel staðsetta og rólega stað í Kópavogi 
Fallegt útsýni er til norðurs úr stofum íbúðarinnar og 
útgengt á rúmgóðar svalir 
Gengið er beint inn á hæðina frá Melaheiði 
Aðkoma að íbúð á neðri hæð er frá Álfhólsvegi 
Timburverönd í suður ásamt fallegum grónum garði,  
sem er séreign efri hæðar 
Fyrir framan húsið er skemmtilegt óbyggt útivistasvæði 
Stutt í skóla og leikskóla

Melaheiði 7 
200 Kópavogur

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 7. nóv. kl. 17:30-18:00 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

íb. 502

Glæsilega endaíbúð  
í Garðatorgi 2
 
Í hjarta Garðabæjar

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

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

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Nánari upplýsingarveitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

Falleg og vel skipulögð hæð í góðu húsi við
Lönguhlíð 11 116 fm 5-6 herbergja 
Sérinngangur
Sérmerkt bílastæði með rafbílatengli 
Góð staðsetning þar sem stutt er
í alla helstu þjónustu og iðandi 
mannlíf miðbæjarins

56,5 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Langahlíð 11

s. 899 5856

105 Reykjavík

Falleg 3ja herbergja 614 fm íbúð á
þriðju og efstu hæð í snyrtilegu fjölbýli í
miðbæ Reykjavíkur
Aðeins ein íbúð á hverri hæð
Húsið hefur fengið gott viðhald 
að utan síðustu ár

34,5 millj.Verð :

Axel Axelsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Njálsgata 69

s. 778 7272

101 Reykjavík

Tæplega 140 fm íbúð á fyrstu hæð skiptist
í 2 svefnherbergi, glæsilegt útsýni sólpall 
og stæði í bílageymslu

82,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langalína

s. 775 1515

210 Garðabær

Fallega útsýnis-endaíbúð að stærð 119,3 fm 

Íbúðinni fylgir 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

Falleg hæð 
Samtals 97 fm að stærð
Risloft fyrir ofan íbúð 
Þrjú svefnherbergi
Tvískipt stofa
Tvennar svalir

44,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Njörvasund 1

s. 695 5520

104 Reykjavík

.       

38,9 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.nóv. kl. 16:30 - 17:00

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

fallegum
útivistar- og göngusvæðum við sjávarsíðuna
Ný brú mun tengja Kársnesið, 
háskólasamfélaginu
við Öskjuhlíð og miðbæ Reykjavíkur.

g

Mikil og metnaðarfull uppbygging
á Kársnesinu.

Hafnarbraut 9
Kársnesi / 200 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

64,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 5. nóv. kl. 18:30 - 19:00

Rúmgóð og falleg íbúð 4 hæð ásamt
sérbyggðum bílskúr
Íbúðin er skráð 150 fm þar af bílskúr 24 fm
Í dag eru 2 svefnherbergi en teikning gerir
ráð fyrir 4 svefnherbergjum 
Tvennar svalir í suðaustur og norðvestu

Flyðrugrandi 10
107 Reykjavík

Eignin er skráð 328 fm, náttúruparadís
Eigninni fylgir útihús, safn og tvær geymslur
Möguleiki á 10 svefnherbergjum 
Glæsilegar stofur með arni 
Stór og falleg lóð str 2254 fm

Falleg staðsetning við Vatnsenda

Tilboð óskast 

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Breiðahvarf 

s. 845 8958

203 Kópavogur

115 fm íbúð á efstu hæð ásamt stæði í
bílgeymslu 
Mjög rúmgóð með tveimur svefnherb
Hægt að bæta við þriðja herberginu 
Þvottahús innan íbúðar 
Vandaðar innréttingar

49,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þorláksgeisli 1

s. 695 5520

113 Reykjavík

Glæsileg fullbúin íbúð á þriðju hæð 
Lyftuhús / Íbúar +60 ára 
Sér inngangur af svölum
Fallega innréttuð, steyptar borðplötur 
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir 
Stutt í þjónustu 

53,5 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 1

s. 845 8958

105 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.Verð11

Axel Axelsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þorrasalir 10

s. 778 7272

201 Kópavogur

Rúmgott 296,3 fm einbýlishús 4
svefnherbergi, 2 baðherbergi, sólstofa
Tvöfaldur bílskúr, fallegur garður

145,0 millj.Verð11

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stigahlíð 52

s. 775 1515

105 Reykjavík

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

Björt og falleg 90 fm 3ja herb. 
Nýlega steinað húsið 
Skólp og dren endurnýjað nýlega
Frábær staðsetning 
Laus strax

43,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mjóahlíð 12 

s. 822 2307

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

64,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Háteigsvegur 38

s. 899 1178

105 Reykjavík

Í byggingu vel skipulagt og 
fallegt einbýlishús. 

Staðsett í botnlanga 
á útsýnisstað í Urriðaholti. 

Húsið er staðsteypt á tveimur 
hæðum um 245 fm. 

Glæsileg alrými og
4-5 svefnherbergi

Húsið afhendist fokhelt að
innan eða skv samkomulagi

97,0 millj.Verð :

Keldugata 13
210 Garðabær

Fallegt og vel viðhaldið 155 fm einbýlishús 
á einni hæð
Þrjú góð svefnherbergi og rúmgóður bílskúr
Búið að endurnýja húsið mikið á síðustu árum
Möguleiki á að stækka húsið
Fallegur garður til suðurs

67,0 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Goðatún 23

s. 822 2307

210 Garðabær

.      

45,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.nóv. kl. 17:00 - 17:30

Falleg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð
íbúð í góðu húsi við Birkimel 10-B
80,4 fm  -  3ja herbergja
Mikið endurnýjuð
Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla, 
alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf 
miðbæjarins

Birkimelur 10-B
109 Reykjavík

Nýlegt og stórglæsilegt
einbýlishús á einstökum
útsýnisstað í Kópavogi

Húsið stendur á einstakri
lóð innst í botnlanga við
stórt opið grænt svæði 
ofan við golfvöll GKG 

Afstaða hússins er góð, 
innra skipulag frábært og 
hönnun falleg 

Engu hefur verið til sparað
við efnisval 

Húsið er einangrað 
að utan og klætt og 
því viðhaldslétt

Verð : 198,0 millj.
Nánari upplýsingar veita: 

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

Auðnukór
203 Kópavogur

Nánariánar upplýsingarar veitaveita: 

AtliAtli S. SS SigvSigvarðsðssonson lögglögglöglög . fa. ff. fasteisteignasgnasaliali
atlia @mik@mi@m labolaborg.irg.i.is s símsísímiíí : : 899899899899899 117811781

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

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

69,9 millj.Verð :

Páll Þórólfsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hagamelur 30

s. 893 9929

107 Reykjavík

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

Glæsileg fullbúin 2ja herbergja íbúð 
Lyftuhús / Sérinngangur af svölum
Fallega innréttuð, steyptar borðplötur
Stæði í lokaðri bílageymslu 

Stutt í þjónustu

57,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

Glæsilegt og hlýlegt heimili á fallegum 
stað í Kópavoginum 220 fm einbýlishús 
við sjávarsíðuna á Kársnesinu með
stórbrotnu útsýni
Falleg og viðhaldslítill suðurlóð með um 
200 fm harðviðarpalli og heitum potti

Tilboð óskast 

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Sunnubraut 43

s. 775 1515

200 Kópavogur

Fallegt vel byggt einbýli á einni hæð 223 fm 
að stærð m tvöföldum bílskúr 
Fallegur garður og viðarverönd m heitum
potti 3 svefnherb, þar af hjónaherb með
sérbaðherbergi Stórt eldhús, björt stofa, góð
lofthæð. Frábær staðsetning í Vogunum

69,0 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvammsgata

s. 695 5520

190 Vogar

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

72,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgartún 30a

s. 695 5520

105 Reykjavík

149 fm íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi 
Tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi
Geymsla í kjallara og 
stæði í lokaðri bílageymslu 

64,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgartún 30a

s. 775 1515

105 Reykjavík

Upplagt fyrir hestafólk 
Fallegur 49,9 fm bústaður að meðtalinni 
5,5 fm geymslu 50 mín frá Rvík og 10 mín 
frá Hellu 6,8 ha sumarbústaðarland með
beitilandi fyrir 11 hesta 

og Vestmannaeyjar 

27,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þjóðólfshagi 7

s. 773 6000

851 Holt

Nánari upplýsingar veita:

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



Með þér alla leið

.       

45,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð með suðvestur verönd, auk bílskúrs á 
Seltjarnarnesinu 

Eignin er skráð alls skv ÞÍ 99,3 fm 

Bílskúr er 21,3 fm og íbúð 78 fm

Tjarnarból 14
170 Seltjarnarnes

.       

36,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 7. nóv. kl. 17:00 - 1730

Nýlegt 4ra herbergja 114,5 fm parhús ásamt 
innbyggðum bílskúr 

Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, 
eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og 
þvottahús ásamt bílskúr

Birkitún 5
250 Garður

.       

42,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 7. nóv. 17:00 - 17:30

Rúmgóð og björt 110 fm 3ja herbergja íbúð  
2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu 

Gott opið stofu og eldhúsrými, útgengt á 
svalir 

Svefnherbergin tvö eru mjög rúmgóð 

Þvottahús er sér innan íbúðar 

Naustabryggja 15
110 Reykjavík

.       

56,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 5. nóv.  kl. 17:00 - 17:30

Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum 
Eigin er skráð 131,5 fm samkvæmt FMR 
Fjölskylduvænt hverf 
Stór afgirtur sólpallur í suður og einnig  
pallur til norðurs 
Fermetrar nýtast vel, í fallegum rýmum 
Stórar bjartar stofur með útgengt út  
á afgirtan skjólgóðan pall 
Einstakt tækifæri til að eignast  
notalegt sérbýli

Brattholt 6A
270 Mosfellsbær

.       

55,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 5. nóv. kl. 17:30 - 17:00

Fallega og rúmgóða 5 herbergja endaíbúð 
á fjórðu og efstu hæð í fjölbýli ásamt 
íbúðarherbergi í kjallara og endabílskúr í 
sérstæðri bílskúrslengju 
Vinsæl staðsetning fyrir fjölskyldufólk 
Íbúðin er 170,3 fm þar af er 21 fm bílskúr 
Fallegt útsýni

Hvassaleiti 30
103 Reykjavík

.       

84,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.nóv. kl. 17:00 - 17:30

íb. 1303
Sórglæsileg 210,8 fm útsýnisíbúð fyrir 60 ára 
og eldri 
Tvö stæði í bílageymslu.  Á 13. og efstu hæð 
með óhindruðu útsýni til sjávar og fjalla 
Afar veglegar stofur með mikilli lofthæð 
Falleg hjónasvíta og tvö önnur herbergi 
Nýmáuð og nýpússað gegnheilt parket

Árskógar 6
109 Reykjavík

.       

63,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 5. nóv. kl. 17:00 - 17:30

Afar glæsileg björt og mikið endurnýjuð 
128,2 fm 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 fm að stærð, 4ra 
herbergja og með stórum svölum til austurs 
Minni íbúðin er um 23 fm að stærð,  
stúdíó-íbúð

Þórsgata 17
101 Reykjavík

.       

 32,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 5. nóv. kl. 17:45 - 18:15

58,8 fm á 3ju hæð
2ja herbergja íbúð
Fæst með leigusamningi fyrir fjárfesta

Kaplaskjólsvegur 51 
107 Reykjavík

.       

52,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 5. nóv. kl. 17:00 - 17:30

Vel skipulögð og mikið endurnýjuð 124 fm 
íbúð á 4.hæð í góðu fjölbýli á Nesinu 
Björt og falleg eign með fallegu útsýni  
í margar áttir 
Þrjú góð svefnherbergi 
Tvennar svalir

Tjarnarból 4
170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir::

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

.       

35,4 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 7. nóv. kl. 18:00 - 18:30

íb 201
Vel skipulögð 3-4ra herb. íbúð
Önnur hæð í snyrtilegu fjölbýli
Gott alrými, sólríkar svalir
Tvö góð herbergi, búið að breyta
þvottahúsi í 3 svenherbergi
Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi

Eyjabakki 7
109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita: 

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



Álfheimar 27, 104 Rvk.
2JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í FALLEGU HÚSI.

Ca. 60 fm. falleg íbúð á frábærum stað nálægt Laugardalnum í Reykjavík. 

Húsið hefur verið steypuviðgert og málað á síðustu árum og þak endurnýjað.  
Afhending er 30. apríl 2019. Vinsamlegast bókið skoðun hjá fasteignasölum Foldar.

 Verð kr. 29,9 millj.

Heiðnaberg 8, 111 Rvk., parhús. 
OPIÐ HÚS MÁN 5/11 KL. 17:30-18:00.

Heiðnaberg 8, parhús. Ca. 172,5 fm. parhús m/bílskúr á frábærum stað í Breiðholti. 
Bílskúr er 25,5 fm. af heildarstærð. Á neðri hæð eru stofur, eldhús, þvottahús, geymslur og 
snyrting. Á efri hæðinni svefnherbergi og baðherbergi. Falleg lóð með sólpallli og góðri 
útiaðstöðu fyrir framan og aftan húsið. Verð 61,9 millj.  
Opið hús mánudaginn 5. nóvember kl.17:30-18:00, verið velkomin.

Kjarvalströð11
HELLNUM-SNÆFELLSNESI, HEILSÁRSHÚS.

Vandað og vel skipulagt hús á Hellnum, Snæfellsnesi. Á neðri hæð eru forstofa, stofa, 
borðstofa, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi og sjónvarpshol. 
Húsið er á heillandi stað með sjávarútsýni. Verð 26,9 millj. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Langabrekka 7, 200 Kópavogi, 3ja herbergja. 
OPIÐ HÚS MÁN 5/11 KL. 16:30-17:00.

Langabrekka 7, Kópavogi. Ca. 84,2 fm. 3ja herbergja íbúð á neðri hæð í 2-býli. Íbúðin og 
hús þarfnast standsetningar. Íbúðin skiptist í tvö herbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. 
Sameiginlegt þvottahús á hæðinni. Stór sameiginleg lóð. Verð 29,9 millj. 

