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Muffin Pouffe  er fyrsta verk ítalska hönnuðarins 
Matteo Bianchi sem hann kynnti á hönnunarsýn-

ingunni TENT í London á dögunum. Kollurinn, sem 
er handgerður, er eftirmynd dýrindis bollaköku. Undir 
pullunni er geymslupláss.

Taulitun er sniðug leið til að flikka upp á upplituð föt segir textílhönnuðurinn Kristína Berman.Þegar rétta litinn vantar

Þ að er hægt að lita öll náttúruleg efni eins og 
bómull, silki og ull en einnig nælon og viskós, 
sem eru hálfnáttúruleg,“ útskýrir Kristína 
Berman, búninga- og textílhönnuður

Hún segir einfalt að flikksé ð

1 l

2 l

3 l

Verð frá 

52.522 

Glæsilegar rennibrautir fyrir gler eða timburhurðir.  
Útvegum lausnir fyrir skrifstofur og heimili.   Glerskilrúm, glerveggja-kerfi, felliveggjakerfi, glersturtuskilrúm og hert eða samlímt gler eftir máli. 

 
Ennfremur ýmsar gerðir af festingum fyrir gler  
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FASTEIGNIR.IS
24. OKTÓBER 2011

43. TBL.

Fasteignasalan Torg hefur til sölu parhús við 
Lómasali í Kópavogi.

H úsið er rúmir 240 fm að stærð á tveimur hæðum. Gengið er inn á efri hæðina beint af götu. Þar er forstofa, gestasalerni, eldhús, borðstofa og stofa.
Gengið er inn í bílskúrinn að utanverðu og frá for-stofunni.
Gengið er niður á neðri hæðina um steyptan vold-ugan stiga með stálhandrið. Á neðri hæð er sjónvarps-hol, salerni, þvottahús, hjónaherbergi og tvö barna-herbergi.
Eldhúsið er opið að hluta yfir í alrými hæðarinn-ar. Steingráar flísar eru á gólfi fyrir innan eyjuna og gegnheilt eikarparkett fyrir framan hana sem flæðir yfir í stofu og borðstofu. Innréttingar eru úr fallegri liggjandi eik með miklu skápaplássi og hvítri granít-borðplötu. Útgengi er frá eldhúsinu út á svalir sem liggja í vinkil fram fyrir stofuna, hringstigi er af svöl-unum niður á pallinn.

Borðstofa er opin yfir í stofuna. Borðstofan er stór og rúmar vel stórt borðstofuborð. Stofan blasir við þegar komið er inn í eignina frá forstofu og er opið að hluta yfir í hana bæði frá eldhúsi og borðstofu. Glæsilegt útsýni er frá stofunni yfir Kópavog, niður Hnoðraholt, yfir í Garðabæ og út á sjó. Útgengi er á svalir með glæsilegu útsý i út f á f

Baðherbergið á neðri hæð er flísalagt í hólf og gólf með ljósdrapplituðum flísum. Bæði er stór hlað-in sturta og baðkar á baðherberginu. Innréttingin er sérsmíðuð úr eik. Salernið er upphengt og vatnskass-inn innbyggður.
Þvottahúsið er við hlið baðherbergisins og er út-gengt úr því út á pallinn. Mjög góð innrétting er í rýminu með bæði efri og neðri skápum. 
Hjónaherbergið er mjög rúmgott með gegnheilu eikarparketti á gólfi. Fataherbergi er inni af hjó

Glæsilegt parhús

Glæsilegur garður með pöllum umlykur húsið.

Heimir & Kolla vakna með þér í bítiðFréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Fasteignakóngurinn auglý-
sir

Þægilega há

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir 
fasteignasalar með áratuga reynslu í 
faginu sem eru tilbúinir að vinna fyrir 
þig með vönduð vinnubrögð að leiðar-ljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaði

heimili@heimili.is

Sími 530 
Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Á Heimili fasteignasölu starfa 
öflugir fasteignasalar með áratuga 
reynslu í faginu sem eru tilbúinir 
að vinna fyrir þig með vönduð 
vinnubrögð að leiðarljósi.
Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.is

Sími 530 6500

ÞINN hagur
er okkar

metnaður.

Húsbílaútilega við Ikea
Félag húsbílaeigenda hélt haustfund 
sinn á bílaplani IKEA á dögunum, gisti 
og borðaði morgunmat í versluninni.
allt 2

Auddi í útvarp
Auðunn Blöndal stýrir 
nýjum síðdegisþætti á FM 
957 ásamt góðum félögum.
fólk 26

FÓLK Skartgripir hönnunar-
tvíeykisins Ostwald Helgason eru 
á forsíðu sérstaks fylgihlutablaðs 
nóvemberblaðs tískutímarits-
ins Elle. Tvíeykið er skipað þeim 
Ingvari Helga-
syni og Sus-
anne Ostwald. 

Þau settu 
nýverið 
sína fyrstu 
skartgripalínu 
á markað en 
hafa til þessa 
fengist við að 
hanna föt.  
Ingvar segir 
að viðtökurnar 
séu hvatning til að halda áfram 
skartgripagerðinni. 

„Okkur langaði bara að prufa 
að búa til nokkur stykki og sjá 
hvernig gengi. Viðtökurnar 
hafa verið góðar og nú erum við 
að vinna aðra línu fyrir næstu 
haust- og vetrarlínu okkar,“ 
segir Ingvar. - sm / sjá síðu 26

Ingvar Helgason vekur athygli:

Á síðum tísku-
ritsins Elle

Sönglög Liszts
Ágúst Ólafsson baritón-
söngvari syngur með 
Karlakór Hreppamanna.
tímamót 14

VIÐSKIPTI Slitastjórnir föllnu bank-
anna geta nú höfðað riftunarmál 
gegn einstaklingum eða fyrir-
tækjum hérlendis þrátt fyrir að 
viðkomandi eigi lögheimi, og þar 
af leiðandi varnarþing, í öðru landi. 
Lög þess efnis voru samþykkt á 
Alþingi á fimmtudag. Samhliða var 
frestur slitastjórnanna til að höfða 
riftunarmál lengdur úr 24 mánuðum 
í 30 mánuði. 

Fjölmargir stjórnendur og 
stjórnar menn föllnu bankanna 
fluttu lögheimili sín til útlanda eftir 
bankahrun og eiga þar með varnar-
þing ytra. Heimildir Fréttablaðsins 
herma að mörgum þeirra hafi verið 
ráðlögð þau vistaskipti einmitt til að 

forðast að hægt væri að stefna þeim 
til riftunar eða setja þá í þrot fyrir 
íslenskum dómstólum, sem laga-
breytingin heimilar nú. Slitastjórnir 
geta nú einnig stefnt erlendum við-
skiptavinum bankanna sem talið 
er að hafi tekið þátt í riftanlegum 
gerningum. Um mikla hagsmuni er 
að ræða fyrir þrotabú bankanna.

Frumvarpið var lagt fram í 
kjölfar ábendingar frá slitastjórn 
Landsbankans vegna dóms sem 
féll gegn henni í Hæstarétti í júlí 
síðastliðnum. Málið snerist um að 
spænskur banki, Banco del Gott-
ardo S.A., hafði keypt skuldabréf 
útgefið af Landsbankanum í byrj-
un árs 2007 á eina milljón evra, um 

Mál fyrir íslenska dómstóla 
þrátt fyrir erlent lögheimili
Slitastjórnir geta höfðað öll sín riftunarmál fyrir íslenskum dómstólum eftir lagabreytingu Alþingis. Áður 
var varnarþing þess sem stefnt var í því landi þar sem hann átti lögheimili. Miklir hagsmunir eru í húfi.

INGVAR HELGASON

SKELFING Í TYRKLANDI Öflugur jarðskjálfti sem mældist 7,2 á Richter reið yfir í austurhluta 
Tyrklands í gær. Óttast var að allt að þúsund manns hefðu farist, en fjöldi bygginga hrundi til grunna. Leitað var 
að fólki í rústunum í allan gærdag og íslenska rústabjörgunarsveitin var á vöktunarstigi. Sjá síðu 6  NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Fráskildir foreldrar, sem 
hefur verið dæmt sameiginlegt for-
ræði yfir börnum sínum, geta í tæp-
lega helmingi tilvika ekki komið sér 
saman um neitt er varðar uppeldi 
barnanna. Þetta kemur fram í niður-
stöðum rannsóknar sem gerð var í 
Danmörku nýlega. 

„Tæpur helmingur svaraði 

neitandi, aðallega vegna þess að 
þeir höfðu lítil sem engin samskipti 
sín á milli eða vissu að ekki yrði 
samkomulag. Það var sama sagan 
þegar við spurðum hvort foreldr-
arnir gætu rætt hversdagslega hluti 
varðandi barnið, helmingurinn gat 
það ekki,“ segir Mai Heide Ottosen, 
sem stjórnaði rannsókninni. Hún 

segir að foreldrar sem hafi verið 
skikkaðir til sameiginlegs forræðis 
hafi þó átt auðveldara með að vinna 
saman en foreldrar þar sem annað 
hafði forræði. „Sumir foreldrar geta 
unnið saman jafnvel þótt þeir fari 
fyrir dómstóla. Þetta getur verið 
góð lausn fyrir þá foreldra, en það 
er minnihlutahópur.“  - þeb / sjá síðu 4

Rannsókn um heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja:

Helmingur ræðir ekki uppeldið

Heiðar hetja QPR 
Heiðar Helguson og lið 
Manchester City voru í 
aðalhlutverkum í enska 
boltanum í gær.
sport 20

BJART SV-TIL   Í dag ríkja norð-
lægar áttir, víða 5-10 m/s en 10-15 
m/s við SA-ströndina. Stöku él N-til 
en annars úrkomulítið fram af degi. 
Þykknar upp með slyddu og síðar 
rigningu SA-lands undir kvöld.

VEÐUR 4
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veðrið í dag

Kristinn Bjarnason, formaður slita stjórnar Landsbankans, segir laga setninguna 
eyða réttaróvissu. „Þetta þýðir að nú verður hægt að reyna á riftun þeirra sem 
eru með erlenda búsetu vegna erlendra viðskipta íslensku bankanna. Hættan 
var sú að einu riftunarmálin sem yrði hægt að reka myndu snúa að þeim sem 
byggju á Íslandi. Við töldum það ekki eðlilegt gagnvart jafnræði kröfuhafa.“

Eyðir réttaróvissu

160 milljónir króna á núvirði. Bréfið 
var á gjalddaga 29. desember 2008. 
Hinn 3. október, fjórum dögum 
áður en Landsbankinn var tekinn 
yfir af Fjármálaeftirlitinu (FME), 
keypti bankinn hins vegar skulda-
bréfið til baka á nánast sömu upp-
hæð. Þessum gerningum vildi slita-
stjórn Landsbankans rifta vegna 

þess að bréfið var keypt þegar ljóst 
þótti að Landsbankinn stefndi í þrot 
þrátt fyrir að það væri ekki komið 
á gjalddaga. Nýr eigandi spænska 
bankans hafnaði því og krafðist 
frávísunar þar sem hann ætti ekki 
varnarþing á Íslandi. Íslenskir dóm-
stólar voru sammála þeirri túlkun. 

 - þsj
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að byggja á. Þetta er fyrir utan 
þorpið og er bara til að styrkja 
þá byggð sem er fyrir í eyjunni í 
dag,“ segir Heimir, sem aðspurð-
ur kveðst ekki hafa heyrt um and-
stöðu meðal þeirra húseigenda sem 
fyrir eru. „Nú veit ég ekki hverjir 
hafa áhuga á lóðum en gæti ímynd-
að mér að þeir sem eru í ferða-

mennsku hefðu áhuga á þessum 
húsum til þess að leigja út.“

Frestur til að gera athugasemd-
ir við nýja skipulagið rennur út 4. 
nóvember. „Ég vona að þetta gangi 
fljótt fyrir sig og væntanlega klár-
ast þetta á næsta ári,“ segir Ingi-
björg sveitarstjóri.

   gar@frettabladid.is

Við erum ekki enn búin að ákveða á 
hvaða hátt við komum lóðunum út; hvort 

það verður fyrstur kemur fyrstur fær eða hvort 
efnt verður til útboðs.

INGIBJÖRG BIRNA ERLINGSDÓTTIR
SVEITARSTJÓRI REYKHÓLAHREPPS

SKIPULAGSMÁL Reykhólahreppur 
hefur samþykkt nýjar lóðir undir 
sumarhús í Flatey. Búast má við að 
lóðirnar verði afar eftirsóttar.

Ingibjörg Birna Erlings dóttir, 
sveitarstjóri Reykhólahrepps, 
segir að úthluta eigi fimm sumar-
húsalóðum við vestanverða götuna 
sem liggur upp á eyna frá höfninni 
í Flatey. Lóðirnar séu þær fyrstu 
sem bjóðist í eynni í fjölda ára.

Ingibjörg segir viðbúið að mikil 
eftirspurn verði eftir nýju lóðunum 
sem standa á landi í eigu Reykhóla-
hrepps. Menn hafi ekki enn gert 
sér grein fyrir hversu miklu lóð-
irnar skili hreppnum í aðra hönd.

„Við erum ekki enn búin að 
ákveða á hvaða hátt við komum 
lóðunum út; hvort það verður fyrst-
ur kemur fyrstur fær, eða hvort 
efnt verður til útboðs. Ætlunin er 
að skoða þetta núna á næstunni,“ 
segir sveitarstjórinn.

Á svæðinu sem nýtt skipu-
lag tekur til verða skilgreindar 
sex nýjar lóðir. Á tveimur þeirra 
standa raunar hús nú þegar. Eftir 
verða þá óbyggðar þrjár hefð-
bundnar frístundahúsalóðir og ein 
stærri lóð þar sem byggja má fleiri 
en eitt hús sem samtals mega ekki 
vera meira en 290 fermetrar. Nýju 
húsin eiga að taka mið af umhverf-
inu og falla að annarri byggð í Flat-
ey. 

Tvær fjölskyldur búa í Flatey 
og þar eru nú ríflega þrjátíu frí-
stundahús. Lítið mun vera um að 
þessi hús gangi kaupum og sölum. 
Heimir Sigurðsson, stjórnarmaður 
í Framfarafélagi Flateyjar, segir 
félagið sem slíkt ekki hafa tekið 
afstöðu til málsins.

„Mín persónulega skoðun er sú 
að þetta svæði sé upplagt til þess 

Nýjar lóðir í Flatey 
senn til úthlutunar
Reykhólahreppur mun úthluta fjórum nýjum sumarhúsalóðum í Flatey. Áhugi 
er mikill segir sveitarstjórinn, sem kveður eftir að ákveða hvernig ráðstafa eigi 
lóðunum. Mun styrkja byggðina segir stjórnarmaður í Framfarafélagi Flateyjar.

Byggðarendi

Áætluð smábátahöfn 
við Innstapoll

Grænigarður

Sumarhús Starfs-
mannafélags RARIK

Nýtt skipulagssvæði

Tröllendi

Ferjuhöfn

Læknishús

Flatey á Breiðafirði

NÝJU LÓÐIRNAR Vestari hluti Flateyjar heitir Tröllendi. Þar við götuna sem liggur 
upp á eyjuna frá ferjuhöfninni verða leyfð nokkur ný sumarhús.

LÖGREGLUMÁL Karlmanni á fer-
tugsaldri, sem var handtekinn 
aðfaranótt sunnudags eftir að 
hafa hleypt af skotvopni í eða 
við íbúðarhús í Þorlákshöfn, var 
sleppt úr haldi lögreglu eftir yfir-
heyrslur í gærdag. 

Maðurinn var einn í húsinu og 
bendir ekkert til þess að hann 
hafi ætlað að beita vopnum sínum 
á aðra. Hann hafði skorið sig eða 
skrámað með hnífi. Málið telst 
upplýst og er maðurinn kominn 
undir læknishendur. 

 - hhs

Byssumaður í Þorlákshöfn: 

Kominn undir 
læknishendur

LONDON, AP Samkvæmt nýrri 
rannsókn, sem er sú stærsta 
sem gerð hefur verið til að finna 
tengsl á milli farsímanotkunar 
og krabbameins, eru engar sann-
anir sem styðja við bakið á þeim 
vangaveltum. Rúmlega 350 þús-
und manns tóku þátt í rannsókn-
inni, sem danskir vísindamenn 
framkvæmdu í heimalandi sínu. 
Enginn munur var á fjölda til-
fella krabbameina af nokkru 
tagi á milli þeirra sem notuðu 
farsíma í heilan áratug og þeirra 
sem gerðu það ekki. Til að mynda 
voru þátttakendur ekki líklegri 
til að fá krabbamein á þeim stað 
í heilanum sem er næstur þeim 
stað þar sem fólk heldur venju-
lega á farsímanum.  - fb

Rannsókn á farsímanotkun:

Eykur ekki 
hættu á krabba 

FÓLK Gengið hefur verið frá 
ráðningu Ingibjargar Sólrúnar 
Gísladóttur í starf yfirmanns 
UN Women í Afganistan. Ingi-
björg Sólrún 
mun flytjast til 
Kabúl, höfuð-
borgar Afgan-
istan, um 
miðjan næsta 
mánuð. 

Fréttablaðið 
greindi frá því 
í síðustu viku 
að Ingibjörgu 
Sólrúnu hefði 
verið boðið 
starfið en ráðning sem þessi 
væri tímafrek sökum pappírs-
vinnu. Nú hefur hún greint frá 
því að þeirri vinnu sé lokið. 

UN Women er stofnun innan 
Sameinuðu þjóðanna (SÞ). 
Stofnun in vinnur í þágu kvenna 
og jafnréttis í þróunarlöndum 
og á stríðs svæðum.  
 - þeb

Ingibjörg Sólrún til UN Women:

Hefur störf hjá 
SÞ í Afganistan

INGIBJÖRG SÓL-
RÚN GÍSLADÓTTIR

TÚNIS,AP Fyrstu frjálsu kosningarnar í Túnis fóru 
fram í gær og var kjörsóknin meiri en búist hafði 
verið við. Kosið var úr hópi 217 þingmanna um hverj-
ir þeirra mynduðu nýja bráðabirgðaríkisstjórn og 
semdu í framhaldinu nýja stjórnarskrá fyrir landið.

Níu mánuðir eru liðnir síðan fyrrverandi forseta 
landsins, Zine El-Abidine Ben Ali, var steypt af stóli 
efir mánaðarlöng mótmæli vegna atvinnuleysis, 
spillingar og harðstjórnar. Sú lýðræðisbylting dreifð-
ist síðan til annarra arabalanda, svo sem Egypta-
lands og Líbíu. Þetta eru einmitt fyrstu kosningarnar 
sem fara fram í arabalöndum eftir byltinguna. 

Sjö og hálf milljón Túnisbúa er á kosningaaldri en 
aðeins tæpar fjórar og hálf milljón á kjörskrá, eða 
undir sextíu prósentum landsmanna. Áttatíu stjórn-
málaflokkar eru í framboði en talið er að flokkur 
íslamista, Ennhada, fái flest atkvæði. Biðraðir voru 
langar í gær en fólk lét það ekki á sig fá. „Þetta er 
sögulegur dagur, sem ber að gleðjast yfir og fagna. 
Þótt ég þurfi að bíða í sólahring eftir því að fá að 
kjósa vil ég fyrir enga muni missa af þessari frelsis-
tilfinningu,“ sagði Touhami Sakouhi, fyrrverandi 
pólitískur fangi í Túnis, á kosningastað.  - fb

Kjörsókn var góð og biðraðir langar í kosningum í Túnis sem fóru fram í gær:

Fyrstu frjálsu kosningarnar

KOSNINGAR Abdelfattah Mourou, formaður Sjálfstæða demó-
kratabandalagsins, greiðir atkvæði sitt í La Marsa, skammt frá 
höfuðborginni Túnis.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÍBÍA, AP   Mustafa Abdul-Jalil, 
bráðabirgðaleiðtogi Líbíu, hefur 
lýst því yfir að landið sé orðið 
frjálst, átta mánuðum eftir að 
borgarastyrjöld hófst. Fjórir 
dagar eru liðnir síðan Moammar 
Gaddafi, fyrrverandi leiðtogi 
landsins, var skotinn til bana. 
Abdul-Jalil hélt ræðu fyrir fram-
an þúsundir stuðningsmanna og 
sagði að framvegis yrði farið eftir 
hinum íslömsku Sharia-lögum í 
landinu. Bætti hann við að lögin 
sem hefðu verið í gildi væru á 
skjön við kenningar íslam. Óskað 
hefur verið eftir rannsókn á því 
hvort Gadhafi hafi verið skotinn 
eftir að hann var handsamaður og 
líklega munu Sameinuðu þjóðirnar 
hafa umsjón með henni.  - fb

Abdul-Jalil, leiðtogi Líbíu:

Líbía orðin 
frjálst ríki

FRJÁLST LAND Líbía er orðin frjálst land, 
að sögn Mustafa Abdul-Jalili, átta mán-
uðum eftir að borgarastyrjöldin hófst 
þar í landi.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FJÁRMÁL Skattlagning á vaxta-
tekjur erlendra fyrirtækja á 
Íslandi er skýlaust brot á samn-
ingnum um evrópska efnahags-
svæðið, EES-samningnum. Skatt-
lagningin er letjandi fyrir erlenda 
fjárfestingu ofan á gjaldeyrishöft 
sem valda því að erlendur aðili 
sem hefur fjárfest hér getur ekki 
fengið fjárfestingu sína greidda 
fyrr en höftum verður aflétt.

Þetta kom fram í erindi Völu 
Valtýsdóttur, sviðsstjóra skatta- 
og lögfræðisviðs Deloitte, á 
morgunverðar fundi um skatta-
mál sem fyrirtækið efndi til ásamt 

Samtökum fjárfesta, NASDAQ 
OMX Iceland (Kauphöll Íslands) 
og Samtökum atvinnulífsins síð-
astliðinn föstu-
dag. 

Vala sagði 
jafnframt að 
þrátt fyrir að 
tekjuskatts-
lögum hefði 
verið breytt 
vegna skatt-
lagningar arðs, 
reyndar vegna 
brots á EES-
samningnum, hefði þetta ekki 

verið haft í huga þegar vextir til 
erlendra lögaðila hefðu verið gerð-
ir skattskyldir. Þar sem skattlagn-
ingin er brúttó, þ.e. vaxtagreiðslan 
er skattlögð í stað hagnaðar (eins 
og gildir í tilviki innlendra lög-
aðila), samræmist löggjöfin ekki 
EES-samningnum, sagði Vala.

Í erindi Völu kom einnig fram 
að það væri algengt í nágranna-
löndum okkar að undanþiggja 
vexti til erlendra lögaðila skatti, 
sérstaklega ef viðkomandi félag 
væri innan EES eða tvísköttunar-
samningur í gildi á milli viðkom-
andi landa.    - shá

Skattlagning á vaxtatekjur er brot á EES-samningnum segir skattasérfræðingur:

Brot á erlendum fyrirtækjum

VALA 
VALTÝSDÓTTIR

Rúnar, verður þá kátt í höll-
inni?

„Já, það verður kátt í höllinni og 
hver fellan á fætur annari.“

Rúnar Fjeldsted, framkvæmdastjóri 
Keiluhallarinnar, opnar nýja og stærri 
keiluhöll í Egilshöll í febrúar.

Á brattann að sækja
Íslenska landsliðið í bridge átti á 
brattann að sækja á móti Hollandi í 
átta liða útsláttarkeppni HM í bridge í 
Hollandi í gær. Hollendingar eru taldir 
með eitt af bestu liðum mótsins og 
höfðu þeir gott forskot á Íslendinga 
í gær.

LANDSLIÐIÐ Í BRIDGE
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Náðu í Nova
netsímann
á nova.is!

Stærsti
skemmtistaður

í heimi!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri 
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

0 kr.Nova
í Nova
– nú líka ítölvunni!

Nova netsíminn er fyrir viðskiptavini í farsímaþjónustu, áskrift og frelsi. Netsíminn virkar á PC og Mac tölvur. Sjá verðskrá og skilmála á www.nova.is.

Settu tólið í tölvuna og spjallaðu við vini þína!

3G

3Gnetsíminn

0 kr. símtöl, myndsímtöl og spjall milli Nova netsíma

0 kr. símtöl og SMS úr Nova netsíma í Nova farsíma
100 mínútur og 50 SMS á mánuði fylgja!

Hægt að hringja í alla aðra farsíma og heimasíma
á Íslandi og í útlöndum
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Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Nýtt teppi á stigaganginn – 
nú er tækifærið !!!!

Eitt verð - niðurkomið kr. 6.390 m2

Verðdæmi:
70 fermetra stigahús með 8 íbúðum
 Heildarverð kr. 447.300
Endurgr. VSK og meðal skattaafsl (70.995)       

Raunverð kr. 376.305
pr. íbúð aðeins 47.038

Komum á staðinn með prufur og mælum,
 ykkur að kostnaðar lausu 25 ára

GENGIÐ 21.10.2011

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson 
orn.geirsson@365.is ALLT SÍMI 512-5402: Jóna Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Brynja Gunnarsdóttir brynjag@365.is, Snorri Snorrason snorris@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Benedikt Jónsson benediktj@365.is, Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Ívar Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-
5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Guðmundsdóttir sigrunh@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

214,4146
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

115,55 116,11

182,53 183,41

158,89 159,77

21,337 21,461

20,618 20,740

17,468 17,570

1,5061 1,5149

181,89 182,97

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Í frétt um mötuneyti í grunnskólum 
Reykjavíkur í blaðinu á laugardag 
sagði vegna mistaka í undirfyrirsögn 
að fá svör væru frá hjá borginni við 
gagnrýni matreiðslumanna. Upp-
lýsingafulltrúi borgarinnar var til 
svara auk þess sem von er á ítarlegri 
svörum frá skólasviði borgarinnar.

LEIÐRÉTT

SKÓLAMÁL Skólar í nágrenni 
Reykjavíkur, Kraganum svokall-
aða, koma einna best út í sam-
ræmdum könnunarprófum sem 
lögð voru fyrir 10. bekki landsins 
í síðasta mánuði.

Í fyrstu niðurstöðum prófa, 
sem birtar voru í gær, kemur 
fram að nemendur þeirra skóla 
fengu 6,2 í meðaleinkunn í stærð-
fræði og 7,6 í ensku, sem bæði 
eru það hæsta á landinu, og 6,6 í 
íslensku, sem er jafnt skólum úr 
Reykjavík í efsta sæti.

Landsmeðaltöl í könnunar-
prófunum eru 6,5 í íslensku, 5,9 í 
stærðfræði og 7,3 í ensku.  - þj

Könnunarpróf í 10. bekkjum:

Skólar í Kraga 
koma best út

Í SKÓLANUM Skólar í Kraganum koma 
best út í könnunarprófum sem lögð 
voru fyrir 10. bekki um allt land í síðsta 
mánuði. Myndin tengist fréttinni ekki 
beint.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DÓMSMÁL Helmingur fráskilinna foreldra sem 
dómstóll hefur dæmt sameiginlegt forræði 
getur ekki komið sér saman um neitt er varðar 
uppeldi barnanna. Þetta eru niðurstöður rann-
sóknar sem gerð var meðal danskra foreldra og 
Mai Heide Ottosen var í forsvari fyrir. Ottosen 
er sérfræðingur í skilnaðarrannsóknum hjá 
Félagsvísindastofnun Danmerkur og var stödd 
hér á landi í vikunni. Hún hélt fyrirlestur á mál-
þingi á mánudaginn um heimild dómara til að 
dæma sameiginlega forsjá. 

„Árið 2007 varð það að lögum í Danmörku 
að þegar foreldrar deildu um forsjá barna, svo 
þeir þyrftu að fara fyrir dómara, væri það 
meginregla að dómarar dæmdu þeim sameigin-
lega forsjá – oft gegn vilja foreldranna. Þetta 
er auðvitað vandamál því þegar fólk fer fyrir 
dóm er það vegna þess að það getur ekki komið 
sér saman um neitt, og hvernig á þá að ganga 
að hafa sameiginlegt forræði?“ segir Ottosen. 
Hún fór því fyrir rannsókn á því hvernig þessi 
heimild dómara virkaði í raunveruleikanum. 
„Ég fékk upplýsingar um öll forræðismál árs-
ins 2009. Þau voru um þrjú þúsund talsins. Svo 
hafði ég samband við um þúsund foreldra og 
spurði hvort þau vildu taka þátt í rannsókninni. 
Við tókum viðtal við þau stuttu eftir að dóms-
málum lauk og síðan aftur ári seinna svo hægt 
væri að sjá áhrif til lengri tíma.“ 

Þrátt fyrir að meginreglan sé að dæma sam-
eiginlega forsjá hafa dómarar heimild til að 
gera það ekki hafi þeir ástæður fyrir því, eins 
og þegar um misnotkun eða alvarleg vandamál 
er að ræða. „Niðurstöðurnar sýna að dómarar 
dæma sameiginlega forsjá í um helmingi til-
vika.“ 

Foreldrar sem hafa sameiginlega forsjá eiga 
að geta komist að samkomulagi um öll mikil-
væg málefni er varða barnið. „Í rannsókninni 
spurðum við foreldra hvort þeir héldu að þeir 
gætu komið sér saman um svona hluti. Tæpur 
helmingur svaraði neitandi, aðallega vegna 
þess að þeir höfðu lítil sem engin samskipti 
sín á milli eða vissu að ekki yrði samkomulag. 

Helmingur fráskilinna getur 
ekki rætt saman um börnin
Tæpur helmingur fráskilinna foreldra í Danmörku sem dæmt hefur verið sameiginlegt forræði getur ekki 
komist að samkomulagi um neitt er varðar uppeldi barna, samkvæmt nýrri rannsókn. 

Nefnd sem vann að gerð nýrra barnalaga lagði til að dómarar á Íslandi fengju heimild til að dæma for-
eldrum sameiginlega forsjá. Frumvarp um barnalögin var lagt fram á Alþingi í vor en umræður voru ekki 
kláraðar. Í frumvarpinu sem lagt var fyrir var búið að fella ákvæðið brott. Þá kom fram að brátt væri að 
vænta niðurstöðu Dana og hún yrði innlegg í umræðuna um næstu skref hér á landi. 

MAI HEIDE OTTOSEN Þegar dómstóll dæmir sameiginlegt forræði er það góð lausn fyrir minnihluta foreldra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Beðið eftir niðurstöðu rannsóknarinnar á Íslandi

Það var sama sagan þegar við spurðum hvort 
foreldrarnir gætu rætt hversdagslega hluti 
varðandi barnið, helmingurinn gat það ekki.“ 

Foreldrar sem höfðu sameiginlegt forræði 
gátu þó frekar unnið saman en foreldrar þar 
sem annað hafði forræði. Þar sem annað 
foreldrið hafði forræði var hlutfall þeirra sem 
ekki gátu unnið saman 75 til 80 prósent. Það 
stafaði aðallega af því að engin samskipti áttu 
sér stað. Litlar sem engar breytingar urðu á 

samskiptum foreldra eftir því sem frá leið. 
Til stendur að dönsku lögin verði endur-

skoðuð og munu rannsakendur hvetja stjórn-
málamenn til að endurskoða lögin vel. „Ég var 
mjög gagnrýnin á þetta fyrirkomulag í byrjun. 
Eftir þessa rannsókn verð ég að viðurkenna að 
sumir foreldrar geta unnið saman jafnvel þótt 
þeir fari fyrir dómstóla. Þetta getur verið góð 
lausn fyrir þá foreldra, en það er minnihluta-
hópur.“  thorunn@frettabladid.is

SVEITARSTJÓRNARMÁL Sveitarstjórn 
Húnaþings vestra hefur sam-
þykkt að Skeljungur annist gerð 
deiliskipulags á lóð sem fyrir-
tækið hefur tekið á leigu frá 
kirkjunni á jörðinni Melstað í 
Miðfirði. Skeljungur hyggst reisa 
330 fermetra þjónustumiðstöð 
með bensínafgreiðslu, verslun 
og veitingasölu. 

Melstaður í Miðfirði er prest-
setur og kirkjustaður í Húnaþingi 
vestra. Kirkjuráð samþykkti á 
fundi í mars síðastliðnum að geng-
ið yrði til samningaviðræðna við 
Skeljung. Ráðið staðfesti síðan 

gerðan leigusamning á fundi 
sínum 3. ágúst, en vegna þess að 
hann er langtímasamningur þurfti 
kirkjuráðið að heimila hann. 

Þess var einnig farið á leit að 
umhverfisstefna þjóðkirkjunnar 
yrði höfð að leiðarljósi við 
skipulag svæðisins, en Skelj-
ungur óskaði eftir breytingu á 
bæði aðal- og deiliskipulagi við 
byggðar ráð Húnaþings. Byggðar-
ráð vísaði málinu til skipulags- og 
umhverfis ráðs, sem lagði til að 
aðalskipulagi yrði breytt og unnið 
að deiliskipulagi. Sveitarstjórnin 
hefur síðan samþykkt þetta. 

Skeljungur áætlar að um tíu til 
fimmtán störf geti skapast allt 
árið um kring við þjónustumið-
stöðina, en að á sumrin muni allt 
að tuttugu manns vinna þar.  - þeb

Skeljungur hefur fengið samþykki til að vinna að skipulagi við nýbyggingu: 

Reisa bensínstöð í landi kirkju

SKELJUNGUR Í ÖSKJUHLÍÐ Skeljungur 
hyggst reisa bensínstöð, verslun og 
veitingasölu í Miðfirði.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

BERLÍN, AP  Gamall þýskur rann-
sóknargervihnöttur féll til jarðar 
einhvers staðar í Suðaustur-Asíu í 
gær, að sögn bandarískra vísinda-
manna. Allt samband hafði rofnað 
við hnöttinn ROSAT, sem var 2,4 
tonn að þyngd og þaut í kringum 
jörðina á 90 mínútna fresti. 

Búist var við að stærstur hluti 
gervihnattarins myndi brenna upp 
á leiðinni til jarðar en hugsanlega 
myndu bútar úr honum falla til 
jarðar. Í síðasta mánuði féll gervi-
hnöttur frá NASA í Kyrrahafið en 
olli engum skaða.  - fb

Gamall þýskur gervihnöttur:

Féll til jarðar í 
Suðaustur-Asíu

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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9°Á MORGUN 
Snýst í SA-átt er

líður á daginn.

MIÐVIKUDAGUR
3-8 m/s, 

hvassara V-til.
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KAFLASKIPT  Í 
nótt og á morgun 
gengur úrkomu-
svæði yfi r landið. 
Búast má við 
slyddu og síðar 
rigningu SA-til í 
kvöld og á morgun 
gengur úrkoman 
til vesturs, það 
dregur úr rigningu 
SA-lands er líður 
á daginn en um 
og eftir hádegi má 
búast við rigningu 
vestanlands.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður



Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

www.reitir.is

Nánari upplýsingar veitir        
Halldór Jensson
840 2100
halldor@reitir.is

Reitir fasteignafélag er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis 
á Íslandi. Reitir hafa yfi r að ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um 
130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið. 

