Gamla góða
pressukannan
an stendur
sínu og á vinnustöð
alltaf fyrir
um þar sem
vélar þjóna
stórar iðnaðarstarfsfólki getur
með pressukön
verið
nuna að heiman sniðugt að koma
og hella upp
einstaka sinnum
á eigið ilmandi
kaffi.

2 SÉRBLÖÐ
í Fréttablaðinu

Sölufulltr
S
ölufulltrú
úar:
ar: Jóna María

FASTEIGNIR.IS
44. TBL.

Brynja Dan
Gunnarsdóttir
brynjad
bry
brynjadan
dan@3
@365.is 512
Sýning
ýning Handverk
5465 Snorri
Snorrason snorris@3
s og hönnunar
hönn
verðu
ve
verður
ur opnuð
65.is 512 5457
opnu
uð í Ráðhúsin
Rá
u á fimmtuda
g.

Sýna
glóð
gló
ðv
vo
v
olg
lga
arr
nýju
ný
jun
ngar

SÍMI 512 4900 – BOLHOLTI
4 – LANDMARK.IS

512 4900

Allt
Fasteignir.is

Magnús Einarsson
löggiltur
gg
fasteignasali
g

www.landmark.is!

Auður
Kristinsdóttir
STÖËR
2EYNI
Sölufulltrúi
RE/MAX
'UÈMUNDSSON
audur@remax.is
,ÎGG FASTEIGNASALI

Þórarinn Thorarensen
Þ
n
sö
sölustjóri
j

Sigurður Samúelsson
S
lögg
löggiltur
fasteignasali
g

Sveinn Eyland
S
lö
öggiltur
gg
fasteignasali
g

Kristberg Snjólfsson
K
sölufulltrúi

Friðbert Bragason
F
sölufulltrúi

Eggert Maríuson
E
sölufulltrúi

Árangur – Fagmennska – Framsækni

Sigrún Hákonardóttir
vviðskiptafræðingur
p
g –
skjalagerð

Vegna mikillar sölu
vantar allar gerðir
eigna á skrá
3l

skoðun 12

Lóðin í kringum húsið er ræktuð

Handverk og hönnun hefst
í Ráðhúsi Reykjavíkur á
fimmtudag. Um 70 hönnuðir og
handverksmenn taka þátt.

allt
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og frágengin.

Einbýlishús í grónu hverfi
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VIÐSKIPTI

RE/MAX Senter
ÍÞRÓTTIR

MEIRA SJÓNVARP

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

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.

1l

Fasteignamarkaðurinn kynnir fallegt
einbýlishús
í Garðabæ með arin og heitum potti.
Fasteignamarkaðurinn ehf. kynnir
173 fermetra einbýlishús að Aratungu í Garðabæ
að meðtöldum 38,3
fermetra bílskúr. Húsið er í grónu
hverfi og er gróðurhús á lóðinni. Nánari lýsing
Verð frá
er eftirfarandi: Komið er
inn í teppalagða forstofu. Þar er
gestasnyrting með
glugga, mósaíklögðum veggjum
og parketi. Holið er
parketlagt með skápum. Stofan,
sem er parketlögð, er
rúmgóð með aukinni lofthæð. Útsýnis
nýtur úr stofu
til sjávar

52.522
5
2.522

þvottaherbergi er inn af eldhúsi
með glugga. Gólf og
veggir eru mósaíklagðir. Þar er
innrétting, vinnuborð
og útgangur á lóð. Í sólskála er
arinn og náttúruskífa á
gólfi. Þaðan er útgengt á hellulagða
verönd og lóð.
Svefngangur er parketlagður. Hjónaherbergi
er parketlagt með fataskápum.
Barnaherbergin

eru tvö og bæði parketlögð. Annað
er stórt og hitt
með fataskápum. Baðherbergið
er flísalagt með
mósaíkveggjum og glugga.
Bílskúr er rúmgóður, raflýstur
og með glugga og
göngudyrum. Skipt var um járn
á þaki bílskúrs fyrir
ið e

V

D
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Þrjár tegundir uppsjávarfisks
gætu skilað 75 milljörðum
Norsk-íslensk síld og makríll skila 45 milljörðum í útflutningsverðmæti. Stærsta loðnuvertíð í áraraðir gæti
skilað 30 milljörðum til viðbótar. Breyttar áherslur við veiðar og vinnslu makríls skila þjóðarbúinu miklu.