Opið hús mánudaginn 5. nóvember kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

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

Björt, falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð ásamt herbergi í kjallara, samt. 
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 góð íbúð á eftirsóknarverðum stað ásamt 
aukaherbergi. Verð 45,9 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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

- Vantar íbúðir miðsvæðis í Reykjavík 
til leigu í eitt ár eða lengur fyrir 
traustan erlendan aðila.

- Vantar íbúðir í úthverfum Reykjavíkur 
til kaups eða leigu fyrir opinberan 
aðila.

- Vantar íbúðir fyrir 60 ára og eldri í 
Reykjavík þar sem stutt er í þjónustu. 
Öruggar greiðslur í boði.

Óskum eftir

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

 
 

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

 
 

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020

BYGGINGAFÉLAGBYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

Bókið skoðun 

Freyjubrunnur 31
Fallegt sjö íbúða fjölbýli með lyftu á 
góðum stað í Úlfarsárdal. Tveggja og 
fjögurra herbergja íbúðir. Íbúðirnar 
verða afhentar fullbúnar án gólfefna, 

Vandaðar HTH innréttingar og 

íbúðunum. Húsið er einangrað að utan 

Afhending jan/feb.2019.
Stærðir frá 67 – 170 fm.
Verð frá 35.9 millj.

Nýjar íbúðir í Úlfarsárdal

Íbúð 0202
verð 35.9 millj.

Íbúð 0201
verð 35.9 millj.



OPIÐ HÚS mánudaginn 5. nóv. kl. 18.30-19.00

Safamýri 46    108 Reykjavík 49.900.000

Björt, rúmgóð og falleg íbúð á 2.hæð ásamt bílskúr á þessum 
eftirsótta stað í borginni. Eignin er skráð 126,8fm og þar af er 
bílskúr 20.5fm. Eignin skiptist í hol, stofu, eldhús, baðherbergi, 3 
svefnherbergi, geymslu og bílskúr. Baðherbergi var endurnýjað 
2015, skipt var um járn á þaki 2007 og fyrirhugað er að skipta um 
tréverk, glugga, gler og múrviðgera framhlið hússins og verður það 
gert á kostnað seljanda. Örstutt er í skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu 
og alla þjónustu.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 126,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. nóv. kl. 17.30-18.00

Holtsvegur 14    210 Garðabæ 50.900.000

Einstaklega falleg, björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2 
hæð í fallegu og vel byggðu fjölbýli framarlega í Urriðaholtinu í 
Garðabæ. Fallegar dökkbæsaðar innréttingar eru í allri íbúðinni 
hannaðar af innanhússhönnuðunum Berglindi Berndsen og Helgu 
Sigurbjarnadóttur. Eignin er skráð skv þjóðskrá íslands 97,5fm og 
þar af er geymsla 9,4fm. Frábær staðsetning þar sem örstutt er út í 
náttúruna, þjónustu og út á stofnbraut   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 97,5 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. nóv. kl. 17.30-18.00

Falleg og björt 4ra herbergja íbúð með frábæru útsýni m.a út á sjó og að Esjunni. 
Um er að ræða íbúð í fjölbýlishúsi á þriðju hæð. Eignin er skráð skv F.M.R 78,7fm. 
Íbúðin hefur verið þó nokkuð  endurnýjuð m.a eldhúsinnrétting og gólfefni. 
Suðursvalir er út frá stofu og 3 svefnherbergi. Frábær staðsetning í miðborginni.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 78,7 m2

Bergþórugata 27     101 Reykjavík 42.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. nóv. kl. 17.30-18.00

Glæsileg lúxus  íbúð á 6.hæð ásamt stæði í bílageymslu. Frábært útsýni. Um 
innanhúshönnun sá Guðbjörg Magnúsdóttir. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar af 
Trésmiðjunni  Borg. Stórar og rúmgóðar stofur með útsýni til sjávar og yfir Hall-
grímskirkju og gamla bæinn.  Aðeins tvær íbúðir á hæð, gluggar í suður, austur og 
norðurátt. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 148,2 m2

Lindargata 33     101 Reykjavík 89.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. nóv. kl. 18.30-19.00

Falleg og björt 3ja herb íbúð með sérinngangi. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, 
baðherbergi, tvö svefnherbergi, geymslu innan íbúðar og sameiginlegt þvottahús. Íbúðin 
var öll gerð upp árið 2004 og einnig er búið að skipta um skolp og dren, neysluvatnsgrind 
og lagnir að hluta, neðra þak endurnýjað 2013 og efra þak yfirfarið og málað 2017. Húsið 
var málað og múrviðgert að utan 2013. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 74,4 m2

Digranesvegur 26    200 Kópavogur 36.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. nóv. kl. 18.30-19.00

Glæsileg, björt og rúmgóð íbúð á 2.hæð með stórum suð-vestur svölum  ásamt stæði 
í bílageymslu. Þrjú svefnherbergi og fataherbergi innaf hjónaherbergi, tvö baðher-
bergi og þvottahús innan íbúðar. Stórir og gólfsíðir gluggar, fallegar innréttingar frá 
Brúnás.  Frábær staðsetning  við sjávarsíðuna í Garðabæ og stutt í gott útivistarsvæði 
sem og alla þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 157,1 m2

Langalína 20     210 Garðabæ 81.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. nóv. kl. 17.30-18.00

Álfhólsvegur 66    200 Kópavogur 49.900.000

Falleg 4ra herbergja risíbúð ásamt bílskúr í sjarmerandi 
tvíbýlishúsi á Álfhólsvegi í Kópavogi. Um er að ræða eign sem 
er skráð 150.4fm og þar af er bílskúr 34,8fm. Glæsilegt útsýni 
er frá íbúðinni, sérinngangur og mikil lofthæð. Eignin skiptist í 
forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, 3 svefnherbergi, geymslu 
og bílskúr. Tvö stæði tilheyra íbúðinni fyrir framan bílskúrinn. 
Stutt er í skóla, leikskóla og alla þjónustu.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 150.4 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. nóv. kl. 18.30-19.00

Þórðarsveigur 6    113 Reykjavík 40.900.000

Falleg og björt endaíbúð á þriðju hæð í góðu lyftuhúsi auk stæðis 
í bílageymslu. Fallegt útsýni er frá stofum, þvottaherbergi er innan 
íbúðar og svefnherbergin eru tvö. Staðsetningin er fjölskylduvæn 
og góð þar sem innan við 5 mínútna gangur er í skóla og leikskóla, 
íþróttasvæði Fram er í nágrenninu, golfvöllur GR og öll helsta 
þjónusta. Örstutt er út í fallega náttúru, t.d að Reynisvatni og góðar 
gönguleiðir.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 88,1 m2

67.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. nóv kl. 17:30-18:00

Vindás 2    110 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 2.hæð í fjölbýlishúsi við Vindás 2 í Árbænum. 
Frábær fyrstu kaup. Eignin er skráð 58fm þar af geymsla 4fm og er íbúðin sjálf 54fm. 
Íbúðin skiptist í aðalrými þ.e eldhús og stofu, svefnherbergi, baðherbergi og geymslu í 
sameign. Frábær staðsetning þar sem stutt er í skóla, leikskóla og fallega náttúru. 
Upplýsingar veitir Jón Gunnar fasteignasali í gsm: 848 7099

Herbergi: 2     Stærð: 58 m2      

29.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820 2222 

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: 898 6106

Herbergi: 3     Stærð: 138,0 m2      

520 9595

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
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

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 16-18    200 Kópavogur

Naustavör 16-18 er 4hæða lyftuhús með  sjávarútsýni úr flestum íbúðum. Stæði í lokaðri 
bílgeymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar hafa annað hvort einar eða tvennar svalir. Vandaðar 
innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Þær skilast með flísum á baðherbergi og 
þvottahúsi en að öðru leyti án  gólfefna. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-5     Stærð: 123,7 - 210 m2

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610

Lund 7-13     200 Kópavogur 56,8-128M

Fjölbýlishúsin við Lund 7-13  eru 5 til 6  hæða lyftuhús og öllum íbúðum fylgir 
stæði í lokaðri bílageymslu. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum sem 
ná niður í gólf og hita í gólfum. Íbúðirnar skilast með innréttingum frá Brúnás, AEG 
eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi Húsin eru álklædd og eru því viðhaldslítil. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4     Stærð: 101,9-196,8 m2

NÝJAR 

ÍBÚÐIR 

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 - 232,5 m2

SJÁVAR-ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 7. nóv. kl. 17.30-18.00

Geitastekkur 9    109 Reykjavík 89.900.000

Fallegt og vel skipulagt  einbýlishús  á einni og hálfri hæð sem er frábærlega vel 
staðsett  innst í botnlanga í rólegu og grónu hverfi. Með góðri lóð.  Búið er að en-
durnýja m.a. eldhús, baðherbergin og útbúa rúmgóða 2ja herbergja íbúð á neðri 
hæðinni með sérinngangi. Gólfefnin eru parket, flísar og dúkur. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 8     Stærð: 295,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. nóv. kl. 17.30-18.00

Tunguvegur 19A    108 Reykjavík 97.900.000

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð með sérinngangi á eftirsót-
tum stað í borginni. Eignin er á þremur hæðum skráð samtals 256 
fm og þar af er bílskúrinn skráður 31,9 fm. Gólfefni eru parket og 
flísar.  Íbúðin skiptist í 4 svefnherbergjum og með 2ja herbergja 
aukaíbúð með sérinngangi.   Góð til útleigu. Rúmgóð timburverönd 
og garðskáli. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 
þjónustu, skóla og leikskóla.  

EIGNIN LAUS VIÐ KAUPSAMNING!
 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 7     Stærð: 256 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. nóv. kl. 17:00-17:30

Lyngheiði 20    200 Kópavogur

Mjög vel skipulagt einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr, samtals : 153,7fm. 
Eignin er mjög vel staðsett í rólegri götu. Eignin skiptist í : forstofu, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, þvottahús, fjögur herbergi, baðherbergi, geymslu og bílskúr. 
Tvær stórar verandir.  
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Einbýli með skúr     Stærð: 153,7 m2      

79.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. nóv. kl. 17:00-17:30.

Drápuhlíð 23     105 Reykjavík

Mjög falleg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr. Húsið er teiknuð af Sigvalda Thordarsyni 
og stendur á stórri hornlóð Drápuhlíðar og Lönguhlíðar. Eignin skiptist í : Neðri Hæð : 
forstofu/ hol, herberjagang, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergri og 
tvennar svalir. Rishæð : tvö herbergi og geymsla. Sérgeymsla í kjallara ásamt bílskúr. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 7    Stærð:  144,6 m2       Bílskúr: 30,1 m2

79.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. nóv. kl: 18:00-18:30.

Suðurgata 15    101 Reykjavík

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á 1 hæð í góðu húsi.  Eignin skiptist í : forstofu, 
tvær stofur, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, geymslu og sam. þvotthús. 
Endurnýjað eldhús og tæki. Suður svalir. Eignin er laus til afhendingar strax.  
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 4     Stærð: 94,1 m2      

46.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. nóv. kl : 18:00-18:30

Friggjarbrunnur 17-19    ???

Vel skiplulagt parhús á þremur hæðum með möguleika á aukaíbúð á jarðhæð. Innbyggður 
23,3fm innbyggður bílskúr. Tvennar stórar suður svalir með útsýni. Eignirnar skiptast í : 
forstofu, 2 stofur, borðstofu, eldhús, wc,  5 svefnherbergi, 2 baðherbergi, þvottahús og 
alrými. Húsið skilast fullfrágengið að innan sem utan fyrir utan garð sem er grófjafnaður.  
Húsið er laust til afhendingar strax. Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Parhús á 3 hæðum     Stærð: 242,6 m2      

87.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. nóv. kl. 17:30-18:00

Nýhöfn 2     210 Garðabær

Glæsileg 4ra herbergja 131.7 fm íbúð með geymslu í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðin 
er á efstu hæð við sjávarsíðuna með stæði í lokaðri upphitaðri bílageymslu. 
Stórar svalir, þrjú rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi er flísalagt með baðkari og 
flísalagðri sturtu. Innréttingar eru með spónlagðri eik frá Brúnás. 
Upplýsingar veitir Hafliði lögfræðingur/sölufulltrúi í gsm: 846 4960

Herbergi: 4     Stærð: 131,7 m2      

72.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. nóv kl.17:30-18:00

Funalind 15    201 Kópavogur 44.900.000

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja enda-íbúð á annari hæð með 
stórum suð-vestursvölum. Íbúðin er 101,8fm og skiptist í hol, 2 
svefnherbergi, gott baðherbergi, eldhús og þvottaherbergi ásamt 
aðalrými með útgengi út á rúmgóðar svalir. Gegnheilt parket á 
íbúðinni og fallegar innréttingar. Geymsla um 4,7fm þar af fylgir 
íbúðinni á jarðhæð.
     
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 3     Stærð: 101,8 m2      

TIL SÖLU REKSTUR Á TRAUSTRI EFNALAUG!

   Rótgróin efnalaug á mjög góðum stað á höfuðborgarsvæðinu.

   Nýleg tæki, langtíma leigusamningur (fasteign er hægt að kaupa líka). 