Einstakt tækifæri 
á besta stað í bænum

 Fyrsta flokks staðsetning fyrir vandaða verslun og veitingahús

 5 hæða bygging við Lækjargötu – 3 verslunarhæðir og 2 veislusalir

(kjallari, jarðhæð 2., 3. og 4. hæð, samtals 1611 m2)

 Leigist sem heild eða í hæðum

TIL LEIGU

Lækjargata 2a
101 Reykjavík
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TYRKLAND, AP Óttast er að þúsund 
manns séu látnir eftir að öflugur 
jarðskjálfti reið yfir í austurhluta 
Tyrklands í gær. Skjálftinn var 
7,2 á Richter og varð til þess að 
fjölmörg hús á svæðinu hrundu 
til grunna. Fjöldi fólks er alvar-
lega slasaður.

Skjálftinn reið yfir fyrir 
hádegi að íslanskum tíma og átti 
upptök um sautján kílómetrum 
frá borginni Van, mjög austar-
lega í landinu, að sögn Jarðvís-
indastofnunar Bandaríkjanna. 
Bærinn Ercis er sagður hafa 
orðið verst úti, en þar búa 75 
þúsund manns. Þar eru í kring-
um áttatíu byggingar sagðar 
hafa eyðilagst algjörlega. Fjöru-
tíu byggingar eru taldar hafa 
hrunið í Van. Lítið hafði frést í 
gær frá hinum fjölmörgu þorpum 
sem eru á jarðskjálftasvæðinu. 
Skjálftinn fannst einnig í Arm-
eníu og Íran og olli skelfingu á 
svæðum nálægt tyrknesku landa-
mærunum. 

Tugþúsundir íbúa á svæð-
inu flúðu út á götur þegar jarð-
skjálftinn reið yfir. Fólk hófst 
strax handa við að grafa eftir 
fórnarlömbum með berum hönd-
um og skóflum. Björgunarmenn 
vinna áfram að því að koma fólki 
út úr rústunum. Öflugir eftir-
skjálftar gerðu þeim þó erfitt 
fyrir fyrstu klukkustundirnar. 

Tyrkneskir vísindamenn töldu 
strax að vegna stærðar skjálft-
ans og þess hversu lélegar marg-
ar byggingar væru hefðu upp 
undir þúsund manns látist, þótt 
aðeins hefði verið staðfest að 
tæplega 100 hefðu látist. „Það 
eru svo margir dánir. Þó nokkrar 
byggingar hafa hrunið. Það er of 
mikil eyðilegging,“ sagði bæjar-
stjóri Ercis, Zulfikar Arapoglu, 
við fréttamenn í gær. „Við þurf-
um hjálp strax.“ Veysel Keser, 
bæjarstjóri í Celebibag, sagði 
marga vera fasta í húsarústum 
þar enda hefðu heimavistir stúd-
enta og hótel verið meðal bygg-
inga sem hrundu. „Fólk þjáist, 
við heyrum ópin eftir hjálp. Við 
þurfum hjálp strax.“ 

Fjölmörg tilboð um hjálp höfðu 
borist tyrkneskum stjórnvöldum 
í gær. Meðal þeirra sem buðu 
fram aðstoð voru Ísraelar, en 
samskipti ríkjanna hafa verið 
mjög stirð undanfarin misseri. 
Barack Obama Bandaríkjaforseti 
sagði Bandaríkin standa við hlið 
Tyrkja á þessum erfiðu tímum og 
þau væru tilbúin að aðstoða yfir-
völd.  thorunn@frettabladid.is

Tannlæknir
Hef hafið störf á Tannlæknastofunni Brostu, 
Hamraborg 5 í Kópavogi, sími 564 2660 og 

einnig á Tannlæknastofu Sólveigar,
Hverfisgötu 105 í Reykjavík sími 562- 2464. 

Verið velkomin.
Sunna Ingimundardóttir Tannlæknir

Fólk þjáist, við heyr-
um ópin eftir hjálp. 

Við þurfum hjálp strax.

VEYSEL KESER 
BÆJARSTJÓRI Í CELEBIBAG

SAMEINUÐU ÞJÓÐIRNAR, AP  Finnar 
verða gestgjafar á ráðstefnu á 
næsta ári sem miðar að því að 
Mið-Austurlönd verði án kjarn-
orkuvopna og annarra gjör-
eyðingarvopna. 

Tillaga þess efnis var lögð 
fram af arabaríkjum hjá Sam-
einuðu þjóðunum í fyrra til að 
þrýsta á Ísraela að losa sig við 
kjarnorkuvopnaforða sinn.Ekki 
er vitað hversu stór hann er en 
sumir telja að þeir hafi yfir að 
ráða áttatíu kjarna oddum. Ísra-
elar hafa hingað til sagt að til 
að slíkt vopnabann yrði að veru-
leika þyrfti friður að ríkja á milli 
arabaríkja og Ísraela.  - fb

Kjarnorkuráðstefna haldin:

Finnar verða 
gestgjafar

HELSINKI Kjarnorkuráðstefna verður 
haldin í Finnlandi á næsta ári. 

Tekur þú inn D-vítamín?
Já  47%
Nei  53%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Verður Manchester City 
Englandsmeistari í vor? 

Segðu þína skoðun á visir.is

Stútur ók á staur
Bifreið var ekið á ljósastaur í 
Borgarnesi aðfaranótt sunnudags. 
Ökumaður hennar var í annarlegu 
ástandi, af völdum áfengis, eiturlyfja 
eða hvoru tveggja. Hann var fluttur 
á sjúkrahús til aðhlynningar. Bæði 
ljósastaurinn og bíllinn voru illa farnir 
eftir áreksturinn. 

Ölvuð og réttindalaus
Kona á sextugsaldri var stöðvuð 
af lögreglunni í Vestmannaeyjum 
aðfaranótt sunnudags vegna skringi-
legs ökulags. Reyndist hún bæði 
ölvuð og réttindalaus. Sömu nótt 
hafði lögreglan í Vestmannaeyjum 
afskipti af ölvuðum manni í bænum 
sem var til vandræða. Hann fékk að 
gista í fangaklefa og getur átt von á 
sekt fyrir óspektir á almannafæri.

Sökk í Sandgerðishöfn
Stálbáturinn Rán GK-91 sigldi inn í 
hliðina á trébátnum Sölku GK-97 í 
Sandgerðishöfn á sunnudag. Við það 
sökk Salka. Borið var við bilun í Rán. 
Unnið er að því að ná bátnum upp.

Piltur réðist á stúlku
Dyravörður á skemmtistað kom ungri 
stúlku til bjargar aðfaranótt sunnu-
dags, eftir að piltur, fæddur árið 1993, 
hafði ráðist á hana í Austurstræti, 
með þeim afleiðingum meðal annars 
að hún skarst á olnboga. Pilturinn 
var vistaður í fangageymslu hjá lög-
reglunni á höfuðborgarsvæðinu.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Óttast að þúsund hafi 
farist í jarðskjálfta
Jarðskjálfti sem mældist 7,2 á Richter reið yfir í Austur-Tyrklandi í gær. Óttast 
er að þúsund manns hafi farist, en mikill fjöldi bygginga hrundi. Íslenska rústa-
björgunarsveitin var meðal sveita sem voru á vöktunarstigi vegna skjálftans. 

FÓLKI BJARGAÐ Margt fólk var fast í rústum í gær og heyrðust skelfingaróp frá því að 
sögn sjónarvotta.  NORDICPHOTOS/AFP

Alþjóðabjörgunarsveit Landsbjargar var á vöktunarstigi 
í gær vegna jarðskjálftans. Ólafur Loftsson, einn stjórn-
enda sveitarinnar, sagði að fylgst væri vel með ástand-
inu. Sveitin væri í samskiptum við aðrar rústabjörgunar-
sveitir í gegnum vöktunarkerfi Sameinuðu þjóðanna. 
Vel yfir tuttugu sveitir höfðu skráð sig á vöktunarstig í 
gær, sem þýðir að ef aðstoðar er óskað eru þær tilbúnar 
að fara strax á svæðið. Grunnforsenda fyrir því er þó að 
tyrknesk stjórnvöld óski eftir erlendri aðstoð, og eftir því 
sem tíminn líður minnka líkurnar á því. 

Rústabjörgunarsveitin á vöktunarstigi

ÓLAFUR LOFTSSON

HEILBRIGÐISMÁL Krabbameinsfé-
lag Íslands heldur Bleika boðið 
í Hörpu á fimmtudag. Boðið er 
haldið í tilefni af Bleiku slauf-
unni, átaki félagsins. 

Þá verður einnig haldið bleikt 
boð í Hofi á Akureyri á miðviku-
dag. Ragnheiður Haraldsdóttir, 
forstjóri Krabbameinsfélagsins, 
segir að konur hafi sýnt ótrú-
legan samtakamátt í baráttunni 
gegn krabbameinum og með 
boðunum vilji félagið þakka 
þeim stuðninginn. 

 - þeb

Krabbameinsfélag Íslands:

Heldur bleikt 
boð í Hörpu

SKIPULAGSMÁL Draga þarf úr bíla-
umferð á Hofsvallagötu og bæta 
verulega aðgengi fyrir gangandi 
og hjólandi vegfarendur. Þetta var 
meðal niðurstaðna íbúafundar sem 
Hverfisráð Vesturbæjar stóð fyrir 
á fimmtudag, en á hann mættu um 
100 manns. 

Gísli Marteinn Baldursson, for-
maður Hverfisráðs Vesturbæjar, 
vonast til þess að hafist verði handa 
við breytingarnar næsta sumar. 
Þegar eigi fjármagn að vera tryggt 
til framkvæmdanna. „Á síðasta ári 
var komið fjármagn í ákveðnar 
framkvæmdir á Hofsvallagötunni, 

sem við ákváðum að nota ekki þá, 
heldur fara fyrst í þetta samráðs-
ferli. Við vildum fyrst búa til til-
lögur í samráði við íbúa, sem væri 
sátt um í hverfinu.“

Íbúafundurinn hafi verið upp-
hafið að þessu samráðsferli. Næstu 
skref verði að ræða við hagsmuna-
aðila í hverfinu á borð við skóla, 
íþróttafélög og verslunareigendur. 
Gísli er bjartsýnn á að útkoman úr 
þessu samstarfi verði góð. „Það á 
að vera gaman að vera á Hofsvalla-
götunni og indæll göngutúr að labba 
meðfram henni. Þetta er hægt að 
gera með góðri hönnun.“   - hhs

Vesturbæingar fjölmenntu á íbúafund um málefni umferðargötu: 

Vilja betrumbæta Hofsvallagötu

HOFSVALLAGATA Rýrir að margra mati 
lífsgæðin í Vesturbæ Reykjavíkur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bílasalar
Undirbúningsnámskeið vegna prófs

til leyfis sölu notaðra bifreiða
verður haldið í Reykjavík 7.-23. nóvember 2011.

ef næg þátttaka næst.
Umsóknarfrestur er til 3. nóvember 2011.

Nánari upplýsingar og skráning í síma 590 6400
eða ragnar@idan.is og www.bilgrein.is 

IÐAN fræðslusetur
Skúlatúni 2 - 105 Reykjavík
www.idan.is - s. 590-6400

Prófnefnd bifreiðasala

KJÖRKASSINN
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- gólfþvottavélar
- ryksugur 

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.aflvelar.is 

- sala
- varahlutir
- þjónusta 

Ýsa, lúða, þorskur, lax, 
fiskréttir, siginn fiskur … 
allt í fiskborði á sama verði …

1.390kr.kg.

Hjá Fiskikónginum vikuna 
24. október til og með 
laugardeginum 29. október

Mötuneyti ath.
Getum bætt við okkur nokkrum mötuneytum. Gerum verðtilboð.

Allar upplýsingar Kristján Fiskikóngur 896 0602 
eða sendið e-mail kristjan@toppfiskur.is 

OPNUM KLUKKAN 08.00
LOKUM KLUKKAN 18.15

LAUGARDAGA 10.00-15.00

Við      lífrænt

án rotvarnarefna          enginn viðbættur sykur

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

SAMFÉLAGSMÁL Kjaranefnd Félags 
eldri borgara í Reykjavík mót-
mælir því að lífeyrir aldraðra eigi 
aðeins að hækka um 3,5 prósent 
á næsta ári samkvæmt fjárlaga-
frumvarpi, en verðbólga er áætluð 
5,1 prósent. Í ályktun nefndarinnar 
segir að ASÍ hafi mótmælt þessu 

og telji það brot á samkomulagi 
samtakanna og ríkisstjórnarinnar 
frá í vor. Þegar hafi verið farið á 
svig við samkomulagið með því 
að ákveða að lægstu bætur aldr-
aðra skyldu aðeins hækka um 6,5 
prósent 1. júní þegar lægstu laun 
hækkuðu um 10,3 prósent. - ibs

Kjaranefnd Félags eldri borgara mótmælir:

Of lítil lífeyrishækkun

HEILBRIGÐISMÁL Umtalsverður árangur hefur 
náðst í baráttunni gegn malaríu á síðustu 
árum, að því er fram kemur í nýrri skýrslu 
frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO).

Samkvæmt skýrslunni veiktust 225 milljón 
manns af malaríu árið 2009. Sama ár dró 
sjúkdómurinn 781 þúsund til dauða. Þótt þetta 
séu háar tölur hefur ástandið batnað töluvert 
frá árinu 2000, þegar 233 milljónir manna 
veiktust og 895 þúsund létu lífið af völdum 
malaríu. Þennan áratug hefur dauðsföllum 
því fækkað um 20 prósent. Verst er ástandið 
meðal barna í Afríkuríkjum, þar sem eitt 
barn deyr af völdum malaríu á 45 sekúndna 
fresti.

Malaría herjar nú á íbúa í 108 löndum en 

fari svo sem horfir mun takast að útrýma 
henni úr átta til tíu löndum fyrir árið 2016. 
Síðan 2007 hefur henni verið útrýmt í þremur 
löndum: Marokkó, Túrkmenistan og Armeníu. 
Stofnunin þakkar þennan árangur því að fjár-
framlög til baráttunnar gegn malaríu hafa 
aldrei verið hærri. Árið 2009 námu þau 1,5 
milljörðum Bandaríkjadala og árið 2010 voru 
þau komin upp í 1,8 milljarða dala. - gb

færri dóu af völdum mal-
aríu í heiminum árið 2009 
en árið 2000.

SKÝRSLA ALÞJÓÐAHEILBRIGÐSSTOFNUNARINNAR

20%

221 milljón manns veiktist af malaríu árið 2009 og 781 þúsund lét lífið:

Malaría er á hægu undanhaldi í heiminum

KONUR Í SÚDAN Malaría hefur verið einn illviðráðan-
legasti sjúkdómur heims. NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðar dóttir, 
formaður Samfylkingarinnar, 
sagði í stefnuræðu sinni á lands-
fundi flokksins í gær að verkefni 
Samfylkingarinnar væri að „sjá 
til þess að fjármálamarkaður-
inn fái aldrei aftur eftirlitislítið 
veiðileyfi á landsmenn, þannig að 
heimil fólks, vinnustaðir þess og 
ævisparnaður verði veðsett upp í 
topp og allt lagt undir“.

Fjármálafyrirtækin voru einnig 
brýnd í stjórnmálaályktun sem 
samþykkt var í lok landsfundar-
ins, til þess að hraða endurskipu-
lagningu skulda fyrirtækja og ein-
staklinga. Þau skyldu ekki nema 
staðar í þeim málum þrátt fyrir að 
rými til afskrifta væri talið full-
nýtt.

Í ályktuninni var einnig lögð 
mikil áhersla á að tillögum stjórn-
lagaráðs yrði fylgt eftir á Alþingi 
og ný stjórnarskrá lögð fyrir þjóð-
ina í síðasta lagi samhliða þing-
kosningum árið 2013. 

Þar segir jafnframt að megin-
verkefni stjórnmála sé að tryggja 
atvinnu, velferð og jöfnuð. Lykil-
verkefni sé að ljúka viðræðum um 
aðild að ESB og gera áætlun um 
upptöku evru og málið verði síðan 
lagt í dóm þjóðarinnar.

Í ályktuninni er fyrirhuguðum 
breytingum á stefnu ESB í land-
búnaði og sjávarútvegi fagnað 
og líklegt talið að þær muni auð-
velda samningaviðræður Íslands 
og ESB í þessum málaflokkum.

Meðal annars sem kom fram 
í ályktuninni var áskorun um 
að hraða innleiðingu nýrrar 
húsnæðis stefnu sem miðaði að 
því að tryggja húsnæðisöryggi 
fjölskyldna með fjölbreyttari 
húsnæðis valkostum. Meðal ann-
ars skyldi kanna hvernig best yrði 
staðið að stofnun húsaleigufélaga 
að norrænni fyrirmynd.

Þá skyldi velferðarkerfið endur-
skoðað þar sem bóta- og örorku-
kerfi yrði endurskoðað út frá 
getu einstaklinga til að snúa við 
þróun síðustu ára þar sem ör-
yrkjum hefði fjölgað. Einnig yrði 
fæðingar orlof lengt í áföngum.

Landsfundurinn mæltist enn 
fremur til þess að sveitarstjórnar-
stigið yrði eflt og fjölmargir mála-
flokkar yrðu settir undir sveitar-
félögin. Unnið yrði að flutningi 
málefna aldraðra og heilsugæslu, 
auk þess sem kannaðir yrðu kostir 
þess að flytja framhaldsskóla frá 
ríki til sveitarfélaga. 
 thorgils@frettabladid.is

Úrvinnslu í 
skuldamálum 
verði hraðað
Jóhanna Sigurðardóttir kallaði á landsfundi eftir 
auknu eftirliti með fjármálafyrirtækjum og í álykt-
un var hvatt til hraðari endurskipulagningar skulda.

FYLKING Á FUNDI Á landsfundi Samfylkingar um helgina var meðal annars kallað 
eftir hraðari úrvinnslu í endurskipulangingu skuldamála.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Á fundinum voru Jóhanna Sigurðardóttir formaður 
og Dagur B. Eggertsson varaformaður endurkjörin 
án mótframboða. Helena Þ. Karlsdóttir var kjörin 
ritari og Vilhjálmur Þorsteinsson gjaldkeri auk þess 
sem Margrét Björnsdóttir var kjörin formaður fram-
kvæmdastjórnar flokksins. Fulltrúar í framkvæmda-
stjórn eru Margrét Sverrisdóttir, Guðrún Jóna Jóns-
dóttir, Bergvin Oddsson, Kristín Sævarsdóttir, Ásgeir 
Beinteinsson og Valdimar Guðmannsson.

Forystukjör á landsfundi um helgina

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR
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BRUSSEL Bankar innan Evrópu-
sambandsins munu þurfa að 
bæta eiginfjárstöðu sína veru-
lega strax á næsta ári og þurfa 
því að afla sér rúmlega 100 millj-
arða evra, jafngildi um 16.000 
milljarða íslenskra króna, á 
næstu mánuðum. Þetta er hluti 
af drögum að samkomulagi 
Evrópusambands ríkja um að ná 
tökum á skuldavanda aðildar-
ríkja evru svæðisins.

Bönkunum verður gert að 
hækka eiginfjárhlutfall sitt úr 
fimm til sex prósentum upp í níu 
prósent. Til þess að ná því marki 
þurfa bankarnir annað hvort að 
auka hlutafé, selja eignir eða leita 
hjálpar hjá ríkisstjórnum heima-
landa sinna. Samkvæmt drög-
unum munu eftirlits stofnanir í 
hverju landi hafa það hlutverk 
að ganga úr skugga um að bank-
arnir grípi ekki til aðgerða eins 
og niðurskurðar í rekstri eða 
útlánum til að ná tilskildu eigin-
fjárhlutfalli.

Leiðtogar Evrópusambands-
ins funduðu stíft um helgina, en 
þar var einnig reynt að ná sam-
komulagi við bankana um niður-
fellingu skulda Grikklands. Sam-
kvæmt úttekt sem gerð var á 
skuldastöðu Grikklands þyrfti 
að skera skuldir niður um allt að 
60 prósentum, en talið er líklegt 
að samkomulagið, sem verður 
fullfrágengið á miðvikudag, feli 
í sér niðurfellingu á 40 til 50 pró-
sentum skuldanna til að hlutfall 

skulda af landsframleiðslu kom-
ist niður í 110 prósent.

Hið þriðja og síðasta af stóru 
málunum er staða neyðarsjóðs 
Evrópu og hvernig á að beita 
honum. Enn eru skiptar skoðanir 
milli Frakklands og Þýskalands 
í þeim efnum, þar sem Frakkar 
höfðu bundið vonir við að sjóður-
inn yrði nokkurs konar banki sem 
gæti sótt fjármuni í hirslur Seðla-
banka Evrópu. Þjóðverjar segja 
þá leið hins vegar ekki gerlega 
án meiriháttar breytinga á lögum 
ESB. Þess í stað vilja þeir stækka 
sjóðinn sjálfan með öðrum hætti 
úr 440 milljörðum evra upp í allt 
að 1.000 milljörðum.

Þá eru þau ríki sem standa höll-
um fæti ekki talin líkleg til að sam-
þykkja ný lög um bankana fyrr en 
styrking neyðarsjóðsins er orðin 
skýr, og ríkin geti sannar lega leit-
að á náðir hans ef þörf krefur til að 
aðstoða bankana.

Úrslitastund verður í þess-
um efnum á miðvikudag, þegar 
leiðtoga ráð Evrópusambandsins 
gengur frá heildarlausn á skulda-
vandanum. thorgils@frettabladid.is

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Þú velur þann 
bílasamning 
sem hentar þér

Skilmála og nánari upplýsingar má fi nna á vefsíðu okkar, landsbankinn.is, eða hjá Bíla- 
og tækja� ármögnun Landsbankans í Sigtúni 42.

*Vildarkjör til Vörðufélaga og núverandi viðskiptavina Bíla- og tækja� ármögnunar.

Viðskiptavinir eiga að hafa val. Landsbankinn 
býður nú nýja óverðtryggða bílasamninga með 
föstum vöxtum og betri kjör á verðtryggðum 
og óverðtryggðum bílasamningum með breyti-
legum vöxtum.

Óverðtryggðir
Fastir vextir8,95%

Óverðtryggðir
Breytilegir vextir8,55%*

Verðtryggðir
Breytilegir vextir7,80%*

– Lifið heil

www.lyfja.is
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verð 
í Lyfju

15%
afsláttur
Af öllum stærðum af

Nicotinell Fruit
Gildir út október

Verður lögbundið 
sem lágmark eigin-
fjárhlutfalls banka 

verði tillögur ESB að veru-
leika.

9%

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

1. Hvar verður stærsta keiluhöll 
landsins opnuð á næsta ári? 

2. Hvar tóku forseti Íslands og 
eiginkona hans þátt í minningar-
athöfn á föstudag? 

3. Hvaða lið var fyrst til að leggja 
Njarðvík að velli í körfubolta karla?

SVÖR: 

1. Í Egilshöll. 2. í New York 3. KR

Bankar þurfa 
16.000 milljarða
Ríki Evrópusambandsins funduðu um helgina um 
allsherjarlausn á skuldavanda evrusvæðisins. Þau 
munu kalla eftir hækkun eiginfjár bankanna og 
niðurfellingar á allt að helmingi skulda Grikklands.

ÖRÞRIFARÁÐ Leiðtogar ESB stefna að því að koma fram með heildarlausn á skulda-
vanda evrusvæðisins á fundi á miðvikudag. Um helgina var upplýst að bankar innan 
ESB þyrftu að auka eiginfjárhlutfall sitt og afskrifa um helming skulda Grikkands. 
 NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSTÓLAR Ríkissaksóknari hefur 
ákært tæplega þrítugan karlmann 
fyrir líkamsárás. frelsissviptingu, 
fjárkúgun og vopnalagabrot. Annar 
maður á svipuðu reki er ákærður 
fyrir hlutdeild í frelsissviptingunni 
og vopnalagabrot. Báðir mennirnir 
neituðu sök við þingfestingu málsins 
í Héraðsdómi Norðurlands eystra í 
gær. Fyrrnefnda manninum er gefið 
að sök að hafa að morgni sunnudags-
ins 31. október í fyrra slegið mann 
einu höggi aftan í hnakkann og skip-
að honum að setjast í stól í íbúð, sem 
þeir voru staddir í. Síðan hafi hann 
bundið hendur fórnarlambsins fyrir 

aftan bak og fætur við stólinn og 
svipt hann þannig frelsi sínu í um 
það bil eina klukkustund. Á meðan 
maðurinn var bundinn við stólinn 
kýldi árásarmaðurinn hann ítrekað 
í andlitið og kleip hann í litla fingur 
hægri handar með töng. 

Hinum manninum er gefið að sök 
að hafa staðið vörð um manninn í 
stólnum meðan félagi hans skrapp 
frá.

Sá sem batt manninn er einn-
ig ákærður fyrir að hóta honum 
margsinnis líkamsmeiðingum og 
heimta 150 þúsund krónur, þar til 
hann lagði 50 þúsund krónur inn á 

reikning hans. Annar mannanna var 
með haglabyssu og sverð á heimili 
sínu en hinn þrjár kaststjörnur. - jss

HÉRAÐSDÓMUR NORÐURLANDS EYSTRA
Fórnarlambið krefst tæprar milljónar í 
skaðabætur.

Ákært fyrir Héraðsdómi Norðurlands eystra fyrir líkamsárás og fjárkúgun:

Var bundinn, barinn og klipinn
MJANMAR Tæplega tvö hundruð 
föngum hefur verið veitt frelsi í 
Mjanmar í þessum mánuði. 

Á meðal þeirra er verkalýðs-
frömuðurinn Su Su Nway, sem átti 
að afplána átta og hálfs árs dóm 
fyrir að stilla upp skilti sem sýndi 
andstöðu hennar við stjórnvöld, en 
hún er félagi í Lýðræðishreyfingu 
Mjanmar, sem Aung San Suu Kyi 
stofnaði. Hún var handtekin í lok 
árs 2007. 

Tveir aðrir þekktir fangar 
hafa verið leystir úr haldi, þeir 
Zarganar og Zaw Htet Ko Ko. 

Öll eru þau sögð hafa verið pyntuð 
í varðhaldinu. - þeb

Samviskufangar í Mjanmar:

Föngum sleppt 

VEISTU SVARIÐ?



VITA - ferðaskrifstofa á traustum grunni
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VITA er lífið

VITA  |  Suðurlandsbraut 2  |  Sími 570 4444  |  VITA.is

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Fararstjórar: Einar, Anna, Evert og Örn

Hótel St. Hubertus      19. - 28. janúar  

Einn vinsælasti skíðastaður á Ítalíu. Þægilegar brekkur sem henta öllum!

Verð frá 157.900 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
á mann í tvíbýli á hótel St. Hubertus sem er þriggja stjörnu hótel á besta 
stað í Madonna.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting með morgunverði og íslensk fararstjórn.
* Verð án Vildarpunkta 167.900 kr.

Hótel Shandrani           19. - 28. janúar 

Val di Fiemme - Skíðasvæði með löngum, flottum brekkum sem kemur þér 
skemmtilega á óvart.

Verð frá 185.100 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
á mann í tvíbýli á hótel Shandrani, sem er glæsilegt fjögurra stjörnu hótel 
með öllum þægindum.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting, hálft fæði og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta 195.100 kr. 

Hótel Olympia              19. - 28. janúar

Selva, Val Gardena - Stærsta skíðasvæði í Evrópu. Náttúrufegurð, 
nægur snjór og brekkur fyrir alla. Það er Selva!

Verð frá 221.400 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
á mann í tvíbýli á á hótel Olympia, sem er staðsett í um 200 metra 
fjarlægð frá lyftum. 
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting með hálfu fæði og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta 231.400 kr. 

Flugáætlun:

19. janúar - 9 dagar

28. janúar - 12 sæti laus

4. febrúar - 11 sæti laus

11. febrúar - Uppselt! 

18. febrúar - 21 sæti laust

25. febrúar - Aukaferð

Beint morgunflug með Icelandair til Verona

Lilja Jónsdóttir 
er einn af  ferða-
ráðgjöfum VITA 
og hefur áralanga 
reynslu af sölu 
skíðaferða.
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Suðurlandsbraut 2 
Hilton Reykjavik Nordica

9 nátta ferð 
nýr valkostur! 

Vinsælar gistingar að seljast upp.
Þökkum 

frábærar viðtökur!
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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F
réttablaðið sagði frá því í síðustu viku að Arion banki 
hefði lagt Pennanum á Íslandi til 200 milljónir króna í 
nýtt eigið fé. Fyrirtækið er að öllu leyti í eigu bankans 
og var stofnað upp úr gamla Pennanum, sem fór í þrot. 
Á tveimur árum hefur félagið tapað meira en milljarði 

króna.
Bankinn telur sig nú hafa náð tökum á rekstrinum og ætlunin 

er að selja félagið í byrjun næsta árs, samkvæmt svörum sem 
Fréttablaðið fékk hjá Arion 
banka.

Eins og gefur að skilja eru 
keppinautar Pennans ekki sátt-
ir við stöðuna. Í Fréttablaðinu 
á föstudag sagði eigandi hús-
gagnaverzlunarinnar Casa frá 
því að Penninn (sem flytur 
meðal annars inn skrifstofu-
húsgögn) hefði verið að eltast 

við birgja sem árum saman hefðu verið í viðskiptum við Casa.
Framkvæmdastjóri Á. Guðmundsson, húsgagnaframleiðanda 

sem keppir við Pennann, segir í sama blaði að Penninn hafi 
lækkað hlutfallslega verð á húsgögnum. „Maður veltir því fyrir 
sér hver framlegðin er af slíkum viðskiptum og hvort hún skiptir 
kannski engu máli. Ef svo er þá skiptir afkoman heldur engu máli 
því það koma þá peningar frá bankanum ef vantar.“

Staðan á húsgagnamarkaðnum er því miður ekkert einsdæmi. 
Fjöldi fyrirtækja er enn í höndum bankanna, sem eðli málsins 
samkvæmt reyna í ýmsum tilfellum að halda þeim á floti, jafn-
vel með hlutafjárinnspýtingu eins og í tilviki Pennans. Um leið 
streitast keppinautar við að standa í skilum með lán sín, jafnvel 
hjá sömu bönkum, en fá ekki sams konar aðstoð. Þetta er ójafn 
leikur.

Orri Hauksson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, segir í 
Fréttablaðinu á föstudag að ástand eins og þetta geti verið verjan-
legt til skamms tíma. „En að fyrirtæki sé enn í mjúkum faðmi 
bankanna þremur árum eftir hrun gengur ekki,“ segir hann.

Það er hverju orði sannara. Strax í október 2008, þegar í það 
stefndi að nýju bankarnir sætu uppi með fjölda ósjálfbjarga fyrir-
tækja, beindi Samkeppniseftirlitið tilmælum til bankanna, sem 
gengu meðal annars út á að reyna af fremsta megni að forðast að 
ákvarðanir þeirra hefðu samkeppnishamlandi áhrif. Annað lykil-
atriði í tilmælunum var að „vinna hratt“. Draga má í efa að tekið 
hafi verið mark á því, nú þegar þrjú ár eru liðin og bankarnir 
sitja enn á öðru eins eignasafni og raun ber vitni.

Það er skiljanlegt að bankarnir vilji hámarka verðmæti fyrir-
tækja sem þeir hafa fengið í fangið. En tíminn sem þetta óeðlilega 
ástand hefur varað er í flestum tilvikum orðinn of langur. Sam-
keppniseftirlitið hlýtur nú að fara að láta til sín taka og þrýsta á 
bankana að selja fyrirtæki sem þeir hafa yfirtekið. Það er sjálf-
sagður þáttur í því að koma aftur á eðlilegu ástandi í atvinnu-
lífinu eftir hrun.

Fréttablaðið mun á næstunni fjalla ýtarlega um hlutdeild bank-
anna á hinum ýmsu samkeppnismörkuðum. Það er nauðsynlegt 
að beina kastljósinu að hinum „mjúka faðmi bankanna“. 

HALLDÓR

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Kynbundið ofbeldi og launamunur 
kynjanna eru þau svið jafnréttismála 

þar sem hvað mest er að vinna. Vissulega 
hefur grettistaki verið lyft. Með lögum 
hafa nektardansstaðir verið bannaðir, 
vændiskaup gerð refsiverð og úrræðum 
lögreglu til að fjarlægja ofbeldismenn af 
heimilum komið á fót. Ísland var eitt 11 
ríkja sem í upphafi árs undirrituðu nýjan 
samning Evrópu ráðsins gegn kynbundnu 
ofbeldi. Aðgerðaáætlun gegn kynbundnu 
ofbeldi er í smíðum. Meirihluti aðgerða 
í áætlun gegn mansali hefur komið til 
framkvæmda.

Í fyrsta skipti í sögu okkar er starfandi 
sérstök ráðherranefnd um jafnrétti 
kynja. Á dögunum samþykkti hún að 
skipa framkvæmdanefnd um launamun 
kynja sem á að skila heildstæðri fjögurra 
ára áætlun um aðgerðir gegn kyn-
bundnum launamun fyrir áramót. Hún er 
til marks um vilja ríkisstjórnarinnar til 
stóraukinnar sóknar gegn kyn bundnum 
launamun.

Tímaritið Newsweek greindi nýverið 
frá því að hvergi væri betra að vera kona 
en á Íslandi. Fjöldamargar mælingar á 
stöðu jafnréttis í heiminum sýna sömu 
niðurstöðu. Þekktust er árleg skýrsla 

Alþjóða efnahagsráðsins sem hefur skip-
að Íslandi í efsta sæti tvö ár í röð. Ráðið 
framkvæmir mælinguna í fullvissu um 
að staða jafnréttismála sé ein besta vís-
bendingin sem völ er á um almenn lífs-
gæði, þroska lýðræðis og samkeppnis-
hæfni þjóða.

Í rannsóknarskýrslu Alþingis um 
bankahrunið voru leiddar líkur að því 
að fámennisklíkur karla í viðskiptum og 
stjórnmálum hefðu ýtt undir og magnað 
hrunið. Samtímis sýna rannsóknir að 
kynjajafnvægi við stjórn fyrirtækja 
leiðir til betri stjórnunar. Því hefur 
Alþingi samþykkt að gera fyrirtækjum 
og lífeyris sjóðum skylt að ekki minna en 
40% stjórna þeirra verði skipuð konum 
í september 2013. Þá sýnir nýleg saman-
tekt Jafnréttisstofu að Stjórnarráðið 
hefur náð markmiði jafnréttislaga um að 
konur skipi a.m.k. 40% sæta í nefndum 
og ráðum á þess vegum.

Allt frá 1975 hefur 24. október verið 
íslenskum konum dagur samstöðu og 
linnulausrar baráttu fyrir jafnrétti 
kynja. Með því hafa þær fært þjóðinni 
þróttmeira samfélag, sterkara lýðræði 
og aukin lífsgæði. Til hamingju með 
daginn!