Hallgrímur á svið
Konan við 1000°eftir
Hallgrím Helgason verður
sett upp í Þjóðleikhúsinu.
fólk 26

Bók um herramennsku
Kristinn Árni Hróbjartsson
uppfræðir unga karlmenn.
fólk 26

SJÁVARÚTVEGUR Útflutningsverð-

mæti norsk-íslenskrar síldar og
makríls í sumar er um 45 milljarðar króna. Gangi veiðar á loðnu á
næstu mánuðum samkvæmt væntingum fer verðmæti þessara þriggja
tegunda á nokkrum mánuðum í 75
milljarða króna. Aðrar tegundir
uppsjávarfisks færa útflutningsverðmætið vel yfir 80 milljarða
króna.
Heildarútflutningstekjur sjávarútvegs í fyrra voru 220 milljarðar króna. Viðmælendur Fréttablaðsins innan útgerðarinnar
segja að útflutningsverðmæti uppsjávarfisks hafi verið um þriðjungur af þeirri tölu eða 66 milljarðar. Hlutdeild uppsjávarfisks í

Meira aflaverðmæti bætir hag sjómanna
Rétt eins og útflutningsverðmætið hefur aflaverðmætið hækkað, en það
er sala frá skipi í íslenskum krónum. Samantekt Fiskistofu fyrir Fréttablaðið
sýnir að aflaverðmæti í makríl hefur hækkað úr 4,5 milljörðum fiskveiðiárið
2008/2009, þegar veidd voru 118 þúsund tonn, í 14,5 milljarða á nýliðnu
fiskveiðiári en þá veiddust ríflega 150 þúsund tonn. Þessar tölur eru til
marks um bættan hag sjómanna á skipum sem veiða uppsjávarfisk.

útflutningsverðmæti sjávarafurða,
sem er áætlað 225 milljarðar í
ár, hefur því aukist umtalsvert.
Makríllinn breytir myndinni mest.
Nú liggur fyrir að af rúmlega
150 þúsund tonna veiði af makríl í
sumar fóru rúmlega 90 prósent til
manneldisvinnslu. Á vertíðinni 2010
fóru 40 prósent aflans í bræðslu og

árið 2009 80 prósent. Útflutningsverðmæti makríls er áætlað um 30
milljarðar króna á þessu ári, helmingi hærra en fyrir tveimur árum.
Flotinn snýr sér nú af krafti
að loðnuveiðum þar sem síld- og
makrílkvótar eru veiddir. Ef væntingar ganga eftir er fyrir höndum
stærsta loðnuvertíð í sex ár eða

veiði upp á hálfa milljón tonna. Varlega áætlað og miðað við hagstæða
samsetningu í bræðslu aflans,
frystingu og hrognavinnslu má
reikna með að heildarverðmæti úr
sjó verði 25 til 30 milljarðar króna.
Talið er að norsk-íslenska síldin hafi skilað 16 milljörðum í ár í
útflutningsverðmæti. Kolmunni
var ekki veiddur að ráði í ár en
íslenskum skipum verður heimilt
að veiða 63 þúsund tonn á árinu
2012. Það er að vonum tveir til þrír
milljarðar.
Beðið er eftir ákvörðun um kvóta
í íslenska síldarstofninum en þar
var kvótinn 45 þúsund tonn á síðustu vertíð og útflutningsverðmætið
metið á um fjóra milljarða.
- shá

Glúrinn grunnskólanemi:

Tíu ára stúlka
framleiðir skó
HK-ingar heitir
HK vann í gær sigur á
Akureyri í N1-deild karla.
sport 20

veðrið í dag
2

2
2
7
8

HVASST NV-TIL Norðaustan 1018 m/S NV-til og slydda, annars
hægari austlæg átt og úrkomulítið.
Hiti 0-8 stig, mildast syðst.
VEÐUR 4