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. nóv. kl. 17.30-18.00

Steinás 3    210 Garðabæ 89.900.000

Fallegt og vel skipulagt 196,1 fm einbýli á einni hæð  og þar af er bílskúrinn skráður 43,9 
samkvæmt F.M.Rr Í dag er bílskúrinn nýttur sem hluti af íbúðarrýminu. Falleg aðkoma 
er að húsinu og  viðhaldslétt lóð. Þrjú svefnherbergi eru í eigninni.  Gólfefni er gegnheilt 
parket og flísar. Útgengi er út í garð eldhúsi,stofu, hjónaherbergi og  þvottahúsi. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 5     Stærð: 196,1 m2

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



Melhagi 10, 107 Reykjavík 
Opið hús þriðjudag 17:15 til 17:45
Falleg og mikið 
endurnýjuð 2ja 
til 3ja herbergja 
íbúð á frábærum 
stað við Melhaga 
í Vesturbænum. 
Íbúðin skiptist í 
forstofu/hol með 
fataskápum, 
eldhús/borðst-
ofu, setustofu, 
svefnherbergi, 
baðherbergi. 
Íbúðinni fylgja 
einnig tvær geymslur, undir innistiga og útitröppum. Falleg 
íbúð á afar eftirsóttum stað - stutt í skóla, leikskóla verslanir 
og Háskólasvæðið. 
Verð 39,9 millj.-

Vesturgata 17a - 101 Reykjavík 
Opið hús mánudag 17:00 til 17:30
Falleg og björt 2ja 
herbergja íbúð í 
reisulegu stein-
húsi við Vestur-
götu í Reykjavík.
Íbúðin skiptist 
í forstofu/hol, 
eldhús, baðher-
bergi með sturtu, 
rúmgóða setusto-
fu, svefnherbergi. 
Húsfélagið leigir 
út íbúðarherbergi 
á efstu hæð 
hússins sem er jafnramt með aðgengi að salerni og eldhúsi. 
Leigutekjur renna í hússjóð. Falleg og vel staðsett íbúð í 
miðborginni. Stutt í alla helstu verslun og þjónustu. 
Verð 31,9 millj.

Birkimelur 10 - 107 Reykjavík 
- 3ja herbergja útsýnisíbúð í góðu húsi
Björt 3ja herbergja 
íbúð með fallegu 
útsýni í góðu 
fjölbýlishúsi við 
Birkimel 10 í 
Vesturbænum. 
Íbúðin skiptist í 
forstofu/hol sem 
tengir saman 
rými íbúðarinnar, 
rúmgóða setustofa 
með útgengi á 
svalir og fallegu 
útsýni, tvö svefn-
herbergi, eldhús, baðherbergi. Frábær staðsetning alveg við 
Háskóla Íslands - göngufæri við miðborgina. 
Verð 44,5 millj.

Akurgerði 37, 108 Reykjavík -  
Fallegt og vel skipulagt parhús á tveimur hæðum við 
Akurgerði. Eignin 
skiptist neðri hæð: 
forstofa, setu-
stofa/borðstofa, 
eldhús, þvottahús/
gestasalerni. Á 
efri hæð hússins 
er baðherbergi, 
hjónaherbergi, tvö 
rúmgóð barnaher-
bergi. Bakgarður 
er skjólgóður, 
hellulagður og 
tyrfður að hluta. 
Geymsluskúr ca. 10 fm í bakgarðinum fylgir eigninni. Eignin 
er með bílskúrsrétti. 
Verð 59,6 millj.

Aflagrandi 4 - 107 Reykjavík 
Opið hús þriðjudag 17:15 til 17:45 
Parhús í Vesturbænum Fallegt og mjög vel skipulagt parhús á þessum eftirsótta 
stað við Aflagranda í Vesturbænum. Stórar stofur - rúmgott eldhús - fjögur til fimm 
svefnherbergi.   
Á neðri hæð eru stofur, eldhús, forstofa, forstofuherbergi, gestasalerni, bílskúr 
sem er nýttur sem þvottahús og geymsla að hluta. Á efri hæð eru fjögur góð 
herbergi, sjónvarpshol og baðherbergi. 
Manngengt og einangrað risloft sem er 
ekki skráð í birta fermetratölu er yfir efri 
hæðinni. Afar gott fjölskylduhús á frábærum 
stað í Vesturbænum. Stutt í skóla, leikskóla 
verslun og þjónustu. Íþróttasvæði KR í 
næsta nágrenni, göngufæri við miðbæinn. 
Verð 107 millj.

Lautasmári 5 - 201 Kópavogur 
- Útsýnisíbúð í lyftuhúsi
Opið hús miðvikudag 7. nóv kl 17:30 til 18:00
Falleg og rúmgóð samtals 96,4 fm útsýnisíbúð á 5.hæð í góðu lyftuhúsi við  
Lautasmára í Kópavogi. Íbúðin 
skiptist í forstofu, eldhús, setust-
ofu/borðstofu, baðherbergi, þvot-
tahús innan íbúðar, hjónaherbergi, 
svefnherbergi. Geymsla í kjallara. 
Góð og eftirsótt staðsetning, stutt 
í alla helstu verslun og þjónustu. 
Íbúðin hentar fólki á öllum aldri. 
Verð 45,9 millj.

Nóatún 28 - 105 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 5. nóvember frá kl 17:15 til 17:45
Falleg 4ja herbergja íbúð á góðum stað miðsvæðis í Reykjavík, (efst í Nóatúni, 
alveg við Lönguhlíð og Háteigskirkju. Íbúðin var nær öll endurnýjuð að innan fyrir 
5 árum, þ.m.t. baðherbergi, eldhús, gólfefni. Innréttingar og skápar sérsmíðaðar 
og hannaðar af Hans Ólasyni / Tul 
ehf. íbúðin skiptist í forstofu/hol, 
endurnýjað eldhús, uppgert baðher-
bergi, samliggjandi bjartar setustofa 
og borðstofa, rúmgott hjónaherber-
gi, barnaherbergi með fataskápum. 
Sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús í kjallara. 
Verð 43,7 millj.   

Aflagrandi 4  Nóatún 28  Lautasmári 5 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 865-8515

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Búseturéttur:                            3.598.700 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       153.774 kr.

Búseturéttur:                            7.700.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       192.220 kr.

Búseturéttur:                             8.814.500 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        213.520 kr.

Búseturéttur:                           8.340.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        209.456 kr.

Búseturéttur:                            4.586.400 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       165.608 kr. 

Búseturéttur:                           7.620.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       191.059 kr.

Mögulegt lán: 800.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Fljótlega.

Mögulegt lán: Allt að 50% 
Afhending: 

Mögulegt lán: Allt að 50%
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst. 

Mögulegt lán: Allt að 50% 
Afhending: Strax

Mögulegt lán: 1.100.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í desember

Mögulegt lán: Allt að 50% 
Afhending: Strax

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Reykjavík og Kópavogur

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

 
Umsóknarfrestur:  
Til kl 16:00 þann 13. nóv 
Úthlutun kl 12:00 þann 14. nóv.

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI ENDURSÖLUÍBÚÐIR UPPLÝSINGAR

ÞVERHOLT 23  ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK.

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

84.5

78

3ja

2ja

304

302

ferm.

ferm.

herb.

herb.

íbúð nr.

íbúð nr.

Búseturéttur:                         10.594.185 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        252.016 kr.

Búseturéttur:                            7.750.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        193.634 kr.

Mögulegt lán: Allt að 50% 
Afhending: Sem fyrst.

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending: Strax

EINHOLT 12  ·  105 RVK.

EINHOLT 6  ·  105 RVK. 

NÝBYGGIN
G

103,5 

73,1 

3

2ja

403

102
Áður auglýst því hægt að úthluta straxÁður auglýst því hægt að úthluta straxÁður auglýst því hægt að úthluta strax Áður auglýst því hægt að úthluta strax

BYGGT 2
016

ÍBÚÐ M
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MARKI

BYGGT 2
016

NÝUPPGERÐ

TRÖNUHJALLI 15 ·  200 KÓP.

ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK.

BERJARIMI 3  ·  112 RVK.

ÞVERHOLT 17  ·  105 RVK.

NÝBYGGIN
G

75

65,5

83.1

69

3ja

2ja

3ja

2ja

301

404

202

203

WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.Is 
Sími: 556 1000



   

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

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  
2ja til 5 herb. Stærðir frá 91 fm. til 238 fm.  Álklædd hús með lyftum.  Hiti í gólfum.  
Vandaðar íslenskar innréttingar.  Stórglæsilegt óhindrað sjávarútsýni úr flestum íbúðum.  
Húsin eru staðsett við smábátahöfnina. 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 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 upp- 
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is  

SJÁVARÚTSÝNI

NÝBYGGING

SPÍTALASTÍGUR 10
• 101 Rvk. 3ja herb. 97,6  fm. 
• Falleg, björt íbúð á 2. hæð.  
• Suðursvalir.  
• Gott steinhús.  
Verð 51,5 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 16:30 til 17:00

LUNDUR 4
• 200 KÓP. 
• 4ra herb. 151,1 fm. 4. hæð.
• Yfirbyggðar svalir. 
• Tvö salerni.  Fallegar innr..  
• Stæði í bílageymslu.  
• Álkætt hús með lyftum.  
• Verð 82,5 millj. 
Opið hús þriðjudag 
frá kl. 17:30 til 18:00

ESKIHLÍÐ 8
• 105 Rvk. 
• 4ra herb. 113,6 fm.  
• Mikið standsett.
• Nýlegt eldhús.  
• Nýlegt rafmagn.  
• Vönduð og falleg íbúð.  
• Verð 53,9 millj.  
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:30 til 18:00

KELDULAND 13
108  Rvk. 85,6  fm.  
4ra. herb.  
Nýlegt eldhús. 
Vel skipulögð. 
Verð 43,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 16:30 til 17:00

KRINGLAN 49
• 103 Rvk. 5. herb.
• Endaraðhús á tveimur
   hæðum 189,6 fm.  
• Bílskúr. Stór garður.  
• Stór timburverönd.  .  
• Verð 84,9 millj. 
Opið hús þriðjudag 
frá kl. 16:30 til 17:00

MJÖLNISHOLT 10
• 105 Rvk. 
• 2 íbúðir.  
• 3ja. herb. íbúð.  
• 2ja herb íbúð.  
• Samtals 133 fm.  
• Góð staðsetning.    
• Verð 55millj.

LUNDUR 2
• 200 KÓP. 3ja herb. 
• 107,8 fm. íbúð á 5. hæð.  
• Fallegt útsýni.  
• Yfirbyggðar svalir.  
• Stæði í bílageymslu  
• Álkætt hús með lyftu.  
• Verð 67,9 millj.  
Opið hús þriðjudag 
frá kl. 17:30 til 18:00

LANGALÍNA 33
• 210 Gbæ. 4ra. herb. 127,2 fm.  
• Fallegt sjávarútsýni. 
• Efsta hæð.  Hátt til lofts.  
• Suður svalir. 
• Stæði í bílageymslu.  
• Lyfta. Álklætt hús.  
• Verð 78,5 millj.  
Opið hús miðvikudag 
frá kl. 17:00 til 17:30

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NAUSTAVÖR
Stórglæsilegar íbúðir með óhindruðu sjávarútsýni 
við Naustavör 16-26  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

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Jaðarleiti 2-6
Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í borginni. Flestar íbúðanna eru með 
fallegu útsýni.  Íbúðirnar eru 2ja – 3ja herbergja og afhendast fullbúnar með gólfefnum. 
Bílastæði í bílageymslu fylgja hluta íbúða. 

Stærðir íbúða frá 77 – 107  fm, verð frá 49,9 Tilbúnar til afhendingar

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

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 6. NÓVEMBER MILLI 17.00 OG 18.00

Aðeins örfáar íbúðir eftir

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168



Ert þú í söluhugleiðingum?
Fasteignaviðskipti snúast oft um aleigu fólks og er því öryggi viðskiptanna augljós. 
Því ættir þú að velja lögg.fasteignasala af kostgæfni. 
Ég sé um allt söluferlið svo og alla samningagerð sem hlýtur að sölu/kaupum. 

Íris Hall lögg.fasteignasali - Fasteignasalinn þinn - s. 695-4500 - irishall@fast-
eignasalan.is 

Fasteignasalan Bær - Ögurhvarfi 6 Kópavogi 

Íris Hall lögg.fasteignasali
Fasteignasalinn þinn 

s. 695-4500 
irishall@fasteignasalan.is 

Fasteignaviðskipti snúast oft um aleigu  
fólks og er því öryggi viðskiptanna augljós. 
Því ættir þú að velja lögg.fasteignasala af 
kostgæfni. 

Ég sé um allt söluferlið svo og alla  
samningagerð sem hlýtur að sölu/kaupum. 

Ert þú í 
söluhugleiðingum?

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Einstaklega falleg og góð 125.4 fm  
4 herb. íbúð á 10. hæð ásamt stæði í 
bílageymslu. Yfirbyggðar suðvestur-
svalir. Öll sameign er mjög snyrtileg. 
Tvær lyftur í húsinu. Sér stæði í bíl-
geymslu. 

Verð: 62 millj.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður 
Tyrfingsson löggiltur fasteignasali  
í s: 898-3708

Hörðukór 1, Kópavogi.
Opið hús. þriðjudag 6. nóv. frá kl 17.30-18.00

OPIÐ
HÚS

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

Domusnova fasteignasala leitar 
að útibússtjóra á Selfossi 

Hæfniskröfur 

Kjör

Umsóknir sendist á Domusnova@domusnova.is  
Öllum umsóknum verður svarað 

www.domusnova.is

LAUGAVEGUR
- TIL LEIGU -

Til leigu um 70 fm.
verslunarhúsnæði á 
besta stað í miðbænum; 
á horni Laugavegar, 
Bankastrætis og 
Skólavörðustígs. 

Góðir gluggar á allar 
hliðar. Laust fljótlega. 

Nánari uppl. í 
haukur@fastis.is eða 
822-4850.

Ævar Dungal
löggiltur fasteignasali

FÉLAG FASTEIGNASALA

Austurland símar: 440-6016 I Þjónustusími eftir lokun 897-6060

STÓRAVÍK -  EGILSSTAÐIR

STÓRAVÍK ER UM 5 KM FRÁ EGILSSTÖÐUM. 
6 Sumarhús seljast öll saman eða hvert um sig. Með hverju húsi mun 
fylgja misstórar eignarlóðir. Hitaveita, heitur pottur. ljósleiðari. Einstak-
lega fallegt útsýni. Góð aðkoma allt árið.

Urðarbrunnur í Úlfarsárdal, Reykjavík

Bjarg íbúðafélag hefur opnað fyrir
umsóknir vegna leiguíbúða
í Urðarbrunni, Úlfarsárdal.

Umsóknir og nánari upplýsingar
á heimasíðu félagsins

www.bjargibudafelag.is

URÐARBRUNNUR
Í ÚLFARSÁRDAL,

REYKJAVÍK

Opið fyrir umsóknir
um leiguíbúðir



RAFMAGN/BENSIN !
Toyota RAV HYBRID VX (leður) 
4X4 árg. 04/17 ek 19 þ.km Verð nú 
5490 !