Jafnrétti er lífsgæði
Jafnrétti

Jóhanna 
Sigurðardóttir
forsætisráðherra

Samskipti 101
Fimmtungur forsvarsmanna aðildar-
félaga Samtaka atvinnulífsins (SA) telur 
skort á ófaglærðu starfsfólki til mikilla 
vandræða. Sömu fyrirtæki hafa hins 
vegar aðeins tilkynnt Vinnumiðlun 
um að 137 störf séu laus. 
Fulltrúi SA sagði hér í Frétta-
blaðinu á föstudag að sam-
skiptafyrirkomulagið væri 
ekki nógu lipurt og betra 
væri að hafa vinnumiðlun 
hjá aðilum vinnumarkaðar, 
vegna nálægðar við markaðinn. Nú má 
vel vera að bæta megi samskipti á milli 
aðila, en ef eitt af stærstu vandamálum 
SA má laga með fleiri símtölum og 
sendingum til Vinnumálastofnunar 

þá er varla hægt að segja að fyrirtæki 
innan SA búi við stór vandamál.

Vesalings mennirnir
Alltaf er hægt að treysta á Brynjar 
Níelsson til að bera í bætifláka fyrir þá 

sem gerast brotlegir við bann á 
vændiskaupum. Brynjar bregst 
ekki þeirri skyldu sinni, að 
verja þessa tegund lögbrota, 
í nýlegum pistli sínum. 
Þar agnúast hann út 
í lagabókstafinn og 

kallar það ofstæki að reyna 
að svæla hugsanlega lög-
brjóta út úr fylgsnum sínum 
með blekkingum. Sérkennilegt 
viðhorf hjá lögmanni.

Heimabrúkið
Trauðla kunna forsvarsmenn Vinstri 
grænna Jóhönnu Sigurðardóttur 
forsætisráðherra miklar þakkir fyrir 
þau orð hennar á landsfundi Sam-
fylkingarinnar að aðildarumsókn að 
ESB sé samstarfi við Vinstri græn að 
þakka. Jóhanna talaði þar til flokks-
manna sinna en ljóst er að flokksmenn 
samstarfsflokksins hlustuðu grannt. Þó 
að yfirlýsingin sé efalaust hugsuð til 

heimabrúks vekur hún upp þá spurn-
ingu hvers vegna Jóhanna taldi sig 
þurfa að minna Samfylkingarmenn 
á þetta? Er leiðinn á samstarfinu 

orðinn slíkur að það var 
metið nauðsynlegt?

 kolbeinn@frettabladid.is

Eignarhald bankanna á fyrirtækjum
skekkir samkeppnisstöðu.

Ójafn leikur
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Vændi er mjög sérstök tegund 
af mannlegu samneyti. Þá 

greiðir ein manneskja annarri 
manneskju peninga fyrir einhvers 
konar atlot og aðgang að líkama 
þeirrar sem greiðsluna fær, og fer 
eðli atlotanna og aðgangsins eftir 
því hversu há greiðslan er.

Í sjálfum aðstæðunum er ein-
hver innbyggð skekkja. Þessi 
samskipti eru í senn náin og 
ópersónuleg. Í tilviki vændissal-
ans eða seljunnar eru kyn mökin 
gerð klínísk, nándin sem þau 
kalla á alla jafna er fjarlægð og 
viðkomandi lítur á iðju sína eins 
og hverja aðra líkamlega þjón-
ustu – eftir atvikum viðkvæma 
– á borð við þá sem hjúkrunar-
fólk veitir. Vændiskaupandinn 
sækist sennilega eftir þessum 
kulda: að eiga kost á líkamlegri 
nautn án þess að henni fylgi 
frekari tilfinningalegar skuld-
bindingar eins og tíðkast í raun-
veruleikanum þegar fólk sam-
einar líkami sína; hann hefur 
greitt umsamda fjárhæð og þarf 
ekki að tengjast manneskjunni 
frekar – raunverulegu 
manneskjunni. Þetta 
verður eins og ferð á 
klósettið.

Þetta eru skrýtin 
samskipti og niður-
lægjandi, báðir aðilar 
afsala sér stolti, gleði 
og heilbrigðri sjálfs-
mynd. Þetta er líkam-
legt samneyti þar sem 
báðir aðilar fjarlægja 
tilfinningar og aðrar 
skuldbindingar. Þegar 
fundinum er lokið fer 
hvor sína leið, annar 
hefur selt hinum tiltekna þjón-
ustu; svona eins og að skipta um 
dekk.

En þetta er ekki eins. Á 
dekkjaverkstæðinu er til dæmis 
ekki gert ráð fyrir snertingu. 
Þar er ekkert náið og engin 
blygðun – ekkert pínlegt. Þú 
ferð á dekkjaverkstæði, greiðir 
fyrir verkið, fylgist kannski 
með því – gætir jafnvel tekið 
upp á því að spjalla við þann 
sem skiptir um dekkið á meðan. 
Svo gæti meira að segja farið að 
þú laðist að dekkja skiptaranum 
– og öfugt – þið fellduð hugi 
saman – og úr yrðu einhver 
frekari samskipti; meira samtal, 
augnagotur, bros, líkamstákn-
mál með flóknum gagnkvæm-
um skilaboðum um hrifningu, 
kaffihúsaspjall, koss, snerting, 
út að borða, og loks jafnvel hjá-
sof sem væri þá einhvers konar 
endapunktur þessa ferlis og 
upphaf á nýju. 

Vændissamskiptin hefjast á 
athöfnum sem okkar ímyndaða 
saga endar á. Þar er hlaupið 
yfir alla þessa nauðsynlegu liði 
ferlisins – stytt sér leið framhjá 
sjálfri hinni gagnkvæmu að-
löðun sem er höfuðforsenda 
alls í dekkjasögunni. Hinum 
líkamlega unaði er kippt úr sínu 
náttúrulega samhengi. Hann er 
firrtur, gerður klínískur. 

Vændi snýst um kaup og sölu 
á snertingu. Hvar gerist við 
snertingu? Það verður svörun, 

líkamleg og tilfinningaleg, sem 
verður ekki að skilið, sé allt 
með felldu, hjartsláttur, örvun, 
gæsahúð, o.s.frv. Hjá vændis-
kaupandanum er þörfin fyrir 
þá svörun orðin ofvaxin; hjá 
vændisseljandanum er hún horf-
in. Báðir aðilar eru sviptir ein-
hverju mikils verðu – einhverri 
mennsku, eiginlega mannréttind-
um, því að það eru mannréttindi 
að eiga kost á því að upplifa ást.

Við skulum almennt fara 
okkur hægt í því að fordæma 
annað fólk vegna kynhvata 
og kynhegðunar, beinist hún 
ekki að börnum eða snúist um 
nauðung. Þegar manneskjan 
er kynferðislega örvuð er hún 
alltaf svolítið spaugileg, hún er 
nakin í eiginlegum og óeigin-
legum skilningi og nakin er 
manneskjan berskjölduð. Kyn-
hegðun fólks er flókið samspil 
ótal þátta; ósjálfráð hegðun og 
skilyrt af ýmsu, vakin af frum-
hvöt og nátengd því innsta sem 
býr í hverri manneskju, kannski 
sjálfu fjöregginu. Sjálf kyn-
hvötin spyr ekki um rétt og 
rangt, siðlegt og ósiðlegt, fallegt 
eða ljótt. En hún er aldrei einráð 
þegar við tökum ákvarðanir um 
hegðun okkar og gerðir. Hún 
hefur sitt að segja, og örugglega 
meira en við gerum okkur grein 
fyrir, en svo koma önnur sjónar-
mið og alveg jafn djúprætt: virð-

ing fyrir öðrum, 
sómakennd, 
umhyggja, félags-
legur þrýstingur 
og samfélagsleg 
viðhorf um hvað 
sé ásættanlegt. 
Okkur finnst sem 
félagsleg viðmið 
hafi breyst mikið í 
aldanna rás – en í 
raun og veru hefur 
mönnunum alltaf 
fundist það rangt 
þegar einhver 
þröngvar annarri 

manneskju til samræðis sem 
kærir sig ekki um það, hvort 
sem sú nauðung er vakin af 
efnahag, bágum aðstæðum eða 
líkamlegri vald beitingu.

Hópur kvenna hefur nú skorið 
upp herör gegn vændi og kennir 
sig við stóru systur. Þær birtust 
þarna allt í einu í kuflum í Iðnó 
–w þetta var óvænt og ögrandi 
og einhvern veginn óþægilegt. 
Hópurinn setti að sögn inn 
auglýsingar á stefnumótasíður 
og uppskar ótal tilboð frá alls 
konar körlum sem gáfu síma-
númer og netföng sem þær hafa 
nú afhent lögreglunni, enda hafi 
þar verið um vændistilboð og 
beiðnir að ræða til stúlkna sem 
þessir karlar töldu allt niður í 
fimmtán ára gamlar. Þegar kyn-
hvötin fær að leika lausum hala 
getur hún vissulega leitt okkur 
í alls konar ógöngur en sá sem 
ætlar sér að komast yfir fimm-
tán eða sextán ára vændiskonu 
er vissulega kominn á einhvern 
enn annan stað en þann sem 
hægt er að kenna við ógöngur. 
Hann er sneyddur dómgreind, 
hefur enga sómakennd, er ein-
hvers konar siðvillingur og 
hefur mjög rangsnúið viðhorf 
til kvenna, ætli hann sér að 
hagnýta sér fíkn og fákænsku 
stúlkubarna til að svala fýsnum 
sínum.

Það er full ástæða til að skjóta 
slíkum vændismönnum skelk í 
bringu.

Afgreiðslutímar á verkstæðum

Virka daga    8.00–18.00 
Laugardaga    9.00–13:00 
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AF NETINU

Sic semper tyrannis (jæja, ekki alveg)
Dauðdagar fallinna harðstjóra eru einatt sóðalegir – þegar loks allir snúa 
baki við þeim. Því miður er ekki oft að haldin eru settleg réttarhöld yfir þeim.

Gaddafi var dreginn særður út úr röri þar sem hann var í felum og skotinn 
eins og hundur.

Ceausescu var settur fyrir skyndidómstól og skotinn ásamt konu sinni, 
ófreskjunni Elenu. Þau mótmæltu ákaft.

Saddam fékk að vísu sitt réttarhald – en svo var hann hengdur.
blog.eyjan.is/silfuregils
Egill Helgason

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Vændismenn

Ágætu Jóhanna, Steingrímur og Guðbjartur.
Undanfarnar vikur og mánuði hef ég 

fyrir hönd Bandalags háskólamanna (BHM) 
ítrekað reynt að ná fundi ykkar vegna málefnis 
sem brennur á félagsmönnum BHM.

Um er að ræða rétt þess hluta launafólks sem 
var í fæðingarorlofi mánuðina mars og/eða 
apríl á þessu ári og hefur ekki fengið greidda 
samnings bundna eingreiðslu upp á fimmtíu þús-
und krónur.

Formleg, skrifleg ósk um fund var send til 
ykkar hinn 1. september síðastliðinn og enn er 
beðið svars við því bréfi. Ítrekaðar fyrir spurnir 
í síma og tölvupósti hafa og verið árangurs-
lausar.

Umrædd eingreiðsla er umsamin kjarabót 
í nýgerðum samningum, en í allt er um tvær 
eingreiðslur að ræða. Sú seinni mun koma til 
greiðslu undir lok samnings og upphæð hennar 
er 38 þúsund krónur.

Félagsmenn BHM í ríkisþjónustu voru án 
kjarasamnings í 26 mánuði, frá apríl 2009 til 
júní 2011.  Stéttarfélögin innan BHM lögðu 
fram kröfur um tafabætur vegna þess tímabils 
en slíkum umleitunum var alfarið neitað af 
hálfu samninganefndar ykkar. Við könnumst 
því alls ekki við að neinn hluti nýgerðs kjara-
samnings sé hugsaður sem uppbót fyrir samn-
ingslausan tíma.

Að vanda, þrátt fyrir ítrekaðar óskir okkar 
bandalags um sértækar launaleiðréttingar til 
handa háskólamenntuðum, báru allar um samdar 
launabreytingar mjög keim af síðustu kjara-
samningum Alþýðusambands Íslands við Sam-
tök atvinnulífsins. Okkur hefur skilist að það 
hafi verið ykkar ósk, ágætu ráðherrar, að allir 
samningar skyldu vera sem líkastir. Niðurstaða 
okkar samninga varð því eins og kunnugt er 
samhljóða samningum ASÍ að miklu leyti og 
birtist hluti þeirrar einsleitni í fyrrnefndri 50 
þúsund króna eingreiðslu, en hún hefur í okkar 
tilfelli enga skírskotun til samningslauss tíma.

BHM sættir sig ekki við að þeir félagsmenn 
sem voru í fæðingarorlofi tiltekna tvo mánuði 
af þeim 26 sem samningsleysi þeirra varaði séu 
meðhöndlaðir öðruvísi en aðrir. Við höfum gert 
og ítrekum nú þá kröfu að þetta fólk njóti allra 
þeirra kjarabóta sem samningar kveða á um.

Almennt þykir okkur nóg um skerðingar á 
kjörum nýbakaðra foreldra um þessar mundir. 
Hámarksgreiðsla í fæðingarorlofi var lækkuð 
þrívegis árin 2008 og 2009, um 180 þúsund 

krónur alls og er nú 300 þúsund krónur. Eins 
og fram kemur í lítt kynntri skýrslu velferðar-
ráðherra um fæðingar- og foreldraorlof sem 
lögð var fram á síðasta löggjafarþingi hefur sú 
ráðstöfun þegar haft áhrif á samvistir foreldra 
við nýfædd börn sín, sérlega hafa feður neitað 
sér um þær eftir þessar breytingar.

Fæðingarorlofssjóður sparaði á þessu ári 
rúman milljarð króna umfram áætlanir, þannig 
að ekki verður annað sagt en að ungar barna-
fjölskyldur hafi lagt sitt af mörkum til að rétta 
af ríkisreksturinn. Þó minnir mig að þessi 
hópur hafi átt að njóta sérstakrar verndar í 
niður skurðinum.

Nýbakaðir foreldrar hafa ekki allir setið 
við sama borð hvað téðar 50 þúsund krónur 
áhrærir.  Eingreiðslan náði nefnilega ekki 
bara til þeirra sem falla undir kjarasamninga 
á vinnumarkaði, heldur líka til lífeyrisþega og 
atvinnuleitenda.

Fólk sem var í fæðingarorlofi frá launaðri 
vinnu í mars og apríl sl. fékk ekki eingreiðslu, 
né heldur nýbakaðir foreldrar sem áður höfðu 
verið í virkri atvinnuleit og þegið greiðslur frá 
Vinnumálastofnun. Báðir þessir hópar þáðu 
orlofsgreiðslur frá Fæðingarorlofssjóði.

Þriðji hópurinn, öryrkjar á lífeyri frá 
Trygginga stofnun sem á tilgreindu tímabili 
þáðu fæðingarstyrk frá ríkissjóði fengu hins 
vegar 50 þúsund króna eingreiðslu. Skilyrðið 
fyrir henni mun hafa verið að hafa þegið eina 
krónu eða meira í lífeyri á tímabilinu mars, 
apríl eða maí 2011.  

Hluti nýbakaðra foreldra fékk því þá 50 
þúsund króna eingreiðslu sem samið var um 
á vinnumarkaði, að vísu bara sá hópur sem 
stendur utan hans.

Þess má og geta að eingreiðslan umrædda 
var á vinnumarkaði greidd í réttu hlutfalli 
við annað hvort starfshlutfall eða réttindi hjá 
Vinnumálastofnun, en sambærileg skerðing var 
ekki viðhöfð gagnvart lífeyrisþegum.

Mér reiknast svo til að miðað við fjölda 
fæddra barna árið 2011 sé hægt að áætla gróf-
lega að um 2.500 manns hafi verið í fæðingar-
orlofi síðla vors í ár. 50 þúsund króna ein-
greiðsla til þess hóps myndi kosta 125 milljónir 
eða þar um bil. Frá þeirri upphæð getur ríkis-
sjóður dregið skatthlutann, enda hafa laun 
almennt þá tilhneigingu að skila sér að hluta til 
aftur til ríkisins.

Væri ekki rakið að leiðrétta þau mistök að 
hafa skilið nýbakaða foreldra á vinnu markaði 
(annað hvort í starfi eða atvinnuleit) eftir 
óbætta hjá garði?  

Kostnaðurinn við það yrði aldrei nema brot af 
því sem þetta fólk hefur þegar sparað ríkinu á 
formi minna álags á Fæðingarorlofssjóð.

Ég ítreka að lokum þá ósk okkar hjá BHM að 
fá að hitta ykkur og ræða þetta mál.

Opið bréf til ráðherra 
Kjaramál

Guðlaug 
Kristjánsdóttir
formaður BHM

Báðir aðilar eru 
sviptir einhverju 
mikils  verðu – ein-
hverri mennsku, 
eigin lega mann-
réttindum...
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Merkisatburðir 
1648 Þrjátíu ára stríðinu lýkur með undirritun friðarsamninga í 

Münster í Vestfalíu. Samningarnir fela meðal annars í sér 
viðurkenningu á sjálfstæði Sviss.

1944 Ein mesta björgun við Íslandsstrendur, þegar 198 manns 
er bjargað af kanadíska tundurspillinum Skeena, sem ferst 
við Viðey. Með skipinu farast um fimmtán manns.

1945 Sameinuðu þjóðirnar verða til sem alþjóðasamtök.
1964 Norður-Ródesía fær sjálfstæði frá Bretlandi og verður 

Sambía.
1975 Kvennafrídagurinn: Íslenskar konur leggja niður vinnu til 

þess að sýna fram á mikilvægi kvenna í atvinnulífinu.
1975 Sjónvarpsútsendingar í lit hefjast hjá Ríkisútvarpinu.
1987 Tvö af virtustu tónlistarblöðum í Bretlandi hafa Sykur-

molana á forsíðunni og stuðlar það að því að plata þeirra 
selst í milljón eintökum.

„Hernaðarlist og valda-
klækir“? Er stjórnmála-
menning samtímans tamari 
körlum en konum? nefnist 
málþing sem haldið verður 
í Hátíðasal Aðalbyggingar 
Háskóla Íslands í hádeginu 
í dag. Á málþinginu verður 
rætt hvort ríkjandi stjórn-
málamenning sé tamari 
körlum en konum. Spurt 
verður hvort stjórnmála-
menningin hafi breyst með 
aukinni þátttöku kvenna. 
Ef ekki, hvað þarf þá til 
að stjórnmálamenningin 
svari gagnrýni Rannsókna-
nefndarinnar með aukinni 
fagmennsku, málefnalegri 
rökræðum og breiðari sam-
stöðu?

Stutt inngangserindi 
flytja Bergljót Þrastardóttir, 
MA-nemi í opinberri stjórn-

sýslu, og Kristín Ástgeirs-
dót t i r,  fra mkvæmda-
stýra Jafnréttisstofu, 
Þær munu síðan rökræða 
efnið við stjórnmálamenn-
ina Guðmund Steingríms-
son alþingis mann, Óttarr 
Proppé borgarfulltrúa, Þór-
unni Sveinbjarnardóttur, 
fyrrverandi þingkonu, og 
Unni Brá Konráðsdóttur 
þingkonu. Fundarstjóri er 
Þorgerður Einarsdóttir, pró-
fessor í kynjafræðum.

Fyrir málþinginu standa 
stjórnmálafræðideild HÍ 
og MARK, Miðstöð marg-
breytileika- og kynjarann-
sókna í tilefni af 100 ára 
afmæli Háskóla Íslands og 
15 ára afmæli námsbrautar 
í kynjafræði. Þingið hefst 
klukkan 12 og lýkur klukk-
an 13.30.

Hernaðarlist og valdaklækir í Háskólanum

FRAMKVÆMDASTÝRA JAFNRÉTTISSTOFU Kristín Ástgeirsdóttir er önnur 
tveggja sem flytja inngangserindi á málþinginu í Háskólanum í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ný tilskipun sem nasistar gáfu út í Þýskalandi 
hinn 24. október 1939 skyldaði alla gyðinga 
eldri en sex ára til að bera gula Davíðsstjörnu 
utan klæða til aðgreiningar frá aríum. Síðar var 
bætt inn í tilskipunina að stjarnan skyldi merkt 
„Jude“ með svörtu letri. Tilskipunin var birt í 
dagblaðinu Leslauer Bote daginn eftir og tók 
gildi þegar í stað þótt frestur væri gefinn til 1. 
desember til að framfylgja henni.

Tilskipunin gilti einnig á hernumdum 
svæðum Þjóðverja og var sögð hafa meðbyr 
í Póllandi, þar sem gyðingahatur væri algengt 
meðal almennings. Þar var fresturinn til að 
framfylgja skipuninni sums staðar styttur og 
þeir gyðingar sem sáust án stjörnunnar í Kraká 
eftir 18. nóvember 1939 voru handsamaðir en 
í Varsjá var fresturinn hins vegar lengdur til 12. 
desember.

ÞETTA GERÐIST  24. OKTÓBER 1939

Gyðingar skulu bera Davíðsstjörnu

Mér finnst þetta alveg frábært fram-
tak hjá Hreppamönnum,“ segir Ágúst 
Ólafsson barítónsöngvari, sem syngur 
nokkur af sönglögum Liszt við undir-
leik Miklós Dalmay á tónleikum Karla-
kórs Hreppamanna undir stjórn Edit 
Molnár í Salnum annað kvöld klukk-
an 20. Tónleikaröð Karlakórs Hreppa-
manna í tilefni 200 ára afmælis Franz 
Liszt hófst reyndar á Flúðum á laugar-
daginn, á afmælisdegi ungverska 
snillingsins, og auk tónleikanna í Saln-
um verða tónleikar í Ráðhúsinu í Þor-
lákshöfn í dag klukkan 15 og í Selfoss-
kirkju á miðvikudagskvöld klukkan 
20. 

Ágúst mun einnig syngja á tón-
leikunum í Selfosskirkju. Hann hefur 
ekki unnið með kórnum áður en segir 
æfingaferlið hafa verið mjög skemmti-
legt. „Þessi lög eru náttúrulega 
samin af einum mesta píanósnillingi 

allra tíma og hlut-
ur Miklós er mjög 
stór í flutningnum. 
Hann er píanóleik-
ari í fremstu röð 
og það hefur verið 
mjög gaman að 
vinna með honum 
í æfingaferlinu.“ 
Meðal laganna sem 
Ágúst syngur eru 
lög Liszt við þrjár 

sonnettur eftir ítalska skáldið Petr-
arca, lög sem ekki heyrast oft. „Þetta 
eru stór lög, mjög rómantísk ástar-
ljóð. Að mínu áliti hefur Liszt þarna 
fundið akkúrat rétta efniviðinn til að 
vinna með og þessi ljóð draga fram það 
besta í Liszt sem sönglagaskáldi. Hann 
er ekki mjög þekktur fyrir sönglögin 
en engu að síður er hann mjög mikil-
vægur hlekkur í þróuninni. Ég hef ekki 

sungið mikið eftir hann, en hef í þessu 
ferli áttað mig á því hversu mikil áhrif 
hann hafði á þá ljóðasöngvahöfunda 
sem á eftir komu eins og til dæmis 
Hugo Wolf. Þess vegna finnst mér líka 
þetta framtak Hreppamanna svo mik-
ils virði. Liszt er tónskáld sem ekki er 
það mikið flutt í dag og þessi dagskrá 
er alveg stórglæsileg,“ segir Ágúst.

Stjórnandi Karlakórs Hreppa-
manna, Edit Molnár, átti frumkvæð-
ið að tónleikaröðinni og auk kórsins, 
Ágústs og Miklós Dalmay píanóleik-
ara, kemur Unglingakór Selfosskirkju 
fram á tónleikunum. Þótt tónlistin sé 
í öndvegi er dagskráin líka í máli og 
myndum þar sem stiklað er á ævi-
atriðum tónskáldsins. Arndís Björk 
Ásgeirsdóttir, dagskrárgerðarmaður 
á RÚV, sér um að segja þá sögu, auk 
þess að vera kynnir á tónleikunum.
 fridrikab@frettabladid.is

FRANZ LISZT 200 ÁRA:  KARLAKÓR HREPPAMANNA MEÐ TÓNLEIKARÖÐ

Einn mesti píanósnillingur 
allra tíma heiðraður 

ÁGÚST ÓLAFSSON 
BARITÓNSÖNGVARI

MINNAST LISZT Karlakór Hreppamanna stendur fyrir tónleikaröð í tilefni af 200 ára afmæli tónskáldsins Franz Liszt.

Tónlistarhópurinn Jaðarber 
endurvekur mörg af eftir-
minnilegustu verkum sem 
kennd voru við tónlistar-
hópinn Musica Nova á 
ókeypis tónleikum sem 
haldnir verða á Kjarvals-
stöðum miðvikudaginn 26. 
október klukkan 20.

Á tónleikunum verða 
endur speglaðar þær hrær-
ingar sem áttu sér stað á 
7. áratug síðustu aldar á 
Íslandi, en þá gerðist ýmis-
legt á afar skömmum tíma. 
Fyrstu hreyfingarnar í rað-
tækni, raftónlist, óákveðni 

og gjörningabrellum litu 
dagsins ljós nánast samtím-
is á Íslandi.

Fjölmargir tónlistarmenn 
komu að Musica Nova, en á 
tónleikunum verður sjón-
um beint að verkum eftir 
Magnús Blöndal Jóhanns-
son, Atla Heimi Sveinsson, 
Leif Þórarinsson og verk-
inu Víxl eftir Þorkel Sigur-
björnsson. Auk þess verða 
flutt verk eftir Nam June 
Paik og Yoko Ono.

Tónleikarnir eru sam-
starfsverkefni Jaðarbers og 
Listasafns Reykjavíkur.    -  fsb

Musica Nova 
endurvakin

MUSICA NOVA Jaðarber endurvekur tónlist Musica Nova og flytur 
meðal annars verk eftir Atla Heimi Sveinsson. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KEVIN KLINE leikari er 64 ára í dag.

„Ég er illa haldinn bæði af sektarkennd gyðingsins og skömm Írans 
og það er heilmikil vinna að gera sér grein fyrir hvort er hvort.“

Í sal Listasafns Ísafjarðar 
í Gamla sjúkrahúsinu má 
nú sjá sýningu um Krist-
ínu Jónsdóttur lækni, 
sem starfaði á Ísafirði á 
árunum 1919-1931 ásamt 
manni sínum Vilmundi 
Jónssyni. Kristín var 
fyrsta konan til að stunda 
nám við Háskóla Íslands 
og útskrifaðist þaðan sem 
læknir árið 1917.

Í salnum má einnig sjá 
gamlar ljósmyndir frá Ísafirði sem voru hluti af sýn-
ingunni Ísland í eina öld sem var sýnd í Gamla sjúkra-
húsinu árið 2000.   - fsb

Sýning um 
Kristínu lækni 

FYRSTI KVENLÆKNIRINN Í 
SAFNAHÚSINU Á Ísafirði stendur 
yfir sýning um Kristínu Jóns-
dóttur lækni.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 

Muffin Pouffe  er fyrsta verk ítalska hönnuðarins 
Matteo Bianchi sem hann kynnti á hönnunarsýn-

ingunni TENT í London á dögunum. Kollurinn, sem 
er handgerður, er eftirmynd dýrindis bollaköku. Undir 
pullunni er geymslupláss.

Taulitun er sniðug leið til að flikka upp á upplituð föt segir textílhönnuðurinn Kristína Berman.

Þegar rétta 
litinn vantar

Þ
að er hægt að lita öll náttúruleg efni eins og 
bómull, silki og ull en einnig nælon og viskós, 
sem eru hálfnáttúruleg,“ útskýrir Kristína 
Berman, búninga- og textílhönnuður. 

Hún segir einfalt að flikka upp á flíkur sem farnar 
séu að dofna í lit en einnig að lita efni og garn sem eigi 
að nota í handverk. Þá sé gaman að lita efni í jóladúka 
og fleira fyrir heimilið.

2

1 l

2 l

3 l

Verð frá 

52.522 

Glæsilegar rennibrautir 
fyrir gler eða timburhurðir. 
 
Útvegum lausnir fyrir 
skrifstofur og heimili.   
Glerskilrúm, glerveggja-
kerfi, felliveggjakerfi, 
glersturtuskilrúm og hert 
eða samlímt gler eftir 
máli. 
 
Ennfremur ýmsar gerðir 
af festingum fyrir gler 
 
 

Járn & Gler hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is 

TILBOÐSDAGAR
Gerið gæða- og verðsamanburð

Listh

12 mánaða vaxtalausar greiðslur

20% 
AFSLÁTTUR

Lök, hlífðardýnur, sængurver 
og valdar vörur.

, dýnur, á tilboði, 
80 og 90 cm með botni og fótum, 
áður á 69.900, nú aðeins 59.900.

10.000 kr. vörukaup 
fylgja öllum 

heilsurúmum. 
(Gildir ekki með öðrum tilboðum)

ÚRVAL STILLANLEGRA 
HEILSURÚMA

 

2x90x200
Nú aðeins 399.900 með okkar bestu 

IQ-CARE heilsudýnum



„Margir sem eru að vinna búta-
saum eða prjóna finna oft ekki 
akkúrat litinn sem vantar. Þá er 
sniðugt að geta litað sjálfur,“ bætir 
hún við og segir lítið mál að koma 
sér upp litunaraðstöðu í þvotta-
húsinu heima. Sjálf litar Kristína 
á vinnustofu sinni í Skipholti 29 
og kennir þar einnig námskeið í 
taulitun. 

„Ég kenni meðal annars aðferðir 
sem nýta litinn til hins ýtrasta 

og betur en leiðbeiningar utan á 
pakkningum sýna, þegar verið er 
að lita föt. Svo fer ég yfir aðferðir 
til að ná fram jöfnum lit í efni, 
hvernig á að flekkja og stjórna 
hvar flekkirnir verða og hvernig 
binda má upp munstur.“

Nánar má forvitnast um verk 
Krístínu og taulitunarnámskeiðin 
á Facebook-síðunni KRBerman 
og skrá sig með því að senda 
henni tölvupóst.  heida@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

Yndislegar
dúnsængur

og koddar úr 
100% hvítum 

gæsadún

Ryðfríir neysluvatnshitarar, hitöld (element), 
hitastillar, hitastýringar, rafhitarar til húshitunar 
og flest annað til rafhitunar.

Við hjá Rafhitun erum sérfræðingar í öllu sem við 
kemur rafhitun. Við bjóðum einungis úrvals tæki 
sem hafa sannað sig með áralangri reynslu.

íslensk
framleiðsla

í 20 ár

Rafhitarar fyrir heita potta

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

Heklað utan um krukkur heitir námskeið á vegum A4 
sem verður haldið 17. nóvemeber næstkomandi. Þátttakend-
ur koma með eigin krukku en fá garn og heklunál á staðnum. 
Heklað munstur utan um krukkurnar og úr verður dýrindis 
kertalugt fyrir myrkustu mánuði ársins. Sjá www.a4.is.

Frá því um miðjan júní hefur 
grasflötin aftan við bílastæði 
IKEA verið opin fyrir húsbíla og 
hægt að leigja sér þar pláss yfir 
sólarhringinn. Húsbílafólk hefur 
talsvert nýtt sér aðstöðuna og um 
síðustu helgi tóku eigendur 22 hús-
bíla sig saman og dvöldu yfir nótt 
við IKEA, komu á föstudagskvöldi 
og fóru á laugardagshádegi.

„Jú, við vorum 22 bílar í sam-
floti sem gistum við IKEA um 
síðustu helgi, en þá var aðalfund-
ur hjá Félagi húsbílaeiganda. 
Við komum á föstudagskvöldi 
og vorum fram undir hádegi á 
laugar dag en fundurinn sjálfur 
hófst þá – þannig að þetta var 
svona undanfari hans,“ segir 
Soffía G. Ólafsdóttir, formaður 
Félags húsbílaeigenda. „Ég veit að 
fólk utan af landi hefur talsvert 

nýtt sér þessa aðstöðu þegar það 
hefur komið í bæinn og eins hefur 
fólk að sunnan sem býr í bænum 
farið þarna að kvöldi til og byrjað 
daginn í IKEA áður en það heldur 
kannski í ferðalag daginn eftir.“ 

Húsbílarnir komu víða að, 
sumir frá nálægum stöðum svo 
sem Reykjavík, Kópavogi, Mos-
fellsbæ og Hafnarfirði en aðrir 
frá Garði, Reykjanesbæ, Grinda-
vík, Vogum, Selfossi, Borg í 
Grímsnesi og Akranesi. Tals-
vert rok og rigning var á föstu-
deginum en Soffía segir að það 
hafi ekki komið að sök. 

„Hjón í hópnum buðu okkur 
upp á heita kjötsúpu sem hlýjaði 
okkur og það var mikil stemning. 
Um morguninn fórum við síðan 
í morgunmat í IKEA. Svo væri 
hægt að fara í hádegismat þess 

vegna en við nýttum okkur það 
nú ekki. Salernisaðstaða er ekki 
við flötina en fólk getur nýtt sér 
salernið í versluninni meðan hún 
er opin. Í góðu veðri hefði verið 
hægt að fá sér góðan göngutúr að 
vötnunum sem eru þarna ofar og 
það er fallegt þarna í hrauninu, 
það bíður betri tíma með vorinu,“ 
segir Soffía, en á laugardeginum 
fluttu félagarnir sig á tjaldstæðið 
á Víðistaðatúninu í Hafnarfirði.

Soffía segir meðlimum í Félagi 
húsbílaeigenda fara fjölgandi 
með hverju ári en núna eru skráð 
tæplega 700 húsbílanúmer og 
meðlimirnir eru í kringum 1.400 
manns. Félagið stendur fyrir 
nokkrum ferðum yfir sumartím-
ann og ferðafundur er haldinn í 
mars þar sem ferðir sumarsins 
eru kynntar. juliam@frettabladid.is

Gist við húsgagnaverslun
Félag húsbílaeigenda hélt haustfund sinn á laugardag en kvöldið áður fjölmenntu félagar á grasflöt við 
bílaplan IKEA, elduðu þar kjötsúpu, gistu um nóttina og borðuðu síðan morgunmat í versluninni.

Góð stemning var meðal þeirra í Félagi húsbílaeigenda sem gistu við IKEA um síðustu helgi. Bílarnir sem voru yfir nótt voru 22 
talsins, en aðalfundur félagsins var á laugardeginum í Hafnarfirði.
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Fasteignasalan Torg hefur til sölu parhús við 
Lómasali í Kópavogi.

H úsið er rúmir 240 fm að stærð á tveimur 
hæðum. Gengið er inn á efri hæðina beint af 
götu. Þar er forstofa, gestasalerni, eldhús, 

borðstofa og stofa.
Gengið er inn í bílskúrinn að utanverðu og frá for-

stofunni.
Gengið er niður á neðri hæðina um steyptan vold-

ugan stiga með stálhandrið. Á neðri hæð er sjónvarps-
hol, salerni, þvottahús, hjónaherbergi og tvö barna-
herbergi.