GRIKK EÐA GOTT Krakkarnir í 4. MR í Austurbæjarskóla héldu upp á Hrekkjavöku í gær. Hrekkjavaka
er hátíðisdagur ættaður úr keltneskri trú og haldin 31. október ár hvert. Mörk heima hinna lifandi og hinna dauðu
verða óljós þennan dag og ýmsar óvættir fara þá á kreik eins og sjá mátti á búningum krakkanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ͳs1dD1E
EIN TAFLA Á DAG

EKKERT GELATÍN

FÓLK Þótt Erla Guðmundsdóttir sé
aðeins tíu ára hefur hún prjónað
og selt barnaskó sem vakið hafa
mikla athygli.
„Mér finnst
mjög gaman
að gera skóna
og ekki sérlega
erfitt, nema
kannski að gera
hringina,“ segir
Erla, sem fékk
upphaflega þá
ERLA
hugmynd að
GUÐMUNDSDÓTTIR
selja skóna til
að safna fyrir miða á Frostrósatónleika. Eftirspurnin hefur hins
vegar verið svo mikil að hún
reiknar með að halda framleiðslunni áfram þótt það hafi safnast
fyrir miðanum.
Óhætt er að segja að Erlu falli
ekki verk úr hendi, því auk grunnskólanáms og prjónamennsku æfir
hún söng og körfubolta.
- jma / Allt í miðju blaðsins

Tveir menn í gæsluvarðhaldi vegna umfangsmikils fíkniefnasmygls:

Tugum kílóa af dópi smyglað í gámi
LÖGREGLA Tveir karlmenn eru í haldi lögreglu vegna
smygls á tugum kílóa af fíkniefnum með gámaskipi
til landsins.
Í fréttum Stöðvar 2 í gær sagði að lögreglan hefði
fyrr í mánuðinum lagt hald á sendingu frá Hollandi
þar sem meðal annars var að finna e-pillur, kókaín,
amfetamín og stera. Sendingin var stíluð á heildsölu
í Reykjavík og var starfsmaður hennar handtekinn
sama dag og fíkniefnin fundust. Seinni maðurinn,
sem er grunaður um að vera höfuðpaurinn í málinu,

IFÖ INNRÉTTING

STÆRÐ: 29 X 46 X 51,5

var handtekinn í Leifsstöð í fyrrinótt við komuna til
landsins.
Málið teygir anga sína víðar, meðal annars til
Spánar, þar sem meintur höfuðpaur er búsettur, en
hann er á fimmtugsaldri og hefur áður hlotið dóma
fyrir fíkniefnasmygl.
Fyrrnefndi maðurinn er á sextugsaldri og hefur
ekki komið við sögu lögreglu áður. Báðir mennirnir
sitja nú í gæsluvarðhaldi. Sá eldri til 4. nóvember,
en sá yngri til 11. nóvember.
- þj

Icepharma

TI L B O

Sama góða bragðið

Íslensk framleiðsla
Fæst í apótekum um land allt

0.-

29.90

Maryland
NÝR OG

STÆRRI PAKKI

RÐ
ÐSVE

Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

Baldursnesi 6
Akureyri
Sími 414 1050
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SPURNING DAGSINS

Þingkosningar voru í Færeyjum í gær eftir hálfs árs minnihlutastjórn:

Snjó kyngdi óvænt niður:

Sambandsflokkurinn áfram í stjórn

Milljónir urðu
rafmagnslausar

FÆREYJAR Sambandsflokkurinn og

Sverrir, verður það Sveppi eða
Herr Pilz sem mætir á sviðið?
„Ætli það verði ekki bara Mr.
Mushroom. Enska er eiginlega eina
málið sem ég tala sæmilega fyrir
utan íslensku.“
Sverrir Þór Sverrisson, eða Sveppi, mun
afhenda verðlaun á kvikmyndahátíð í
Lübeck í Þýskalandi á næstunni. Pilz
þýðir sveppur á þýsku.