GLÆSILEGUR !
Landrover Discovery 5 HSE 08/2017 
(V6-260 HÖ) ek 32 þ.k Hlaðinn 
búnaði, kostar nyr 15.7 mil OKKAR 
VERÐ 13.4 MIL ! Skipti skoðuð ! 
Raðnr. 154345

HYBRID/409 HÖ !
Volvo XC90 T8 Plug-In Momentum+ 
409 HÖ, árg 2016 ek 26 þ.km 
Hlaðinn búnaði Dsumar/vetrardekk, 
Verð nú 8390 ! (Raðnr 153385)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

Toyota Yaris Active Hybrid Nýr bíll, 
Sjálfskiptur, bakkmyndavél, álfelgur 
ofl. Tilboðsverð kr. 2.690.000

Toyota Yaris Active Hybrid Nýr bíll, 
Sjálfskiptur, bakkmyndavél, álfelgur 
ofl. Tilboðsverð kr: 2.690.000

Skoda Oktavia 4x4 Station Nýr 
bíll, Diesel 184 ps, sjálfskiptur, 
Laurent & Klement útfærsla, 18” ofl. 
Tilboðsverð kr. 4.590.000

Porsche Cayenne S Hybrid Árgerð 
2015, ekinn 85 þkm. Loftp.fjöðrun, 
21” ofl. Verð kr. 8.900.000

Premium Cars
Kletthálsi 1, 110 Reykjavík 

Sími 415 7000 
premiumcars.is

 Bílar til sölu

Toyota Yaris árg o6 beinsk ek 172 
þús góð vetrardekk topp bíll verð 
345 þús gsm 8927852

 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

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



 Varahlutir

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

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

 Húsaviðhald

 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

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna óskast

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi birtist þann 1. október 2018 en samþykkt var á fundi 
skipulagsfulltrúa þann 26. október 2018 að framlengja athugasemdarfrest til og með 12. desember 
2018 og auglýsa sérstaklega leiðrétt skuggavarp í samræmi við minnisblað THG Arkitekta ehf. dags. 22. 
október 2018 og skuggavarpsuppdr. THG Arkitekta ehf. dags. 22. október 2018.

Norðurbrún 2 
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 5. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 13. 
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóð nr. 2 við Norðurbrún. 
Í breytingunni felst að rífa núverandi verslunarhús og byggja nýtt íbúðarhús með verslun að hluta til á fyrstu 
hæð. Önnur hæðin verður inndreginn frá suðvestri. Húsin verða því tvær hæðir og kjallari með verslun og 
þjónustu á götuhæð og íbúðum á 1. og 2. hæð. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan er einnig aðgengileg á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. 
hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 til og með 12. desember 2018 og á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag 
í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. 
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna er skilað skriflega eða á netfangið skipulag@reykjavik.is 
til  skipulagsfulltrúa, eigi síðar en 12. desember 2018. 
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 5. nóvember  2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um tillögu að breytingu 
á deiliskipulagi í Reykjavík

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

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

Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir
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12 MÁNAÐA GREIÐSLUDREIFING 3 MÁNAÐA 
GREIÐSLUDREIFING MEÐ

Þegar verslað er með VISA eða MasterCard fær kaupandi að sjá yfirlit yfir 
greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, ásamt 
lántökukostnaði og færslugjaldi.

CHRISTMAS jólasveinn.
Standandi. H60 cm.

5.995 kr.

CHRISTMAS jólasveinn.
Sitjandi. H50 cm.

2.995 kr.

MISTA jólakúla blá og 
gyllt. Ø8 cm.
395 kr.

UNN jólakúla blá
og gyllt. Ø10 cm.

995 kr.

CHRISTMAS jólakúla, ýmsir litir. Ø8cm. 
695 kr./stk.

CHRISTMAS könglar, 300g. Ýmsar gerðir.
995 kr. Nú 497 kr.

MA l k l l

CHRISTMASCHRISTMAS pappastjarna. Blá. Ø30 cm.pappastjarna Blá Ø30 cm
1.895 kr.

C
3,5 cm/5,5 cm/7,5 cm.

1.495 kr.

CHRISTMAS jólakúlur. Blátt eða rautt velúr.
Ø10 cm. 3 í pk. 
2.995 kr.

CHRISTMAS jólakúlur. 12 stk. í pk. Ýmsir litir. 
3 5 cm/5 5 cm/75 cm

TREE jólatré með könglum. H47 cm.
4.995 kr.

CHRISTMAS hreindýr natur.
33x40,5 cm. 4.995 kr.
25x30,5 cm. 2.995 kr.

 snjóboltar, vax. 2 í pk. LED.
Gengur fyrir rafhlöðum.

1.995 kr.

50% 
AFSLÁTTUR

 aðventukerti. Númeruð. H10 cm.
1.995 kr./pk. Nú 1.496 kr.

CHRISTMAS dagatalakerti. Hvítt eða dagatalakerti. Hv
rautt kerti. Ø7 x H30 cm.

2.495 kr./stk. Nú 1.871 kr.

25% 
AF ÖLLUM

KERTUM



BOLETTE MINI ljósasería. Silfurlituð 
eða gulllituð. 16 ljós.

2.995 kr.

CHRISTMAS jólaskraut í kassa.
45 hlutir í pk. 5x5 cm.

2.995 kr.

CHRISTMAS jólasveinn. Rauður eða brúnn. 
6,5x7x18 cm. 1.995 kr.
6x7x14 cm. 1.495 kr.

NUTNUTNUTNUTN CRACRARACRACKEC R hnnnnototuootut brbrjbrjbrjbrjbrjb óótuóóó r. 
3 m3 m3 m3 m3 ismismismunaunanandindd gegegerðirðiððrð r.r.. H38H38H38H38H3H  cm.

3.33.3 999995 55 krkrkrkrkrkr.

STEEN jólaskraut, bíll. 5 mismunandi gerðir. 
195 kr./stk.

HEAVEN jólatré með ljósi m/tímastillingu. 
Gengur fyrir rafhlöðum. H26 cm. 7.995 kr.

H22 cm. 5.995 kr.

CHRISTMAS viðarbakki. Ø45 cm. 
2.955 kr.

CHRISTMAS jólastjarna. Viður. Ø55 cm.
9.995 kr.

JERKER jólasveinn. H21 cm. 1.995 kr.
JERKER jólaskraut. H15 cm. 995 kr.

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

BLIKASTAÐAVEGI 2-8, 112 REYKJAVÍK. S. 522 4500 
AFGREIÐSLUTÍMI MÁNUDAGA - FÖSTUDAGA 11-18.30

LAUGARDAGA og SUNNUDAGA 12-18



 Man. United
                 gegn Bournemouth um helgina. NORDICPHOTOS/GETTY

Aðeins 101.915 kr.

KOLDING
hægindastóll
með skemli

Stillanlegur 

hægindastóll með 

skemli. Rautt leður/PVC.

Fullt verð: 119.900 kr.

15%
AFSLÁTTUR

Aðeins  195.415 kr.

TIVOLI
svefnsófi

Tveggja sæta vandaður 

ítalskur svefnsófi. Dökk-

grátt eða orange áklæði. 

Vönduð heilsudýna.

Stærð: 194 x 103 x 91 cm.

Svefnsvæði: 140 x 195 cm

Fullt verð: 229.900 kr.

SMÁRATORG    HOLTAGARÐAR

AKUREYRI    ÍSAFJÖRÐUR 

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF 
OPIN

Fyrir þínar
bestu stundir

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

15%
AFSLÁTTUR

Aðeins frá 4.175 kr.

MÚMÍN
dúninniskór

Unaðslega hlýir dúninnskór 
með broderuðum hattiföttum. 
Sólinn er með stömum 
punktum til að koma í veg 
fyrir að þeir renni. 100% bóm-
ullarefni. 50% dúnn og 50% 
anda fiður. Þrjár stærðir 26–31, 
32–36 og 37–40

Fullt verð frá: 4.900 kr.

GOLF Atvinnukylfingurinn Guðrún 
Brá Björgvinsdóttir úr GK komst 
inn á lokaúrtökumótið fyrir Evr-
ópumótaröðina í golfi um helgina 
þegar hún endaði í 21. sæti í fyrra 
stigi úrtökumótsins í Marokkó. Hún 
mun því snúa aftur til Marokkó eftir 
rúman mánuð þar sem lokamótið 
fer fram og gera atlögu að því að 
komast inn á LET-mótaröðina, 
sterkustu mótaröð Evrópu.

Guðrún Brá hefur verið á LETA-
mótaröðinni undanfarið ár, næst-
sterkustu mótaröð álfunnar, en 
þetta er annað árið í röð sem hún 
gerir atlögu að Evrópumótaröðinni 
sjálfri þar sem Valdís Þóra Jóns-
dóttir leikur.

Hún lék lokahringinn á 74 
höggum, tveimur höggum yfir pari 
vallarins, og lauk mótinu á 296 
höggum eða átta höggum yfir pari. 
Það dugði henni til að deila 21. sæti 
á mótinu.  – kpt

Guðrún Brá 
komst áfram  
á lokastigið

Guðrún er ríkjandi Íslandsmeistari í 
höggleik. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

GOLF Kylfingarnir Birgir Leifur 
Hafþórsson og Haraldur Frank-
lín Magnús eru í góðum málum 
fyrir lokahringinn á öðru stigi 
úrtöku mótsins fyrir Evrópumóta-
röðina. Mótin fara fram á Spáni 
þótt íslensku kylfingarnir leiki ekki 
sama völl, Haraldur leikur á Desert 
Springs-vellinum í Almería en 
Birgir Leifur er á El Encin-vellinum 
í úthverfi Madrídar. Efstu tuttugu 
kylfingarnir komast inn á lokaúr-
tökumótið fyrir Evrópumótaröðina, 
næststerkustu mótaröð heims.

Birgir Leifur er í frábærum málum 
þar sem hann deilir fimmta sæti á 
tólf höggum undir pari. Hann hefur 
leikið alla þrjá hringina undir pari 
vallarins og er með þriggja högga 
forskot á kylfingana í 21. sæti.

Haraldur Franklín þarf að 
eiga góðan lokahring 
en er enn í fínum 
málum. Hann deilir 
22. sæti á sjö högg-
um undir pari eftir 
að hafa leikið 
besta hring 
sinn á mót-
inu í gær.

Birgir Leif-
ur er enn eini 
íslenski kylf-
ingurinn sem 
hefur öðlast 
þátttökurétt á 
Evrópumóta-
r ö ð i n n i  e n 
Haraldur Frank-
lín hefur tvívegis 
dottið út á þessu 
stigi úrtökumóts-
ins.
– kpt

Birgir Leifur 
og Haraldur í 
góðum málum

Birgir Leifur er eini 

íslenski kylfingurinn sem 

hefur komist á Evrópumóta-

röðina í karlaflokki. 

leiksins. Það var hins vegar annað 
liðið sem var mun ákafara í leit að 
sigurmarkinu í seinni hálfleik og 
það voru gestirnir sem uppskáru 
verðskuldað sigurmark á 92. mín-
útu. Marcus Rashford brenndi af úr 
sannkölluðu dauðafæri um miðbik 
seinni hálfleiks en honum brást ekki 
bogalistin tvisvar og skoraði hann af 
stuttu færi eftir góðan undirbúning 
Pauls Pogba í uppbótartíma. Tíu 
stig af tólf í síðustu fjórum leikjum 
og Manchester United er búið að 
finna taktinn fyrir stórleikinn um 
næstu helgi þegar liðið ferðast yfir 
til nágranna sinna í Manchester City 
og mætir ensku meisturunum á Eti-
had-vellinum.

Verðskuldað
Það virðist almennt léttara yfir 
Mourinho þessa dagana enda stytt-
ist í félagaskiptagluggann þar sem 
hann hefur fengið loforð um pening 
til að styrkja hópinn. Þá skemmir 
ekki fyrir að spilamennskan fer 
batnandi.

„Við byrjuðum leikinn illa og 
lékum heilt yfir ekki nægilega vel 
í fyrri hálfleik. Mér leið eins og 
ég væri heppnasti maður í heimi 
þegar staðan var enn jöfn í hálfleik 
en Bournemouth átti skilið að vera 
búið að skora fimm eða sex mörk. 
Varnarlega vorum við afar slakir, 
ekki bara varnarlínan heldur sem 
lið þar sem við settum þá aldrei 
undir pressu í fyrri hálfleik. David 
De Gea átti rétt á því að vera ósáttur, 
hann var sífellt að bjarga okkur fyrir 
horn,“ sagði Mourinho hreinskilinn 
um fyrri hálfleikinn en hrósaði 
mönnum fyrir viðhorfið.

„Seinni hálfleikurinn var algjör 
andstæða, þá sýndu þeir vilja og 
kjark. Bournemouth stýrði leiknum 

í fyrri hálfleik en við vorum mun 
betri í seinni og verðskulduðum 
sigurinn. Þá fengum við fimm eða 
sex færi til að skora en þurftum 
að bíða eftir markinu sem tryggði 
okkur þrjú mikilvæg stig.“

Endurlífgun Martial
Einn er sá sem hefur átt stóran þátt 
í betra gengi Manchester United 
undanfarnar vikur og það er hinn 
franski Martial. Hann hefur skorað 
alls fimm mörk í síðustu fjórum 
leikjum liðsins og virðist loksins 
vera búinn að festa sig í sessi hjá 
þeim portúgalska.

Miklar væntingar hafa verið gerð-
ar til Martial frá því að Manchester 
United keypti hann á sínum tíma 
frá Mónakó. Dvöl hans hjá félaginu 
hefur verið kaflaskipt, þegar hann 
er upp á sitt besta ráða fáir varnar-
menn við hann en of oft undanfarin 
ár hefur hann ekki náð að halda 
takti á milli leikja.

Fyrir vikið virtist Mourinho vera 
tilbúinn að leyfa honum að yfirgefa 
félagið í sumar. Með peningnum 
sem fengist fyrir hann væri hægt að 
styrkja liðið með öflugum varnar-
manni en hann er eflaust feginn í 
dag.