Eldhúsið er opið að hluta yfir í alrými hæðarinn-
ar. Steingráar flísar eru á gólfi fyrir innan eyjuna og 
gegnheilt eikarparkett fyrir framan hana sem flæðir 
yfir í stofu og borðstofu. Innréttingar eru úr fallegri 
liggjandi eik með miklu skápaplássi og hvítri granít-
borðplötu. Útgengi er frá eldhúsinu út á svalir sem 
liggja í vinkil fram fyrir stofuna, hringstigi er af svöl-
unum niður á pallinn.

Borðstofa er opin yfir í stofuna. Borðstofan er stór 
og rúmar vel stórt borðstofuborð. Stofan blasir við 
þegar komið er inn í eignina frá forstofu og er opið 
að hluta yfir í hana bæði frá eldhúsi og borðstofu. 
Glæsilegt útsýni er frá stofunni yfir Kópavog, niður 
Hnoðraholt, yfir í Garðabæ og út á sjó. Útgengi er á 
svalir með glæsilegu útsýni út frá stofunni.

Baðherbergið á neðri hæð er flísalagt í hólf og 
gólf með ljósdrapplituðum flísum. Bæði er stór hlað-
in sturta og baðkar á baðherberginu. Innréttingin er 
sérsmíðuð úr eik. Salernið er upphengt og vatnskass-
inn innbyggður.

Þvottahúsið er við hlið baðherbergisins og er út-
gengt úr því út á pallinn. Mjög góð innrétting er í 
rýminu með bæði efri og neðri skápum. 

Hjónaherbergið er mjög rúmgott með gegnheilu 
eikarparketti á gólfi. Fataherbergi er inni af hjóna-
herberginu með góðri innréttingu og rennihurð.

Glæsilegt parhús

Glæsilegur garður með pöllum umlykur húsið.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Ásbraut 9 - 200 Kópavogur
103,4 m2, 3-4ra herbergja íbúð á 1. hæð, ásamt 
24,2 m2 bílskúr við Ásbraut 9 í Kópavogi. Tvö 
svefnherbergi(þrjú á teikningu). Eignin er laus til 
afhendingar. V. 23,9 m. 10115 

Tröllakór 4-10, íbúð 105 - 203 Kópavogi

 Álftamýri - 108 Reykjavík
72,3 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við 
Álftamýri 52 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu-
hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og 
stofu. Í kjallara er 4,4 m2 sérgeymsla. Eignin er 
laus til afhendingar strax. V. 16,9 m. 10116

Skerjabraut 9 - 170 Seltjarnanesi
Mjög falleg og mikið 
endurgerð 2-3ja herbergja, 
50,3 m2 risíbúð við 
Skerjabraut 9 á Seltjarnarnesi. 
Góð staðsetning og fallegt 
útsýni. Áhvílandi eru ca. 
9,9 milljónir í láni frá 
Íbúðalánasjóði með 4,9% 
vöxtum. Eignin er laus til 
afhendingar strax.
V. 16,9 m. 10057

Falleg 110,3 m2, 4ra herbergja 
íbúð með sér inngangi á 
1. hæð við Tröllakór 6-10 í 
Kópavogi. Íbúðin skiptist í 
forstofu, þrjú svefnherbergi, 
þvottahús, baðherbergi, 
eldhús, stofu og borðstofu. 
Eigninni fylgir 8,9 m2 
séreymsla í kjallara.
Eignin er laus til 
afhendingar strax. 
V. 24,0 m. 10112 

Viðjugerði 8 - 108 Reykjavík
Mjög fallegt 290 m2 einbýlishús á 2 hæðum, með 
innb. bílskúr. Neðri hæð: forstofa, hol, 2 rúmgóð 
svefnh.(þrjú á teikningu), salerni, þvottahús og 
geymsla. 20 m2 fullbúinn bílskúr. Efri hæð: 3 
herb., hjónah. með baðh., baðh., eldhús, stofa og 
borðstofa. Glæsilegar innr. og gólfefni. Fallegur 
garður í sv. með timburverönd með heitum potti. 
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 69,9 m. Mosabrúnir 6 - 801 Selfoss

Fallegt fullbúið 97,2 m2 sumarhús 
við Mosabrúnir 6 í landi Úthlíðar 
í Bláskógarbyggð. Húsið sem er 
afar vel innréttað er með góðri 
verönd. Bústaðurinn er laus til 
afhendingar strax og eru lyklar 
á Fasteignasölu Mosfellsbæjar. 
V. 19,5 m. 10124

Kaplaskjólsvegur - 107 Reykjavík
Falleg 61,2 m2, 2ja. herbergja íbúð á 1. hæð við 
Kaplaskjólsvegi 29 í Reykjavík. Íbúðin skiptist 
í forstofuhol, svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofu og borðstofu.Íbúðinni fylgir 3,0 
m2 sérgeymsla í kjallara. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 18,5 m. 10117

Stórikriki 46 - 270 Mosfellsbær
219,3 m2 raðhús á tveimur 
hæðum, í byggingu, við 
Stórakrika 46 í Mosfellsbæ. 
Vel skipulagt samtals 219,3 
fm raðhús á tveimur hæðum 
í byggingu í Mosfellsbænum.  
Íbúðarhlutinn er 192,3 fm 
og bílskúr 27 fm. Húsið sem 
er um það bil fokhelt og lóð 
grófjöfnuð selst í núverandi 
ástandi.  Þak er ófrágengið 
og hurðir og gler ekki full 
frágengið. V. 25,5 m

Reykjaflöt - 270 Mosfellsdalur
184,1 m2 einbýlishús ásamt 24,5
m2 heilsárshúsi á 6.763 m2 eignarlóð 
við Reykjaflöt í Mosfellsdalnum.
Einbýlishúsið skiptist í þrjú svefn-
herbergi, hjónaherbergi með sér 
baðherbergi, góða stofu, eldhús með 
borðstofu, baðherbergi m/baðkari, 
þvottahúsi og stórri forstofu.  
Heilsárshúsið skiptist í eldhúskrók, 
stofu, baðherbergi m/sturtu og 
milliloft. V. 47,5 m. 10118 

Hrafnshöfði - 270 Mosfellsbær
Mjög falleg 184,0 m2 endaraðhús 
með rúmgóðum bílskúr við 
Hrafnshöfða 1 í Mosfellsbæ. Vel 
skipulagt og fallegt endaraðhús, 4 
svefnherbergi, stór stofa, stórt eldhús, 
baðherbergi m/kari, þvottahús og 
rúmgóður bílskúr. 
Milliloft er yfir hluta hússins sem 
nýtist sem sjónvarpsstofa og 
vinnuherbergi. 
V. 44,9 m. 10119 

Tröllateigur 32 - 270 Mosfellsbær
Glæsilegt 220,2 m2 raðhús á tveimur 
hæðum við Tröllateig í Mosfellsbæ. 
Um er að ræða vel skipulagt og 
fallegt 188,1 m2 raðhús ásamt 32,1 
m2 flísalögðum bílskúr. Fallegar 

innréttingar og 
gólfefni. Góð 
eign miðsvæðis 
í Mosfellsbæ. 
V. 49,9 m. 
10089

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

OPIÐ
 H

ÚS

Heimir & Kolla vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Fasteignakóngurinn auglý-
sir

Þægilega há

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir 
fasteignasalar með áratuga reynslu í 
faginu sem eru tilbúinir að vinna fyrir 
þig með vönduð vinnubrögð að leiðar-
ljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.is

Sími 530 Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Á Heimili fasteignasölu starfa 
öflugir fasteignasalar með áratuga 
reynslu í faginu sem eru tilbúinir 
að vinna fyrir þig með vönduð 
vinnubrögð að leiðarljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.isSími 530 6500

ÞINN hagur
er okkar

metnaður.



Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.isFasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

Vantar 3ja herb. íbúð í 
Salahverfi Kópavogi. 

Höfum kaupanda af sérbýli 
í 101 eða 107. 

Höfum kaupanda af 2ja og 
3ja herb. íbúð í lyftuhúsi 
mið-svæðis í Rvk. 

Vantar 3ja til 4ra herb íbúð 
í Fossvogi.

OPIÐ
 HÚS

þriðjudag kl. 18-18.30



Glæsilegt fjölbýlishús.
Einstök staðsetning

Glæsilegar lúxusíbúðir í nýju þriggja hæða lyftuhúsi. 
Íbúðirnar eru afar vandaðar og er mikið lagt í hönnun, 
efnisval, búnað og frágang. Stærðir eru frá 84 fm. upp í 
225 fm. og afhendast þær fullbúnar án gólfefna. Eitt til 
þrjú bílastæði fylgja hverri íbúð. 

Sölumenn Fasteignamarkaðarins sýna.
Sjá nánari skilalýsingu á www.fastmark.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Keilugrandi – 5 herb. íbúð
Mjög góð 114,0 fm íbúð á 4. hæð og í risi.Glæsilegt nýstandsett baðherbergi.  Samliggjandi 
bjartar stofur. Fallegt eldhús með góðri eldunaraðstöðu. Stórt opið rými/sjónvarshol og 
vinnuaðstaða  í risi.  3 herbergi (möguleiki á 4 ). Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Gróin 
lóð og góð aðstaða fyrir börn. Verð 33,7 millj.

Kirkjutorg.
Fallegt 139,3 fm einbýlishús í hjarta 
miðborgarinnar. Húsið er friðað í 
B-flokki (ytra byrði) og hefur allt  verið 
endurgert í upprunalegri mynd á 
síðustu 10-15 árum í samvinnu við 
Árbæjarsafnið . Húsið er kjallari, tvær 
hæðir og ris og skiptist m.a. í opið 
eldhús, 2 stofur og 4 herb. Svalir í suður 
sem snúa að Tjörninni. Hellulögð lóð. 

SÉRBÝLI

3JA HERB.

Glæsilegt 202,5 fm. einbýlishús á einni hæð  á þessum eftirsótta stað.  Eignin er innréttuð 
á vandaðan og smekklegan hátt. Samliggjandi bjartar stofur, sjónvarpshol,  og 4 rúmgóð 
herbergi. Nýtt gler í öllu húsinu og nýjar útihurðar og bílskúrshurð. Ræktuð lóð með miklum 
veröndum, skjólveggjum og heitum potti. Verð 69,9 millj.

2JA HERB.

Hvassaleiti – 4ra herb. 
m. bílskúr
4ra herb. 96,1 fm. íbúð á 4. hæð auk 
sér geymslu í kjallara og 20,0 fm. 
bílskúr. Fallegar ljósar innréttingar í 
eldhúsi. Björt og rúmgóð stofa með 
fallegu útsýni til suðurs. 3 herbergi. 
Fataherbergi innaf hjónaherbergi. 
Verð 25,9 millj.

4ra til 5 herb

Fallegt 219,0 fm. einbýlishús með innb. bílskúr á þessum eftirsótta stað í Garðabæ. Eignin 
er með vönduðum innréttingum, mikilli lofthæð og innbyggðri lýsingu í loftum. Glæsilegt 
eldhús með eyju, rúmgóðar stofur, sjónvarpsrými/vinnuaðstaða, 3 svefnherbergi og 2 baðeh. 
Útgengt úr stofum í garðskála með heitum potti. Gólfhiti að hluta. Verð 69,0 millj. 

Fallegt um 173,3 fm einbýlishús á einni hæð að meðt. 38,3 fm. bílskúr í grónu hverfi í 
Garðabænum. Aukin lofthæð í stofu og útsýni til sjávar. Sólskáli með arni. 3 herbergi (4 á 
teikn.). Ræktuð lóð með hellulagðri verönd og heitum potti.  Gróðurhús á lóð. 
Verð 42,9 millj.

Aratún  – Garðabæ

Ögurás-Garðabæ
Glæsilegt 129,1 fm parhús að 
meðtöldum 26,2 fm bílskúr. Lofthæð 
í húsinu er að jafnaði um 3 metrar. 
Húsið er allt hið vandaðasta að innan 
hvað varðar efnisval í innréttingum 
og gólfefni.  Lýsing og raflagnir eru í 
algjörum sérflokki. Að utan er húsið 
klætt  með viðhaldsfríu áli og standandi 
eikarklæðningu, viðhaldsfrírri. Húsið 
stendur efst í hverfinu með stórkostlegu 
útsýni yfir sjóinn og fjallahringinn og 
gefur villt náttúran húsi og umhverfi 
fallegt yfirbragð.

62,4 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Stofa og borðstofa með útgengi í garð sem er 
hellulagður að hluta. Opið eldhús og rúmgott svefnherbergi. Sér bílastæði. Stutt í skóla og 
leikskóla.  VERÐ 17,9 milllj. 

Hátún 6B – Góð 3ja herb.íbúð –laus til afhendingar strax.

Sæviðarsund- laus strax
86,2 fm. 3ja – 4ra herb. íbúð auk 32,4 
fm. bílskúr á þessum eftirsótta stað 
með aukaherbergi/geymslu í kjallara 
sem hefur aðgang að snyrtingu.  Eignin 
er að mestu upprunaleg og þarfnast 
viðhalds. Laus til afhendingar strax. 
Verð 24,4 millj.

Hverfi sgata.
Rúmgóð og vel skipulögð 99,6 
fm. íbúð á 4. hæð að meðt. 
geymslu í góðu steinhúsi. Rúmgott 
hol/forstofa, björt og rúmgóð stofa 
og 2 herbergi. Raflagnir og tafla 
eru nýleg.  Sameiginlegar svalir út 
af stigagangi og þaksvalir á 5. hæð. 
Verð 22,5 millj.

Nýbýlavegur –
Kópavogi. 
2ja herb. íbúð með sérinngangi 
ásamt íbúðarherbergi og sér geymslu 
á jarðhæð. 20,9 fm. bílskúr. Birt 
stærð 98,3 fm. Góðar svalir til suðurs. 
Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Nýlegt 
parket á gólfum.
Verð 22,9 millj

Tjarnargata -  4ra herb. efri hæð.

Selvað – 4ra – 5 herb. íbúð.
Falleg og vönduð 4ra – 5 herb. 123,8 fm. íbúð  
á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi auk sér stæðis í 
bílageymslu. Íbúðin er innréttuð  á vandaðan 
hátt. Stór eyja og vönduð tæki í eldhúsi. Stór 
og björt stofa  með útgangi á stórar svalir til 
suðurs. 3 herbergi auk vinnuherbergis.
Verð 32,9 millj.

EINBÝLISHÚS TIL LEIGU
Í LAUGARDALNUM

Stórglæsilegt u.þ.b. 350 fm. mikið endurnýjað 
einbýlishús til leigu

 á frábærum útsýnisstað í Laugardalnum. 
Eignin getur verið laus fl jótlega og getur leigst 

með öllum húsgögnum.  
Tilvalið fyrir sendiráð. Leigutími 1-2 ár.

Nánari uppl. veitir
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali

Sólvallagata.
Fallegt og vel skipulagt  227,1 fm. 
einbýlishús á þremur hæðum á 
frábærum stað í Vesturbænum auk 34,8 
fm. bílskúrs.  Samliggjandi stórar stofur 
með fallegum rennihurðum á milli. 
Stórt hol með vinnuaðstöðu.  4 herb.  
Fallegur viðarstigi milli hæða. Mögulegt 
að nýta hluta kjallara sem sér íbúð. 
Afgirt skjólgóð baklóð með veröndum 
og heitum potti. Verð 79,0 millj.

Fálkagata
Falleg og vel skipulögð 99,6 fm 
á 3. hæð auk íbúðarherbergis í 
risi með aðgengi að snyrtingu. 
Nýlegar innréttingar í eldhúsi. 
Björt stofa með útsýni til sjávar 
og að Reykjanesi. 3 herbergi. 
Skjólgóðar svalir til suðurs. Húsið 
er nýviðgert og málað að utan. 
Verð 27,9 millj.

Túnbrekka-Kópavogi. 
Laus strax
Góð 86,6 fm. íbúð á neðri hæð 
auk 20 fm. bílskúrs með útsýni yfir 
Fossvogsdalinn. Íbúðin skiptist í forstofu 
sem er nýtt að hluta sem sjónvarpsherb., 
stofu, borðstofu, eldhús, 2 herb. á 
svefngangi og baðherb. Þvottaherb. 
innan íbúðar. Vestursvalir. Garður með 
skjólsælum  sólpalli.Verð 21,9 millj.

Glæsileg 100,3 fm. efri hæð í fallegu fjórbýli auk 15,7 fm. bílskúrs.  Eldhús með nýlegum 
innréttingum. Bjartar og rúmgóðar stofur. 2 góð herbergi.  Stigapallur með svölum útaf til 
austurs. Í kjallara er nýlega endurnýjað þvottaherbergi. Verð 41,9 millj.

Fagrahæð – Garðabæ

Melhæð-Garðabæ

Rauðalækur  7 – sérinngangur og sér bílastæði á lóð.

Opið hús í dag, 
mánudag, frá kl. 
17.30 – 18.00 
Góð 84,9 fm. íbúð á jarðhæð í 
litlu fjölbýli. Nýlega endurnýjað 
baðherbergi. Björt stofa með 
útgengi á lóð.  Tvö rúmgóð 
herbergi. Þvottaherbergi/
geymsla innan íbúðar. Upphi-
tað bílaplan.  Verð 24,5 millj.
Verið velkomin.

Suðurhvammur- 
Hafnarfi rði
Falleg 69,4 fm. íbúð á jarðhæð 
í Hvömmunum. Sér garður og 
hellulögð verönd. Íbúðin skiptist 
í forstofu, rúmgott svefnherbergi, 
eldhús, stofu/borðstofu og 
baðherbergi.  Eignin er vel staðsett í 
göngufæri við skóla og alla þjónustu. 
Verð 17,3 millj.

Opið hús í dag, mánudag, 
frá kl. 17.30 – 18.00 
Góð 100 fm. íbúð á 3. hæð 
auk 6,0 fm sér geymslu  í 
þessu eftirsótta fjölbýli 
miðsvæðis í Reykjavík. 
Þvottaherbergi innan 
íbúðar. Svalir til austurs út 
af stofu. Opið eldhús með 
góðum borðkrók. Sameign 
góð.  
Verð 26,0 millj.
Verið velkomin.
Sölumaður verður á 
staðnum.

Marteinslaug- 5 herb.
Falleg og vel skipulögð 137,4 fm 5 
herb. íbúð á jarðhæð að meðt. sér 
geymslu og stæði í bílskýli. Íbúðin er 
innréttuð á vandaðan og smekklegan 
hátt. Lagt fyrir síma/tölvu og sjónvarpi 
í öll svefnherbergi. Glæsilegur um 35 
fm sólpallur með lýsingu. Stutt í græn 
svæði, skóla og  leikskóla. 
Verð 35,9 millj. 

Langamýri- Garðabæ. Sérinngangur.

2000 FM 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI 

ÓSKAST
Erum með fjársterkan kaupanda að 
2000 fermetra skrifstofuhúsnæði 

miðsvæðis í Reykjavík.
Óska staðsetning er frá Borgartúni og 
vestur á Granda og helst þarf að vera 

um heila húseign að ræða.

Hrólfsskálamelur – Seltjarnarnesi

OPIÐ
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Eldri borgarar

Seilugrandi 15 - fallegt hús
Mjög fallegt og velviðhaldið 207,3 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum við Seilugranda 
í Vesturbænum. Húsið er mjög vel staðsett 
en það stendur í botnlanga ásamt nokkrum 
einbýlishúsum. Örstutt er í skóla, leikskóla, 
verslanir og þjónustu. V. 69,5 m. 7126 

Til sölu húsið Sólfell sem stendur á einstökum stað við smábátahöfnina í Reykjavík. Húsið er 
endurbyggt af Minjavernd hf á stórglæsilegan og vandaðan hátt. Húsið hefur verið leigt undir 
veitingarrekstur. Um er að ræða mjög spennandi fjárfestingarkost, nýtt hús á ómetanlegum 
stað með góðum leigutekjum. Húsið Sólfell var upphaflega byggt um 1921 en flutt á lóðina 
að Ægisgarð 2 þar sem það var endurbyggt frá grunni auk þess sem nýrri viðbyggingu var 
bætt við húsið.  V. 144,0 m. 7057 

Ægisgarður - Sólfell - einstakur fjárfestingarkostur

Vogatunga - raðhús með bílskúr
Vogatunga raðhús með bílskúr fyrir 60 ára 
og eldri. Húsið er skráð 122,7 fm. Mjög gott 
útsýni. Sérinngangur. Stór stofa og borðstofa, 
parket, eitt herbergi, yfirbyggðar svalir. Mjög 
góð staðsetning.  V. 28,9 m. 7134

Einstök 142,5 fm þakíbúð á tveimur hæðum í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu við 
Skúlagötuna í Reykjavík. Íbúðin er með óhindruðu útsýni bæði til sjávar og yfir borgina. Tvennar 
svalir. Stæði í bílageymslu. V. 61,0 m. 7184 

Skúlagata - einstök íbúð

Einbýli

Þorragata 5 - vönduð íbúð á efstu hæð
Falleg og vönduð 130,8 fm íbúð á 5. hæð og 
efstuhæð í eftirsóttu húsi við Þorragötu, ásamt 
19 fm innbyggðum bílskúr, samtals 149,8 fm. 
Íbúðin er laus fljótlega. Um er að ræða íbúð 
fyrir eldri borgara. Íbúðinni fylgir hlutdeild 
í mikilli sameign og í einstaklingsíbúð. 
Húsvörður er í húsinu. Innangengt er í 
þjónustumiðstöð á vegum Reykjavíkurborgar.  
V. 49,0 m. 7069 

 Seinakur 5 - til afhendingar strax

                         

Sörlaskjól 34 - mikið endurnýjað

Glæsilegt mikið endurnýjuð og einstaklega vel staðsett einbýlishús með aukaíbúð í kjallara 
samtals er húsið 278,4 fm og þar af er nýlegur vandaður bílskúr 28,8 fm. Frábær staðsetning í 
vesturbænum. Mjög góður garður er með húsinu. Stórt hellulagt upphitað bílaplan. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:15 - 18:00 V. 75,0 m. 7100

Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Stórglæsileg og vel hönnuð 3ja herbergja 107 fm íbúð 2. hæð á frábærum stað á 
Arnarneshæðinni. Í íbúðinni eru stór og björt rými. Svefnherbergi eru með góðu skápaplássi. 
Húsið er aðeins tveggja hæða en þó með lyftu. Undir því er vel hönnuð og lokuð bílageymsla. 
Glæsilegt útsýni. V. 31,5 m. 7179 

4ra herbergja 110,3 fm íbúð 
á 1.hæð í vönduðu álklæddu 
húsi á fínum stað í Kórahverfi, 
sérinngangur. Mjög góðar 
innréttingar. Sérþvottahús. 
Þrjú svefnherbergi. Suðursvalir. 
Gengið beint inn frá bílaplani. 
Laus strax. V. 24,0 m. 7148 

Tröllakór 6-10 - 4ra herbergja íbúð 

Grundarland 1 - neðst í Fossvogi
Fallegt og velhannað 225,4 fm einbýlishús 
á einni hæð ásamt bílskúr neðst í 
Fossvoginum. Húsið er teiknað af Helga 
Hjálmarssyni arkitekt. Lóðin snýr til suðurs 
með grasflöt, trjá og blómgróðri og skjólgóðri 
timburverönd. V. 79,9 m. 6853 

Dverghamrar - einbýli á einni hæð
Einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr á rólegum og skjólsömum stað við 
Dverghamra í Reykjavík. Hellulagt plan er 
við bílskúr. Baðherbergið er nýtt. Skipulag 
mjög gott. Húsið er skráð 171 fm. Skipulag er 
sérstaklega gott. V. 43,9 m. 7140 

Gullsmári - með bílskúr - laus strax. 
Falleg vel skipulögð 61,6 fm 2ja herbergja 
íbúð á 6.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt bílskúr 
sem er 28,8 fm að stærð. Húsið hefur verið 
mjög vinsælt hjá eldri borgurum þar sem mikil 
þjónusta er í húsinu. Yfirbyggðar svalir með 
miklu útsýni. Íbúðin er laus strax.
V. 22,9 m. 7144

Markarflöt 45 - vel skipulagt einbýli
Fallegt og vel skipulagt 186 fm einbýli á einni 
hæð með 49 fm innbyggðum bílskúr og að 
auki er 38 fm sólstofa.  Samtals eru þetta 224 
fm. Hluti af bílskúr (29 fm) hefur verið tekinn 
undir sauna, geymslu og gestasnyrtingu. 
V. 57,9 m. 6851 

Íbúðirnar eru 
einstaklega 
glæsilegar og 
mikið í þær lagt. Á það jafnt við um hönnun, efnisval, búnað og frágang. Staðsetningin er einstök 
og stutt er í allt það besta sem Seltjarnarnes hefur upp á að bjóða. Íbúðastærðir eru frá 84 fm og 
upp í 225 fm og ættu því allir að finna sér hentuga íbúðarstærð. Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
án gólfefna. Eitt til þrjú stæði í bílageymslu fylgja hverri íbúð. Sölumenn Eignamiðlunar sýna 
íbúðirnar eftir óskum. Ítarlega skilalýsingu fá finna á eignamidlun.is   6973

 Hrólfsskálamelur - Draumastaður á Seltjarnarnesi
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Fallegt einbýlishús 
á tveimur hæðum á 
mjög góðum stað. 
Húsið er 290 fm að 
stærð með bílskúrnum. 
Talsvert endurnýjað 
hús. 5-6 svefnherbergi. 
Endurnýjað eldhús. 
Parket og flísar. Góð 
afgirt timburverönd til 
suðurs. Mjög eigulegt 
hús. Laust strax, lyklar á 
skrifstofu. 
V. 69,9 m. 6622 

Viðjugerði 8 - fallegt hús

Virðuleg eign, sem 
er 250 fm auk 24 
fm bílskúrs. Hæðin 
skiptist m.a í tvær saml 
suðurstofur m svölum 
útaf, bókaherbergi, stórt 
hol, tvö svefnherbergi, 
bað og o.fl.  Rishæðin 
er nú innréttuð sem 2-3 
ja herb. íbúð (100 fm). 
Yfir rishæð er svo gott 
geymsluris. Bílskúr. Húsið 
er teiknað af Halldóri H 
Jónssyni arkitekt.
V. 74,9 m. 6891

 Reynimelur - glæsileg eign Efri hæð og rishæð



Flókagata 61 - efri hæð
Falleg og vel staðsett 115,9 fm efri hæð í 
virðulegu hús við Flókagötuna í Reykjavík. 
Íbúðin hefur verið talsvert endurnýjuð og 
hefur húsið fengið gott viðhald. 
V. 37,5 m. 7080

 4ra-6 herbergja

Hæðir

Parhús

 Atvinnuhúsnæði

Nýbýlavegur - gott útsýni
Sérhæð við Nýbýlaveg með sérstaklega góðu 
útsýni. Íbúðin er á 2. hæð með sérinngang. 
Íbúðin er skráð 133,7 fm og bílskúr 25,5 fm, 
samtals 159,2 fm. Allt að 5 svefnherbergi. 
V. 32,2 m. 7143 

Bólstaðarhlíð 10 - rúmgóð neðri sérhæð
Falleg og vel skipulögð 185,7 fm neðri 
sérhæð við Bólstaðarhlíð í Reykjavík, ásamt 
40 fm bílskúr, samtals 225,7 fm. Íbúðin hefur 
nánast öll verið endurnýjuð að innan, auk 
þess sem skipt hefur verið um járn á þaki og 
húsið ný málað að utan.  Allar raflagnir eru 
einnig endurnýjaðar.  V. 53,0 m. 7101 

Skipholt - rúmgóð efri hæð með bílskúr 
Vönduð einstaklega vel staðsett efri hæð í 
fallegu bakhúsi við Skipholt ásamt bílskúr. 
Íbúðin er skráð 144,9 fm og bílskúrinn er 
32,0 fm. Endurnýjað hús og þak. 3 stór 
svefnherb. Tvær stofur. Nýleg gólfefni að 
mestu. Sérinngangur. Sérþvottahús. Frábær 
staðsetning. Góðar svalir með fallegu útsýni. 
V. 39,8 m. 6157 

Vesturberg - laus
Vesturberg 74 er 4ra herbergja 98,7fm íbúð á 
3.hæð í enda í góðu vel staðsettu fjölbýli sem 
klætt er að utan að hluta. 3 svefnherbergi. 
Endurnýjað eldhús og flísalagt endurnýjað 
baðherbergi. Stutt í skóla. Íbúðin er laus og 
lyklar á skrifstofu.  V. 17,9 m. 7160

 Ásbraut - Endaíbúð með bílskúr
Ásbraut 9 er 103,4 fm 4ra herbergja íbúð á 
2.hæð í enda í góðu viðgerðu fjölbýli ásamt 
bílskúr sem er 24,2 fm. Góðar innréttingar, 
rúmgóð stofa með suðursvölum. Flísalagt 
baðherb. Parket og flísar á gólfum. Í dag 
eru tvö svefnherbergi í íbúðinni en teiknuð 
þrjú. Mjög gott skipulag. Laus strax, lyklar á 
skrifstofu. V. 23,9 m. 7150

Eyjabakki
Góð 4ra herbergja 95,7 fm íbúð á 2.hæð í góðu 
og vel staðsettu fjölbýli við Eyjabakka. Nýleg 
drenlögn og nýlega gegnumtekin lóð með 
góðum leiktækjum og miklum hellulögðum 
stígum. Húsið er nýlega viðgert og klætt að 
hluta. V. 19,5 m. 7139 

 3ja herbergja

Hvassaleiti 17 - vel staðsett
Vel staðsett 258 fm raðhús með ca. 20 
fm innb. bílskúr Reykjavík. Tvennar svalir 
til vesturs. Húsið er á pöllum og þarfnast 
endurnýjunar í takt við nýja tíma að utan og 
innan. V. 39,0 m. 7153 

Kaplahraun
351 fm atvinnuhúsnæði að mestu á einni 
hæð á ágætum stað í bakhúsi við Kaplahraun 
í Hafnarfirði. Malarborið bílaplan. Stór 
vinnslusalur, skrifstofa, salerni og geymsla 
ásamt kaffistofu.  V. 28,1 m. 6912 

Háaleitisbraut - raðhús á einni hæð. 
Fallegt talsvert endurnýjað og einstaklega 
vel skipulagt 190,4 fm raðhús á einni hæð 
með bílskúr. 4 svefnherbergi, Baðherbergi 
og gestasnyrting. Stór afgirt timburverönd til 
suðurs og góður garður. Endurnýjað baðherb, 
gólfefni, innihurðir að mestu og fl. Skipti 
möguleg á 4ra herb. íbúð í hverfinu.  
V. 47,8 m. 7136 

Laxatunga - nýtt fokhelt hús
Um er að ræða 2ja hæða 268,8 fm raðhús 
í byggingu. Húsið er í fokheldu ástandi að 
innan. Að utan er húsið nást fullfrágengið fyrir 
utan málningu. Gluggar eru ál/plastgluggar. 
Þak virðist vera frágengið. Lóð er ófrágengin. 
V. 26,5 m. 6829 

Grenilundur - með tvöföldum bílskúr
Glæsilegt, samtals 215 fm einlyft einbýlishús  
með sólstofu og tvöföldum bílskúr.  Húsið 
stendur innst inn í botnlanga og er aðkoma 
mjög skemmtileg. Fallegt útsýni.  Húsið hefur 
mikið verið endurnýjað. V. 56,9 m. 7112 

Skólagerði - fallegt parhús m.bílskúr. 
160 fm parhús m. bílskúr. Mjög góður 
staður rétt við grunnskóla . Húsið er á 
tveimur hæðum,2-4 svefnherbergi, tvö 
baðherbergi, stór afgirt timburverönd til 
suðurs. Suðursvalir af efri hæð. Góður bílskúr 
og garðskáli á baklóð. Hellulagt upphitað 
bílaplan.  V. 35,9 m. 7168 

Langagerði - falleg eign
Um er að ræða 375.9 fm hús á tveimur 
hæðum við Langagerði í Reykjavík, þar af 37.4 
fm bílskúr.  Stór og skjólgóð timburverönd til 
suðurs.  Auka íbúð er á neðri hæð 55.1 fm að 
stærð og því er þetta tvíbýlishús.  Auka íbúðin 
er einnig til sölu ef óskað er eftir. 
V. 69,5 m. 7154 

Raðhús

 Fornubúðir - við höfnina í Hafnarfirði

Vandað 6.240 fm atvinnuhúsnæði sem er sem 
býður upp á fjölbreytta notkun.  Húsið var nýtt sem 
birgðastöð fyrir SÍF.  Húsið stendur á 14.858 fm lóð 
sem er frábærum stað á hafnarsvæðinu í Hafnarfirði. 
Lofthæð allt að 12.7 m. Mjög gott athafnasvæði er við 
húsið og er hluti þess afgirt og með læstu hliði. Lóðin 
er malbikuð. Í vesturenda hússins eru milliloft og er 
húsið þrjár hæðir í þeim enda.  V. 550,0 m. 7157 

2ja herbergja

Breiðvangur - stór og rúmgóð
Breiðvangur 24 er 5-6 herbergja endaíbúð á 
3.hæð til hægri í góðu fjölbýli ásamt bílskúr. 
Fallegt eldhús, endurnýjað baðherbergi, 
parket, stofa og borðstofa. Fjögur svefnherb. 
Góð sameign. Laus strax, lyklar á skrifstofu.  
V. 25,9 m. 7108 

Kórsalir - 170 fm mjög gott verð.
169,8 fm íbúð á tveimur hæðum í nýlegu 
fallegu lyftuhúsi. Sérinngangur.3 svefnherb. 
stofur, eldhús og tvö fullbúin baðherbergi. Laus 
strax, lyklar á skrifstofu.  V. 28,9 m. 7045 

Álftamýri - 3ja herbergja íbúð. 
72,3 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu 
ágætlega staðsettu fjölbýli í Austurbænum. 
Húsið er að sjá í góðu standi. Suðursvalir. 
Íbúðin er mjög vel skipulögð en er með 
eldri innréttingu í eldhúsi og skápum. Tvö 
svefnherbergi. Rúmgóð stofa. Mjög góð 
sameign. Laus strax. V. 16,9 m. 7152 

Ásakór - ný íbúð
Glæsileg og mjög vel hönnuð 3ja herbergja 
103,6 fm útsýnisíbúð í lyftuhúsi. Íbúðin er til 
afhendingar strax með gólfefnum. Í húsinu sem 
er 6 hæða eru 32 íbúðir í tveimur stigahúsum.  
V. 23,4 m. 5276 

Eyrarholt - vel skipulögð
Rúmgóð og snyrtileg 5 herbergja 117,8 fm 
íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli. Fallegt útsýni 
til vesturs og norðurs. Íbúðin er laus strax og 
eru lyklar á Eignamiðlun. V. 19,9 m. 6816 

 Sólvallagata - mikið standsett
Glæsileg og mikið standsett 3ja herbergja 
67,5 fm risíbúð með góðum suðursvölum í 
4-býlishúsi við Sólvallagötu. Íbúðin í  tvær 
stofur, herbergi, eldhús, baðherbergi, geymsla 
og gangur. Sameiginlegt þvottahús er í kjallara. 
V. 23,9 m. 681