Leikskólastjóri í nýju hlutverki:

Leikjasíða á sjö
tungumálum
MENNTUN Anna Margrét Ólafs-

dóttir, leikskólastjóri á Nóaborg, hefur ýtt úr vör vefsíðunni
paxel123.com.
Síðan er leikjasíða með leikjum sem eiga
að örva læsi
í stærðfræði
og móðurmáli
fyrir börn frá
fjögurra ára
aldri. Vefurinn
ANNA MARGRÉT
hefur hlotið
ÓLAFSDÓTTIR
góðar viðtökur
og verið er að þróa suma leikina
yfir í apps fyrir iphone og ipad.
Leikjavefurinn er ókeypis,
þar eru engar auglýsingar, engin
skráning, engum persónuupplýsingum safnað eða miðlað. Anna
Margrét er í góðu samstarfi við
kennara á öllum Norðurlöndunum og flestir notendur síðunnar
eru í Danmörku.
- fsb / síða 14

500 unglingar á landsmóti:

Krakkar með
hjarta úr gulli
FÓLK Fimm hundruð unglingar

voru samankomnir á Landsmóti æskulýðsfélaga kirkjunnar
sem fram fór um liðna helgi en
mótinu lauk í gær með messu í
Selfosskirkju.
Unga fólkið kom alls staðar að
af landinu til að fræðast og láta
gott af sér leiða en á laugardag
safnaði það meðal annars peningum í Kjarnanum á Selfossi
til styrktar munaðarlausum
börnum í Japan.
Séra Óskar Hafsteinn Óskarsson, prestur í Selfosskirkju,
hrósaði krökkunum í predikun
sinni í gær og þá sagði Rakel
Brynjólfsdóttir landsmótsstjóri
landsmótið hafa gengið vel fyrir
sig. Helgin hefði verið yndisleg og krakkarnir hefðu sýnt að
þeir hefðu „hjarta úr gulli“. - rat

Fólkaflokkurinn unnu sigur í þingkosningum í Færeyjum á laugardag, en Þjóðveldisflokkur Høgna
Hoydal tapaði mestu.
Sambandsflokkurinn og Fólkaflokkurinn voru saman í ríkisstjórn ásamt Jafnaðarflokknum frá síðustu kosningum, sem
haldnar voru árið 2008, allt þar
til Fólkaflokkurinn sagði sig úr
stjórninni síðastliðið vor og skildu
hina flokkana tvo eftir í minnihlutastjórn.
Lögmaður Færeyja frá síðustu
kosningum hefur verið Kaj Leo

KAJ LEO JOHANNESEN Leiðtogi Sambandsflokksins fær tækifæri áfram.
FRÉTTABLAÐIÐ/NORDEN.ORG

Johannesen, leiðtogi Sambandsflokksins. Hann reynir nú væntanlega að mynda nýja meirihlutastjórn.
Mikil endurnýjun varð á lögþinginu í þessum kosningum, því
16 nýir þingmenn taka nú sæti á
þinginu, sem er nærri helmingurinn af 33 manna þingi færeysku
landstjórnarinnar.
Einn nýr flokkur, sem heitir
Framsókn, náði tveimur mönnum
inn á þingið.
Tíu konur, tæplega þriðjungur
þingmanna, náðu kjöri í þetta
skiptið.
- gb

Fjöldinn sprengir af
sér skólaeldhús víða
Vinnueftirlitið íhugar nú að ræða við Reykjavíkurborg vegna ástandsins í
eldhúsum skólamötuneyta sem víða henti ekki fjölda nemenda. Borgin segir
sparað þar eins og annars staðar. Gæði matarins hafi ekki rýrnað eftir hrunið.
SKÓLAMÁL „Við erum að skoða