Martial hefur átt stóran þátt í 
góðri spilamennsku Manchester 
United undanfarnar vikur og virðist 
alltaf vera hættulegasta vopn liðsins 
fram á við. kristinnpall@frettabladid.is

Anthony Martial hefur 

skorað fimm mörk í síðustu 

fjórum leikjum Manchester 

United í deildinni.
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Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi, 
Aðalgeir Aðdal Jónsson 

Ægisgrund 7, Garðabæ, 
lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi, 

fimmtudaginn 1. nóvember. 

Bryndís Þórarinsdóttir
Sveinbjörn Aðalgeirsson
Vésteinn Aðalgeirsson   Kristjana Sigurgeirsdóttir
Ingunn Þóra Hallsdóttir   Ólafur Ingi Grettisson
Þórhalla Rein Aðalgeirsdóttir

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Regína Guðmundsdóttir
Hrafnistu, Nesvöllum í Reykjanesbæ,

lést á heimili sínu  
mánudaginn 29. október. 

Útförin fer fram frá Njarðvíkurkirkju í Innri 
Njarðvík, þriðjudaginn 6. nóvember, kl. 13.

Sigurborg Pétursdóttir Einar Már Jóhannesson
Guðmundur Pétursson Rattanawadee Roopkhom
Karen Pétursdóttir Ingvar Jón Óskarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku fallegi drengurinn okkar, bróðir, 
vinur, afa- og ömmustrákur, 

Egill Daði Ólafsson 
lést á heimili sínu í Brussel 

föstudaginn 26. október síðastliðinn. 
Útför Egils verður auglýst síðar.

Ólafur Vigfússon María Anna Clausen
Andri Ólafsson Sigurlaug Jónsdóttir
Vigfús Ólafsson
Sif Sigþórsdóttir
Marsibil Tómasdóttir
Vigfús Ólafsson

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir, afi, 

langafi og langalangafi,
Ragnar Þorsteinsson
Berjavöllum 2, Hafnarfirði,
lést í faðmi fjölskyldunnar 

miðvikudaginn 31. október.  
Útför hans fer fram frá Víðistaðakirkju Hafnarfirði 

fimmtudaginn 8. nóvember kl. 11.00.

Steinvör Bjarnadóttir
 Sigurveig H. Hafsteinsdóttir
Guðmundína Ragnarsdóttir Viggó Valdemar Sigurðsson
Guðbjörg Elín Ragnarsdóttir Bragi Þorsteinn Bragason
Ragnheiður Ragnarsdóttir
Þorsteinn Kr. Ragnarsson Paula A. Sánchez

barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Elskulegur sonur okkar,  
barnabarn og bróðir,

Guðmundur Bárðarson
sem lést af slysförum miðvikudaginn 
31. október, verður jarðsunginn frá 

Selfosskirkju fimmtudaginn 8. nóvember  
 kl. 15.00. Þeim sem vildu minnast hans er 

bent á að styrkja Klúbbinn Strók, reikn. 308 -13-301165,  
kt. 471105-0820.

Sigríður Ingibjörg Jensdóttir Bárður Guðmundsson
Jens Guðmundur Hjörleifsson
Kristjana Hrund Bárðardóttir
Jens Hjörleifur Bárðarson
Helgi Bárðarson
Hlynur Bárðarson

og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,
Jóhanna G. Valdimarsdóttir 

áður til heimilis að  
Gnoðarvogi 28,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Skjóli í 
Reykjavík, 30. október sl. Útför hennar fer 

fram frá Neskirkju, fimmtudaginn 8. nóvember kl. 13.

Sigurður Þorsteinsson  Lilja Dóra Michelsen 
Ingunn Þorsteinsdóttir  Guðjón Valdimarsson 

barnabörn og fjölskyldur.

Fyrir tuttugu árum hóf 
Nour Natan Nimir 
störf hjá pítsakeðjunni 
Domino's. Þá var hann 
sendill en í fjölda ára 
hefur hann ráðið ríkjum 

í útibúi keðjunnar í Kringlunni. 
Tímamótunum var fagnað um 
helgina. Nour segir að þótt hann 
hafi afgreitt óteljandi pítsur sé ekki 
til í dæminu að hann sé að fá leið á 
starfi sínu.

„Mér líður alltaf vel í vinnunni. 
Ég byrjaði árið 1998, þá sem sendill 
á staðnum á Grensásvegi, varð síðar 
vaktstjóri og hef verið frá alda-
mótum í Kringlunni,“ segir hann.

Nour fæddist í Marokkó en kom 
hingað til lands árið 1995. Hann 
vann hin ýmsu störf þar til hann 
rataði í hlutastarf sem sendill. Þar 
leið honum vel og allt gekk vel og 
á endanum hætti hann í hinum 
vinnum sínum til að einbeita sér 
að Domino's.

Þegar þú starfar lengi á sama 
stað vill það oft verða svo að við-
skiptavinirnir fara að þekkja þig 
og þú þá. „Ég held að allir sem 
koma í Kringluna þekki mig og ég 
þekki alla. Þegar sumir koma 
þá veit ég hvað þeir vilja og 
þeir þurfa ekkert að segja 
pöntunina sína,“ segir 
Nour og hlær.

Aðspurður um eftir-
minnilega sögu sem 
tengist starfi sínu 
nefnir Nour atvik sem 
átti sér stað í Marokkó 
í sumar. Þar var hann 
staddur í stórmarkaði 
þegar ég vegi hans varð 
maður klæddur íslenska 
knattspyrnulandsliðsbún-
ingnum. Nour vatt sér upp að 
honum og spurði hvort maðurinn 
talaði íslensku. Það passaði.

„Þá fór ég að tala við hann á 
íslensku á móti og þá var hann 
nokkuð hissa á að Arabinn gæti 

talað við hann á því tungumáli. 
Síðan kom konan hans út úr búð 
þarna og þá kom í ljós að hún vann 
í Kringlunni líka og við áttum gott 
spjall. Þá sýndi það sig enn á ný 
hvað heimurinn er lítill,“ segir Nour.

Hinn vinsæli Nour segir að 
ómögulegt sé að giska á hve 
margar pítsur hann hefur afgreitt 

um starfsævina. Hann fái aldrei 
leið á Domino's-pítsum þótt hann 
breyti reglulega um álegg. Allt 
nema pepperoni, skinka og beik-
on kemur til greina á hans flatböku.

„Við erum einstaklega þakklát 
og stolt af því að halda upp á tutt-
ugu ára starfsafmæli Nours. Tutt-
ugu ár er langur tími og lengri en 

aldur sumra samstarfsmanna hans 
á Domino's. Hann á sér marga 
aðdáendur enda einstaklega vina-
legur maður sem er þekktur fyrir 
að veita viðskiptavinum sínum 
framúrskarandi þjónustu með bros 
á vör,“ segir Anna Fríða Gísladóttir, 
markaðsstjóri Domino's. 
joli@frettabladid.is

Starfsaldurinn hærri en aldur kollega
Nour Natan Nimir ætti að vera þeim sem versla við Domino's í Kringlunni að góðu kunnur. Hann fagnaði nýverið tuttugu ára starfsaf-
mæli hjá keðjunni en hann byrjaði fyrst sem sendill og er nú verslunarstjóri. Nour segir að því fari fjarri að hann sé að fá leið á pítsum. 

Nour fékk 
viðurkenningu 

frá keðjunni á 
föstudag en starfs-

aldur hans er lengri en ævi 
sums samstarfsfólks hans. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Pítsurnar sem Nour hefur afgreitt eru óteljandi en hann gerir það ávallt með bros á vör.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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LÁGMÚLA 8 - 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15 ormsson

Í nokkra daga verða tilboð og afslættir á gæðavörum frá SAMSUNG í 
verslun okkar í Lágmúla 8. Líttu við og gerðu góð kaup hjá traustum aðila. 

*Athugið að afslátturinn gildir ekki af öðrum sértilboðum sem eru í gangi.
Ekki er gefinn afsláttur af símum, spjaldtölvum og úrum.

Kæli- og frystiskápap r,r, þþvottavélar og þurrkarar, ofnar, hehelluborð, örbylgjuofnar,
stór sjónvörrpp, minni sjónvörp, soundbarir, bassabox oog g ýmislegt annað.

li f i ká þ él þ k f h ll b ð ö b l j f

15% afsláttur
af flestum SAMSUNG vörum* í nokkra daga



LÁRÉTT
1. iðja 
5. hugfólginn 
6. í röð 
8. kvía 
10. prófgráða 
11. for 
12. geð 
13. lofttegund 
15. hárugur 
17. þarma

LÓÐRÉTT
1. skemill 
2. tík 
3. struns 
4. svölun 
7. fiskur 
9. ógæfa 
12. lokka 
14. kaðall 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. starf, 5. kær, 6. rs, 8. afkróa, 10. ma, 11. 
aur, 12. lund, 13. etan, 15. loðinn, 17. garna.
LÓÐRÉTT: 1. skammel, 2. tæfa, 3. ark, 4. fróun, 7. 
sardína, 9. raunir, 12. laða, 14. tog, 16. nn.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Hannes Hlífar Stefánsson 
(2.502) átti leik gegn Ulrich 
Weber (2.347) á Meistaramóti 
Bæjaralands í gær. 

23. e4! Df7 (23...dxe4 (eða 
23...fxe4) er svarað með 24. 
Hxe4! fxe4 25. Bxe4+ Kh8 
26. Be5). 24. exf5 exf5 25. c5 
og stöðuyfirburðir Hannesar 
dugðu til sigurs 10 leikjum 
síðar. Hannes endaði í 4.-13. 
sæti á mótinu. 

www.skak.is: 18 Íslendingar 
tefldu í Stokkhólmi um helgina.  

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.

Hvítur á leik

Mánudagur
Vestlæg eða 
breytileg átt, 
3-10 og víða dá-
lítil él vestan til. 
Lægir og birtir til 
er líður á daginn, 
austan 5-10 og 
stöku él syðst 
í kvöld. Frost 
víða 0 til 5 stig, 
en sums staðar 
frostlaust við 
ströndina.

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Hefði ekki verið góð 
pæling að vera með 

snjóblásarann á góðum 
stað þegar snjórinn kom?

Jú.
Þetta þarna er 

sláttuvélin.

Palli, þú ættir að fá þér vinnu 
á veitingastað!

Ég vann sem þjónn eitt sumarið 
og pabbi þinn vaskaði upp um helgar 

í gegnum háskólagönguna.

Þjónustustarf er 
frábær kynning á 
vinnumarkaðnum!

Einn daginn þarf 
ég að spyrja 

hana hvað það er 
sem hún er búin 

að vera að seg ja 
öll þessi ár.

Pabbi! Solla 
sagði ljótt orð!

Hvaða?
Eru þau 
fleiri en 

eitt?

Já, 
fábjáninn 

þinn.

Hlustarðu aldrei þegar 
mamma er að keyra?

Get ég fengið að 
vita meira um það?
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Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga 9.00 -16.00

ÖLL BRAUÐ Á
25%

AFSLÆTTI
ALLA MÁNUDAGA

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 

PREN
TU

N
.IS

www.bjornsbakari.is



Sti l l ing hf.  |  S ími  520 8000 |  www.st i l l ing . is  |  st i l l ing@sti l l ing . is

Allt fyrir bílinn

Vetrarvörur

KoKoKontntakakkt tt úðúðiii

NotaNotaNotað tið tð til hil hirðu u rðu ogog vog viðhaiðhaldslds l (hre(hreinsuinsun n 
og vog vog vörn)örn)örn í öí öllumllummm rafrafbúnabúúnanaði öði öði ökutækutækja kja 
svosvosvo sem sem emsem á stá stá stuunguungutengtengngi ogi ogog leileiðsluðsluu--
sambsamsambönd,önd,önd, perperperustæustæði, ði, tengtengt iboxiboxx,,
rofarofabúnabúnaað, rð, rð rafliðafliðfliðafl a, ka, kveikveikistristraumsaumsaum deildeildeie a, a, 
snersnersne turoturoofa, fa, ræsaræsaræs , rara, ra, rafalafalfalaa , vö, vövöör, r, ,,
rafgrafgrafgeymaeymaeymapólapólapóla og ogog
loftloftoftnet net tet og tg tog til ail ail að ðð
smysmyrsmyrja vja vja vviðkviðkviðkvæmanæmanæmannn 
vélbvélvélbé únaðúnaðnað..vélbvéélbúnaðúnað..

VöruVörunúmenúm r: LM3110010

Lása úði 50mlVaVatntnnskskskasasssasasahrhrhrh eieeiinsnsnsiririr 
303000m0m0m

GúGúmmmmíuíumhmhirirðaða 
ststauaukukur r 7575mlml

BætiBætiætið hrð hrð hhreinseinssinuminuminum út út ú í í 
kælikælikælæ vatnvatnatnið. ið. HafiðHafiðHafið kvekvekveikt ikt áá 
kælikælikæl kerfikerfikerfinu. nu.nu. LeyfiLeyfiLeyfið véð véð vélinnlinninni i 
að gað gð angaangaanga í 1í 10-300-300 3 mínmínínúturúturút   
í veí venjulnjullegumegumegumm gangangangi. gi. i. g
TappTappapppið hið hð reinreinre sinusinunuum afm afm og og 
skolskolsko ið kið kælikælikerfiðerfiðerfið meðmeð 
vatnvatni. Fi. Fylliyllið á ð á kælikælikerfikerfiðð
samksamkvæmtvæmt leileiðbeiðbeiningningumum
fráfrfrá framframleiðleiðandaanda..frá á framframleiðleiðandanda..
300 300 ml aml af hrf hreinseinsinuminum er er
nóg nóg fyrifyrir 10r 10 lítlítra ara af vaf vatni.tni.

VöruVörunúmeúm r: LM282M28299

HrisHristið tið brúsbrúsann ann vel vel fyrifyrir r 
notknotkun. un. u Ef mEf meðhöeðhöndlandla á á 
lítilítil svl svæði,æði, úðiúðið á ð á klútklút ogog
beriberið á.ð á. ÞegÞegar sar stór tór svæðsvæði i 
eru eru meðhmeðhöndlöndluð suð skal kal úða úða 
beinbeint á t á svæðsvæðið oið og nug nuddadda
með klúti. Regluegluleg leg notknotkun un 
gefur mestanan árarangurngur.