 Funahöfði - miklir möguleikar

Gott verslunar- og 
lagerrými sem er samtals 
241,5 fm að stærð auk 
sameignar. Góðir nýtingar 
möguleikar. Um er að 
ræða tvo eignarhluta sem 
hafa verið sameinaðir 
í eitt rými og selst 
í einu lagi. Tvennar 
innkeyrsludyr. 
V. 24,5 m. 7141 

 Bíldshöfði - gott húsnæði

Vel staðsett og eftirsótt 
223,1 fm iðnaðarhúsnæði 
efst við Bíldshöfðann. 
Húsnæðið er með einni 
stórri innkeyrsludyrum en 
hægt er að hafa þær þrjár. 
Lofthæð er góð eða 3,8 
metrar. Auðvelt væri að 
skipta húsnæðinu upp í 
þrjár sjálfstæðar einingar. 
Góð aðkoma og bílaplan 
malbikað. 
V. 29,9 m. 7079 

Melabraut - gott iðnaðarbil
Gott 196 fm iðnaðarbil við Melabraut í 
Hafnarfirði. Um er að ræða tvö bil sem hægt 
er að nýta í sem ein heild eða tvær einingar. 
Góð aðkoma er að húsinu og er það laust 
til afhendingar strax. Inngangur og stór 
innkeyrsluhurð með hvoru bili. V. 21,9 m. 7086

Súðarvogur
Gott 240 fm iðnaðarhúsnæði á tveimur 
hæðum við Súðarvog. Aðkoma að ofanverðu. 
Neðri hæðin skiptist í stóran sal með 
innkeyrsluhurð, málað gólf og snyrtingu með 
flísum á gólfi og veggjum. Hægt er að hafa stiga
á milli hæða. V. 29,0 m. 7123 

Hvaleyrarbraut - HF. Gott verð. 
Um er að ræða atvinnuhúsnæði samtals 117,8 
fm sem er staðsett rétt við höfnina í Hafnarfirði.
Gólfflötur er 80,9 fm og síðan er milliloft. Húsið
er að sjá í ágætu standi.  Laust strax, lyklar á 
skrifstofu.  V. 8,9 m. 6929 

Ánanaust - vönduð 2ja herbergja 
Ánanaust 15, íbúð 0207 er 2ja herbergja 
78 fm  íbúð á 2.hæð í endurnýjuðu 
fjölbýlishúsi með lyftu á mjög góðum 
útsýnisstað í vesturbæ Reykjavíkur. Parket, 
flísar, sérþvottahús. Hvítlakkaðar innréttingar. 
Glæsilegt útsýni út á flóann. Laus strax, lyklar 
á skrifstofu sölumenn sýna.  V. 18,9 m. 7158 

Árkvörn - með bílskúr
Falleg og björt 2ja herbergja 74,4 fm íbúð í 
nýlegu fjölbýli á eftirsóttum stað á Ártúnsholti. 
Íbúðinni fylgir 17,8 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í 
fremri forstofu (sameiginlega fyrir tvær íbúðir) 
og hol, eldhús, herbergi, baðherbergi og stofu. 
V. 17,2 m. 7156 

Þúfubarð - 2ja-3ja efri hæð.
Þúfubarð 15 er 70,4 fm 2ja -3ja herbergja 
íbúð á 2.hæð til hægri í góðu ágætlega 
staðsettu húsi í Hafnarfirði. Sérþvottahús. 
2 herb. (eitt á teikningu) Suðursvalir. Gott 
skápapláss. Laus strax og lyklar á skrifstofu.  
V. 14,9 m. 7149 

Álfkonuhvarf - falleg
2ja herbergja nýleg og glæsileg 69,4 fm íbúð á 
2. hæð með 6,7 fm sérgeymslu. Góðar suður-
svalir eru út af stofu með glæsileglegu útsýni 
m.a. Elliðavatn, Bláfjöll o.fl.  V. 19 m. 6862 

Hverafold - sérgarður
Vel staðsett 56 fm 2ja herbergja íbúð á jarð-
hæð með sér garði í Grafarvogi. Húsið hefur 
nýlega verið viðgert og málað. V. 15,9 m. 6961 

Glæsilegt fullbúið 97,2 fm sumarhús við 
Mosabrúnir 6 í landi Úthlíðar í Bláskógarbyggð. 
Húsið sem er afar vel innréttað er með góðri 
verönd þar sem gert ráð fyrir heitum potti. 
Gólfhiti og allt það sem góður bústaður á að 
hafa. 4.990 fm leigulóð til 30 ára. Bústaðurinn er 
til afhendingar strax og eru lyklar á Eignamiðlun. 
V. 19,5 m. 7110 

Sumarhúsalóð - Hafnarskógur
Sumarbústaðalóð í Hafnarskógi við 
Borgarnes. Lóðin er eignarland og er 
400 fm að stærð. GLÆSILEGT ÚTSÝNI. 
Landið er kjarri vaxið, góð aðkoma og 
vegur kominn um hverfið. Rafmagn og 
kalt vatn er við lóðarmörk. 
V. 0,5 m. 7185 

 Bíldshöfði - verslunareining

Mjög gott og einstaklega 
vel staðsett 202,3 fm 
verslunarhúsnæði efst 
Bíldshöfðann. Mikið 
auglýsingagildi og 
góð staðsetning. Góð 
bílastæði. V. 33,9 m. 7096 

 Sumarhús og jarðir

Mosabrúnir - Úthlíð



Vesturberg 27 – 111 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 24.okt kl. 17:30-18:00 
  ***Skoða skipti á minni eign***Einbýli með 
bílskúr og 2ja herbergja íbúð í kjallara. Á 
efri hæð eru fjögur svefnherbergi. Óhindrað 
útsýni yfir borgina og göngufæri inn í 
Elliðarárdal. Stutt í alla þjónustu.  Uppl. 
Dórothea, gsm: 898-3326

Verð:  44,9m
Herbergi: 5+2  Stærð:  232,7 fm

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Tungusel 3 – 109 Rvk

OPIÐ HÚS mánudag 24.okt.kl. 18:30-19:00 
 Rúmgóð 3ja herberjga íbúð á 1.hæð með 
verönd og afmörkuðum garði í suður. Bað-
herbergi og eldhús tekið  í gegn. Þvottahús 
, þurrkherbergi, hjóla-og vagnageymsla í 
sameign ásamt sérgeymslu. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

Strikið 2 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud. 24.okt. kl.17:30-18:00
Um er að ræða tvær fallegar 3ja herbergja 
íbúðir með sérmerktu stæði í bílageymslu. 
Annars vegar 101,7fm og hins vegar 104 fm 
að stærð. Eikarinnréttingar, AEG eldhústæki, 
parket og flísar á gólfum. 
Uppl. Sigríður Rut gsm: 699 4610 

Verð  29 m
Herbergi:  3 – Stærð:  101,7 - 104

Hótel og veitingarstaður
Heilsárshús fyrir ferðaþjónustu í Öxnadal 
í Hörgársveit. Gistihús í fullum rekstri, 
veitingasalur tekur 60 manns í sæti + bar. 
Iðnaðareldhús og vínveitingaleyfi. Hagstæð 
yfirtakanleg áhvílandi lán. 
Uppl. Sigurbjörn gsm 867-3707

Verð:  49,0m  
Herbergi:  10  – Stærð: 284,6ferm

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 698 7695
LÁTLAUST AÐ UTAN - GLÆSILEGT AÐ 
INNAN -  algjörlega endurnýjað einbýli. 
Stórar stofur og sólstofa - viðbyggðar fyrir 
10 árum, 2 svernherbergi, bílskúr (61,2 
fm. – innif. í fm.fj.). Gróinn garður með 
sólpöllum sunnan og vestan við húsið. 
Uppl. Jóhanna Kristín, gsm 698-7695

Verð:  46,9m
Herbergi:  4 – Stærð: 196,7 fm.

OPIÐ HÚS mánud 24.okt kl.17:30-18:00
Fallegt, rúmgott og vel skipulagt einbýli á 
tveimur hæðum með tveimur íbúðum m/ 
sérinngangi. Á efri hæð er rúmgóð stofa/
borðstofa og 3 svefnherbergi (voru 4). Á 
neðri hæð er séríbúð m/3 svefnherb. og 
stórri stofu. Tvöfaldur bílskúr. 
Uppl. Jóhanna Kristín, gsm 698-7695

Hringið og bókið skoðun 
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu, 
2 sólskálum og frábæru útsýni. Árin 2006-
2007 voru innréttingar og gólfefni endur-
hönnuð og um innanhúshönnun sá Guðbjörg 
Magnúsdóttir innanhúsarkitekt. Fallegur  og 
gróinn garður með  veröndum og heitum 
potti. Uppl.Hafdís gsm 895-6107

Verð:  69,9m
Herbergi:  7 – Stærð: 329 fm.

Verð:  79 m
Herbergi:  6 – Stærð: 308 fm.

Gistihúsið Engimýri – 601 Ak Hávegur 11 – 200 Kóp Holtsbúð 103 – 201 Gbæ Óttuhæð 8 – 210 Gbæ

Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Halla Unnur 
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM:699 4610

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

KRAFTUR – TRAUST – ÁRANGUR

HRINGDU OG PANTAÐU SKOÐUN Í SÍMA 694-4700 OG/EÐA 898-6106
Fasteignasalan TORG kynnir: nýjar íbúðir í Hrólfsskálamelum 2-8, fjölbýlishús með lyftu. 
Hér er um að ræða einstaka staðsetningu í hjarta Seltjarnarness. Um er að ræða íbúðir 
í stigahúsi nr. 2, 4, 6, og 8 og eru þær 2ja til 4ra herbergja, frá 85fm upp í um 240fm að 
stærð að auki með stæði/stæðum í bílskýli. Allt glæsilegar íbúðir með miklu útsýni og 
með góðum svölum. Nánari upplýsingar, teikningar 
og bókun skoðunar hjá Sigurði, fasteignasala í síma 
898-6106, netfang: sg@fasttorg.is og/eða Þorsteini, 
sölufulltrúa í síma 694-4700, netfang: steini@fasttorg.is
Hringdu núna við erum við símann!

Hrólfsskálamelur 2-8, 170 Seltjarnarnesi – Nýjar íbúðir

Verð:  16,9m
Herbergi: 3 –  Stærð:  80,9 fm

OPIÐ HÚS

Lómasalir 43 – 201 Kóp

OPIÐ HÚS Mánud. 24.okt kl.18.30-19.00
Stórglæsilegt parhús á frábærri útsýnislóð í 
salahverfinu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar, 
hvítar og eik. Gengið er inn í húsið á efri hæð. 
Í suður er stór timburverönd á pöllum með 
heitum potti. Húsið er á tveimur hæðum og 
er það flokkað sem sex herbergja, fjögur svefnherbergi, 
sjónvarpshol og stofa.  Frábært fjölskylduhús.
Uppl. Þorsteinn gsm: 694-4700

Verð:  64,9m
Herbergi:   6 herb.  – Stærð: 242,7 fm

Hrólfskálamelur 2

Íbúð stærð Stæði

101 84,3 SELD       1
201 198,8 SELD       1
202 145,5 SELD       2
302 145,4 SELD       2

Hrólfskálamelur 4

Íbúð        Stærð                     Stæði

104          102,9                    1
105          115,9      SELD       1
106          107,4                    1
203          120,6      SELD       2
204          225,6                    3
303          116,4      SELD       3
304          239,3                    3

Hrólfsskálamelur 6

Íbúð       Stærð                     Stæði

107          122,6                      1
108          93,7                         1
205         142,6      SELD       2
206        93,9                         1
305        158,0      SELD       2
306         93,6                  1

Hrólfsskálamelur 8

Íbúð        Stærð                     Stæði

109          124,4                     1
110          155,0                     2
207          144,0      SELD       1
208          157,7                     2
307          156,9                     2
308          153,3                     2

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

SELD



Íbúð Herb.  Fm Stæði Verð

101 3ja 104.4     1 25.5

102 3ja 101.7     1 24.9

103 3ja 90.6     1 22.8

104 3ja 91     1 22.9

105 3ja 90.5     1 22.7

106 3ja 90.1     1 22.7

107 3ja 92.4     1 23.2

108 3ja 91.3     1 22.9

109 3ja 90.2     1 22.7

110 5hr 125.3     1 SELD

201 3ja 100     1 25

202 3ja 99.1     1 24.8

203 3ja 90.6     1 22.8

204 3ja 91.8     1 23

205 3ja 95     1 23.8

Íbúð Herb. Fm Stæði Verð 

206 3ja 90.4     1 22.8

207 3ja 90.1     1 22.8

208 2ja 90.1     1 22.8

209 3ja 89.9     1 22.8

210 5hr 125.5     1 29

301 2ja 89  21.5

302 2ja 89.4  21.5

303 3ja 76.7  19.9

304 3ja 76.6  19.9

305 3ja 76.8  SELD

306 3ja 80.3  20.9

307 3ja 80.4  20.9

308 3ja 76.9  19.9

309 3ja 76.8  19.9

310 3ja 109.7  26.9

Um er að ræða 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í nýju fjölbýlishúsi með lyftu. Allar íbúðir er með 
sér inngang af svölum og flestar með stæði í bílastæðahúsi. Góðar svalir til suðurs. Allar 
íbúðirnar eru vel skipulagðar með fallegum innréttingum, baðherbergi flísalögð og þvotta-
herbergi innan hverrar íbúðar, geymsla í sameign. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar án 
gólfefna. Áætlaður afhendingartími er nóv/des 2011.

Bjóðum alla áhugasama velkomna í OPIÐ HÚS mánud. 24.okt frá kl.17:30-18:00 að 
Ferjuvaði 13-15 í Norðlingaholti.

Sölufulltrúar Fasteignasölunnar TORG verða á staðnum með nánari gögn um húsið og hverja 
íbúð fyrir sig.
 
Hlökkum til að sjá ykkur!

KRAFTUR - TRAUST - ÁRANGUR

NÝJAR ÍBÚÐIR
Í NÝJU FJÖLBÝLISHÚSI

Fasteignasalan Torg  -   Garðatorgi  5  -   210 Garðabæ  -   Sími:  520 9595  -   Fax: 520 9599  -   www.fasttorg. is

OPIÐ HÚS 
mánud. 24.okt 

kl.17:30 - 18:00 

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Þorsteinn
Sölufulltrúi

GSM: 694 4700

FRÁBÆR VERÐ!

Ferjuvað13-15 - Norðlingaholti



4. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi

Einstakt útsýni - Tvennar svalir

Stæði í bílageymslu

Norðurbakki 
Glæsileg 107 m² útsýnisíbúð

220 Hafnarfjörður

Verð: 34,0 millj.

Íbúðin er á 3. hæð

Suð-vestursvalir

Kíktu á þessa!

Víkurás
Snyrtileg 2ja herbergja

110 Reykjavík

Verð: 13,9 millj.

68 m2

3ja hæð

Stutt í alla þjónustu 

Iðufell 
Rúmgóð 2ja herbergja

111 Reykjavík

Verð: 11,9 millj.

Endaíbúð

Glæsilegt útsýni

Miðsvæðis

Safamýri 
Mjög góð 4ra herbergja

108 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

4ra herbergja 109 m2

Vesturbærinn

Frábær staðsetning

Álagrandi
Góð og velskipulögð

107 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

3 svefnherbergi 

Góður afgirtur pallur

Innbyggður bílskúr

Vinsælt hverfi

Hljóðalind
Mjög gott 141,2 m² raðhús 

201 Kópavogur

Verð: 40,4 millj.

2ja herbergja íbúð á góðum stað í Seljahverfi. 

Íbúðin er á þriðju og efstu hæð. Frábært útsýni. 

Góð áhvílandi lán.

Teigasel
Góð 2ja herbergja

109 Reykjavík

Verð: 15,6 millj.

Verð: 39,9 millj.

151 m2 auk stæðis í bílageymslu

Yst við Löngulínu í Sjálandi

Vönduð eign á frábærum stað 

Langalína
Glæsileg eign á jarðhæð

210 Garðabær

72,7m2 íbúð á fjórðu hæð. 

Fallegur garður með leiktækjum.

Nýtt gler í húsinu.

Kleppsvegur 136
Góð 4-5 herbergja

104 Reykjavík

Verð: 19,0 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 17:00-17:30

Nánari upplýsingar veiti:

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi  

jorunn@miklaborg.is

sími: 845 8958

Íbúð á jarðhæð við Kleppsveg í litlu fjölbýli.

þrið. 25.október

 

3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. 

Þjónustukjarni eldri borgara í næsta húsi.

Stutt í alla þjónustu.

Furugrund 79
Falleg 3ja herbergja

200 Kópavogur

Verð: 17,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veiti:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

mán. 24.október

569 7000
www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali 

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -



154,7 m2 tveggja hæða einbýlishús. 

Húsið er nánast fullbúið að utan en einangrað 

og plastað að innan. Góð áhvílandi lán.  

Ýmis skipti koma til greina.

Tilboð óskast í eignina

Mjósund
Einbýlishús í hjarta Hafnarfj.

220 Hafnarfjörður

130 m2 4ra herbergja íbúð auk 30 m2 bílskúrs. 

Tvennar svalir suður/norður.

Áhvílandi 23,6 milljónir, 

greiðslub. per mán c.a 114 þús kr.

Vindakór 
Rúmgóð og falleg eign

201 Kópavogur

Verð: 32,5 millj.

72,2 m2

Efsta hæð í lyftuhúsi

Góð áhvílandi lán

Marteinslaug
Mjög góð 2ja herbergja

113 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

4 svefnherbergi

Gott eldhús

Afgirtur garður

Frábær staðsetning

Rauðagerði
Stór sérhæð á jarðhæð

108 Reykjavík

Verð: 34,5 millj.

Frábær staður

Húsið er á tveimur hæðum

Fallegt útsýni

Möguleiki á 4 svefnherbergjum

Góðir sólpallar

Háalind
Mjög vel skipulagt parhús

201 Kópavogur

Verð: 53,9 millj.

Mjög falleg 116 m2

Eftirsótt hús

Nýstandsett bað, 

Frábært útsýni

Espigerði
Útsýnisíbúð

108 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

106 m2 íbúð 30,5 m2 stæði í bílageymslu

Elliðaárdalur í næsta nægrenni

Laus fljótlega

Álakvísl
Falleg 4 herb á 2. hæðum

110 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

Einstakt útsýni.

Vandaðar innréttingar.

3-4 svefnh, tvær stofur.

Tvennar svalir.

Jötunsalir
215 m² Penthouse á einni hæð

201 Kópavogur

Fallegt einbýlishús í Bæjargili

216 m2 

Hornlóð

Laust við samning

Bæjargil 
Glæsilegt einbýlishús

210 Garðabær

Verð: 59,0 millj.

Mjög gott skipulag

Mikið útsýni, stæði í bílageymslu.

Laus flótlega.

Frábær eign.

Glósalir
3ja herb. íbúð í góðu fjölbýli

201 Kópavogur

Verð: 27,9 millj.

2ja herbergja íbúð

94 m2

Stæði í bílageymslu

Góð áhvílandi lán

Laus fljótlega

Rauðavað 11
Falleg og rúmgóð íbúð
með sér inngang og afgirtri verönd  

110 Reykjavík

Verð: 22,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 18:00 - 18:30

Nánari upplýsingar veiti:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

mán. 24.október

92 m2 með sérinngangu og útsýni

Mikið áhvílandi

Arnarsmári 24
Falleg 3ja herbergja 
á efstu hæð

201 Kópavogur

Verð: 23,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veiti:

Óskar R. Harðarson, lögg. fasteignasali

oskar@miklaborg.is

sími: 661 2100

mán. 24.október

Mjög vel um gengin eign

Einstakt útsýni

Stæði í bílageymslu

Bókaðu skoðun

Rjúpnasalir 12
(íbúð 804)

201 Kópavogur

Verð: 25,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:00 - 18:00

Nánari upplýsingar veiti:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi

atli@miklaborg.is

sími: 899 1178

mán. 24.október

Vel skipulögð 3ja herbergja

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



fasteignasala
Skeifan FÖSTLÁG

SÖLUÞÓKNUN

Magnús Hilmarsson
Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Sölumaður / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is magnus@skeifan.is / skeifan.is sigurdur@skeifan.is / skeifan.iseysteinn@skeifan.is / skeifan.is

%Söluþóknun óháð verði íbúðar

Ýmis söluþóknunargjöld
(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður o.fl.)

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur)

Ýmis söluþóknunargjöld   
(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk.

Vsk. (25,5%)   

Samtals

Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR

299.900

0

Fast verð án vsk.

Vsk. (25,5%)

238.964
60.936

350.000 625.000 930.000

237.100

1.167.150

159.37589.250

439.250 784.375

484.475139.350 867.250

30.00025.000

238.964 2,25% 900.000

30.000.00 40.000.00

2,0%

Samtals

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

1,7%

20.000.00

10.000

0 - 60.000.000Söluverð á eign

Sími 568-5556    www.skeifan.is

600.000340.000

Starfandi í yfir 26 ár!

%

mið
(ur)

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

Gunnarsbraut - 3ja herb.
Falleg 3ja herbergja 79 fm íbúð í kjallara í þríbýli á 
þessum góða stað í Norðurmmýrinni. Góðar innréttingar. 
Parket. Sérinngangur. Góð staðsetning. Verð 17,5 millj

FR
U

M

Austurbrún - Stúdíó-íbúð
Falleg stúdíó-íbúð 48 fm íbúð á 7. hæð í lyftublokk á 
þessum vinsæla stað í Austurborginni. Góðar innréttingar. 
Austursvalir. Sérlega glæsilegt útsýni. 
Verð 13,2 millj.

Rauðhamrar
Falleg 4ra herbergja, 112 fm íbúð á 3. hæð í góðu
endurbættu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi. Parket og flísar. 
Stórar suðursvalir. Fallegar innréttingar. Góð eign á
frábærum stað í Grafarvoginum. Verð 24,8 millj.

Kleppsvegur inn við Sund
Mjög falleg 106 fm 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð í 
litlu fjölbýli á þessum vinsæla stað við Sundin. Nýlegt 
eldhús og nýlegt bað. Fallegar innréttingar. Parket. Suð-
vestursvalir. Nýir gluggar og gler. Ný svalahurð. Húsið 
var tekið í gegn og málað árið 2008. Verð 25,8 millj.

Ögurás - Laust strax
Fallegt 143 fm raðhús sem er hæð og ris. Parket og flísar 
á gólfum. Fallegar innréttingar úr kirsuberjaviði. Stór 
timburverönd í vestur með skjólveggjum. Fallegt hús á
góðum stað í Garðabænum. Verð 39,9 millj.

Grænatún – Einbýli
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 286.9 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum, með innbyggðum bílskúr með gryfju.
Stórar og bjartar stofur á efri hæð með arni. Suður svalir 
með heitum potti. Nýtt eldhús. 3 svefnherb. á efri hæð 
(geta verið 4), einnig 2 svefn. á neðri hæð. Falleg lóð.
Verð: 59,8 millj.

Grettisgata – Einbýli
Fallegt 128 fm einbýlishús sem er 2 hæðir og kjallari 
í gamaldags stíl í hjarta borgarinnar. Parket og flísar. 
Ágætar innréttingar. Húsið er bakhús og er með garði, 
þar er lítil verönd. Verð 31,8 millj.

Vesturberg 2ja - Laus strax
Mjög falleg 2ja herbergja 64 fm íbúð á 6. hæð í 
lyftublokk. Nýtt eikarparket. Nýtt eldhús með fallegum 
eikarinnréttingum. Flísalagt bað. Glæsilegt útsýni yfir 
borgina. íbúðin er öll nýgegnumtekin. Íbúðin er laus nú 
þegar. áhv. Húsnæðislán frá íslandsbanka ca 13,5 millj. 
Verð. 15,9 millj.

Aflakór - Parhús - Aukaíbúð
Gérlega glæsilegt nýlegt 261 fm parhús á 2 hæðum á 
fallegum stað í Kópavogi. Gegnheilt hnotuparket. Glæsil. 
innrétt. Stór 40 fm innb. bílskúr með flísal. gólfi. Stór timb-
urverönd í suður með skjólveggjum. Ræktaður garður. 
Útsýni. Á neðri hæð er séríbúð. Auðvelt að breyta og gera 
að einni íbúð. Glæsil. eign á góðum stað. Verð 65,9 millj.

Kögursel – Einbýlishús 
Glæsilegt 175,2  fm einbýli (parhús) sem er hæð og 
ris ásamt 31,3 fm bílskúr. Sérlega fallegar innrétt. og 
parket. Húsið var allt tekið í gegn fyrir 5 árum. Rut 
Káradóttur innanhúsarkitekt hannaði. Arinn á neðri hæð. 
4 svefnh. Suðursvalir út frá efri hæð. Ræktaður garður 
með timburverönd í suður. Húsið er skráð sem parhús 
hjá FMR, tengist eingöngu á bílskúrum.  Verð 58,9 millj.

Hlíðarhjalli – 2ja herb.- bílsk.
Glæsileg 54 fm 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð ásamt 31 
fm bílskúr. Sérlega fallega hönnuð íbúð með ljósum 
innréttingum og flísum á gólfi. Suðvestursvalir. Húsið 
hefur verið tekið í gegn að utan. Áhv. lán frá Arion banka 
kr. 19 millj. Verð 19,9 millj.

NÝ EIG
N

Glitvangur Hfj. – Einbýli með 
aukaíbúð. -  Laufskáli
Einbýlishús á 2 hæðum með sér 3ja herb. íbúð á neðri 
hæð sem auðvelt er að stækka. Húsið er 298 fm ásamt 
44,8 fm tvöf. bílsk. og 35 fm laufskála. Húsið er vel 
staðsett með fallegum innréttingum. Nýtt bað. Á neðri 
hæð er 40 fm herb. sem gefur mikla möguleika. Sérlega 
falleg eign á einstökum stað. Verð 63,9 millj.

NÝ EIG
N

Undraland – Fossvogur 
– Einbýlishús
Fallegt 248 fm einbýlishús á 2 hæðum með góðum 
bílskúr. 5 svefnherbergi. Arinn í stofu. Sérlega fallegur 
ræktaður garður. Frábær staðsetning. Suðvestur svalir út 
frá stofu.  Verð 75 millj.

NÝ EIG
N

Tröllateigur – Mos. – Raðhús
Mjög fallegt nýlegt raðhús á tveimur hæðum 140 fm með 
innb. 26 fm bílskúr. Fallegur náttúrusteinn á gólfum.
3 til 4 svefnherbergi. Fallegar innréttingar. Flott eign. 
Verð 39,5 millj.

NÝ EIG
N

Arnarsmári – Bílskúr - Laus
Sérlega glæsileg 104 fm íbúð á 3. Hæð (efstu) í litlu 
fjölbýli á þessum eftirsótta stað í Kópavoginum ásamt 
28 fm bílskúr. Sérlega fallegar innréttingar. Parket. 
Suðvestursvalir. Sérlega fallegt útsýni. Laus strax. 
Verð 29,9 millj.

NÝ EIG
N

Flyðrugrandi – 2ja herb. 
– Laus fljótt
Mjög falleg og mikið ebdurnýjuð 50 fm 2ja herbergja 
íbúð á 4. Hæð (Gengið inn á 2. hæð) Nýtt eldhús. Nýjir 
tenglar. Stórar suðursvalir með fallegu útsýni. Nýmáluð 
íbúð. Laus fljótt. Áhv. Íbúðalánasjóður kr. 12 millj. 
Verð 16,9 millj.

NÝ EIG
N

Starengi – 3ja herb.
Falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í snyrtilegu
nýlegu 2ja hæða fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket 
og flísar. Gengið úr stofu út á afgirta sérlóð með verönd 
í suður. Sérinngangur. Þvottahús í íbúð. Stutt í alla 
þjónustu. Góð eign fyrir dýravini. Verð 21,0 millj.

Brekkuhvarf – Einbýlishús
Fallegt 174 fm einbýli með 47 fm bílskúr á þessum 
frábæra stað við Elliðavatnið. Fallegar innréttingar. 
Parket. Stór lóð. Byggingareitur hefur ekki verið 
fullnýttur og eru miklir möguleikar á stækkun. Hægt er 
að sækja um hesthús eða gestagús á lóðinni. Góð eign á 
frábærum stað. Stutt í veiði og útivist. Verð 46,9 millj.

Reyrengi - 3ja herbergja 
Góð 81 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Sérinngangur 
af svölum. Dúkar á gólfum. ágætar innréttingar. Sér-
þvottahús. Suðursvalir. Verð 19,9 millj.

Fossaleyni – Atvinnuhúsnæði 
– Laust strax
Vorum að fá til sölu 114 fm atvinnuhúsnæði við Fossa-
leyni með stórum innkeyrsludyrum og 30 fm millilofti 
með skrifstofu, kaffistofu og snyrtingu. 5 til 6 metra 
lofthæð. Laust strax. Verð 14,9 millj.

NÝ EIG
N



Fasteignasala 
snýst ekki bara 
um fasteignir... 
...heldur líka um fólk

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

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

MIKIL SALA – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ. 

Burknavellir 9 - Einb. - Hf.

Opið hús í dag
milli kl. 18-18.30
Eitt glæsilegasta einbýlishúsið á Völlunum, frábær 
staðsetning í jaðri byggðar. húsið er 201 fm með 
bílskúr sem er 34,1 fm. Vandaðar innréttingar og 
gólfefni. smekkleg eign.

Suðurtún 20 - Parhús- 
Álftanes

Opið hús í dag 
milli 17:00 til 17:30
155,6 fm á einni hæð með bílskúr. 26,4 fm. vel 
staðsett, gott aðgengi, forstofa, hol, baðherbergi, 
eldhús, 3 svefnh., stofu, þvottahús og bílskúr. Falleg 
eign, gólfefni eru parket og flisar.

Háaberg - Einbýli- Hf.
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm 
með bílskúr. Vel staðsett á frábærum útsýnisstað í 
Setbergslandi í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, 
gestasnyrtingu, hol, sólstofu, borðstofu, eldhús og 
stofu, bílskúr og herbergi inn af. Á neðri hæð er 
anddyri, gangur, tvö (þrjú) herbergi, hjónaherbergi 
með fataherbergi inn af, baðherbergi, geymsla og 
þvottahús. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Skipti 
möguleg. 

V. 51,9 millj.   V. 38,9 millj. Verðtilboð V.61 millj. 

Dalprýði - Parhús - Gbæ.
Glæsilegt 263 fm. fullbúið parhús á einni hæð m/ 
innb. góðum bílskúr. Sérlega vandað hús með 4 
stórum og góðum svefnherb. Vandaðar innréttingar. 
Glæsileg hönnun. Frábærstaðsetning í þessu vinsæla 
hverfi. 
Allar frekari uppl. veita sölumenn 
Hraunhamar.is

Norðurbakki 5c
Lúxus íbúð - Hf.
Stórglæsileg ca. 140 fm. 3-4ra herbergja íbúð á fjórðu 
hæð í vönduðu nýlegu lyftuhúsi v/ Hafnarbakkann í 
Hafnarfirði. Allar innréttingar sérsmíðaðar úr mahony. 
Granít borðplötur. Vandað parket. Bílskýli. Lyfta. 
Tvímælalaust ein skemmtilegasta íbúðin á bakkanum. 
Frábært útsýni. yfir höfnina og bæinn. Myndir á 
netinu.

Miðvangur - raðhús - Hf.
Nýkomið í einkasölu mjög fallegt tvílyft raðhús 
m/ innb. bílskúr samtals 190 fm. S-garður. Góð 
staðsetning.

Álfaskeið - Hf. Einb. 
Nýkomið sérl. fallegt einbýli á þessum frábæra 
stað miðsvæðis. Húsið er 182 fm. auk bílskúrs 32 
fm. samtals 214 fm. Hús í mjög góðu standi, mikið 
endurnýjað.  góð svefnherb. Frábær staðsetning og 
útsýni í næsta nágrenni við skóla, tjörnina og fl

Verð 68,5 millj. V. 42,9 millj. V. 38,9 millj. V.49,8 millj. 

Heiðarlundur - einb. - Gbæ. 
Nýkomið í einkasölu skemmilegt pallab. einbýli í 
þessu vinsæla hverfi. Húsið er  235 fm. m/ innb.
tvöfödum bílskúr. 5 svefnherb. Gróin garður. 
Áhvílandi hagst. lán 36,7 millj. frá Íbúðarlánasjóði.

Móabarð Hf. - sérhæð
Sérl. falleg hæð í mjög góðu tvíbýli. Hæðin er um 
125 fm. en auk þess fylgir nýstandsett 20 fm. herb. í 
kjallara og ca. 20 fm. geymsla  samtals 165 fm. Hús í 
mjög góðu standi. Bílskúrsréttur. Verð 28 millj. 

Blikaás - Hf. - Lítil 
útborgun.
Nýkomin í einkasölu nýl. glæsileg 120 fm. endaíbúð 
á 2.hæð í klæddu fjölbýli. Sérinng. s- svalir, sér 
þvottaberb. Vandaðar innréttingar, parket. Hagst. lán 
ca. 28 millj. Verð 28,9 millj. Laust strax.

Furuvellir - Hf - Einbýli 
Fallegt einlyft einbýli með innb. bílskúr samtals 214 
fm. Gestasnyrting. Glæsil. eldhús opið inn í stofu. 
Svefnherb. með fataherb. innaf. Glæsl. baðherb. 2 
barnaherb. Parket og flísar. Verönd með heitum potti. 
Skipti á nýlegri 4ra herb. íbúð í Hafnarfirði. Áhv. 
hagstæð lán 34 millj. 

Verðtilboð. V. 28 millj. V. 28,9 millj. Verðtilboð.

Túnhvammur - raðh. - Hf.
Fallegt 214,9 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt 
46,6 fm bílskúr samtals um 261,5 fm vel staðsett í 
Hvammahverfi í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, gott herbergi, 
fjölskyldurými, baðherbergi, snyrtingu, bílskúr og 
geymslu/ herbergi inn af bílskúr. Á efri hæð er gott 
hol, stofa, borðstofa, eldhús, búr, tvö herbergi, baðh. 
og hjónah. með 
fataherbergi inn af. 

Klapparholt - Hf. - 5. 
herbergja
Falleg rúmgóð 133 fm. 4ra til 5 herbergja ENDAÍBÚÐ 
á 2. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi á frábærum útsýnisstað 
ásamt 22,6 fm bílskúr. Parket og flísar á gólfum. 

Drekavellir - fjórbýli - Hf
Mjög góð 155,3 fm. efri hæð ásamt 34 fm. bílskúr 
samtals um 189,3 fm. í góðu fjórbýli vel staðsett á 
Völlum í Hafnarfirði. Eignin skiptist í sér inngang, 
forstofu, gang, sjónvarpshol, tvö herbergi, 
hjónaherbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu 
(herbergi á teikningu ), eldhúsi, þvottahús, geymslu, 
yfirbyggðar svalir og bílskúr. Skipti á eign á einni hæð 
á Völlum kemur til greina.