það að ræða við stjórnendur hjá
Reykjavík um þessi mál,“ segir
Fríða Ólafsdóttir, eftirlitsmaður hjá Vinnueftirliti ríkisins,
um stöðuna í skólamötuneytum
borgarinnar.
Fríða segir fréttir undanfarið,
ábendingar sem hafi borist auk
skoðunarferða Vinnueftirlitsins
sjálfs hafa beint sjónum þess sérstaklega að skólamötuneytunum.
„Í nokkrum grunnskólum er
ástandið nokkuð gott og jafnvel sumstaðar frábært en víða
mætti betur fara. Sum eldhúsin eru þannig að þau eru ekki í
samræmi við fjöldann sem þau
eru að þjóna og mannhaldið ber
merki þess að það er alltaf verið
að skera niður,“ segir Fríða.
Eins og kom fram í Fréttablaðinu á dögunum segja Samtök faglærðra matreiðslumanna í
grunnskólum Reykjavíkur starfsfólki hafa fækkað og að gífurlegt
álag sé því á starfsliðinu. Það
komi niður á gæðum matarins.
„Ekkert bendir til þess að gæði
matar hafi rýrnað, þvert á móti,“
segir í svari skóla- og tómstundasviðs Reykjavíkurborgar við
fyrirspurn Fréttablaðsins vegna
gagnrýni matreiðslumannanna.
Með samræmdum innkaupum sé
lögð vinna í að tryggja sem mest
gæði á allri matvöru sem keypt
sé inn fyrir skólamötuneytin.
„Leitast er við að framreiða eins
hollan og góðan mat og mögulegt
er. Fylgst er með gæðum matar
og unnið eftir gæðahandbók.“
Þegar spurt er hvort skólamötuneytin séu undirmönnuð og
álagið of mikið er svarið að þau
hafi tekið á sig hagræðingu eins

BANDARÍKIN, AP Meira en þrjár
milljónir heimila í norðaustanverðum Bandaríkjunum urðu
rafmagnslaus í gær, þegar
hríðarveður skall á mun fyrr að
vetri en venja er til á þessum
slóðum.
Snjó kyngdi niður og var bæði
blautur og þungur, þannig að til
dæmis tré skemmdust víða.
Þótt snjókoman hafi hætt í
gær, þá var búist við að rafmagn
kæmist sums staðar ekki á aftur
fyrr en að nokkrum dögum
liðnum.
- gb

FARÞEGAR Í VANDRÆÐUM Tugir
þúsunda komust ekki leiðar sinnar.
NORDICPHOTOS/AFP

Ástralskt flugfélag hætti flugi:

Skipað að hefja
flugferðir á ný
ÁSTRALÍA, AP Óháður dómstóll í

Ástralíu kvað í gær upp þann
úrskurð að ástralska flugfélagið
Qantas verði að hefja flug að nýju.
Stjórn flugfélagsins ákvað á
laugardag að hætta öllu flugi
vegna deilna við verkalýðsfélög,
sem höfðu ekki viljað semja við
félagið eftir að starfsemin var
skorin niður í sparnaðarskyni.
Úrskurðurinn felur í sér
að deiluaðilum er skipað að
hefja viðræður, sem í sjálfu
sér er sigur fyrir flugfélagið.
Alls urðu 70 þúsund manns í 22
löndum fyrir óþægindum vegna
flugstöðvunarinnar.
- gb

Deila HS Orku og Norðuráls:
KÁTIR KRAKKAR Í HÁTEIGSSKÓLA Gæði skólamáltíða hafa síst minnkað eftir hrunið

segir Reykjavíkurborg en Vinnueftirlitið segir mörg skólaeldhús hins vegar ekki henta
fyrir fjöldann sem þau eiga að þjóna og íhugar að taka málið upp við stjórnendur
borgarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sum eldhúsin eru
þannig að þau eru
ekki í samræmi við fjöldann
sem þau eru að þjóna.
FRÍÐA ÓLAFSDÓTTIR
EFTIRLITSMAÐUR HJÁ VINNUEFTIRLITINU