Vörunúmer: LM7182

Speed Tec benssínín 
bætiefni
Speed Tec Benzin er hátækni, hrerein-in-
bruna bætiefni sem bætir hröðun n og og 
bruna á tilteknu álagssviði. Efnnið eið er r 
samræmanlegt við allar útfærslur 
bensíns og bætiefna. Speed Tec 
Benzin bætir hröðun ökutækis
umtalsvert. Bætiefni
í allar tví- og fjór-
gengisvélar, sérstak-
lega í vélknúnumlega í vélknúnum
ökutækjum, einnig
mótorhjólum. Varan
bætir hröðunareiginleeikaikak
vélav  og veldur mýkri vvirkni.

Vörunúmen r: LM3720

Bætiefni fyrir tvinnbílaInnspýtingarhreinsir

• Hreinsar eldsneytisleifar úr
iinnspnnspýtinýt garkerfum

• FjF arlæa gir gir kolekolefnisútfellingar og aðrar
útfelfellingingar áá spísp ssumssum, innspýtingar-
vventlent um oum og ing inntakntaksvensventlum og öðrum 
hhlutulutum elm eldsnedsneytisytiskerfikerfis

• Vi• Virkarrkar á öá öll ill innspnnspýtinýtingar-gar-
kkerfierfi

• Hentar mjömjög veg vel á l á bifrbifreiðaar
mmeð heð hvarfrfakúta

• Tr• yggiyggir ber b sta ganggang vélvélar ar 
oog lág ga eldsnsneytieytisnotsnotkunkunn n 
vvvegnaegna náknákvæmrvæmrar ear eldsnldsneeeytis-
sskömmkömmkö tunatunar ogr og úðaúðamyndmyndunar

• Tr• Tr• Tryggiyggygg r lár lágmargmarksmesmengunng í 
úúútblætblætblæstristri

VöruVöruVörunúmenúmen r: Lr: M180033

Fyrir tvinnökutæki  
með bensínvélum.
Setjið bætiefnið 
beint á tankinn. 
Einn brúsi nægir
fyrir 75 lítra af
bensíni. 

Vörunúmer: LM100101

Olíu bætiefni

VéVéélalalalahrhrhreeieinsn irCeCeraraa TTececc

CerCeraraa TecTecTec erer eer míkrmíkró keó keraramiamik sk smsmmurefurefni 
sem sem er ber ber bætt ætt út íút í smusmurolírolílíur fur ffur fyriryriry vvélar,ar
loftloftprespressur,sur, dældælur our og gíg gírskirskiptinptintingar.gargar.gar. 
HentHentar var vel fel fyriryrir notnotkun kun í fóí fólksblksbsbílumílumm ogog 
vöruvöruflutnflutningaingabifrbifreiðueiðum m 
(ben(ben(b sínsín og dog dísilísil).).
Má bMá bá blandlandlanda via við alð allar lar 
mótomótorolírolílíur sur sr su em eem eru ruru 
á mamarkaðrkrkaði. i. 
LangLangngtímatímaímavirkvirkvi ni, ni, ni alltallt 
að 5að 5 50.000.000 0000 km0 km00 km. .
ATH:ATH: Má Má ekkiekkik nonota a
með með blaublaut kút kút kúplinplinpli gumgum

VöruVöruVö númen r: LLM3721

EnEngEngigine Fne Flushluslush er r bættbætt í í
ololíuolíuna fyriryrir oolíuskipti pti til til
að ha reinsa smurkerfið.
HreiH nsuð vél fær betri
þjöpþjöpþ pun,pun, gildi 
mengmengmengunarunaruna -los- unarnar  
verðerðrðver a læla lægrigrgrig og hog hún nún nær ær 
aftuaftutur fur fufullumllumum afkafköstuöstum m
við við ð minnminnminnm i eli eli dsnedsneytisytis--
notknotkn tkun.nun.

Vörunúmer: LM2427

Dísil bætiefni

DíDíDísisisil ll AnAnAntitititigegeggelll

DísiDísiDD l anl ananantigetigetigetigel dl drl drl d eguregur úr úr 
vextvextvextvexti pai pai pai parafírafírafífínnkrinkristalstallala
sem semsem sem getaetagetaeta mynmyndastdast í 
kuldkuldkuldkulda oga oga oga bætbætir ir
rennrennnnnnssslisslismörkmörkmör dísdísd ilolilolilo íu íu 
í köí köí köí köldu ldl veðrveðrveðri. Hi. HHentaentaentn r r r

rifyrifyrir alr alr lar lar stærstærtærtæ ðir ðir ðir og ogog 
gerðgerðir air af díf díslilslil vélvélum.um.

VöruVöV núnúmeúmeúmer: Lr: Lr: LM892M892M89289 999

SuSupeper r r DiDDiD esessselelelel 
AdAddddidititiveve
SupeSupeSupeSuper Dír Dír Dr D sil bætiefnif ð hrrrreinseinseinseinsar oar or or ogggg
sundsundsundsundrarara óra óhreihreinindnn um, bætabætabætabæta brubrubrubrub na ona ona ona og ggg g
ver ver verer nýjunýjunýjuustu stu stu stu dísidíd lvélarnar. Þ. ÞÞÞannianniannannig fæg fæfæfæst st stt
betrbetrbetrbetri smi smi smi smurniurniurnining fng fng fng fyriryryy  dísilolollollolíu míu míu míu með eð eð leð lágt ágt ágtágt 
brenbrennistnistnistnisteinseinseinseinsinniinninninn haldhaldaldaldd  
og bog betrietrietet brubruuni íni í
kaldaldri vri vél áél áé samtsam
minnnnni mei mei mengunngunngunngun ogogoo
lyktyktlykt í úí úí úútbltblbltblæstritritriri. .  
HentHentHentHentaarar öa llumum gergergergerððuðumðumm m 
dísidísdísilvéllvéllvéla.a.a.

Vörunúmeer: Lr: LM281M 44

Dísilbætiefni fyrir
einbunuvélar
Bætist við dísileldsneyti fyrir allar 
einbunudísilvélar með dæludrifnar
innspýtingar. Hentar sérstaklega 
vel fyrir vélar sem teknar eru úr 
umferð í lengri tíma í 
senn og eru
geymdar úti eða
við erfiðar aðstæður

Vörunúmer: LM8953

r.

3

Bensín bætiefni

Bensín bætiefni

Dísil bætiefni

Ýmsar vörur Umhirða bílsins

LásaLá úðinn var hannaður til að smyrja
og vog erja lásinn að innan. Ásamt því að 
afþýða ísingu innan í lásnum.

EigiEiginleinleikar:ka
• Va• Varanlranleg reg yðvörrnrnrnrn
• Sk• Skemmiem r ekki plast,

gúgúmmí m og lakk
• Gó• G ðir ðir smurs eiginnleikar
• Fr• Frábærábært tit t l afl a -ís Frábærábært tit til afl ísingaringar
• Minnkankar núr núningning og slit
Sérhannan ð fyð f rir 
smurningu og afþþýðingu
á lásum,um  hurðarlöömum 
og sg speglpeg um.

VöruV númer: L: M152M15288525288

Visco Stabil 
Seigjujafnari
Visco Stabil ver vélina fyrir
sliti við mikið álag með því
að viðhalda seigju smurolí-
unnar þegar hún hitnnar a
undan álagi. Visco Stabil 
seigjujafnari hentar einnig 
til að verja vélina fyrir sliti
við kaldræsi. Hjálpar oliunni 
að smyrja vélina þegar á 
reynir við háan snúnings-
hraða og álag. Hentar vel
fyrir slitnar vélar. Virkar
með öllum smurolíum.

Vörunúmer: LM2807

SóSóS tatagngnasa íuvörn

DregDreegegur úur úr myr myndunndu  sótagna og lengir
þanþþannannig eig endinndingu sgu sótagóta nasíu dísilvéla.

MeðMeð Með Me reglreglreglulegulegulegri nri notkuotkun Din Dieselese  
PartPartarticuliculculateatet FiltFiltFilter erer 
ProtProtProtectiectiection fon fon rá Lrá Liquiiquiui  
MolyMolyoly hhelhelst sst sst sótagótagót na-na-a-
sía sía dísidísdísilvélvéla hra hra hreinneinneinnii
og kog komisomism t ert err hjáhjáhjá 
miklmiklum vum viðgeiðggerða-rða-rð
kostkostnaðinaði og ogg
verkverkstæðstæðistísts mum.mum.mum

VöruVöruVöruV númenúmer: Lr: L: LM718M7M7188000

Oil Smoke Stop 
Reykeyðir
Reykeyðir dregur úr 
smurolíubrennslu vegna 
óþéttra stimpilhringja og 
ventlastýringa í bensín- 
og dísilvélum. Hann kemur
í veg fyrir bláan reyk og
olíuúða í útblæstri, svo og 
minnkun seigju í smurolíu. 
Reykeyðir eykur þjöppun, 
dregur úr vélarhljóði og 
verndar gegn óeðlilegu
sliti. Lengir líftíma
hvarfakúta.

Vörunúmer: LM280808



Kler // Clergy (ENG SUB) ...................... 17:30

Kalt stríð // Cold War (ICE SUB) ...... 18:00

Hinn seki // Den skyldige (ICE SUB) 18:00

Mæri // Border (ICE SUB) .................... 20:00

Blindspotting (ICE SUB) ........................ 20:00

Kalt stríð // Cold War (ICE SUB) ...... 20:00

Blindspotting (ICE SUB) ........................ 22:00 

Mandy (ENGLISH-NO SUBTITLES) ............. 22:00

Hinn seki // The Guilty (ENG SUB) ... 22:00

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

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

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Mánudagur

hvar@frettabladid.is

5. NÓVEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  Dillon Airwaves Off Venue
Hvenær?  16.00
Hvar?  Dillon, Laugavegi
Skrattar; Pink Street Boys, Tommy 
and the Commies (CA), Future Fig-
ment og Kíma leiða saman strengi 
sína mánudagskvöldið 5. nóvem-
ber. Eru ferlegheitin off-venue 
liður tónlistarhátíðarinnar Iceland 
Airwaves 2018. Frítt er inn.

Hvað?  Blúskvöld Blúsfélags Reykja-
víkur – Kentár
Hvenær?  21.00
Hvar?  Vox, Hilton Nordica
Blúskvöld Blúsfélags Reykjavíkur. 
Hljómsveitin Centaur, eða Kentár 
eins og kvikindið kallast upp 
okkar ástkæra ylhýra, var stofnuð 
á tónleikum með Tony Ellis sem 
haldnir voru í Höllinni sumarið 
1982, þar sem menn leiddu saman 
hesta sína og ákváðu að fara að 
músísera eitthvað sem vit væri í.

Hvað?  Chris Speed Trio
Hvenær?  21.00

Stuttmyndahátíð er í Hinu húsinu í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Pink Street Boys og fleiri taka lagið á Dillon sem hluti af off-venue dagskrá Airwaves-hátíðarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Frá því að Chris Speed kom til 
New York snemma á 10. áratug 
síðustu aldar hefur hann verið 
einn af mikilvægustu spunatón-
listarmönnum borgarinnar. Hann 
hefur tekist á við margs konar 
verkefni, allt frá djasstónlist yfir í 
þjóðlaga, klassíska og rokktónlist. 
Stofnun tríósins með trommar-
anum Dave King (The Bad Plus) 
og bassaleikaranum Chris Tord-
ini hefur að einhverju leyti snúið 
stefnu verka Chris við. Hópurinn 
er að koma aftur úr fyrri verk-
efnum sem eiga sér djúpar rætur í 
djasshefðum og innleiða allt það 
sem þeir hafa lært inn í verk sín. 
Það sem er einna mest heillandi 
við þessa tónlist er innleiðing 
eldri djasshefða á beinskeyttan 
og áhrifaríkan hátt. Tónlistin er 
upplífgandi og Chris er laginn við 
að semja lög sem búa yfir eigin til-

finningaheimum og möguleikum 
sem finna má innan grípandi lag-
lína þeirra.

Viðburðir
Hvað?  Stuttmyndahátíð Hins hússins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hinu húsinu, Pósthússtræti
Í kvöld verður haldin stuttmynda-
hátíð þar sem fólk kemur saman 
og horfir á sínar eigin stuttmyndir. 
Þemað er að sýna drungalegar 
myndir en það er ekki nauðsyn-
legt. Það verður boðið upp á með-
læti og eitthvað að drekka fyrir þá 
sem koma.

Hvað?  Mjúkir Mánudagar – Hug-
leiðslustund Gló og Brauð&Co
Hvenær?  08.30
Hvar?  Gló, Fákafeni
Fyrsta mánudag í mánuði býður 
Gló og Brauð&Co þér í hugleiðslu-
stund kl. 8.30 í Fákafeni 11, í 
vetur. Boðið verður upp á leidda 
hugleiðslu sem hentar bæði byrj-
endum og lengra komnum.

Hvað?  Táknmál kirkjunnar – Skilurðu 
það sem þú sérð og heyrir? 
Hvenær?  17.00
Hvar?  Kirkjan, Laugavegi
Farið verður í nokkrar lykil-
spurningar: Hvaða táknheimur 
birtist okkur í kirkjubyggingum? 
Hvaða guðfræði er á bak við hann? 
Í hvaða biblíutexta vísa bygg-
ingarnar? Af hverju er í kirkjum 
altarisborð, predikunarstóll, 
skírnarfontur, turn og af hverju 
eru yfirleitt tröppur upp að kór-
rýminu innst í kirkjunni o.s.frv. 
Hvernig hafa kirkjubyggingar þró-
ast í gegnum tíðina? Fjallað verður 
um þá biblíutexta sem helst hafa 
mótað kirkjulist og trúartákn 
bæði í sögu og samtíma. Þar mætti 
nefna texta úr Opinberunarbók 
Jóhannesar og þær hugmyndir 
sem þar koma fram um hina him-
nesku Jerúsalem. Þetta námskeið 

opnar þér nýjan heim!