Norðurbakki 17-19 - 
Hafnafjörður.
Glæsilegar íbúðir í miðbæ Hafnafjarðar. Lúxusíbúððir 
sem skilast fullbúnar án gólfefna. Baðherbergi og 
þvottahús flísalögð.
2ja og 3ja herbergja íbúðir.
Stærð frá 83 fm.-132 fm.
Verðbil er frá 21,1 millj. til 34 millj.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar frá GSK 
spónlagðar í EIK.
Stæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð.
Lyfta.

V. 49,8 millj. V. 29,9 millj. V. 34,9 millj. 

Lindarberg – parhús – Hf. 
Hraunhamar fasteignasala kynnir: Sérlega fallegt 
tvílyft parhús með innbyggðum bílskúr. 
Ræktaður garður, útsýni. Frábær staðsetning innst í 
botnlanga (jaðarlóð). Skipti möguleg á minni eign.



Kvíslartunga.
Glæsilegt 279 fm. parhús á tveimur hæðum við 
Kvíslartungu. 80 fm svalir á bílskúrsþaki. Skipti á minni 
eign koma til greina. Hagstætt áhvílandi lán. Lyklar á 
skrifstofu.  V. 37,5 8096

Barðastaðir.
Afar falleg 120 fm. 4. ra herbergja íbúð í góðu fjölbýli. 
Stæði í Bílageymsluhúsi. Vönduð gólfefni. Flottar innr. 
og gott skipulag.
Laus strax. V. 29,5 m.  8295

Furubyggð. Mosfellsbær. 
Glæsilegt 170 fm. parhús við Furubyggð. Bílskúr 27 fm. 
Mjög vandaðar innréttingar og flott skipulag. 3 svefnh. 
Björt stofa með sólskála. Mikil lofthæð. Allt fyrsta flokks. 
Stór og glæsilegur garður.  V. 38,9 m. 8343

Skeljatangi.
Góð 94 fm. íbúð á 2. hæð við Skeljatanga. 3 svefnher-
bergi. Björt stofa og eldhús. Fallegur garður í góðri 
rækt.  V. 22,4 8428

Sölkugata. - Mosfellsbær. 
Vel byggð, tvö  308 fm. parhús á tveimur hæðum með 
bílskúr á flottum stað í Helgafellslandi í Mosfellsbæ. 
Húsin  eru fokheld og afhendast  á núverandi 
byggingarstigi.  V. 26-27,3 m.  8434

Kársnesbraut.
Fallegt 208 fm. einbýli með glæsilegt útsýni yfir Foss-
voginn. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur 
garður. Eign í topp viðhaldi.  V. 44,5 m.  8283

Öldugrandi
Falleg 5 herb.  106 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi 
og stæði í bílageymslu, 26 fm.  alls  132,2 fm.  4 góð 
svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Falleg lóð og 
sameign. 8433

Engjavegur.
Tveggja hæða parhús. Mjög mikið endurnýjað á 
smekklegan hátt. Samtals 270 fm.  Eignarlóð, 765 fm. 
Glæsileg eign á flottum stað í sveitasælunni.  8396

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
GSM 897 0047

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vantar eignir á skrá vegna mikillar sölu í sumar

Unnarbraut-Seltjarnarnesi.
Góð 100 fm. efri sérhæð með sér inngangi við þessa 
fallegu götu á Nesinu. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
V. 22,5 m. 8440

Leirvogstunga. Mosfellsbær
Mjög fallegt og vel byggt 200 fm. einbýli á einni hæð 
á góðum stað í Leirvogstunguhverfi. Vandaðar innrétt-
ingar og flottur frágangur. Allt fyrsta flokks.
Afar fjölskylduvænt hús. 8399

Traust þjónusta í 30 ár

SÆVARGARÐAR 11 OPIÐ HÚS
Opið hús í dag fimmtudag frá kl. 19:00 - 20:00 
Fallegt 237 fm einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr á góðum stað á Seltjarnarnesinu. 
Í dag eru þrjú stór herbergi (áður fimm) og þrjár 
bjartar stofur. Arinn í stofu. Góðar innréttingar. 
Parket og flísar á gólfum. Stór en viðhaldslítill garður. 
Hellulögð verönd með heitum potti. Verð 78,0 millj. 

Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Árni Stefánsson, 
viðskiptafræðingur

og löggiltur 
fasteignasali.

MOSGERÐI - EINBÝLI
Vorum að fá í einkasölu fallegt 180 fm 
einbýlishús með bílskúr á þessum eftirsótta stað 
í Smáíbúðarhverfinu. Fjögur svefnherbergi, þrjár 
stofur og stór sólskáli. Flísar og parket á gólfum. 
Góðar innréttingar. Suður timburverönd yfirbyggð 
að hluta og heitur pottur. Verð 39,0 millj. SKIPTI 
MÖGULEG Á 4RA HERB. ÍBÚÐ. 

LINDARGATA - GISTIHEIMILI
Vorum að fá í sölu gistiheimili við Lindargötu. 
Um er að ræða 290 fm hús sem er kjallari hæð 
og rishæð. 10 - 11 herbergi. Stór matsalur. 
Baðherbergi, stofur og eldhús á öllum hæðum. 
Eignin hefur mikið verið endurnýjuð að utan sem 
innan. Eignin er í dag í fullum rekstri. Verð 68 
millj. Allar nánari upplýsingar gefur Sveinbjörn.

FLÚÐASEL - RAÐHÚS
Vorum að fá í einkasölu 142 fm tveggja hæða 
milliraðhús auk stæðis í bílageymslu. Fimm 
svefnherbergi, sjónvarpshol og stór og björt stofa. 
Góðar eldri innréttingar. Parket og flísar á gólfum. 
Góður garður. Eignin hefur fengið gott viðhald. Verð 
31 millj. Skipti möguleg á 4ra herb. íbúð í Reykjavík. 

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
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ÚS

FJALLALIND - GLÆSILEG EIGN.
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18 - 19
Glæsilegt 166 fm tveggja hæða parhús á góðum 
útsýnisstað í Kópavogi. Fjögur svefnherbergi og stór 
og björt stofa með útsýni. Glæsilegar innréttingar. 
Parket og flísar á gólfum. Fallegur garður. Eignin 
getur losnað fljótlega. Verð 53 millj. 

BERGÞÓRUGATA - FALLEG EIGN
Vorum að fá í einkasölu fallega 54 fm 2ja herb. 
íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli á þessum eftirsótta 
stað í miðbæ Reykjavíkur. Stórt svefnherbergi og 
stór og björt stofa. Góðar innréttingar. Parket og 
flísar á gólfum. Snyrtileg sameign. Verð 16,9 millj. 

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betri

Brekkubyggð Garðabæ

Fallegt,vel skipulagt og vel byggt raðhús á einni hæð ásamt góðum bílskúr, á þessum 
vinsæla stað, samtals um 170 ferm. Möguleiki á 4-5 svefnherbergjum. Húsið er laust við 
kaupsamning.  Verð kr. 49 millj. sjá myndir á www.fasteignir.is

Lítið sumarhús, 22,4 fm á  
1562 fm eignalóð í landi 
Miðfells við Þingvallavatn. 
Hægt er að byggja við 
húsið.  Gróin lóð stutt frá 
vatninu. 
Verð 7,5 millj.  
Uppl. Ásmundur á Höfða 
s. 895 3000. 

Glæsileg og vel skipulögð 4ra herb. 113 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.  Þvottahús er innan 
íbúðar. Sér stæði í lokuðu bílahús. Tvennar svalir og gott útsýni.  Verð 28,5 millj.

Þingvellir – sumarhús.Þorláksgeisli  4ra herb. m.bílskýli. 

Ármúla 11, 108 Reykjavík
Sími: 555 7080
www.dale.is

DALE CARNEGIE 
ÓSKAR EFTIR AÐ TAKA
HÚSNÆÐI Á LEIGU
Leiðtogaþjálfun ehf., einkaleyfishafi Dale Carnegie á Íslandi, óskar eftir að 
leigja húsnæði sem  þarf að henta fyrir kennslu og vera staðsett á höfuð-
borgarsvæðinu í góðum tengslum við almenningssamgöngur.

Húsnæðið þarf jafnframt að:
· vera 350 til 400 m2 að stærð
· hafa aðgengi fyrir fatlaða
· vera með góða lofthæð
· hafa næg bílastæði
· vera laust til afhendingar í maí 2012

Áhugasamir eru beðnir að senda póst á josafat@dale.is 
Nánari upplýsingar veitir 
Jón Jósafat Björnsson, framkvæmdastjóri Dale Carnegie, í síma 864 5116

ÍS
LE

N
SK

A 
 S

IA
.I

S
 D

AL
 5

68
32

 1
0/

11

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Traustur kaupandi óskar eftir að kaupa 2ja herbergja íbúð í vesturbænum, helst við Flyðrugranda eða nágrenni.

Hvort sem þú ert að
selja, kaupa eða leigja fasteign

leggjum við metnað okkar í 
að veita þér persónulega 

og faglega þjónustu.

Digranesvegur 54 Kópavogi 
Opið hús í dag mánudag frá kl 18:00 til 18:30
Falleg og vel skipulagða 4ra herbergja 96,9 fm 
útsýnishæð  með 27,3 fm bílskúr í Kópavogi. 
Alls 124,2 fm. Verð 29,9 millj.

Nýjar íbúðir við Ferjuvað 
Nýjar íbúðir við Ferjuvað 13-15 íReykjavík. 
Íbúðirnar skilast tilbúnar en án gólfefna, en 
votrými flísalögð. Stæði í lokaðri bílgeymslu.
Skilalýsing og teikningar á skrifstofu. Stærðir frá 
76 m² til 125 m². Verð frá kr 19,9  millj.

Lækjargata Hafnarf.
Falleg 74,7 fm, 2ja herbergja íbúð með sér 
inngangi á annarri hæð í lyftuhúsi í miðbæ 
Hafnarfjarðar. Verð 20,9 millj.

OPIÐ
 H

ÚS

Bólstaðarhlíð sérhæð
Mjög falleg neðri sérhæð í fjórbýlishúsi við Bólstaðarhlíð 
með sólskála. Hæðinni sem er 185,7 fm fylgir 40 fm 
bílskúr. Samtals 225,7 fm. Húsið er mjög vel staðsett 
nálægt Klambratúni og er nýlega endurnýjað að utan 
sem innan. Verð 53 millj.

Eignir vikunnar

Ca. 100 fm. 4ra herbergja íbúð á 4. hæð á frábærum stað í Hlíðunum. Mikið útsýni til allra 
átta. stórt rými í risi sem nota má sem herbergi. Áhvílandi 19,2 millj. Verð 20,9 millj.

Eskihlíð-útsýnisíbúð m. háum lánum.

Hesthamrar-einbýli

Ca. 186 fm. stórglæsilegt einbýli á einni hæð á rólegum og góðum stað í Hamrahverfi , 
Grafarvogs. Fjögur rúmgóð svefnherbergi, góðar stofur, fallegur garður og góð útiaðstaða. 
Skipti möguleg á minni eign í Grafarvogi. Verð 53,5 millj. 

Rjúpufell skipti á raðhúsi
Ca. 97 fm., mikið endurnýjuð íbúð í góðri blokk við 
Rjúpufell. Skipti möguleg á raðhúsi í Breiðholti.

Kambasel 57-raðhús 
OPIÐ HÚS  Á MORGUN 
ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:00-18:00
Mikið endurnýjað, glæsilegt raðhús á 
rólegum stað. Á neðri hæð eru eldhús, 
stofur og þvotthús og geymsla, frá stofu 
er gengið út á góðan pall og í garð . Á 
efri hæð eru 4 rúmgóð svefnherbergi, 
baðherbergi og hol og einnig er ris 
sem nota má sem svefnherbergi, 
tómstundarými o.fl .  Verið velkomin 
í opið hús þriðjudag 25.10 frá kl 
17:00-18:00 Verð 37,5 millj.

Sumarhúsalóð Indriðastöðum
Frábær eignarlóð við Stráksmýri í landi Indriðastaða 
við Skorradalsvatn. Verð 3,990. millj.

Gullakur-einbýli í smíðum

2ja herbergja

Ca. 391 fm mjög vel staðsett hús 
í byggingu við Gullakur. Frábær 
teikning. Eignin getur selst í 
núverandi ástandi,  fokheld 
eða lengra komin.  Allar nánari 
upplýsingar á skrifstofu. 
Verð frá 35,9 millj.

Bragagata-góð íbúð í 101 m. góðum 
lánum
Falleg talsvert endurnýjuð íbúð á góðum stað við 
Bragagötu, 2,svefnherbergi, nýlegt eldhús, rúmgott 
baðherbergi og stofa með góðu miðbæjarútsýni. 
Góð eign á frábærum stað. Góð lán áhvílandi 
Verð 19,9 millj.

Opið hús á morgun 
þriðjudag frá kl 17-17:30
Álakvísl 118,  2.hæð Ca. 104 fm 
mikið endurnýjuð, falleg íbúð 
með sérinngangi á efri hæð og 
í risi. Stæði í bílageymslu fylgir. 
Eldhús, bað o.fl  er endurnýjað. 
Góðar svalir. Verð 28,9 millj.
Opið hús á morgun 
þriðjudag frá kl 17-17:30. 

Álakvísl 118 m. sérinngangi, 

Sumarhús

SKIPTASKRÁ

OPIÐ
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ÚS

Akrasel-einbýli.
Rúmgott, mikið endurnýjað einbýlishús á 2 
hæðum á fallegum stað í Seljahverfi . Á efri 
hæð eru stofur, eldhús, þvottahús, baðher-
bergi og 3-4 sevefnherbergi auk sólskála 
með útgengi á fallega baklóð, með verönd 
og heitum potti. Á neðri hæð eru 3 rúmgóð 
herbergi, geymsla, baðherbergi, geymsla og 
bílskúr. Skipti möguleg á minni eign. 
Verð 59 millj.

OPIÐ
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FOLD FASTEIGNASALA VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1994 AF VIÐARI BÖÐVARSSYNI
Kennitala er 590794-2529. Áhættumat fyrirtækisins er skráð í 1. flokki hjá Creditinfo 

sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.
Hafðu samband í síma 552 1400Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

Benedikt Freyr Jónsson
S: 5125411 gsm 8235055S: 5125411, gsm 8235055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 gsm 6154349S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462 gsm 8233344S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is 

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

g
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

ágúst 2011

SÍÐA 4

Listasagan

Líftækni í ljósi 

bókmennta
Vélmenni, gervimenni og 

klón eru viðfangsefni bókar

Úlfhildar Dagsdóttur

SÍÐA 6

Hrafninn kyssir í Rekavík

SÍÐA 2

VVeVeVe ðrðrðrð ááá áððuðuðurrr TILBOÐ

Philips CR7D5JB25 25 stk. CD-R diskar á spindli
2.990 1.990

Philips CR7D5NB00 100 stk. CD-R diskar á spindli
9.990 6.990

Philips DR4S6B25F 25 stk. DVD+R diskar á spindli    4.990 3.490

Philips DR4S6J10C DVD+R diskur í hulstri

249
169

VIKUTILBOÐ Á 

GEISLADISKUM BETRA

ALLTAF
VERÐ

REYKJAVÍK AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

SEX VERSLANIR

ips CR7D5JB25 2
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HITAKÚTAR OG OFNAR MEÐ 15% AF

ferðalögSEPTEMBER 2010

Heillandi Heidelberg Kastali
er stolt borgarinn

SÍÐA 6

Smæsta landið  Íbúar Vatikansins

SÍÐA 4

FRAMHALD Á SÍÐU 6

HEIMSVELDI KLETTABORGIR

fjölskyldan[ SÉRBLAÐ FR

CANDY AFSLÁTTARDAGAR

september 2011

Börnin velja bækurnar 

SÍÐA 6

Leikið með grænmeti

Létt matreiðsla

Brugðið á leikÞær klukkustundir sem fomeð börnum sínum að lokleikskóladegi eru dýrmætasvo margar. Þær má nýta áskemmtilegan hátt en Fjölsnokkrar hugmyndir að eftirm

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sannir skógarmenn 

SÍÐA 2

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl – júní 2011

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM
Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi mismunandi
sérblaða kemur út í hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá ráðgjöfum okkar um hvar
auglýsingin þín nær best til markhópsins.

GG ] ]
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FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS • ÁGÚST 2011

VICKYMÝKRI LÖG Á NÝRRI PLÖTU

BJÖRKGEFUR ÚT RÁNDÝRT BOX 

FYRIR SAFNARAÍ skólann
Stórsnjallir símar á frábæru verði

í verslunum Vodafone
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föstudagur

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 29. júlí 2011

●  Harpa Einarsdóttir 

hannar nýja fatalínu 

●  Á rúmstokknum 

●  Tískutáknið 

Amy Winehouse

THELMA BJÖRK

EINARSDÓTTIR

Stefnir á 

atvinnumennsku

erg  Kastalinn 
t borgarinnar, segir heimamaður-

inn Þórdís Linda Þórarinsdóttir.

agurrrr

THELMMMM

EINARARARRTHELMMMM

atvtvtvtv

matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]
júlí 2011 Feta og fersk  jarðarber

SÍÐA 6

Lífrænt
lostætiMare

töfrar
úr gar

SÍÐA 2

Ástríða er besta kryddið
Hjónin Gísli Egill Hrafnsson og Inga Elsa

Bergþórsdóttir elda af alúð og natni. 

g ókar 
dóttur.

ReReReRekRekRekekaekaeka
RekRekRRekR

víkeróperu sem 
m

SÍÐA 2
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ggggVatikansins eru aðeins tæplega þús-und og eru allir læsir.SÍÐA 4
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heimili& 

hönnun
 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

júlí 2011

UNAÐSREITUR

f Misiejuk rækta garð með 

um framandi.

Faldir fjársjóðir

Sigga Heimis fjallar um 

eftirsótta nytjahluti.
SÍÐA 2

Margt að sjá

Kaupmannahöfn 

kraumar af spennandi 

hönnunarviðburðum.

SÍÐA 6

TAF
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S: 571-5800 Gsm: 697-3629 gudrun@garun.is www.garun.is

Opið hús í dag 
18:00 - 18:30
Draumaeign í Garðabæ. 
Flott og fjölskylduvæn 
staðsettning. Engu hefur 
verið til sparað í in-
nréttingum og tækjum, 
staðsett innst í botn-
langa. Mikil lofthæð, 
innfelld ljós í loftum. 
Flott Stúdíóíbúð í hluta 
bílskúrs. Skjólgóður 
garður með timbur-
verönd. Verð: 69,5 m.

Langamýri 5 - 210 Garðabæ

Guðrún
Antonsdóttir
lögg. fast.

OPIÐ
 H

ÚS

Opið hús í dag milli kl.18-18

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Granaskjól 52 er fallegt 188 fm endaraðhús á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr. Parket 
á flestum gólfum. 4 svefnherbergi. Góður gróinn garður. Staðsetning er sérlega góð, stutt 
í skóla, glæsilega íþróttaaðstöðu KR, leikskóla og fl. Verð 55 millj. Opið hús verður í dag 
milli kl. 18-19. Allar upplýsingar veitir Bárður H Tryggvason í 896-5221.

Granaskjól 52 - opið hús

Sími 512-3600 Fax 512-3601 www.tingholt.is - Bæjarlind 4 Kópavogi

Breiðhella - Atvinnuhúsnæði
Glæsilegt iðnaðarbil með 5m 
lofthæð og innkeyrsluhurð 4x4,2m. 
Þetta er mjög bjart endabil. Er laust 
1 nóv. Leiga kr 120,000.- auk vsk á 
mánuði. Kaupverð tilboð.

Engihjalli - Kópavogi
Mjög góð og snyrtileg 53,9 fm íbúð 
á jarðhæð með sér garði í 3ja hæða 
fjölbýlishúsi í Kópavogi. Verð 13,4m. 
Áhvílandi 9,3m

Sólvallagata 101 Rvk - 2 íbúðir
Vorum að fá í sölu tvær íbúðir hlið við 
hlið á Sólvallagötu. Önnur er um 100 
fm og hin um 50 fm. Allt nýuppgert  
og þær eru lausar strax. Uppl Sigurður 
s 5123606

Ársalir 3ja á 12 hæð
Vorum að fá í sölu fallega íbúð á 
þessum vinsæla stað. Áhvílandi lán frá 
ÍLS. Uppl Sigurður s 6168880

Engihjalli 9 - Lækkað verð
Vorum að fá í sölu fallega mikið 
endurnýjaða íbúð á 8 hæð. Glæsilegt 
útsýni, yfi rbyggðar svalir, verð 19,8 
millj. Uppl Sigurður s 616 8880 

Hesthús - Almannadalur
Í einkasölu 18 hesta hús á tveimur 
hæðum, hægt að hafa 3ja til 4ra 
herbergja ósamþ. íbúð. Glæsilegt 
útsýni og stórt gerði. Uppl. 893-1850 
og 822-5588

Atv. húsn. og Trésmíðaverkst.
Vorum að fá í sölu 697 fm atvinnu-
húsnæði á mjög góðum stað í 
Grindavík. Í húsinu er í dag rekið vel 
tækjum búið trésmíðaverkstæði. 
Uppl veitir Sigurður í síma 5123606  

Miðhraun Hafnarfi rði
Höfum fengið í einkasölu 
glæsilegt, vel staðsett 1,531 fm 
atvinnuhúsnæði við Miðhraun 
í Hafnarfi rði. Uppl. gefur ísak 
822-5588

Funalind - Kópavogur
Í einkasölu falleg 102 fm rúmgóð 3ja 
herbergja íbúðá 3ju hæð í glæsilegu 
fjölbýlishúsi. V 24,9m Uppl. Ísak

Lækjasmári 56 Kóp.
Fallega 2ja herbergja íbúðá jarðhæð. 
V 19 m. Opið húsá þriðjudag 9.ágúst 
milli kl. 17.00 og 17. 30 Uppl. gefur 
Ísak 822-5588 

Sæbraut - Seltjarnarnes
Glæsilegt 281,5 fm einbýlishús í 
þessum eftirsótta stað. Sjávarútsýni. 
Uppl. gefur Ísak 8225588

Tækifæri - Trésmíðaverkstæði
Vorum að fá í einkasölu rótgrófi ð fyrirtæki, vel 

tækjum búið í eigin húsnæði í Grindavík. 
Uppl. á skrifstofu.Jónas Örn Jónasson 

hdl og löggiltur fasteignasali. 

Byggingarlóð undir fjölbýli
Vorum að fá í einkasölu mjög 
vel staðsetta byggingalóð fyrir 6. 
íbúða fjölbýlishús. Tækifæri fyrir 
byggingaraðila. Uppl. gefur Ísak

Skráðu eignina þína til 
sölu hjá okkur.

Við seljum!
Hringdu og athugaðu hvað við

getum gert fyrir þig.
ÞINN hagur er

okkar metnaður.

heimili@heimili.is

Sími 
530 6500

Andri 690 3111
Sölufulltrúi

Tryggvi 891 7307
Sölufulltrúi

www.heimili.is

Bogi Pétursson
lögg fasteignasali.
Finnbogi Hilmarsson 
lögg fasteignasali.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM HEIMAVELLI
Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, 
meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar
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Réttarbakki 1 – 109 Reykjavík

Opið hús í dag, mánudag. Kl. 18:00 – 18:30

Opið hús í dag, mánudag. Kl. 17:00 – 17:30

Mjög góð 110 fm, 4ra herb. endaíbúð á 3. hæð með sérinngangi ásamt 27 fm 
góðum bílskúr á þessum rólega stað í námunda við fallega nátturu.  Fallegar 
innréttingar.  V.32,9m

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Ólafur Sævarsson
Sölumaður
oli@husin.is

Gott 211 fm endaraðhús með 5 svefnherbergjum í þessu rólega og fjölskylduvæna hverfi.  Eldri en 
snyrtilegar innréttingar.  Hentar vel stærri fjölskyldum. V. 37,9m

Þorláksgeisli 49 – 113 Reykjavík

Sölustjóri

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali

                                   senter@remax.is 
414 4706 

                                   

Vantar þig reyndan 
sölumann sem setur 

kraft í söluna?
Hafðu samband við verðlaunaðan sölu-

mann og fáðu að vita hvað hægt er 
að gera, það kostar ekki krónu.

Spennandi eign í Vesturbæ Reykjavíkur. 
Eign sem býður uppá góða tekjumöguleika. 

Eignin er þrjú verslunarpláss og  
fimm 4ra herb. snyrtilegar íbúðir. 

 
Allar einingar í útleigu með góðum leigutekjum.  

 
UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFU VEITA: 

 

               
            Sveinn Eyland                Þórarinn Thorarensen 
            Löggiltur fasteignasali          Sölustjóri 
            gsm: 6.900.820           gsm: 7.700.309 

   LANDMARK FASTEIGNASALA 
    BOLHOLTI 4 – 105 REYKJAVÍK 

   SÍMI: 512.4900 

Aðalheiður Karlsdóttir  
lögg.fasteignasali
 
Þorlákur Ómar Einarsson  
sölustjóri

Sölufulltrúar: 
Jóna María 
jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 
brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 
snorris@365.is 512 5457

Alla virka daga kl. 18.00

Mythbusters eru frábærir 
þættir þar sem snillingarnir 
Jamie Hyneman og Adam 
Savage framkvæma ótrúlegar 
tilraunir. 

Disovery Channel  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR     LANDSBYGGÐ



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Sjálfskiptur - ekinn 59 
þ. km

NISSAN Micra visia. Árgerð 2008, ekinn 
aðeins 59 Þ.km, 5 dyra, sjálfskiptur. 
Verð 1.490þ. Rnr.100033. Þessi 
krúttlegi kaggi er á staðnum - BÍLAPRÍS 
Sjá fleiri myndir og frekari uppl. á www.
bilapris.is

Bílaprís
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 575 1010
Opið virka daga 10-18 og 

laug. 12-16
http://www.bilapris.is

Toyota Land Cruiser 120 VX Árgerð 
9/2004, ekinn 148þ.km, ssk, leður. 
Mjög gott eintak á frábæru verði! Verð 
aðeins 3.690.000kr. Raðn. 131808. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Suzuki Jimny árgerð 2000, ekinn 165 
þús.km., ný tímareim, nýr vatnskassi og 
fleira, sk.’12, verð kr. 650.000,- 100% 
lánað, 821-6292.

Audi A4 3,0 Quattro Wagon, árg.2002, 
sjálfsk, 221hö, 4x4, leður, lúga, Bose 
hljómkerfi, sportsæti omfl, Flottur bíll í 
toppstandi, Ásett verð aðeins 1990þús.
kr, Rnr 115612, Er á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

MM Pajero árgerð 1998 diesel 2,5 
beinsk., ekinn 330 þús., nýleg tímareim, 
ný kúppling, ný 33” dekk, dráttarkúla, 
sk.’12, verð 750.000,- 100% lánað 821-
6292.

Ford Focus Trend station árgerð 2005, 
sjálfskiptur, ekinn 130 þús. km., sk. 
‘12, verð kr. 1.360.000,- 100% lánað, 
821-6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Til sölu Land Rover Freelander, árg 00, 
nýsk. Disel, V. 490 þ. Uppl. 869 4523

Mitchubishi Canter árg. ‘00, með eins 
og hálfs tonna lyftu. Uppl. 892 2119.

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105 
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.

VW Touareg árg. ‘04 
Lækkað verð!

Vel með farinn svartur Touareg V6, 
bensín, ekinn aðeins 76 þús. km. 
Leður, sóllúga, hiti + rafm. í sætum & 
rúðum, gardínur, ofl., ekkert áhv. Verð 
2.390 þ. S. 896-0747.

50% ódýrara eldsneyti með metan 
breytingu. Engin útborgun. Greiðist 
með rekstrarsparnaði! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - S. 5522000.

Ódýr góður bíll
Ódýr Hyundai Accent ‘98. 5 dyra. Ekinn 
125 þúsund. Skoðaður 2012. Skipt um 
tímareim í 80 þúsund. 5 gíra. Sími 
891 9847

 250-499 þús.

Óska eftir station bíl á 300-350þ. þarf 
að vera heillegur og skoðaður.Uppl. í 
síma 824 8411

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Vantar SUZUKI SWIFT 87-88 árg 
Skoða allt! Gott verð fyrir góðann bíl. 
S:6975067

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Trúin flytur fjöll við flytjum allt 
annað. Sendibílastöðin.

 Fjórhjól

Jianshe 400 árgerð 2007 til sölu. Keyrt 
um 1500 km, 400cc. Verð: 370.000. 
Hægt að hafa samband í 8459050 eða 
á aep5@hi.is

 Bílaþjónusta

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

 Lyftarar

 Bátar

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

 Hjólbarðar

Góð nelgd snjódekk á sex gata 
stálfelgur. Stærð 265/70 R17 33” Wild 
Country. Verð 165þús. Sími 892 4937.

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með notaða 
varahluti í nýlega bíla www.netpartar.is

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og felicia 99, Peugeot 
306 99, 206 og 406 ST. Almera 97, Ford 
250 99, Megane 01. Vectra ‘98, Astra 
‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. 
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

VW - Skoda - Varahlutir 
Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa H1 (starex), Peugeot 
‘02, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, 
Pajero ‘92-00 Accent ‘98. Grand vitara 
XL7 ‘03. Benz ‘88-’05, Landrover 
Discovery ‘98. Fiat Stilo ‘04 Yaris ‘04. 
Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. 
Ísetningar á staðnum. Eldshöfða 6, 110 
RVK. Opið 09-18 og lau. 10-14.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 4499.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

 Hreingerningar

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

Get tekið að mér heimilisþrif. Er vandvirk. 
Uppl. í s. 587 2084 & 690 2084.

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun.

Pawel ræsting 
Alþrif fyrir heimili - fyrirtækjaþrif 
- Steinteppu- og teppahreinsun - 
Bónvinna. S. 842 6522

Húsfélög, vönduð og ódýr þrif á 
stigagöngum og sameignum. S. 618 3469.

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

 Garðyrkja

 Bókhald

B ó k h a l d - á r s r e i k n i n g a r -
VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun 
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977 
www.fob.is fob@fob.is

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf., Sigurður 896-5758, 
siggi@litidmal.com

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is
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K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 899 4254.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. 
S. 899 3011.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á 
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

Hanna S. 555 2927 13-22
Andleg leiðsögn, draumaráðningar, tarot.

 Veisluþjónusta

Matur ehf.
Villibráðaveislur, fermingar og fleira. 
Gerum tilboð í allar veislur, stórar sem 
smáar. Erum með sal fyrir allt að 300 
manns. Uppl. á matur@tskoli.is eða í 
s. 691 5976.

 Rafvirkjun

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Löggiltur rafverktaki Sveinn. S. 663 
7789.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Viðgerðir

 Önnur þjónusta

Hrekkjavaka nálgast!
Stútfull búð af nýjum og flottum vörum 
fyrir Hrekkjavöku; Búningar, fylgihlutir 
og skraut! Yfir 400 nýjir vöruliðir. Opið 
virka daga 11-18, lau 11-17, sun 11-16. 
Verið velkomin, Partýbúðin, Faxafeni 11, 
(Hagkaupsplaninu), s. 534-0534

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Næturljós í 
barnaherbergið

Saltkristalslampar í úrvali Ditto, 
Smiðjuvegi 4 (græn gata) Opið mán-fös 
12-18, lau 12-15 Verið velkomin! ditto.is

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu þvottavélar, þurrkara, 
uppþvottavélar. Síðumúli 37, neðan 
verðu. S. 847 5545.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 
13 ( við Austurvöll ), Verið 

velkomin

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla 
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. 
S. 615 2715.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera 
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf 
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Snyrting

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið frá 
12-18 alla daga nema sun. JB Heilsulind. 
S. 823 8280. 

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

HRFÍ CHIHUAHUA
Hvolpar til sölu, 2 snögghærðir rakkar 
með ættbók frá HRFÍ, örmerktir, 
bólsusettir og heilsufarsskoðaðir. Eru 
tilbúnir fyrir ný heimili. Uppl. í s. 844 
2728.

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu, tví og þrílitir. S. 896 9478 Gunnar.

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu, tví og þrílitir. S. 896 9478 Gunnar.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

3 herb. íbúð í einbýlishúsi til leigu. 
Uppl. í s. 860 3600

Til leigu
Tunguháls 327 fm iðnaðarhúsnæði, 
lofthæð 4,70, tvær innkeyrsludyr 
. Við sund, 40 fm verslunar/
þjónustuhúsnæði og 20 fm. geymsla 
á jarðhæð.

 leiguval.is simi 553 9820 og 894 1022

3herbergja íbúð til leigu í 
Árbænum.140Þúsund á mánuði.
Reykleysi og reglusemi skilyrði. 
Bankaábyrð.Upplýsingar í s. 695-1829

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðarhúsnæði til leigu 85 fm með 50 
fm millilofti uppl.s. 8638022

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464.

Vetrargeymsla fyrir 
ferðavagna!

Bílar, húsbílar, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar og fl. Upphitað húsnæði, 
Uppl. í s. 899 0274 og 893 5574 og á 
www.husbilageymslan.net

Tökum í geymslu tjaldv -felli - hjól- Pallhýsi 
-húsbíla-mótorhjól-fjórhjól-kerrur. S 
8671282

ATVINNA

 Atvinna í boði

WORK IN NORWAY IN 
A FISH PROCESSING 

FACTORY
We are looking for Icelandic families 
who are willing to move to Norway 
shortly to work in a Fish processing 
factory. Previous experience in fishery 
industry will be an advantage. Housing 
and attractive salary will be awaiting 
for the right candidates. Apply with 
detailed CV in English to the following 
e-mail address post@tasteofnorth.
no Taste Of North AS, Korsnes, 8275 
Storjord i Tysfjord, Norway Tlf. +47 75 
77 53 90 - Fax. +47 75 77 53 91 www.
tasteofnorth.no

Óska eftir duglegum aðila í kvöldstarf. 
Góð laun fyrir réttan aðila. Uppl gefur 
Baldvin í 775-9899

Óska eftir vönum járnabindingamönnum 
til starfa strax á stór-Reykjavíkursvæðinu. 
Uppl í síma 8971995

Við bjóðum þér skemmtilega aukavinnu 
eða aðalvinnu. Miklir tekjumöguleikar. 
Uppl. í s 841 1448.

Veitingastaðurinn Uno hafnarstræti 
leitar að yfirþjóni til starfa. Viðkomandi 
þarf að hafa góða reynslu og brennandi 
áhuga á starfinu. Góð laun í boði. 
Einnig óskast vanur matreiðslumaður 
í fullt starf.

 Viðskiptatækifæri

Aukavinna - Viðskipti ?
Atvinna - Viðskipti - Aukavinna. Eitt 
mest vaxandi fyrirtæki 3 ár í röð www.
lw-global.com/is eða 564 5959.