og flestar aðrar starfseiningar
og starfsþættir. „Skólastjórar
taka ákvörðun um ráðningar og
stöðugildi vegna skólamötuneyta
á forsendum fjárhagsáætlunar,“
bendir skólasviðið á.
Borgin segir að síðustu níu
má nuðum hafi sta rfshópur

skoðað rekstur allra skólamötuneyta borgarinnar, meðal annars starfsmannahald þeirra
og verði niðurstöður þeirrar
vinnu kynntar innan skamms.
Fríða segir vandamálið einmitt
vera fjármagn. Skólarnir hafi
ekki notið góðærisins og nú sé
ástandið enn verra.
„Aðstæður eru orðnar erfiðar
því það er svo gríðarlega mikill
niðurskurður. Þá eru til dæmis
kannski keyptir pottar sem henta
ekki fyrir þann fjölda sem verið
er að elda. Þetta er mjög óheppilegt en það þarf að vera á bremsunni alls staðar,“ segir Fríða
Ólafsdóttir.
- gar

Enn beðið eftir
gerðardómi
ORKUMÁL Gerðardómur í deilu

Norðuráls og HS Orku vegna
álversins í Helguvík hefur frestað
úrskurði sínum um einn mánuð,
en vonast hafði verið eftir niðurstöðu um þessi mánaðamót.
Dómarar við gerðardóminn
óskuðu eftir frestinum þar sem
þeir telja deilumálið um orkusamninginn það viðamikið.
Þetta er í þriðja sinn sem
úrskurður frestast, en upphaflega stóð til að að hann yrði kveðinn upp í lok júlímánaðar. Eftir
málflutning í maímánuði var
úrskurði frestað út september,
síðan var honum frestað út október og nú til nóvemberloka.

Séra Örn Bárður Jónsson vill minnka yfirbyggingu þjóðkirkjunnar og selja eignir:

896 1810
Stigahlíð 45-47
Lögg. fasteignasali: Guðrún Hulda Ólafsdóttir Hdl.

Sýnishorn úr söluskrá
•• Parketslípun
Sérstök sérverslun
viðverkefni
Laugaveginn
– stór
bókuð
•• Ferðaskrifstofa
Þekktur matsölustaður
– Öll tæki
á ótrúlegu
verði
•• Ein
Bónstöð
besta stað
elstaáhannyrðabúð
landsins
•• Snyrtilegur
Fyrirtæki meðasískur
tekjuöflun
í
Noregi
veitingastaður
•• Afkastamikil
Nýr Pylsuvagn hreingerningaþjónusta
– Lækkað verð
•• Söluturnar
Arðvænt fyrirtæki
fyrir Golfáhugamenn
í ýmsum
stærðum
•• Rafverktakafyrirtæki
Rótgróinn söluturn – Stórlækkað
verð!
f. norðan
•• Sérverslun
Vel staðsett hjólbarðaverkstæði
við Laugaveginn
á besta
stað
•• Bónstöð
Sumarbústaðir
í nágr.
Rvk. + 20 lóðir
Óskum eftir fyrirtækjum til skráningar!
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu
reynir@fyrirtaeki.is - www.fyrirtaeki.is

Endurskoða þarf hlutverk biskups
TRÚMÁL Endurskoðun á hlutverki

biskups og minna umfang stjórnsýslu kirkjunnar. Þetta er meðal
hugmynda sem
séra Örn Bárður Jónsson setti
fram í prédikun í Neskirkju
í gær.
Í préd i k u n
sinni lýsti Örn
Bárður yfir
á hyggju m a f
ÖRN BÁRÐUR
fjárhagsstöðu
JÓNSSON
kirkjunnar.
Tekjur hafi dregist saman vegna
fækkunar á meðlimum og endurskoðunar á samningum kirkju og
ríkis. Segir Örn Bárður að haldi
þessi þróun áfram kunni það að
koma niður á starfi kirkjunnar
og bendir máli sínu til stuðnings
á nýlegar fréttir af því að fimm
starfsmönnum Háteigskirkju hafi