Hvað?  Helstu áskoranir stjúpfjöl-
skyldna
Hvenær?  16.15
Hvar?  Bókasafni Kópavogs
Valgerður Halldórsdóttir, félags- 
og fjölskylduráðgjafi, fjallar um 
helstu áskoranir stjúpfjölskyldna 
og hvernig megi bregðast við þeim 
í erindi sínu á aðalsafni. Allir vel-
komnir á meðan húsrúm leyfir.

Hvað?  Ung og kvik
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hinu húsinu, Pósthússtræti
Sýning á stuttmyndum frá nem-
endum í Borgarholtsskóla og 
verkum í vinnslu úr kvikmynda-
námskeiðinu Teenage Wastelands 
of the Arts.

Sýningar
Hvað?  Listasýning
Hvenær?  09.00
Hvar?  Jónshúsi, Garðabæ
Myndlistarsýning Höllu Har. 
Húsið verður opið milli kl. 09-16, 
alla virka daga til jóla.

Hvað?  EndurTeikning

Hvenær?  11.00
Hvar?  Borgarbókasafninu Grófinni
EndurTeikning er samsýning 
Fyrirmyndar, félags myndhöf-
unda innan FÍT. „Bókakápan sem 
ég vildi óska að ég hefði fengið að 
teikna“ er innblástur sýningar-
innar. EndurTeikning sýnir nýjar 
kápur á áður útgefnum íslenskum 
bókmenntaverkum eftir starfandi 
myndhöfunda og myndlistarnema 
innan Fyrirmyndar.

Hvað?  Á myndlistarbrautinni – ljós-
myndasýning á Mokka
Hvenær?  08.00
Hvar?  Mokka-Kaffi, Skólavörðustíg
Ljósmyndasýning Brynjólfs Helga-
sonar. Þessi sýning er sett upp til 
heiðurs listafólki, konum og körl-
um, sem hann hitti eða sá gegnum 
linsuna og myndirnar birtust fyrst 
í myrkraherberginu í Aðalstrætinu 
og sumar síðan í Mogganum en 
ekki stafrænt beint á skjánum. 
Myndirnar eru teknar þegar lista-
mennirnir voru að opna sýningar 
á verkum sínum á ýmsum stöðum, 
þar á meðal á Mokka á árunum 
1971-1976. Þær eru teknar á 35mm 
svart/hvítar 400ASA filmur, síðan 
skannaðar og upplausnargæði 
nokkuð misjöfn.
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ÞJÓÐARSAMSTAÐA UM AÐ VERJA SJÚKRAHÚSIÐ Á VOGI
SKRIFUM ÖLL UNDIR ÁSKORUN Á ÁKALL.IS UM AÐ HÆKKA RÍKISFRAMLÖG TIL 
VOGS UM 200 MILLJÓNIR Á ÁRI.  ÞANNIG ER HÆGT AÐ ÚTRÝMA BIÐLISTANUM 
EN 600 MANNS BÍÐA EFTIR ÁFENGIS- OG VÍMUEFNAMEÐFERÐ.

ÞAÐ ER EKKI DÝRT AÐ BREGÐAST VIÐ EN MJÖG DÝRT AÐ GERA ÞAÐ EKKI, 
FÓLK DEYR ÚR ÞESSUM SJÚKDÓMI.

HELSTU LISTAMENN ÞJÓÐARINNAR EFNA TIL STÓRTÓNLEIKA Í HÁSKÓLABÍÓI, 
FIMMTUDAGINN 8, SEPTEMBER, TIL STUÐNINGS ÁTAKINU ÁKALL.IS. 
ÞÉR ER BOÐIÐ!
ARI ELDJÁRN+BAGGALÚTUR+BIRNIR+BUBBI+ELÍN EY+GEISHA CARTEL+GDRN+
HJÁLMAR+JÓI P OG KRÓLI+KK+MYRRA RÓS+PÁLL ÓSKAR+SVALA BJÖRGVINS+
VÍKINGUR HEIÐAR ÓLAFSSON+ÞORSTEINN EINARSSON. KYNNIR KÁRI STEFÁNSSON.



Mánudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS
STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

 07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Strákarnir 
07.50 The Middle 
08.15 The Mindy Project 
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 American Idol 
14.25 American Idol 
15.55 The Great British Bake Off 
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 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 
sérsveitarmaður í bandaríska 
sjóhernum en hefur sérhæft sig 
í öryggisgæslu og vinnur nú sem 
einkaspæjari á Hawaii. Þar lifir 
hann hinu ljúfa lífi ásamt góðum 
félögum sem aðstoða hann 
gjarnan í rannsókn hinna ýmsu 
mála. Oftar en ekki kemur hann 
sér þó í klandur og þarf að taka á 
honum stóra sínum til að komast 
úr erfiðum aðstæðum. Með aðal-
hlutverk fer hjartaknúsarinn Jay 
Hernandez.
21.35 The Deuce 
22.45 It Will be Chaos 
00.15 60 Minutes 
01.00 Cardinal 
01.45 Blindspot 
02.30 The Art Of More 
03.15 Peaky Blinders 
04.15 Peaky Blinders 
05.15 Bones 
06.00 Barry 
06.30 Crashing

  
19.10 Anger Management 
19.35 Schitt's Creek 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Who Do You Think You Are? 
21.35 Legends of Tomorrow 
22.20 Famous In love 
23.05 Stelpurnar 
23.30 Flash 
01.00 Seinfeld 
01.25 Friends 
01.50 Tónlist

 10.30 Rachel Getting Married 
12.25 Experimenter 
14.05 Snowden 
16.15 Rachel Getting Married 
18.10 Experimenter
19.50 Snowden  Spennandi mynd 
frá 2016 byggð á sönnum at-
burðum með leikaranum Joseph 
Gordon-Levitt. Hann fer með 
hlutverk bandaríska uppljóstrar-
ans Edwards Snowden sem var 
starfsmaður NSA, Öryggisstofn-
unar Bandaríkjanna, en hann lak 
þúsundum trúnaðarskjala á netið 
sem vörðuðu Prism-verkefnið.
22.00 Palo Alto 
23.40 Very Good Girls 
01.10 The Young Messiah 
03.00 Palo Alto

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2009-2010 
13.55 Úr Gullkistu RÚV: 89 á 
stöðinni 
14.15 Á götunni 
14.45 Úr Gullkistu RÚV: Örkin 
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 
18.09 Veistu hvað ég elska þig 
mikið? 
18.20 Millý spyr 
18.27 Ronja ræningjadóttir 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Saga Danmerkur - Vel-
ferðarþjóðfélagið og kalda stríðið 
21.05 Undir sama himni 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Í saumana á Shakespeare - 
David Harewood 
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 Gordon Ramsay's 24 Hours 
to Hell & Back 
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 Code Black 
04.15 The Chi 
05.05 Síminn + Spotify

08.00 Shriners Hospitals for 
Children Open 
11.00 TOTO Japan Classic 
15.00 Turkish Airlines Open 
19.30 PGA Highlights 2018 
20.25 Shriners Hospitals for 
Children Open 
23.25 TOTO Japan Classic

07.20 Messan 
08.20 Lazio - SPAL 
10.00 Inter - Genoa 
11.40 Juventus - Cagliari 
13.20 Wigan - Leeds 
15.00 Leganes - Atletico Madrid 
16.40 Afturelding - FH 
18.10 Everton - Brighton 
19.50 Huddersfield - Fulham 
22.00 ÍBV - Valur 
23.30 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2018/2019 
23.55 Spænsku mörkin

07.10 Afturelding - FH 
08.40 Baltimore Ravens - Pitt-
sburgh Steelers 
11.00 New Orleans Saints - LA 
Rams 
13.20 Wolves - Tottenham 
15.00 Chelsea - Crystal Palace 
16.40 Messan 
17.45 ÍBV - Valur 
19.30 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
20.00 Spænsku mörkin 
20.30 Football League Show 
21.00 Ensku deildabikarmörkin 
21.30 Seinni bylgjan 
23.00 Espanyol - Athletic Bilbao

 07.25 Ævintýraferðin 
07.37 Gulla og grænjaxlarnir 
07.48 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Stóri og litli 
08.13 Tindur 
08.23 Mæja býfluga 
08.35 K3 
08.46 Grettir 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.54 Pingu 
11.00 Strumparnir 
11.25 Ævintýraferðin 
11.37 Gulla og grænjaxlarnir 
11.48 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Stóri og litli 
12.13 Tindur 
12.23 Mæja býfluga 
12.35 K3 
12.46 Grettir 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.54 Pingu 
15.00 Strumparnir 
15.25 Ævintýraferðin 
15.37 Gulla og grænjaxlarnir 
15.48 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Stóri og litli 
16.13 Tindur 
16.23 Mæja býfluga 
16.35 K3 
16.46 Grettir 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.54 Pingu 
19.00 Lego Batman myndin

Mörgæsirnar frá Madagaskar, 
09.24,  13.24 og 17.24

UM LAND ALLT

Kristján Már Unnarsson fer á Austurland og kynnist bændum í 
Jökulsárhlíð, norðan Egilsstaða. Þar hefur ungt fólk nýlega tekið við 
búskap á tveimur jörðum. Heimamenn 
eru stoltir af Brúarásskóla, lítið sveita-
hótel er orðið stærsta atvinnufyrirtækið 
og sveitin geymir perlur eins og Þerribjörg, 
Sleðbrjótskirkju og Drykkjarstein.

KL. 19:25

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

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Magnað
mánudagskvöld

staða. Þar hefur ungt fólk nýlega tekið við
. Heimamenn
a, lítið sveita-
vinnufyrirtækið 

ins og Þerribjörg, 
jarstein.

stod2.iss

ð
skvöld

THE DEUCE

Lokaþáttur þar sem fjallað er um 
uppgang klámiðnaðarins í New 
York á áttunda áratugnum. 
Skemmtileg og krassandi sería úr 
smiðju HBO.

KL. 21:40

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

MAGNUM P.I.

Skemmtilegir framhaldsþættir þar 
sem grín og hasar eru í fyrirrúmi 
enda byggðir á samnefndum 
spæjaraþáttum sem slógu rækilega 
í gegn á níunda áratugnum.

KL. 20:55

GRAND DESIGNS

Töff og framúrstefnulegir hönnunarþættir þar sem fylgst er með 
stórkostlegum endurbótum á heimilum fólks.

KL. 20:05

PALO ALTO

Saga af fjórum ólíkum ungmennum, 
gerð eftir samnefndum smásögum 
eftir James Franco sem jafnframt 
leikur eitt af aðalhlutverkunum.

KL. 22:00

IT WILL BE CAOS

Heimildarmynd frá HBO um fólk á 

landi og freistar þess að komast til 
Evrópu í gegnum balknesku 

KL. 22:50

Loka-
þáttur
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Öflugur Milwaukee mótor skilar
14000 til 24000 strokum á mínútu. 
REDLINK™ yfirálagsvörn
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 29.900 kr. (án rafhlöðu)

Öflugur Milwaukee mótor ski
14000 til 24000 strokum á mín
REDLINK™ yfirálagsvörn
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee® M18™ rafhlöðu

Verð 29.900 kr. (án rafhlöðu

M18 FCOT
Alvöru hjámiðja  
frá Milwaukee 

vfs.is

Verstu kaupin
Lífið er ekki bara ótrúlega skemmtilegur kafli aftast í Fréttablaðinu. 
Nei – Lífið kemur lesendum sínum líka að gagni. Hér eru nokkur 
fyrirbæri sem þú ættir aldrei að kaupa nema þú hatir að eiga peninga.

Jet ski er skemmtilegt í hálftíma en það er ekkert svaka sniðugt að eyða einhverjum millum í það. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nokkur peningasvarthol hérna. FRÉTTBLAÐIÐ/EYÞÓR

Einhvern veginn svona virkar píramídasvindl. NORDICPHOTOS/AFPEkki kaupa fótanuddtæki þó að það sé á smá afslætti.  FRÉTTABLAÐUÐ/ANTON BRINK

Það að kaupa sér dans í tölvuleik fyrir alvöru peninga 
hljóta að teljast frekar slæm kaup. NORDICPHOTOS/GETTY

JET SKI
Líklega ein verstu kaup sem hægt er að gera. Jet 
ski (eða hraðbátur) er farartæki sem er ekki að 
fara neitt með þig. Þú getur brunað í hringi á ein-
hverju vatni, öllum til ama, og það er vafalaust 
gaman í svona klukkutíma í mesta lagi. Um er að 
ræða gríðarlega dýrt spaug enda kostar notaður 
sjóköttur um milljón krónur – sem er ansi mikið 
fyrir leikfang sem þú notar þrjár helgar á ári.

BÚNINGAR EÐA SKIN Í FORTNITE/  
IN GAME PURCHASES
Eins og frægt er orðið eru unglingarnir að eyða 
fúlgum fjár í „skin“ og dansa og eitthvert kjaftæði 
í tölvuleiknum Fortnite. Peningarnir fara ekki einu 
sinni í neitt sem gagnast leikmanninum innan leiks-
ins heldur er einungis um hégóma að ræða. Það er 
einnig frekar heimskulegt að kaupa dótarí í leikjum 
eins og Farmville og fleirum en þá ertu allavega að 
koma þér áfram í leiknum.

EITTHVAÐ SEM ÞÚ 
ÞARFT EKKI ÞVÍ AÐ ÞAÐ 
ER Á TILBOÐI OG ÞÚ ERT 
AÐ „SPARA“

„Engiferflysjari sem kostar nú 
aðeins 9.999 krónur en ekki 
19.999 krónur eins og hann 
kostaði upphaflega – þarna 
spara ég helling af pening.“

PÍRAMÍDASVINDL
Þegar manni er boðið að 
kaupa vöru til þess svo að 
selja hana öðrum og lofað 
er miklum gróða í kjöl-
farið – þá er um svokallað 
píramídasvindl að ræða. 
Ekki taka þátt í því.

BÍLL
Bílar eru 
svarthol  
sem pen-
ingar sogast 
ofan í. Fáðu 
þér reiðhjól.
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SÍÐASTI BJÓRINN  
FYRIR LOKUN
Verstu kaupin sem 
við öll höfum samt 
margoft gert er síðasti 
bjórinn fyrir lokun, 
hinn svokallaði „night-
cap“. Það eru líklega 
ekki margir á plánet-
unni jörð sem hafa 
vaknað eftir einn slíkan 
og hugsað með sér: 
„Jæja, þetta var frábær 
ákvörðun hjá mér.“
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Opnunartími í Bónus:
Bónus Smáratorgi: 11. nóvember 

Bónus hættir sölu á
plastburðarpokum
og hefur tekið inn
lífniðurbrjótanlega
burðarpoka sem leys
plastpokana af hólmi.