TILKYNNINGAR

 Einkamál





STEINI/PÉSI
&GAUR Á TROMMU

Miðvikudagur 26.10.11 21:00 Forsýning

Fimmtudagur 27.10.11 21:00 Frumsýning

Laugardagur 05.11.11 22:30 2. sýning

Fimmtudagur 10.11.11 22:30 3. sýning

Föstudagur 11.11.11 22:30 4. sýning

Laugardagur 19.11.11 22:30 5. sýning

Fimmtudagur 24.11.11 22:30 6. sýning

Föstudagur 25.11.11 22:30 7. sýning

Laugardagur 03.12.11 22:30 8. sýning

Fimmtudagur 08.12.11 22:30 9. sýning

Föstudagur 09.12.11 22:30 10. sýning 

Miðasala á gamlabio.is
og midi.is / Sími miðasölu

Gamla bíós 563 4000
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BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar

Z IK  ZAK  F I LMWORKS  OG F INE  &  MELLOW KYNNA KV IKMYND EFT IR RÚNAR RÚNARSSON „ELDFJALL“
THEODÓR JÚL ÍUSSON  MARGRÉT  HELGA JÓHANNSDÓTT IR   ÞORSTE INN BACHMANN  ELMA L ÍSA  GUNNARSDÓTT IR

HÁR OG FÖRÐUN GUÐBJÖRG HULDÍS  KR IST INSDÓTT IR  BÚNINGAHÖNNUN HELGA RÓS  V.  HANNAM LEIKMYND HAUKUR KARLSSON 
TÓNL IST K JARTAN SVE INSSON HLJÓÐ INGVAR LUNDBERG KL IPP ING JACOB SECHER  SCHULS INGER  KVIKMYNDATAKA SOPHIA  OLSSON DFF 

FRAMKVÆMDASTJÓRI  RANNVE IG  JÓNSDÓTT IR  SAMFRAMLE IÐANDI  HL ÍN  JÓHANNESDÓTT IR  EXECUT IVE  FRAMLE IÐANDI  THOMAS GAMMELTOFT 
FRAMLE IÐENDUR ÞÓRIR  S IGURJÓNSSON  SKÚL I  FR .  MALMQUIST   EG IL  DENNERL INE  HANDRIT  OG  LE IKSTJÓRN RÚNAR RÚNARSSON 

STYRKT  AF  NEW DANISH  SCREEN   KV IKMYNDASJÓÐI  Í SLANDS    NORRÆNA KV IKMYNDA-  OG  S JÓNVARPSSJÓÐNUM
LISTRÆN STJÓRN,  NEW DANISH  SCREEN JACOB HØGEL RÁÐGJÖF,   NEW DANISH  SCREEN K IM  LEONA FORSTÖÐUMAÐUR NORRÆNA KV IKMYNDA-  OG  S JÓNVARPSSJÓÐS INS HANNE  PALMQUIST FORSTÖÐUMAÐUR KV IKMYNDASJÓÐS  ÍSLANDS LAUFEY  GUÐJÓNSDÓTT IR
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. steintegund, 6. spil, 8. drulla, 9. 
gums, 11. hljóta, 12. flottur, 14. tipl, 
16. samtök, 17. eyða, 18. kættist, 20. 
sjúkdómur, 21. sjúkdómur.

LÓÐRÉTT
1. elds, 3. frá, 4. tómarúm, 5. bar, 7. 
alls, 10. samstæða, 13. hækkar, 15. 
baktal, 16. upphrópun, 19. hljóm.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kalk, 6. ás, 8. for, 9. lap, 
11. fá, 12. smart, 14. trítl, 16. aa, 17. 
sóa, 18. hló, 20. ms, 21. asmi. 

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. af, 4. lofttóm, 
5. krá, 7. samtals, 10. par, 13. rís, 15. 
last, 16. aha, 19. óm. 

Ég segi þetta ekki aftur krakkar! 
Slökkvið ljósin og farið að sofa! 

Ef þið hlýðið ekki 
þá næ ég í deyfilyfið!

Roger? 
Já...

Hann hló! Hátt og 
lengi! Hann þurfti 
að skella á til að 
ná andanum!

Það er 
góðs 
viti!

Sjáðu 
gemsann 

hans pabba.

Vóóó! 
Engin 

myndavél? 
Engin öpp? 
Ekkert net?

Það eina 
sem hann 

getur gert er 
að hringja úr 

honum!

Sjáðu, ljósið á 
skjánum er ekki 
einu sinni blátt, 
það er GRÆNT!

Ég var að uppgötva 
að ég næ ekki einu 
sinni að teljast af 
gamla skólanum.

Hæ, hvað hefur fund-
ist af nit í dag?

Núll. Ég held að 
við gætum 

loksins verið 
laus við 
lúsina.

Guði sé lof!
En samt er 

vissara að klóra 
sér aðeins.

Þú sagðir 
„lús“, 

ekki ég!

Reglulega berst sá kvittur um landið 
að sænska verslanakeðjan Hennes 

og Mauritz hyggist opna útibú á Íslandi. 
Þráin eftir þessari verslun er býsna 
sterk því enn hefur ekki reynst flugu-
fótur fyrir sögunni. Íslendingar eiga sér 
þó þann draum að geta keypt sér ódýr og 
sæmilega smekkleg föt þótt ekki væri 
nema á börnin sín, en barnafatadeild 
Hennes og Mauritz hefur reynst þjóðinni 
sérstaklega vel. Þegar dró úr utanlands-
ferðum Íslendinga eftir hrun voru nokkr-

ir landar okkar erlendis snöggir að 
sjá sér leik á borði og tóku að bjóða 
upp á innkaup í Hennes og Mauritz 
gegn greiðslu.

TOLLURINN var reyndar álíka 
fljótur að átta sig á þessum nýja 
verslunarmáta og krafðist þess að 
kaupendur greiddu tilskilin gjöld 

af góssinu. Við það dró eitthvað úr 
ávinningnum. Mörgum finnst samt 

ómissandi að komast að minnsta 
kosti einu sinni á ári í Hennes og 
Mauritz. Eitt sinn heyrði ég af 
hjónum sem vörðu heilum degi 
af fremur stuttri Mílanóferð til 
að aka á bílaleigubíl út í eitt-
hvert úthverfið til að komast 
í þessa búð. Síðasta máltíð 
Krists eftir Leonardo da Vinci 
hafði ekki sama aðdráttaraflið 

og fataslárnar, nema hjónin hafi bara 
langað til að vera í nýju dressi þegar þau 
loksins hittu þá félagana.

FYRIR nokkru hlustaði ég líka á tal vin-
kvenna sem höfðu farið saman til Rotter-
dam þar sem er að finna stórkostlega 
höfn, góð söfn og magnaðan arkitektúr. 
Ein úr hópnum kom staðnum ekki alveg 
fyrir sig í fyrstu en var snögg að átta sig: 
„Var það þar sem við fórum í Hennes og 
Mauritz?“ spurði hún. Jú, jú, hún hafði rétt 
fyrir sér og minningarnar streymdu óðara 
fram. Hennes og Mauritz-búðirnar varða 
leið hagsýna fólksins um Evrópu. Svo má 
líka leita þangað þegar hætta steðjar að. 
Í sumar þegar sprengingin mikla varð í 
miðborg Óslóar birtist útvarpsviðtal við 
ungan Íslending í Ríkisútvarpinu.

HANN hafði dvalið lengi í Noregi og var 
kominn með eilítinn hreim. Íslenskan 
klingdi að minnsta kosti eilítið þegar hann 
sagði frá æðisgengnum flótta sínum og 
hvert ætli hann hafi nú snúið sér? Jú, til 
Hennes og Mauritz! Og búsetan í erlendu 
landi hafði gert hann viðskila hugmynda-
heimi landa sinna því honum fannst hann 
þurfa að taka fram að þetta væri fata-
verslun. Á því áttuðu vitaskuld vel flest-
ir útvarpsáheyrendur sig, enda margir 
hverjir líklega klæddir að minnsta kosti 
einni flík úr þeim ranni. 

Kennileiti hagsýna fólksins
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94DCK285L2 

HLEÐSLUBORVÉL OG HERSLULYKILL
Borvél 3 gíra m/höggi
Herslulykill 155Nm
Rafhlaða: 2 x 3,0Ah
Hörð taska

129.900  m/vsk

94DCK296L2

HLEÐSLUBORVÉL OG SKRÚFVÉL
18V Borvél m/höggi
10,8V skrúfvél
Rafhlaða 18V: 2 x 1,5Ah
Rafhlaða 10,8V: 2 x 1,3Ah
Hörð taska

124.900  m/vsk

94DCD730L2

HLEÐSLUBORVÉL
14,0 volt 
Patróna: 13mm
Rafhlaða: 2 x 3,0Ah
Hersla:32 Nm
Þyngd:1,73 Kg

69.900  m/vsk 99.900  m/vsk

94DCD985L2

HLEÐSLUBORVÉL M/HÖGGI
18,0 V
Patróna:13mm
Rafhlaða: 2 x 3,0Ah
Hersla: 55 Nm
Þyngd:2,42 Kg

79.900  m/vsk

94DCD780L2

HLEÐSLUBORVÉL 
18,0 V 
Patróna: 13mm
Rafhlaða: 2 x 3,0Ah
Hersla:35 Nm
Þyngd:1,84 Kg

HARÐAR TÖSKUR 
”Tough system”
Vatnsheldar
Staflanlegar
Hægt að fá trillu og læsa 
töskunum við hana.

15.900  m/vsk

94DCK211S2

HLEÐSLUSETT 10,8V 
Borvél m/10mm patrónu
Herslulykill 107Nm
Rafhlaða: 2 x 1,3Ah
Mjúk taska. 

64.900  m/vsk59.900  m/vsk

94DW087 + DE0737

LASER OG MÆLISTIKA
2 línu laser
lárétt og lóðrétt lína
nákvæmni:+/- 0,3mm/m
Rafhlaða: 3 x  AA
Stika fylgir.   

Nýja XR línan frá Dewalt er byggð á áralangri þróunarvinnu, þar sem kraftar notenda og hönnuða voru sameinaðir.
Nýr tölvustýrður rofi stýrir snúningi vélar og virkar einnig sem öryggisbúnaður rafhlöðu. Nýr rammalaus mótor skilar meiri 
krafti og betri nýtingu á rafhlöðunni. Nýju 3,0 Ah Li-Ion rafhlöðurnar tryggja lengri vinnslutíma.

19.900  m/vsk

TAUTASKA M/HÖRÐUM BOTNI
Stórar og rúmgóðar töskur 
með hörðum botn og fjölda hólfa
Tvær týpur, 18” og 20”

Tvær saman í pakka

Tvær saman í pakka

18,0 Volt
18,0 Volt

14,4 Volt

NÝ LÍNA ÖFLUGRI

1VERÐ FRÁ

1VERÐ FRÁ

Fullt verð 84.900 kr
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verð 
í Lyfju

20%
afsláttur 

D-3 vítamín er 
nauðsynlegt fyrir alla
– börn, konur og karla. 

Gildir til 31. október 2011.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

MÁNUDAGUR: MIDNIGHT IN PARIS 18:00, 20:00, 22:00 
 ICELAND VOLCANO 20:00, 22:00  JÓN OG SÉRA JÓN 

18:00, 20:00  SVINALANGORNA 18:00, 20:00, 22:00  Á 
ANNAN VEG 18:00, 22:00
ÍSLENSKUR TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.                                

ICELAND
VOLCANO!

JÓN OG
SÉRA JÓN

Það voru mörg fræg nöfn á gestalista góðgerðakvöldverðar 
sem haldinn var til styrktar Gabrielle Angel Foundation 
sem styrkir rannsóknir á krabbameini. 

Til að mynda mátti sjá sænsku prinsessuna Madeleine í sínu fínasta 
pússi. Kjóll hennar þótti nokkuð líkur kjól raunveruleikastjörnunnar 
Kim Kardashian en báðar klæddust þær svörtum og hvítum kjól. 

Söngkonan Eve klæddist rauðri buxnadragt í tilefni dagsins en 
Solange Knowles, litla systir Beyoncé, var í hvítum síðkjól. Fyrir-
sætan Naomi Campbell lét sig heldur ekki vanta og mætti með 
kærastanum, rússneska viðskiptajöfrinum Vladislav Doronin.

Frægir styrkja gott málefni

HÖNNUÐURINN Tommy og Dee Hilfiger mættu 
í kjólfötum og síðkjól. 

LITLA SYSTIRIN Solange Knowles, systir Beyoncé, 
með skemmtilega hárgreiðslu í hvítum víðum kjól. 

FYRIRSÆTAN Naomi Campbell stillti sér upp á rauða 
dreglinum ásamt kærasta sínum Vladislav Doronin.

PRINSESSAN 
Sænska 

prinsessan 
Madeleine 

var í 
svörtum 
og 
hvítum 
kjól. 

SVART 
HVÍTT Kim 
Kardashian 
lét sig ekki 
vanta á rauða 
dregilinn.

VIÐAMESTA FRUMSÝNING ÍSLANDSSÖGUNNAR!
FYRSTA ÍSLENSKA TEIKNIMYNDIN Í 3-D

10.OOO MANNS Á AÐEINS 7 DÖGUM!

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

HEADHUNTERS  KL. 8 - 10  16 
THE THING KL. 10  16 
ÞÓR 2D KL. 6 L
BORGRÍKI  KL. 6 - 8  14

HEADHUNTERS  KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
ÞÓR 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 5.50  L
BORGRÍKI  KL. 8  14
MIDNIHGT IN PARIS  KL. 5.50 - 8 L
WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 10.10  12
ELDFJALL  KL. 5.45 - 8 - 10.15  L

HEADHUNTERS  KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
HEADHUNTERS LÚXUS  KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15  16
THE THING  KL. 8 - 10.20  16
ÞÓR 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
ÞÓR 2D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
BORGRÍKI  KL. 6 - 8 - 10  14
WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 8 - 10.20  12
RAUÐHETTA 2 3D ÍSL.TAL  KL. 3.40  L
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL  KL. 3.30  L

K.H.K. - MBLA.K. - DV Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

“TIL HAMINGJU, ÍSLAND”

THE THING 8 og 10.10

BORGRÍKI 6, 8 og 10.10

ÞÓR - 3D 6 - ISL TAL

KILLER ELITE 8 og 10.10

JOHNNY ENGLISH 6

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

H.S.S. - MBL

Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

A.K. - DV

K.H.K. - MBL

10.000 MANNS Á  AÐEINS 7 DÖGUM

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

H U G H  J A C K M A N

EL DESEO kynnir mynd eftir

����
ENTERTAINMENT WEEKLY

����
EMPIRE

�����
MBL

����
FBL

FRÁBÆR TÓNLIST
MÖGNUÐ DANSATRIÐI

Glænýtt ævintýri um 
bangsann sem allir elska

ÓTRÚLEGA FRUMLEG OG ÓÚTREIKNANLEGA SAGA 
MYND SEM KEMUR STANSLAUST Á ÓVART 10.000 manns á aðeins 7 dögum

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

V I P

V I P

12

12

12

L

L

7

10

16

THE THREE MUSKETEERS - 3D kl. 5:40 - 8 - 10:20 3D
THE THREE MUSKETEERS VIP kl. 8 - 10:20 2D
FOOTLOOSE kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 6 2D
REAL STEEL kl. 5:30 - 8 2D
CONTAGION kl. 8  2D
CONTAGION Luxus VIP kl. 5:50 2D
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
DRIVE kl. 10:20 2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 10:20 2D

10

L

L

L

L

L

L

L

L

16

16

12

12

KRINGLUNNI

THE THREE MUSKETEERS - 3D kl. 5:40 - 8 - 10:20 3D
FOOTLOOSE kl. 8 - 10:20 2D
THE SKIN I LIVE IN  kl. 8 - 10:20 2D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 6 3D
ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 6 2D

12

10

16

KEFLAVÍK

14

12

12

L

L

AKUREYRI

10

BANGSÍMON kl. 6 2D
THE THREE MUSKETEERS kl. 8 - 10:10 3D
ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 6  2D
FOOTLOOSE kl. 8  2D
REAL STEAL kl. 10:10 2D

THE THREE MUSKETEERS kl. 3:40 - 5:30 - 8 - 10:30 3D
ÞÓR: HETJUR VALHALLAR m/ísl tali kl. 3:40 - 5:50 3D
THE LION KING m/ísl tali kl. 5:50 3D
FOOTLOOSE kl. 8 - 10:30 2D
BANGSÍMON m/ísl tali kl. 3:40 2D
REAL STEEL kl. 8 - 10:20 2D
DRIVE kl. 8 - 10:40 2D
ALGJÖR SVEPPI m/ísl tali kl. 3:40 - 5:50 2D

THE THREE MUSKETEERS kl. 10:20 3D
FOOTLOOSE kl. 8 2D
BORGRÍKI m/ísl.tali kl. 10:20 2D
KILLER ELITE kl. 8 2D
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SÁ RAUTT Söng-
konan Eve var í 
rauðu frá toppi 
til táar.
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Vefsíðan TMZ.com hefur birt kafla úr óút-
gefinni ævisögu Dinu Lohan, sem er mamma 
bandarísku leikkonunnar Lindsay Lohan. Þar 
tjáir hún sig á opinskáan hátt um drykkju-
vandræði dótturinnar, sem komst enn og 
aftur í kast við lögin fyrr í vikunni. Dina er 
ekki eini fjölskyldumeðlimur Lohan-fjölskyld-
unnar sem reynir að græða á ógæfu leikkon-
unnar því faðir hennar, Michael Lohan, hefur 
margoft komið í viðtöl og tjáð sig um vand-
ræði stelpunnar; nú síðast hélt hann því fram 
að hún reykti krakk.

Engum dylst að Lindsay hefur átt í stökustu 
vandræðum með vímuefnin og Dina fer ekki 
dult með hverjum er um að kenna. „Hún var 
í slæmum félagsskap þar sem eiturlyf og 
áfengi voru daglegt brauð. Hegðun hennar 
særði mig djúpt,“ segir Dina í bókinni en hún 

viðurkennir líka sjálf að kannski hafi 
hún gert mistök með því að senda 
Lohan eina til Hollywood á meðan 
hún sinnti uppeldi hinna barnanna 
sinna í New York „Ég fór að ráðum 
allra og leyfði henni að fara. Hvern-
ig gat ég neitað henni um að upplifa 
sinn æðsta draum?“ Í bókinni ræðir 
Dina einnig þá miklu erfiðleika 
sem fylgi því að vera umboðs-
maður dóttur sinnar og móðir 
á sama tíma.  Lindsay mun 
næst mæta fyrir dómara 
hinn 2. nóvember en þá 
kemur í ljós hvort hún hafi 
rofið skilorð. Hún á þá yfir 
höfði sér átján mánaða 
fangelsis vist.

Mamma Lindsay tjáir sig um dótturina

OPINSKÁ Dina Lohan þykir opinská í 
nýrri bók um samband sitt og dóttur 
sinnar, Lindsay Lohan. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Lars Ulrich, trommari Metal-
lica, líkir vinnunni við plöt-
una Lulu við hrollvekjuna The 
Exorcist, í viðtali við breska 
dagblaðið The Guardian.

Lulu er samvinnuverkefni 
Metallica og söngvarans Lou 
Reed byggt á leikriti frá árinu 
1913. „Ég er hrikalega ánægður 
með hversu frábær platan er,“ 
sagði Ulrich. „Lou gekk inn í 
hljóðverið og það liðu ekki nema 
sjö sekundur þangað til höfuðið 
á mér snerist í hringi eins og á 
Lindu Blair í The Exorcist.“

Lou Reed segir í sama við-
tali að reiðin á plötunni sé slík 
að það sé endurnærandi. „Ég 
hef beðið lengi eftir því að fá að 
vinna svona verkefni með rétta 
fólkinu,“ sagði hann.

Höfuð Lars 
Ulrich snerist

BRJÁLÆÐI Platan Lulu ku vera ansi 
klikkuð.

„Ég veit að textarnir okkar 
eru lélegir, en textinn í laginu 
Charlie Brown er góður,“ 
sagði Chris Martin, söngvari 
Coldplay, í viðtali við tímaritið 
NME.

Á hann þar við lag á nýju plöt-
unni Mylo Xyloto. Hann segir 
einnig að lagið sem hljómsveit-
in tók upp ásamt söngkonunni 
Rihönnu sé hápunktur plöt-
unnar. „Hún var efst á óskalist-
anum okkar. Það tók okkur eitt 
og hálft ár að þora að tala við 
hana. Þetta er uppáhaldslagið 
mitt á plötunni. Raunar er það 
eini hluti plötunnar sem ég get 
hlustað á því ég get ekki hlustað 
á sjálfan mig.“

Textarnir 
eru lélegir

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Mánudagur 24. október 

➜ Upplestur
21.00 Bókaupplestur á vegum Forlags-
ins á Café Rosenberg.

➜ Námskeið
20.15 Námskeiðið Líf í alheimi hefst 
í húsnæði Endurmenntunar Háskóla 
Íslands að Dunhaga 7. Námskeiðið er 
öllum opið. Frekari upplýsingar á endur-
menntun.is. 

➜ Kvikmyndahátíð
13.00 Kvikmyndahátíðin Berlín og 
Bláir englar fer fram í kamesi aðalsafns 
Borgarbókasafns á Tryggvagötu 15. 
Kvikmyndin Menschen am Sonntag er 
sýnd kl. 13, 15 og 17 í dag. 

➜ Tónlist
22.00 Dj Hús þeytir skífum á Prikinu.

➜ Samkoma
10.00 Korpúlfar, samtök eldri borgara í 
Grafarvogi standa fyrir göngu í Egilshöll 
kl. 10, bókmenntaklúbb í Eirborgum kl. 
13.30 og skartgripagerð á á Korpúlfs-
stöðum kl. 13.30.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.
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GUÐJÓN VALUR SIGURÐSSON  skoraði 9 mörk fyrir AG Kaupmannahöfn þegar danska liðið hélt áfram sigurgöngu 
sinni í Meistaradeild Evrópu í handbolta með því að vinna 31-29 sigur á franska liðinu Montpellier sem var einnig taplaust fyrir 

leikinn. Guðjón Valur var allt í öllu í fyrri hálfleiknum þar sem AG náði 21-12 forystu. Arnór Atlason gerði fjögur mörk fyrir AG 
og Snorri Steinn Guðjónsson var með eitt mark. Ólafur Stefánsson var ekki í leikmannahópi AG Kaupmannahafnar.

SEX MÖRK OG STÓRSIGUR Leikmenn Manchester City höfðu yfir nógu að fagna í Manchester-slagnum á Old Trafford í gær. Mario 
Balotelli var maður dagsins en hann spurði „Af hverju ég?” þegar hann fagnaði fyrra marki sínu.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FLUGELDASÝNING Í BOÐI 
BALOTELLI OG MAN. CITY
Manchester City fór illa með nágranna sína og vann 6-1 stórsigur í toppslag ensku 
úrvalsdeildarinnar í gær. United hefur ekki tapað stærra á Old Trafford í 56 ár.

Enska úrvalsdeildin
Wolves - Swansea  2-2
0-1 Danny Graham (23.), 0-2 Joe Allen (35.), 1-2 
Kevin Doyle (84.), 2-2 Jamie O‘Hara (86.)
Aston Villa - West Brom 1-2
1-0 Darren Bent, víti (22.), 1-1 Jonas Olsson 
(45.), 1-2 Paul Scharner (57.)
Bolton - Sunderland 0-2
0-1 Stéphane Sessegnon (82.), 0-2 Nicklas 
Bendtner (90.+3). Grétar Rafn Steinsson var ekki 
í leikmannhópi Bolton. 
Newcastle - Wigan  1-0
1-0 Yohan Cabaye (81.)
Arsenal - Stoke  3-1
1-0 Gervinho (27.), 1-1 Peter Crouch (34.), 2-1 
Robin van Persie (73.), 3-1 Robin van Persie (82.)
Fulham - Everton 1-3
0-1 Royston Drenthe (3.), 1-1 Bryan Ruiz (67.), 
1-2 Louis Saha (90.+1), 1-3 Jack Rodwell (90.+3)
Manchester United - Manchester City 1-6
0-1 Mario Balotelli (22.), 0-2 Mario Balotelli (60.), 
0-3 Sergio Agüero (69.), 1-3 Darren Fletcher 
(80.), 1-4 Edin Dzeko (89.), 1-5 David Silva 
(90.+1), 1-6 Edin Dzeko (90.+3)
Blackburn - Tottenham 1-2
0-1 Rafael van der Vaart (15.), 1-1 Mauro Formica
 (27.), 1-2 Rafael van der Vaart (53.)
Queens Park Rangers - Chelsea 1-0
1-0 Heiðar Helguson, víti (10.).

ENSKI BOLTINN

FÓTBOLTI Heiðar Helguson og Aron 
Einar Gunnarsson voru á skot-
skónum með liðum sínum í enska 
boltanum um helgina og báðir voru 
þeir að skora í öðrum leiknum í 
röð. Heiðar skoraði eina markið úr 
óvæntum 1-0 sigri nýliða Queens 
Park Rangers á Chelsea í ensku 
úrvalsdeildinni en Aron Einar skor-
aði tvö mörk í 5-3 sigri Cardiff á 
Barnsley í ensku b-deildinni.  

Heiðar skoraði markið sitt úr víti 
sem hann fékk sjálfur á 10. mínútu 
en hann þurfti að sýna smá frekju 
þegar Adel Taarabt ætlaði að taka 
vítið. Þetta var ótrúlegur knatt-
spyrnuleikur þar sem Chelsea-liðið 
faldi það mjög vel að vera níu á móti 
ellefu í 49 mínútur. Bosingwa var 
rekinn út af á 33. mínútu eftir að 
hann felldi Shaun Wright-Phillips 
sem var að sleppa í gegn og aðeins 
átta mínútum síðar voru Chelsea-
menn orðnir tveimur mönnum færri 

eftir að Didier Drogba fékk beint 
rautt spjald fyrir tveggja fóta tækl-
ingu. Bæði lið fengu síðan fín færi 
það sem eftir lifði leiksins og þar á 
meðal Heiðar Helguson, sem hefði 
nánast getað gulltryggt sigur QPR 
á 77. mínútu. QPR hélt út og fagn-
aði óvæntum sigri þökk sé Íslend-
ingnum, sem skoraði líka í 1-1 jafnt-
efli við Blackburn um síðustu helgi 
þegar hann var í byrjunarliðinu í 
fyrsta sinn á tímabilinu.

Aron Einar skoraði fyrra markið 
sitt á 38. mínútu með skoti rétt utan 
teigs en hann kom þá Cardiff í 3-1 
á móti Barnsley. Seinna mark hans 
kom á 71. mínútu af stuttu færi en 
hann kom Cardiff þá í 5-1. Þetta var 
í fyrsta sinn sem Aron Einar skor-
ar tvö mörk í einum leik í ensku b-
deildinni en hann hafði líka skor-
aði í síðasta leik Cardiff þegar liðið 
tapaði 3-4 á móti Peterborough á úti-
velli.  - óój

Heiðar Helguson og Aron Einar Gunnarsson skoruðu báðir í öðrum leiknum í röð:

Heiðar hetja QPR á móti Chelsea

HEIÐAR HELGUSON Fagnar hér marki 
sínu í gær.  NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Manchester City sýndi 
styrk sinn í garði nágranna sinna 
í toppslag ensku úrvalsdeildar-
innar í gær. Það þarf að fara langt 
aftur til að finna aðra eins niður-
lægingu og Englandsmeistarar 
Manchester United fengu í þessum 
leik. Manchester City vann leikinn 
6-1 og náði um leið fimm stiga for-
skoti á United á toppi deildarinnar. 

Þetta var fyrsta tap United á 
heimavelli í 37 leikjum en þar með 
er ekki öll sagan sögð. Þetta var 
líka versta tap Manchester United 
á Old Trafford síðan í febrúar-
mánuði 1955, fyrir 56 árum, og 
jafnframt í fyrsta sinn síðan 1930 
sem United fær á sig sex mörk á 
Old Traford.

Mario Balotelli var með 
afdrifaríka flugeldasýningu á 
heimili sínu rúmlega sólarhring 
fyrir leikinn en hann var svo 
sannarlega örlagavaldur United 
í flugeldasýningu City í þessum 
leik. Balotelli skoraði tvö fyrstu 
mörkin og fiskaði að auki Jonny 
Evans út af með rautt spjald í 
upphafi seinni hálfleiks en þá var 
staðan 1-0. 

„Það er erfitt að trúa þess-
um lokatölum ef við lítum á það 
hvernig fyrsti hálftíminn spilað-
ist. Rauða spjaldið drap okkur,“ 
sagði Sir Alex Ferguson, stjóri 
Manchester United. „Þetta er 
versti dagurinn og versta tapið á 
mínum ferli. Ég held að ég hafi 

aldrei tapað 6-1 á ævinni, ekki 
einu sinni þegar ég var leik-
maður,“ sagði Sir Alex. 

„Við spiluðum mjög vel en 
stigin þrjú eru að mínu mati 
mikilvægti en lokastaðan,“ 
sagði Roberto Mancini, stjóri 
Manchester City, sem var að 
stjórna City-liðinu í hundraðasta 
sinn. Mancini hefur staðið með 
Balotelli í gegnum öll vandræð-
in. „Ég vona fyrir hans hönd að 
sá dagur komi að Mario breyti 
hugsunarhætti sínum og átti sig 
á því að hann geti orðið einn af 
þeim bestu í heimi. Hann getur 
þá komist í hóp með mönnum 
eins og Lionel Messi og Cristiano 
Ronaldo,“ sagði Mancini.  - óój

KÖRFUBOLTI Brandon Cotton, 
stigahæsti leikmaður Iceland 
Express-deildar karla í körfu-
bolta, var um helgina leystur 
undan samningi hjá Snæfelli 
þrátt fyrir að hafa skorað 35,3 
stig að meðaltali í leik í vetur. 

Cotton var fengin til Snæfells 
sem leikstjórnandi en gaf aðeins 
3 stoðsendingar samtals í þrem-
ur leikjum og var með 19,3 skot 
á hverja stoðsendingu. Cotton 
samdi strax við 1. deildarlið 
Hamars og lék sinn fyrsta leik 
með liðinu í gær.  - óój

Cotton frá Snæfelli til Hamars:

Sá stigahæsti 
látinn fara

Iceland Express kvenna
KR-Snæfell 79-72 (36-34)
Stig KR: Reyana Colson 29, Sigrún Ámundadóttir 
20 (10 frák.), Margrét Kara Sturludóttir 16, Hafrún
 Hálfdánardóttir 10, Bryndís Guðmundsdóttir 2, 
Hrafnhildur Sif Sævarsdóttir 2. 
Stig Snæfells: Kieraah Marlow 23, Alda Leif 
Jónsdóttir 16,  Hildur  Sigurdardottir 11 (6 stoðs.), 
Helga Hjördís Björgvinsdóttir 8,  Hildur Björg 
Kjartansdóttir 6 (12 frák.), Rósa Indriðadóttir 4, 
Sara Mjöll Magnúsdóttir 4. 

Lengjubikar karla
KFÍ-Grindavík  75-100 (33-46)
Stigahæstir: Ari Gylfason 29, Christopher Miller-
Williams 12, Kristján Andrésson 11, Sigurður Orri 
Hafþórsson 10 - Giordan Watson 18 (6 stoðs.), 
Sigurður Gunnar Þorsteinsson 13, Jóhann Árni 
Ólafsson 13, J‘Nathan Bullock 11 (8 frák./5 
stoðs.), Björn Steinar Brynjólfsson 11, Páll Axel 
Vilbergsson 11, Ólafur Ólafsson 10. 
Tindastóll-Stjarnan  69-87 (37-53)
Stigahæstir: Helgi Freyr Margeirsson 17, Maurice 
Miller 15, Þröstur Leó Jóhannsson 13, Trey 
Hampton 11 (11 frák.) - Jovan Zdravevski 25, 
Keith Cothran 19, Justin Shouse 15, Fannar Freyr 
Helgason 12.
Hamar-Keflavík  83-98 (39-43)
Stigahæstir: Brandon Cotton 35, Terrence Worthy 
15 - Charles Michael Parker 27, Steven Gerard 
Dagustino 25, Jarryd Cole 20, Magnús Þór 
Gunnarsson 16.

KARFAN Í GÆR

MARGRÉT KARA KR-liðið hefur unnið 
fyrstu 3 leiki sína í vetur.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Sem viðskiptavinur í Stofni nýtur þú Vegaaðstoðar Sjóvá 
án endurgjalds. Kynntu þér stækkað þjónustusvæði 
Vegaaðstoðar á sjova.is.

VEGAAÐSTOÐ SJÓVÁ

Bensínlaus, straumlaus, sprungið, tjónaskýrsla?

ÞÚ HRINGIR Í  440 2222 
OG VEGAAÐSTOÐ SJÓVÁ 
BJARGAR MÁLUNUM

Fáðu símanúmer
Vegaaðstoðar sent

í símann þinn.
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HANDBOLTI Íslenska kvenna lands-
liðið í handknattleik tapaði í gær 
fyrir því úkraínska, 21-20, í 
undan keppni Evrópumótsins sem 
fram fer árið 2012, en leikurinn 
fór fram í Laugardalshöll. 

Sóknarleikur liðsins varð þeim 
að falli í síðari hálfleik en þær 
íslensku leiddu leikinn 11-8 í hálf-
leik. Fátt gekk upp hjá stelpunum 
í síðari hálfleik og skutu þær oft 
á tíðum beint í markvörð and-
stæðingsins. 

Liðið hefur því tapað fyrstu 
tveimur leikjum keppninnar, 
gegn Spánverjum og Úkraínu, 
og því er útlitið ekki bjart fyrir 
liðið. Rakel Dögg Bragadóttir og 
Karen Knútsdóttir voru atkvæða-
mestar í liði Íslands með fjögur 
mörk, en Viktoriya Borschenko 
gerði níu fyrir Úkraínu.

„Þetta eru mikil vonbrigði 
og að mínu mati voru við betri 
aðilinn í leiknum,“ sagði Ágúst 
Jóhannsson, þjálfari íslenska 
landsliðsins í handknattleik, eftir 
tapið í gær.

„Sóknarleikurinn varð okkur að 
falli í dag og við förum oft mjög 
illa með fín færi. Einnig voru við 
virkilega slappar þegar við erum 
einum fleiri. Síðan fara stelp-
urnar illa með ákjósanlega leik-
stöðu þegar liðið nær yfirtölu og á 
aðeins eftir að stimpla sig í gegn.“

„Þetta var skelfilegur leik-
ur hjá okkur og úrslitin algjör 
skandall,“ sagði Hrafnhildur 
Skúladóttir, leikmaður íslenska 
landsliðsins, eftir leikinn.

„Það er ömurlegt að skora 
ekki nema 20 mörk í dag og allt 
of margir leikmenn sem ná sér 

ekki á strik, þar á meðal ég sjálf. 
Þær mættu okkur mun framar í 
síðari hálfleiknum og við réðum 
ekki nægilega vel við það.“

Hrafnhildur Skúladóttir fékk 
vítakast þegar ein mínúta var 
eftir og gat jafnað leikinn, en 
Maryna Vlasenko, varamark-
vörður Úkraínu, varði eitt af 
tveimur vítaköstum sínum í 
leiknum.