verið sagt upp vegna aðhaldsaðgerða.
Til að bregðast við þessari þróun
leggur Örn Bárður til að skrifstofuhúsnæði kirkjunnar við Laugaveg
og Biskupsgarður, íbúðarhús biskups við Bergstaðastræti, verði seld.
„Yfirstjórn kirkjunnar breyttist 1997 þegar mörg verkefni færðust frá ráðuneytinu og inn í kirkjuna. Og þá óx biskupsstofa og risið
á kirkjunni varð svolítið bratt og
er svolítið bratt. Ég hef talað fyrir
því að það þurfi að lækka þetta ris
aftur,“ sagði Örn Bárður í prédikun
sinni.
Örn leggur einnig til að þjóðkirkjan kaupi hálft safnaðarheimili Dómkirkjunnar sem standi varla
undir rekstri þess vegna skulda. Þá
mundi starfsemi biskups færast inn
í Dómkirkjuna.
„Ég vil að biskupinn sé niðri í
miðbæ og þjóni við Dómkirkjuna.

Ég vil að biskupinn
sé niðri í miðbæ og
þjóni við Dómkirkjuna.
ÖRN BÁRÐUR JÓNSSON
PRESTUR Í NESKIRKJU

Messi þar einu sinni í mánuði þar
sem almenningur getur hlustað
og haft aðgang að honum,“ segir
Örn og bætir við: „Ég geri þá ráð
fyrir því að kirkjuþing og kirkjuráð mundu sjá um þessa veraldlegu umsýslu. Og það mætti
framkvæma hana á skrifstofu á
ódýrara svæði en á Laugaveginum.
Á móti væri biskupinn ekki í þessu
veraldarvafstri.“
Loks viðurkennir Örn fúslega að
þessar hugmyndir séu ekki fullmótaðar. Þær megi hins vegar ræða og
þá komi vonandi eitthvað gott út úr
þeim.
- mþl

dagur & steini

Hringdu úr
tölvunni og
lækkaðu
símreikninginn!

Þú færð Nova netsímann á nova.is!
3G
3G

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!

0 kr.

Nova
í
Nova

– nú lík
tölvunna í
i!

Hægt að hringja í alla aðra farsíma og heimasíma
á Íslandi og í útlöndum

ti
Setmæmrstistaður

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

í heimi!
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Bandaríkjadalur

112,64

113,18

Sterlingspund

181,25

182,13

Evra

159,28

160,18

Dönsk króna

21,396

21,522

Norsk króna

20,725

20,847

Sænsk króna

17,674

17,778

Japanskt jen

1,4840

1,4926

SDR

179,72

180,80

Sýkingar af völdum hráka ættu ekki að hrjá íþróttafólk á Akureyri á næstunni:

Stíflur bresta við Bangkok:

Búið að sótthreinsa Bogann

Segja stutt í
neyðarástand

HEILBRIGÐISMÁL Búið er að sótt-

hreinsa gervigrasið í íþróttahúsinu Boganum á Akureyri. Eins
og Fréttablaðið greindi frá í síðustu viku eru mörg dæmi um að
íþróttaiðkendur hafi fengið sýkingar í sár eftir að hafa dottið í
grasið þar, vegna þess að það hafði
ekki verið þrifið frá opnun. Sýkingavaldar í grasinu eru raktir til
þess meðal annars að fólk hræki
í grasið.
Sigfús Ólafur Helgason, formaður íþróttafélagsins Þórs og
umsjónarmaður í Boganum, segir
að öllum síðastliðnum fimmtu-

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
214,1307
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

degi hafi verið varið í að hreinsa
grasið. Því var húsið lokað bæði
á fimmtudag og í gær. „Vonandi
hefur okkur tekist að hreinsa
út óværuna, eins og við köllum
hana,“ segir Sigfús.
Hann segir að mikið magn af
vatni hafi farið í hreinsunina og
þungt loft hafi verið vegna hreinsiefnanna og því hafi verið ákveðið
að hafa húsið lokað þessa tvo daga.
Opið verður í húsinu í dag samkvæmt áætlun. „Þó að ein knattspyrnuæfing á hausti detti út efast
ég um að Íslandsmeistaratitillinn
ráðist af því.“
- þeb