 Bónus kveður 
plastburðarpokann!

2,3kg
í kassa

Robin Klementínur
Spánn, 2,3 kg

698
kr. 2,3 kg



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

með skinkunni frá Stjörnugrís

Eini íslenski framleiðandinn sem framleiðir 
eingöngu úr íslensku grísakjöti

www.svinvirkar.is

E

Allar skinkur frá Stjörnu-
grís eru eingöngu unnar 
úr ferskum íslenskum 
grísalærvöðvum sem aldrei 
hafa verið frystir.

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

Um helgina birtist 
bjórinn Haustrunk 
Nr.c17 á nokkrum 
börum en hann er 
í hinum svokallaða 
Gose-stíl. Bjórinn 

mun einnig verða fáanlegur í hill-
um ÁTVR á næstunni. Árni Long, 
bruggmeistari Borgar Brugghúss, 
segir söguna á bak við bjórinn ekki 
alveg vera hina klassísku sögu. Hún 
sé örlítið öðruvísi.

Upphafið má rekja til þess að 
þýska brugghúsið Wacken Brauerei 
sendi lögfræðibréf til Borgar Brugg-
húss þar sem krafist var tafarlausrar 
stöðvunar á notkun vörumerkisins 
Surtur. Vörumerkið er eitt það 
þekktasta sem komið hefur frá 
Borg sem selur bjór undir því nafni 
í kringum þorrann ár hvert.

Þýsku bruggararnir höfðu skráð 
vörumerkið Surtr hjá Evrópusam-
bandinu árið 2016 og hugðust leita 
réttar síns vegna skráningarinnar, 
þrátt fyrir að Borg hefði notað vöru-
merkið frá upphafi árs 2012.

Árni segir að þegar Borg hafi 
verið að setja sig í stellingar til að 
semja svar hafi Þjóðverjarnir dregið 
aðeins í land. „Það var hálf vand-
ræðalegt og óþýskt að bakka svona  
þannig að við buðum þeim bara að 
gleyma þessu máli og koma frekar í 
heimsókn til Íslands og búa til bjór. 
Þeim leist vel á það, enda fátt leiðin-
legra en lögfræði, og voru svo bara 
mættir til Reykjavíkur að brugga 
fljótlega eftir sumarfrí,“ segir Árni.

Ákveðið var að brugga bjór í 
Gose-stílnum og nota í hann haf-

þyrni, apríkósur og vanillu. „Bjór-
stíllinn tekur nafn sitt af ánni Gose 
sem rennur um Neðra-Saxland og 
er upphaflega bruggaður í bænum 
Goslar. Selta er helsta einkenni 
Gose-bjóra en það kemur til vegna 
þess að áin rennur í gegnum salt-
námur á leið sinni til Goslar. Helge, 
bruggari Wacken, hafði fyrir því að 
sækja vatn í ána og koma með til 
landsins fyrir bruggunina. Bjórinn 
inniheldur því að hluta vatn úr 

þessari goðsagnakenndu á,“ segir 
Árni.

Í kringum svona verkefni er hefð 
fyrir því hvernig nafn er valið og 
hvernig heildarhugmyndin muni 
líta út. „Slíkt verður venjulega til 
á bruggdegi þegar menn ná tíma 
saman í brugghúsinu og er gjarnan 
einhver einkahúmor eða stemming 
sem myndast á staðnum. Þetta var 
erfið fæðing að þessu sinni og Helge 
fór af landi brott áður en við náðum 
að ákveða nafn.

Að þessu sinni var það jú lög-
fræðibrölt vegna nafnadeilna sem 
var hin raunverulega kveikja að 
verkefninu – okkur fannst því eðli-
legt að nafnið fangaði það og end-
uðum á að stela nafni frá Wacken á 
bjórinn, sem heitir þá Haustrunk, 
eftir bjór frá Helge og félögum,“ 
segir hann og hlær. „Tíminn verður 
svo að leiða í ljós hvort við eigum 
von á öðru bréfi á næstunni.“ 
benediktboas@frettabladid.is 

 Lögfræðidrama breyttist í bjór

Bruggmeistararnir Árni Theodór Long, Hlynur Árnason og Sturlaugur Jón Björnsson. MYND/BIRGIR ÍSLEIFUR GUNNARSSON

HALDIÐ Í HEFÐIR
„Við höfum það að venju að fá 
til liðs við okkur myndlistarfólk 
sem við höfum sérstakt dálæti 
á til að myndskreyta hjá okkur 
samstarfsbruggun. Að þessu 
sinni var það snillingurinn Jón 
Ingiberg Jónsteinsson sem 
túlkaði verkið og teiknaði þessar 
geggjuðu umbúðir,“ segir Árni.

Sagan á bak við bjór-
inn Haustrunk, sem 
kom á nokkra bari 
um helgina, er ekki 
alveg eins og venju-
leg bjórsaga. Lög-
fræði, salt, aprikósur 
og þýskur brugg-
meistari koma við 
sögu og framhaldið 
gæti orðið annað lög-
fræðidrama.

Jón Ingi-
berg Jón-
steinsson 
túlkaði 
verkið. 
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Skál fyr r hollustu



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

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega umfjöllun um 
málefni líðandi stundar.

Á meðan við plokkuðum orma 
úr þorskinum horfðum við 
vinkonurnar í fiskvinnsl-

unni á strákinn sem virtist týndur í 
eigin heimi vorkunnaraugum. Við 
vorum fimmtán ára. Sú saga gekk 
að hann hefði skaddast af eitur-
lyfjaneyslu. Þetta var mín fyrsta 
upplifun af hversu fólskulegur 
fíkniefnaheimurinn getur verið.

Nú blása nýir vindar og mikið 
er rætt um lögleiðingu eiturlyfja 
eins og kannabis. Því er jafnvel 
haldið fram að það væri betra fyrir 
samfélagið. Við skulum skoða það. 
Í Colorado-fylki var kannabis lög-
leitt árið 2013. Eftir lögleiðinguna 
skutust unglingar í Colorado hratt 
upp í fyrsta sæti í mestu kannabis-
notkun – þeir nota 55% meira en 
meðalunglingur í Bandaríkjunum. 
Dauðsföll í umferðinni sem rekja 
má til kannabisneyslu hafa rúmlega 
tvöfaldast, heimsóknir á bráða-
deildir aukist um 35% og spítala-
innlögnum af völdum kannabis 
fjölgaði um 72%.

Vinkona mín sem býr í Colorado 
verður áþreifanlega vör við að 
kannabis sé auglýst sem hollustu-
vara enda eru miklir peningar sem 
fylgja kannabissölu. Í Colorado eru 
núna mun fleiri kannabisbúðir en 
Starbucks eða McDonald’s veitinga-
staðir! Sem fimmtán ára unglingur 
hefði ég hugsað með mér að ef 
kannabis væri löglegt þá væri í lagi 
að nota það. Við sem umgengumst 
strákinn í fiskvinnslunni þorðum 
ekki að snerta eiturlyf en strákurinn 
í fiskvinnslunni verður ekki alltaf á 
vegi unglinganna okkar.

Kannabis er fíkniefni sem skaðar 
heila ungs fólks. Það veldur greind-
arskerðingu, geðrofi og ýtir undir 
geðklofa. Að leyfa sölu eiturlyfja 
og draga fleiri inn í heim fíkniefna 
hefur hvergi reynst farsælt. 

Af hverju ætti útkoman hjá okkur 
að vera öðruvísi?

Strákurinn í 
fiskvinnslunni



12 MÁNAÐA GREIÐSLUDREIFING 3 MÁNAÐA 
GREIÐSLUDREIFING MEÐ

Þegar verslað er með VISA eða MasterCard fær kaupandi að sjá yfirlit yfir 
greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, ásamt 
lántökukostnaði og færslugjaldi.

SARA TALL kerti LED. 
2 í pk. Með tímastilli. 
Gengur fyrir rafhlöðum. 
2.495 kr. Nú 1.871 kr.

OLIOLIIIINANAA ststjarna. Ø8 cm.
GennnenGenGenGee gggugurggur fyf rir rafhllöðöðumm. 2.995 krkr.

LIVA ský. Gengur fyrir rafhlöðum.
Ø30 cm. 20 LED ljós. 3.995 kr.
Ø70 cm. 55 LED ljós. 5.995 kr.

LIVA tungl. Gengur fyrir rafhlöðum.
H31 cm. 20 LED ljós. 3.495 kr.
H70 cm. 50 LED ljós. 6.995 kr.

LIVA hjarta. Gengur fyrir rafhlöðum.
H26 cm. 40 LED ljós. 3.495 kr.
H64 cm. 80 LED ljós. 6.995 kr.

25% 
AF ÖLLUM
LED KERTUM

BOLETTE sería. GGGuulluu ogg sisilfulfurlirliil tuðttuðuðuð. 20 stjörnur.
4.995 kr.

CHRISTMAS jólatré. Með tð tímaímastistillilli.
Gengur fyrir rafhlöðum. H21 cm. 1.995 kr.

H15 cm. 1.695 kr.

ALEX jólatré.
H120 cm. 160 LED ljós. 9.995 kr.
H90 cm. 120 LED ljós. 7.999995 krkkk .

LIVA stststjararjarjara na. Gengur fyrir rafhhhlöðöðlöðlöðöðum.u
H30 cm. 40 LED ljós. 3.495 krkk .
H70 cm. 80 LED ljós. 6.995 kr.

VICVICVICVICTORTT IA sería. 20 LED ljós.
GenGenGenGengurgurgurgu fyfyfyyrirrirrirr rar fhlöðum. 2.995 kr.

WAVAVWAVAVVAVVWAVWAVWAVVWA EEEEEE jóó a ú a. Ge gu y a öðuu ..
Ø13Ø13ØØØØØØØØ cmcmmmmmcmmmmmmmm... 5.555.5555 99999 55 krkr.. Ø8Ø8 cm. 3.995 kr.

WAVEWAVWAVWAVWAVWAVAAVAVAVAVAVAVWAVAAVAVWW VVVEEEEWAVE jólakúla. Gengur fyrir rafhlöðum. jójójójóólaklaklakll úlúlúla GGG. Gengguur fyrfyririr r rraffhlöhl ðumum..jólakúla. Gengur fyrir rafhlöðum.
Ø13 cm.Ø13Ø13ØØØØØØØØØ cmcmcmcmmmmcmmmmmmmcmØ13 cm 5.995 kr. 

jjj
5.5.5555.55555 999999999999 55 krkr..5.995 kr. Ø8 cm. ØØ8 cmØ8 cm 3.995 kr.3.99955 kkrk .3.995 kr.

WAVVWAVWAVWWAWWWAWAAVAWAWAWAWWWAWWAWAWWWWAWW EE jójóóóóójóólallallaaaaalalakkklallalaa úúúlala. G. GGengengur fyrir rafra hlöðumðum..
555.555.5..5 99999995555555 krkrk 3.995 kr.

KNIRKEWAVWAVWAVWAWAWWAWWAWWAVWWAWAAA EEWAVE í . Gull eða silfurlitaður þráður.jjjóóóóóóóóóóóóóóólaklakklakllakklalalalllallalaklalalalaklalaalaakklaakúlaúlaúlúlaúlaúú .. G. G. engengurur fyrfyririr rafrafhlöh ðumum..jóólaklaala úla. Gengur fyrir rafhlöðum.
20 LEDDDD ljljós. Ø13Ø13Ø1333333333333Ø13Ø13Ø13333Ø133Ø13Ø1331331333 cccmcmcmcmcmmmcmccmcmcmcm....Ø13 cm 995 k55.555.5.5.555 9999999999999555555 krkrkkk5.995 k 40 LED ljós. rr. .r Ø8 cm. Ø8 cm. 331 695 kr.995 krkkrrr.995 kr.



Hágæða gevitré. Allt að 10 ára ábyrgð. Greinarnar eru steyptar ía ábyrgð. Greinarnar eru steyptar í
mót sem líkja eftir móður náttúruu bæði hvað varðar lögunununnnu  og litbrigði.ót sem líkja eftir móður náttúruu bæði hvað va ði.

EDELMANEDELMAN LawsonwsonL
jólatré í poka. 40 LED 

ljós. 90 cm.
4.995 kr.

FROSTTDALE jólatré.ré.
115 cmcm. mm. 24.995 kr.2424.995 kr.
18185 cm. 39.995 kr.
215 cm. 49.995 kr.

FROSTDALEFROST jólatré með LED ljósum.
185 cm. 59.995 kr.
215 cm. 69.995 kr.

CAMDEN jólatré, hvítt.
185 cm. .39.995 kr.
215215 cmcm. ..4949 9.9.9959595 kkkrr.r.

HADLEY með LED ljósum.jólatré m
185 cm. 95 kr.79.99

EDELMAN Lawson
jólatré í poka. H90 cm. 

3.995 kr.

APOJO standur fyrir jólatré. 45x45x10 cm. 
6.995 kr.

OOLIOLOO NANAAA jólatré úr úr kerkeramiamik mk með ljósi. 
10 cmmm.m.  2.2.22 44944 5 kr. 12,5 cm. 2.995 kr.

15,5 cm. 3.495 kr.

ALFARINN jólatréstoppur. 
Gylltur. H24 cm.
2.995 kr.

10 
ÁRA 

ÁBYRGÐ

CHRISTMAS jólatré með LED ljósi. 
Gengur fyrir rafhlöðum. H32 cm. 3.995 kr.

H37 cm.4.995 kr.

ALFO motta undir jólata ré. Filt.t Ø1Ø 00 0 cm.cm.
2.494 5 kr.

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

BLIKASTAÐAVEGI 2-8, 112 REYKJAVÍK. S. 522 4500 
AFGREIÐSLUTÍMI MÁNUDAGA - FÖSTUDAGA 11-18.30

LAUGARDAGA og SUNNUDAGA 12-18