„Ef ég hefði drullast til að 
skora úr vítinu í lokin hefðum 
við sennilega farið heim með eitt 
stig,“ sagði Hrafnhildur sjálfs-
gagnrýnin að vanda. - sáp

SENDU SMS ESL MARK
Á NÚMERIÐ 1900

ÞÚ FÆRÐ SPURNINGU OG 
SVARAR MEÐ ÞVÍ AÐ SENDA

SMS SKEYTIÐ ESL A, B EÐA C Á 
NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

AFÞREYINGARMARKAÐUR ELKO
PÚSL - SPIL - DVD - TÖLVULEIKIR

AÐALVINNINGUR
DVD - SPIL - PÚSL OG TÖLVULEIKIR 

FYRIR 100.000 kr. Í ELKO

AUKAVINNINGUR
DVD - SPIL - PÚSL OG TÖLVULEIKIR 

FYRIR 50.000 kr. Í ELKO

GEGGJAÐIR
AUKAVINNINGAR!

9. HVER
VINNUR!

FJÖLDI 
AUKAVINNINGA

*Aðalvinningar dregnir úr öllum innsendum skeytum 21. nóvember. 
Vinningar verða afhentir í ELKO Lindum, Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr./SMS-ið. 
Þú færð 5 mínútur til að svara spurningu. 
Leik lýkur 20. nóvember 2011

Svekkjandi tap í Höllinni
Íslenska kvennalandsliðið í handbolta er án stiga í riðli sínum í undankeppni 
EM 2012 eftir 20-21 tap á móti Úkraínu í Laugardalshöllinni. Íslensku stelpurnar 
komust fimm mörkum yfir í fyrri hálfleik en misstu leikinn frá sér í lokin. 

ENGIN VETTLINGATÖK Anna Úrsúla Guðmundsdóttir fær alvöru móttökur hjá varnar-
manni úkraínska liðsins í Höllinni í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SUND Ægiringurinn Eygló Ósk 
Gústafs dóttir setti tvö Íslands-
met á Extra-stórmóti SH sem fór 
fram í hinni glæsilegu Ásvallalaug 
í Hafnar firði um helgina. Alls féllu 
þrjú Íslandsmet á mótinu, öll í bak-
sundi kvenna.

Eygló Ósk bætti sín eigin met í 
100 og 200 metra baksundi. Hún 
synti 100 metra baksund á 1.01,92 
mínútum á laugardaginn og bætti 
metið um 0,21 sekúndur. Eygló bætti 
síðan metið í 200 metra baksundi í 
gær 0,55 sekúndur þegar hún synti 
á 2.11,29 mínútum.

Ingibjörg Kristín Jónsdóttir úr SH 
bætti sitt eigið met í 50 metra bak-
sundi á laugardag um 0,33 sekúndur 
þegar hún synti á 28,11 sekúndum en 
hún átti gamla metið.

Jón Margeir Sverrisson var líka 
í miklum ham á mótinu. Hann setti 
IPC heimsmet í 1.500 m skriðsundi í 
fötlunarflokki S14 þegar hann synti 
á 16.47,98 mínútum á laugardaginn 
en þá bætti hann einnig Íslandsmet 
sín í 400 og 800 metra skriðsundi. 
Jón Margeir bætti síðan aftur metið 
í 400 m skriðsundi í gær þegar hann 
synti á 4.19,47 mínútum.  - óój

Það var nóg af metum á Extra-stórmóti SH í sundi í Ásvallalaug um helgina:

Eygló Ósk setti tvö glæsileg Íslandsmet 

EYGLÓ ÓSK  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Ísland-Úkraína 20-21 (11-8)
Mörk (skot): Karen Knútsdóttir 4 (7), 
Rakel Dögg Bragadóttir 4 (11), Dagný 
Skúladóttir 3 (3), Hanna Guðrún Stefáns-
dóttir 3/1 (7/2), Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 
3/2 (8/3), Birna Berg Haraldsdóttir 2 (4), 
Sólveig Lára Kjærnested 1 (2), Stella 
Sigurðardóttir (4).
Varin skot: Guðný Jenný Ásmundsdóttir 
11 (32/3, 34%)
Hraðaupphlaupsmörk: 3-7 (Hanna, 
Dagný, Sólveig).

FÓTBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið þurfti að hafa fyrir sigri 
í Ungverjalandi á laugar-
daginn í undankeppni EM 
2013 en sigurmark Dóru 
Maríu Lárusdóttur sá til þess 
að stelpurnar okkar eru enn á 
réttri leið í baráttu sinni fyrir 
að koma inn á sitt annað 
Evrópumót í röð.

Ísland vann leikinn 
1-0 og hefur þar með 
náð í 10 stig af 12 
mögulegum í riðl-
inum. 

„Við setjum svo-
lítið pressuna 
á okkur sjálf-
ar að ætla að 
skora snemma 
og vorum því orðn-
ar örvæntingar-
fullar of snemma. 
Það voru samt 
alveg tuttugu mín-
útur eftir þegar 
við skoruðum en 
það var léttir að 
fá þetta mark. 
Við viljum halda 
okkur á toppnum 
í riðlinum og því 
skipti þetta sigur-
mark okkur miklu 
máli,“ sagði Dóra 

María Lárusdóttir, en 
hún kom inn á í hálfleik 
og skoraði eina mark 
leiksins á 68. mínútu. 
Þá voru íslensku stelp-
urnar búnar að bíða 
eftir marki í 216 mín-
útur, allt frá því að þær 

skoruðu þrjú mörk 
í fyrri hálfleik í 

sigri á Noregi.
„Ég held að 

það sé eng-
inn sáttur 
við að byrja 
á  bek k n -
um en ég 
er þakklát 
fyrir þær 
mínútur 
sem ég fékk. 

Það er alltaf 
skemmtilegt 
að skora og ég 
held að ég sé 
bara sátt með 
minn leik ,“ 
segir Dóra en 
hvaða ski la-
boð fékk hún 
frá landsliðs-
þjálfaranum 
Sigurði Ragn-
ari Eyjólfssyni? 
„Siggi sendi 

mig inn á til að breyta leiknum 
held ég,“ sagði Dóra María í létt-
um tón en hvernig var markið? 

„Þetta var skalli sem mark-
maður inn nær ekki að halda og 
missir hann aðeins frá sér. Ég er 
fyrst á staðinn og rétt næ að pota 
honum yfir línuna,“ sagði Dóra 
María, sem viðurkennir að leik-
menn hafi verið farnir að hafa 
áhyggjur þegar langt var liðið og 
markið var ekki komið. 

„Þetta verður pínu stress hjá 
okkur. Við fengum allar dauða-
færi í Belgíuleiknum og fundum 
kannski fyrir pressu á að klára 
færin okkar. Það hefði verið 
leiðin legt að klúðra þessu færi,“ 
sagði Dóra María, en hún fylgdi 
þá eftir skalla Margrét Láru 
Viðars dóttur.  

„Við fengum eitt til tvö fín færi 
en við náðum samt ekki að skapa 
okkur nógu mikið í þessum leik. 
Það er kannski eitthvað sem við 
þurfum að skoða. Þetta var ekkert 
alslæmt hjá okkur en við höfum 
oft spilað betur og þetta var ekki 
okkar besti leikur. Ég er nokkuð 
viss um það að við þurfum betri 
leik á móti Norður-Írunum því 
ég held að þær séu með sterkara 
lið,“ segir Dóra María, en Ísland 
mætir Norður-Írlandi í Belfast á 
miðvikudaginn. - óoj

Dóra María Lárusdóttir tryggði kvennalandsliðinu dýrmætan sigur í Ungverjalandi:

Hefði verið leiðinlegt að klúðra þessu færi



Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

- Lifið heil

www.lyfja.is

Stuðningur 
fyrir stoðkerfið
Margt getur haft áhrif á ástand beina okkar, s.s. erfðir, reykingar, 
áfengisneysla, hreyfingarleysi og skortur á kalki eða D-vítamíni úr 
fæðunni. Notkun ákveðinna lyfja getur einnig valdið beinþynningu. 
 
Það er mikilvægt að huga að beinunum. Beinþynning er stundum 
kölluð „hinn þögli faraldur“ vegna þess að einkennin koma oft ekki 
í ljós fyrr en við beinbrot.
 
Lyfja Lágmúla og Smáratorgi býður 20% afslátt á beinþéttni-
mælingum frá 24.–31. október.
Mælingar fara fram í Lyfju Lágmúla frá kl. 8–15 virka daga 
og í Lyfju Smáratorgi kl. 8–12 mánudaga til fimmtudaga. 

Tilboðin hér að neðan gilda til 31. október.
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Náttúrulegur kalk- og steinefnagjafi 
sem unnin er úr kalkþörungum úr 
Arnarfirði.
Styrkir brjósk og bein og virðist 
draga úr liðverkjum vegna slitgigtar.

HAFKALK

afsláttur 
20%20%20%

NICOTINELL FRUIT

afsláttur 
15%15%15%

Kalsíum og magnesíum eru lífsnauðsynleg 
steinefni fyrir fólk á öllum aldri. 
Þau stuðla að eðlilegri bein- og tann-
myndun. D-vítamín eykur upptöku 
kalsíums í líkamanum.

BIOMEGA

afsláttur 
20%20%20%

SOLARAY

afsláttur 
20%20%20%

af öllum stærðum.

Solaray hefur allt til að tryggja sterkari bein.



24. október 2011  MÁNUDAGUR24

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.18.15 Að norðan 18.30 2 gestir

Faxafeni 5, Reykjavik 
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in 
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ur 
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Heilsudýnan sem styður svo vel við þig að þér finnst þú

svífa

TEMPUR® CLOUD
– heilsudýnan sem hefur slegið öll met hjá Tempur ® –

20% kynningar-
afsláttur í október

D Ý N U R  O G  K O D D A R

Gerðu kröfur - TEMPUR® stenst þær !

10.25 EastEnders  10.55 Keeping Up Appearances  
11.25 Fawlty Towers  11.55 ‚Allo ‚Allo!  12.25 ‚Allo 
‚Allo!  12.50 New Tricks  13.40 New Tricks  14.35 
Keeping Up Appearances  15.05 Keeping Up 
Appearances  15.35 ‚Allo ‚Allo!  16.00 ‚Allo ‚Allo!  
16.25 Fawlty Towers  17.00 Fawlty Towers  17.30 
Dalziel and Pascoe  18.20 Dalziel and Pascoe  
19.10 Top Gear  20.00 Live at the Apollo  20.45 
QI  21.15 Stewart Lee‘s Comedy Vehicle  21.45 
Skavlan  22.40 The Graham Norton Show  23.25 
Top Gear  00.15 Live at the Apollo  

10.50 Et rigtigt cirkusliv  11.35 Kæft, trit og knus  
12.05 Blod, sved og T-shirts  13.00 DR Update - 
nyheder og vejr  13.10 Himmelblå  14.00 Kasper 
& Lise  14.15 Hubert  14.30 Peter Pedal  15.00 
Hercule Poirot  15.50 DR Update - nyheder og 
vejr  16.00 Vores Liv  16.30 TV Avisen med Sport  
17.05 Aftenshowet  18.00 Promotoren og hans 
boksere  19.00 TV Avisen  19.25 Horisont  19.50 
SportNyt  20.00 Lewis  21.30 OBS  21.35 Blod, 
sved og T-shirts  04.00 Molly Monster  04.05 Chiro  
04.10 Benjamin Bjørn  04.25 Humf 

12.05 Norge rundt  12.30 Ut i naturen: Magasin  
13.00 Nyheter  13.10 Dallas  14.00 Nyheter  
14.10 Matador  15.00 Nyheter  15.10 Tingenes 
tilstand  15.40 Oddasat - nyheter på samisk  15.55 
Nyheter på tegnspråk  16.00 Førkveld  16.40 
Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  17.45 Puls  
18.15 Grønne fingre  18.45 Billedbrev  18.55 
Distriktsnyheter  19.00 Dagsrevyen 21  19.30 
Schmokk  20.00 Hvem tror du at du er?  21.00 
Kveldsnytt  21.15 Taggart  22.25 Nytt på nytt  
22.55 Viggo på lørdag 

11.35 Från Lark Rise till Candleford  12.35 Sampo 
Lappelill  14.00 Rapport  14.05 Gomorron Sverige  
14.55 Engelska Antikrundan  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Fråga doktorn  17.00 Kulturnyheterna  17.15 
Regionala nyheter  17.30 Rapport  18.00 Barn till 
varje pris?  18.55 Flugor  19.00 Anno 1790  20.00 
Ensamkommande flyktingbarn  20.30 Skolfront  
21.00 Det stora beslutet  21.50 Starke man  22.20 
Rapport  22.25 Damages  23.10 Rapport  23.15 
Mad Dogs  00.00 Rapport  00.05 Musikresan  

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf 
fyrir alla 2. 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eld-
hús lambsins

06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 
10.03 Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00 
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 
Hringsól 14.00 Fréttir 14.03 Bak við stjörnurnar 
15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Hraunfólkið 
15.25 Fólk og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 
20.00 Leynifélagið 20.30 Kvika 21.10 Ópus 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Tónlistarklúbburinn 23.05 
Glæta 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

14.40 Silfur Egils (e)

16.05 Landinn (e)

16.35 Leiðarljós (Guiding Light)

17.20 Húrra fyrir Kela (47:52)

17.43 Mærin Mæja (37:52)

17.51 Artúr (18:20)

18.15 Táknmálsfréttir

18.25 Doktor Ása (6:8) (Dr. Åsa II)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.00 Maður og jörð – Eyðimerkur 
- Lífið í ofninum (2:8) (Human Planet) 
Heimildamyndaflokkur frá BBC um samband 
manns og náttúru. Í hverjum þætti er sjón-
um beint að einni tegund vistkerfa: hafinu, 
eyðimörkum, frumskógum, fjöllum og svo 
framvegis.

20.55 Stundin (2:6) (The Hour) Nýr 
breskur myndaflokkur um njósnir í kalda 
stríðinu. Sagan gerist árið 1956 og aðalpers-
ónur hennar eru fréttamenn hjá BBC.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Íslenski boltinn

23.00 Réttur er settur (17:25) (Raising 
the Bar)

23.45 Kastljós (e)

00.05 Fréttir

00.15 Dagskrárlok

07.35 Stuey

09.25 Waking Sleeping Beauty

10.50 Billy Madison

12.20 Race to Witch Mountain

14.00 Waking Sleeping Beauty

16.00 Billy Madison

18.00 Race to Witch Mountain

20.00 Stuey

22.00 The Science of Sleep

00.00 The Painted Veil

02.05 Drop Dead Sexy

04.00 The Science of Sleep

06.00 Prince of Persia: The Sands of 
Time

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.10 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (54:175)

10.15 Masterchef (1:13)

11.05 Mercy (9:22) 

11.50 Wipeout USA

12.35 Nágrannar

13.00 American Idol (37:39)

13.45 American Idol (38:39)

14.25 Frasier (9:24)

14.50 ET Weekend

15.40 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (18:22)

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Malcolm in the Middle (1:16)

19.45 The New Adventures of Old 
Christine (5:21)

20.10 Glee (1:22) Þriðja gamanþáttaröðin 
um metnaðarfullu menntaskólanemana sem 
halda áfram að keppast við að vinna söng-
keppnir á landsvísu þrátt fyrir mikið mótlæti 
frá klappstýrukennaranum Sue. 

20.55 Covert Affairs (3:11) Ný og spenn-
andi þáttaröð í anda Chuck um unga konu 
sem ráðin er til starfa hjá bandarísku leyni-
þjónustunni, CIA.

21.40 Big Love (8:9)

22.40 Twin Peaks (1:8)

00.10 Two and a Half Men (10:16)

00.30 Mike & Molly (6:24)

00.55 Chuck (5:24)

01.40 Terra Nova

02.25 Community (2:25)

02.50 The Memory Keeper‘s 
Daughter

04.15 Behind Enemy Lines: Colombia

05.45 The Simpsons (18:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.10 Game Tíví (6:14) (e)

16.40 Rachael Ray

17.25 Dr. Phil

18.10 Life Unexpected (7:13) (e)

18.55 America‘s Funniest Home 
Videos - OPIÐ (13:48)

19.20 Everybody Loves Raymond - 
OPIÐ (8:22)

19.45 Will & Grace - OPIÐ (4:22) (e)

20.10 Kitchen Nightmares (4:13) Ill-
gjarni matreiðslumaðurinn Gordon Ram-
sey heimsækir veitingastaði sem enginn vill 
borða á og hefur eina viku til að snúa rekstri 
þeirra við. Veitingastaðurinn Grasshopper 
Also fær yfirhalningu hjá Ramsey en honum 
reynist erfitt að koma eigendum í skilning 
um einföldustu atriði í veitingahúsarekstri.

21.00 Parenthood (10:22) Bráðskemmti-
leg þáttaröð sem er í senn fyndin, hjartnæm 
og dramatísk. Adam fær slæmar fréttir sem 
láta hann velkjast í vafa um framtíð sína í 
vinnunni og hjá fjölskyldunni.

21.45 CSI: New York (19:22)

22.35 Jimmy Kimmel

23.20 Law & Order: Special Victims 
Unit (6:24) (e)

00.05 United States of Tara (3:12) (e)

00.35 Outsourced (6:22) (e)

01.00 Kitchen Nightmares (4:13) (e)

01.45 Everybody Loves Raymond 
(8:22) (e)

02.05 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 Children´s 
Miracle Classic (4:4) 11.10 Golfing World 
12.00 Golfing World 12.50 Children´s Mi-
racle Classic (4:4) 15.50 Ryder Cup Official 
Film 1997 18.00 Golfing World 18.50 Child-
ren´s Miracle Classic (4:4) 22.00 Golfing 
World 22.50 Champions Tour - Highlights 
(22:25) 23.45 ESPN America

19.30 The Doctors (140:175)

20.10 Wonder Years (5:17)

20.35 Wonder Years (6:17)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Heimsendir (3:9)

22.35 The Killing (5:13)

23.25 Game of Thrones (10:10)

00.20 Dagvaktin

00.50 The New Adventures of Old 
Christine (5:21)

01.10 Wonder Years (5:17)

01.35 Wonder Years (6:17)

02.00 The Doctors (140:175)

02.45 Sjáðu

03.05 Fréttir Stöðvar 2 

03.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Spænski boltinn: Barcelona - 
Sevilla

17.00 Þýski handboltinn: RN Löwen - 
Göppingen

18.20 Evrópudeildarmörkin

19.15 Spænski boltinn: Barcelona - 
Sevilla

21.00 Spænsku mörkin

21.55 Meistaradeild Evrópu: Chelsea 
- Genk

23.45 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu 

07.00 QPR - Chelsea

13.00 Bolton - Sunderland

14.45 Fulham - Everton

16.35 Sunnudagsmessan

17.50 Premier League Review 2011/12

18.45 PL Classic Matches: Man. 
United - Ipswich 1994 

19.15 Arsenal - Stoke

21.00 Premier League Review 2011/12

22.00 Football League Show

22.30 Aston Villa - WBA 

> Stöð 2 kl. 20.10
Glee

Glee hefur hlotið Golden Globe-
verðlaunin undanfarin tvö ár sem 
bestu gaman- og tónlistarþættirn-
ir. Þriðja þáttaröðin hefst í kvöld 
og það er nýtt skólaár að 
hefjast. Nýir meðlimir 
bætast í Glee-söng-
hópinn en klappstýru-
þjálfarinn Sue Sylvester er 
með stærri áform.

Aulafyndni er vandmeðfarið fyrirbæri. Flestallir 
þekkja einhvern sem dælir út úr sér aula-
bröndurum, orðaleikjum og fárán-
legum hugsunum. Stundum eru það 

menningarritstjórar sem svo láta, 
stundum aðrir. Ef vel tekst til 
flissa áheyrendur, hrista höfuðið 
og reifa það hvernig hægt 

er að láta sér detta aðra eins 
vitleysu í hug. Þegar miður tekst 
upp getur komið upp vandræðaleg 
sena, nema aulagrínistinn sé með 
þeim mun þykkari skráp.

Á laugardagskvöldið bauð Ríkisútvarpið upp 
á tvo dagskrárliði sem gengu út á aulafyndni 
og falla þeir í sinn hvorn flokkinn af þeim sem 
nefndir voru hér á undan. Seint verður sagt 

að Kexvexmiðjan fái áhorfendur til að dást að 
orðkynngi og útsjónarsemi við að sjá fyndnu 
hlutina í tilverunni. Það er helst að hægt sé að 
dást að þrautseigju höfunda við að keyra áfram í 
fyrirsjáanlegri ófyndni.

Síðar um kvöldið mátti 
hins vegar berja klassíkina 
Air plane augum. Sá sem 
hér ritar sá þá mynd í 

Siglufjarðar bíói fyrir margt 
löngu og hló og hló. Þar er að 

finna legíó af tímalausum brönd-
urum, sem margir hverjir falla undir 

aulafyndnina. Í tilfelli Airplane virkar 
hún hins vegar, enda aulafyndni allra tíma á 
ferð. Megi Ríkissjónvarpið sýna Airplane sem 
oftast. Mér er alvara og ekki kalla mig Shirley.

VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ HLÓ

 Aulafyndni allra tíma
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DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

HAFÐU ÞAÐ NOTALEGT
Í FRÉTTABLAÐINU
Það er hvergi betri staður fyrir fjölpóst en inni í Fréttablaðinu 
því það tryggir að auglýsingaefnið lendir á eldhúsborðinu þegar 
blaðið er opnað.

Meira en 80% íbúa höfuðborgarsvæðisins lesa 
Fréttablaðið daglega.

Kannaðu dreifileiðir í síma 512 5448 eða í tölvupóstfangi orn@365.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

„Ég horfi reyndar rosa lítið á 
sjónvarp, finnst skemmtilegast 
að taka smá maraþon hér og 
þar. Síðasta maraþon var með 
L-Word, þáttum sem eru í miklu 
uppáhaldi. Ég bíð líka spennt 
eftir næstu True Blood-seríu.“

Arndís Ey Eiríksdóttir, fatahönnuður.

„Mitt hlutverk var ósköp lítið, 
fyrir tækið mitt setti bara smá 
pening í myndina á loka sprettinum 
þannig að hægt væri að klára 
hana og markaðssetja,“ segir 
knattspyrnukappinn og athafna-
maðurinn Arnar Gunnlaugsson. 

Hann er svokallaður „executive 
producer“ Borgríkis, kvikmyndar-
innar sem sýnd er um þessar 
mundir í kvikmyndahúsum lands-
ins og fengið hefur frábæra dóma 
víðast hvar. „Ég sá hana og var 
mjög hrifinn,“ segir Arnar, sem 
var staddur á Flórída í fríi þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum. 

Arnar hefur um árabil verið 
einn fræknasti knattspyrnumaður 

landsins og lék í sumar stórt hlut-
verk með liði Fram sem bjargaði 
sér á ævintýralegan hátt frá falli 
í Pepsi-deild karla. Hann hóf hins 
vegar að horfa til sjónvarps- og 
kvikmyndagerðar fyrir skömmu 
þegar hann stofnaði framleiðslu-
fyrirtæki með kvikmyndagerðar-
manninum Gesti Val Svanssyni, en 
saman gerðu þeir sjónvarpsþátta-
röðina Tríó. Arnar upplýsir að 
skrif á þáttaröð númer tvö standi 
nú yfir.

Knattspyrnukappinn viður-
kennir að kvikmyndagerð og allt 
sem henni tengist sé mikið áhuga-
mál hjá sér. Og hann sé að fikra 
sig áfram í þessum heimi. Frum-

raunin á hvíta tjaldinu lofar að 
minnsta kosti góðu því á dögunum 
var tilkynnt að James Mangold 
hygðist leikstýra endurgerðinni 
í Bandaríkjunum. Arnar hafði 
reyndar ekki heyrt af því en 
sagði það afar gleðilegar 
fréttir. „Það er bara æðis-
legt.“  - fgg

Arnar Gunnlaugs á bak við Borgríki

ÓVÆNTUR STUÐNINGUR Arnar 
Gunnlaugsson er titlaður 
„executive producer“ kvik-
myndarinnar Borgríkis sem 
sýnd er í íslenskum kvik-
myndahúsum um þessar 
mundir. Hann var einnig 
maðurinn á bak við sjónvarps-
þættina Tríó.

„Mér líst alveg hrikalega vel á þetta og hlakka 
mikið til, þetta er miðill sem ég hef aldrei unnið 
við,“ segir Auðunn Blöndal. Hann vendir kvæði sín 
í kross á ferli sínum þegar hann hefur störf sem 
stjórnandi nýs síðdegisþáttar á FM 957. 

Þættirnir verða á dagskrá alla virka daga milli 
fjögur og sex en honum hafði ekki enn verið gefið 
nafn þegar Fréttablaðið ræddi við Auðun. Blö-
vaktin kom hins vegar sterklega til greina og var 
líklegur kandídat. Auðunn verður hins vegar ekki 
einn í hljóðverinu við Skaftahlíð því á hverjum degi 
verður einn gestastjórnandi. Sverrir Þór Sverris-
son, Egill Einarsson, Björn Bragi og Steindi Jnr. 
munu gegna þeim hlutverkum og hefur þeim verið 
úthlutaður einn dagur í viku. Auðunn veit ekki 
alveg hvort það sé hægt að flokka hann sem FM-
hnakka, segist sjálfur flakka mikið á milli stöðva og 
vera alæta á tónlist. „En ég þekki auðvitað strákana 
þarna.“

Auðunn reiknar fastlega með því að vera með 
opna línu þannig að hlustendur geta hringt inn og 
spjallað við hann. Spurður hvort honum finnist 
þetta ekki skref niður á við, frá því að hafa verið 
nánast daglegur gestur á skjá landsmanna í tíu ár, 
að fara í útvarp segir hann það síður en svo. „Hefð-
irðu spurt mig fyrir fimm árum þá hefði mér örugg-
lega þótt þetta skrýtið en ég er ekkert að segja 

skilið við sjónvarpið,“ segir Auðunn, sem undirbýr 
nú af krafti framhaldsþáttaröð af Atvinnumönnun-
um okkar og  sjónvarpsþáttinn Asíska drauminn, en 
tökur á þeim báðum hefjast eftir áramót.  - fgg

Auðunn Blöndal á FM957

„Þessi leikur hefur verið til í 
mörg ár, hefur verið spilaður í 
fjörutíu manna hópi. En það er 
fyrst núna að við ætlum að koma 
með hann fram í dagsljósið enda 
teljum við okkur þekkja vel það 
sem drífur þátttakendur áfram,“ 
segir Sigurður Jónsson, tölvu-
fræðingur og framkvæmdastjóri 
tölvufyrirtækisins Digon Games.

Næsta haust setur fyrir tækið 
á markað tölvuleik sem hefur 
hlotið vinnuheitið Club Manager. 
Guðni Bergsson, fyrrverandi 
fyrirliði íslenska landsliðsins, er 
ráðgjafi við gerð leiksins, sem er 
í grunninn til knattspyrnuleikur 
þar sem menn skapa sitt eigið lið 
eins og margir þekkja úr tölvu-
leiknum Football Manager. Ólíkt 
honum, þar sem menn keppa 
aðallega við tölvur, etja menn 
kappi við aðra spilara í Club 
Manager „Þannig að menn geta 
gert góð viðskipti þegar þeir eru 
að skiptast á leikmönnum,“ segir 
Sigurður, en leikurinn er hugsað-
ur fyrir netið ásamt því að not-
endur geta spilað hann á símann 
sinn, gegnum Facebook og önnur 
samskiptaforrit. „Þetta á að vera 
ókeypis leikur þannig að þú átt 
ekki að geta keypt þér árangur 
fyrir raunverulegan pening eins 
og verið hefur um suma leiki á 
netinu.“  

Sigurður segir að menn hafi 
tekið leikinn misalvarlega þegar 

hann var spilaður í hinum þrönga 
vinahópi, sumir hafi orðið mestu 
mátar en hjá öðrum hafi soðið 
upp úr og jafnvel legið við vin-
slitum. „Einn tók við liði af 
öðrum og gat því ekki skipt um 
nafn. Þegar hann var búinn að 
spila leikinn í nokkurn tíma hafði 
hann pantað sér bílnúmer með 
nafni liðsins síns,“ segir Sigurð-
ur en rétt er að halda því til haga 
að allir leikmenn og deildir eru 
tilbúningur, annað væri fokdýrt 
réttindamál.  
 - fgg

Íslenskur fótbolta-
leikur í farsímann

Í NÝJU UMHVERFI Auðunn Blöndal hefur tekið að sér stjórn 
nýs síðdegisþáttar á FM 957. Einn gestastjórnandi verður með 
honum á hverjum degi en í þeim hópi verða meðal annars 
Sverrir Þór Sverrisson og Steindi Jnr. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÍSLENSKUR FÓTBOLTALEIKUR Digon 
Games setur á markað fótboltaleik 
næsta haust þar sem menn keppa inn-
byrðis í stjórn knattspyrnuliða. Guðni 
Bergsson kemur að gerð leiksins.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Ingvar Helgason og hin þýska 
Susanne Ostwald skipa hönnunar-
tvíeykið Ostwald Helgason. 
Fyrsta skartgripalína merkisins 
hefur vakið nokkra athygli og bar 
leikkonan Emma Watson skart 
frá Ostwald Helgason á síðum 
nóvember heftis breska Elle.

Skartgripalínan kom út fyrir 
stuttu og inniheldur fjögur 
stykki, þar á meðal hálsmen og 
eyrnalokka. Skartið er búið til úr 
silfri og nokkru sem á ensku kall-
ast solid smoke og er búið til úr 
lofti og gleri og vegur nánast ekk-
ert. Skartgripirnir voru á forsíðu 
sérstaks fylgihlutablaðs tísku-
tímaritsins Elle og viðurkennir 
Ingvar að það sé þeim hvatning 
til að halda áfram skartgripa-
gerðinni. „Okkur langaði bara að 
prufa að búa til nokkur stykki og 
sjá hvernig það gengi. Viðtökurn-
ar hafa verið góðar og nú erum 
við að vinna aðra línu fyrir næstu 
haust- og vetrarlínu okkar,“ segir 
Ingvar. 

Hönnun Ostwald Helgason virð-
ist falla vel í kramið hjá tísku-
elítunni því ritstýra ástralska 
Harpers Bazaar var mynduð í 
peysu frá merkinu. „Það er vissu-
lega skemmtilegt að vita af því 
að ritstýra tískutímarits hinum 
megin á hnettinum gangi í fötum 
frá okkur. Það er alltaf gaman 
þegar fólk fellur fyrir flíkum 
manns.“

Ingvar og Susanne tóku þátt 
í sölusýningu London Fashion 
Week í september og sýndu þar 
nýja vor- og sumarlínu sína. 
Línan er innblásin af ljósmynd-
um frá Kaliforníu sjötta áratugar-
ins og vinnufatnaði og þykir sér-
staklega klæðileg. „Sölusýningin 
gekk mjög vel og það er alltaf að 
bætast við kúnnahópinn okkar. 
„Seasonið“ er bara rétt byrjað og 
við erum enn að taka við pöntun-
um en upphafið lofar góðu,“ segir 
Ingvar að lokum.  sara@frettabladid.is

INGVAR HELGASON: GAMAN ÞEGAR FÓLK FELLUR FYRIR FLÍKUM MANNS

Ostwald Helgason í Elle

SLÆR Í GEGN Ingvar Helgason er helmingur tvíeykisins Ostwald Helgason. Fyrsta 
skartgripalína merkisins var á forsíðu fylgihlutablaðs breska Elle. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



FRUMSÝND 28. OKTÓBER UM ALLT LAND Í 3D

„Gleðin 
ræður ríkjum
og sjónræni 
þátturinn 

slær öllu við!“
- Jordan Mintzer, 

The Hollywood Reporter

„Töfrandi
  kvikmyndaafrek!“

- Mike Goodridge, 
ScreenDaily

„Stútfull 
af fjöri og hasar!“ 

- Ian Nathan, Empire!

„Góður hasar og 
frábær húmor.

Sjáið hana 
undir eins!“

- Tómas Valgeirsson, 
Kvikmyndir.is

ÁLFABAKKA  - KEFLAVÍK - SELFOSS

Forsýningar vikunnarFORSÝND
ALLA VIKUNA

MIÐASALA HAFIN

Á SAMBÍÓ.IS
OG MIÐI.IS

Smárabíó fimmtudaginn 27. okt kl. 20:00
Borgarbíó Akureyri fimmtudaginn 27. okt kl. 20:00
Sambíó Álfabakki fimmtudaginn 27. okt kl. 22:00
Sambíó Keflavík fimmtudaginn 27. okt kl. 22:00

Laugarásbíó þriðjudaginn 25. okt kl. 20:00
Háskólabíó miðvikudaginn 26. okt kl. 20:00
Egilshöll miðvikudaginn 26. okt kl. 22:30
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Hallgrímur hlaðinn lofi
Ný skáldsaga Hallgríms Helga-
sonar, Konan við 1000°, kemur út 
á morgun. Mánuður er liðinn síðan 
bókin kom út í Þýskalandi og þar í 
landi hefur hún fengið mjög góðar 
viðtökur. Hún situr í 36. sæti met-
sölulista Spiegel og gagnrýnendur 
hafa keppst við að hlaða bókina 
lofi. „Ekki hægt að loka þessari 
bók,” segir í dómi Der Spiegel og 
Kristian Thees hjá SWR3 Radio 

kallar hana hiklaust bók ársins. 
Þá skrifar Rainer Moritz í 

Stuttgarter Zeitung og 
vitnar í bók Hallgríms: 
„Þá virðist það gilda 

með rithöfunda að því 
meira óspennandi 

sem verk þeirra 
eru, því meira 
spennandi er 
einkalífið.” Og 
klykkir síðan 
út með: „Sé 
þetta rétt 
hlýtur einka-
líf Hallgríms 
Helgasonar 
að vera algjör 
eyðimörk.”

Í frí til Bandaríkjanna 
Friðrik Dór Jónsson tónlistarmaður 
hefur haft nóg að gera undanfarið. 
Nú hefur hann hins vegar tekið sér 
tímabundið frí frá vinnunni því hann 
er á leið til Bandaríkjanna í dag 
ásamt tveimur vinum. Hann mun 
eyða næstu dögum í San Fransisco, 
í heimsókn hjá knattspyrnu-
manninum Grími Birni 
Grímssyni, sem spilar og 
stundar nám þar. Í 
borginni hitta þeir 
svo fyrir annan vin 
sinn sem hefur 
haft í nógu að 
snúast undan-
farið, Skúla Jón 
Friðgeirsson, 
Íslands- og 
bikarmeistara 
með KR. Skúli 
hefur sleikt sólina í 
Orlando undan-
farna viku.
  - hdm, þeb

1. Missti stjórn á sér á Kaffi 
Akureyri

2. Dyravörður stoppaði 
líkamsárás

3. Byssumaður handtekinn í 
Þorlákshöfn

4. Lyfjaður og dópaður ók á 
ljósastaur

5. Gaddafí var skotinn í höfuðið
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