TAÍLAND, AP Alþjóðlegar hjálpar-

GRASIÐ HREINSAÐ Starfsmenn Bogans

unnu að því á fimmtudaginn að hreinsa
grasið með þar til gerðum búnaði.
MYND/ÞÓRSPORT

stofnanir segja stutt í að neyðarástand skapist í Bangkok, höfuðborg Taílands, vegna flóðanna
sem ógna nú borginni.
Í gær brustu stíflur á nokkrum
stöðum sem eykur hættuna á að
vatnið flæði yfir borgina.
Íbúar í norðurhverfum borgarinnar hafa þegar fengið að finna
fyrir flóðunum, en að mestu hefur
þó tekist að verja borgina flóðum.
Um þriðjungur landsins er undir
vatni í þessum mestu flóðum sem
komið hafa áratugum saman. - gb

77 ráðningar án auglýsinga
Frá ársbyrjun 2009 réðu ráðuneytin 77 sinnum í stöður án auglýsinga. Oftast til skamms tíma og því innan
laga og reglna. Fjármálaráðuneytið réði tvisvar ótímabundið. Borið er við sérstökum aðstæðum árið 2008.
STJÓRNSÝSLA Ráðuneytin réðu alls
MORÐALDA Fimm morð hafa verið

framin í Ósló á einum mánuði. Síðasta
tilfellið var í fyrrinótt þar sem ungur
maður var drepinn á heimili sínu.
NORDICPHOTOS/AFP

Manndráp í Ósló:

Fimmta morðið
á einum mánuði
NOREGUR Ungur maður var myrtur

á heimili sínu í Ósló, höfuðborg
Noregs, í fyrrinótt og annar
komst illa særður á slysadeild.
Meintur árásarmaður var handtekinn í bakgarði hússins þar sem
morðið átti sér stað.
Verknaðurinn hefur vakið mikinn óhug í Ósló, en fimm morð
hafa verið framin í borginni á
síðasta mánuði og alls 27 morð í
Noregi frá áramótum, að undanskildum voðaverkum Anders
Breivik.
Mennirnir þrír, fórnarlömbin
og meintur gerandi, hafa ekki
áður komið við sögu lögreglu. - þj

SAMGÖNGUR
Þrengt á Vesturlandsvegi
Vesturlandsvegur við Krikahverfi í
Mosfellsbæ hefur verið þrengdur
tímabundið, úr tveim akreinum í eina
í hvora átt, á milli Langatanga og
Þverholts á meðan verið er að byggja
göngubrú yfir veginn. Verklok eru
áætluð 15. desember 2011.

EVRÓPA
Klukkan færð aftur í Evrópu
Klukkan var færð aftur um eina
klukkustund í Evrópu í fyrrinótt þegar
vetrartími tók gildi. Tímamunur á milli
Íslands og Vestur-Evrópu er nú ein
klukkustund í stað tveggja.

77 sinnum í stöður án auglýsinga
frá ársbyrjun 2009 fram í september síðastliðinn. Þetta kemur fram
í svörum ráðuneytanna við fyrirspurn Fréttablaðsins.
Nær allar ráðningarnar eru
hins vegar til skamms tíma, vegna
afleysinga eða skemmri verkefna,
og því innan marka sem sett eru
í lögum um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins og reglur
um auglýsingar á lausum störfum.
Þar segir annars vegar að ekki
þurfi að auglýsa störf sem eigi að
standa í tvo mánuði eða skemur,
ekki heldur störf við afleysingar
í tólf mánuði eða skemur, né störf
sem áður voru auglýst innan sex
mánaða og þess getið að umsóknin
um þau gildi í sex mánuði.
Hins vegar er heimilt að ráða
starfsmann til starfa tímabundið
án auglýsingar, en tímabundnar
ráðningar mega þó ekki vara samfellt lengur en í tvö ár.
Þrjú ráðuneyti hafa hins vegar
farið á svig við ákvæði um gildistíma ráðninga: fjármálaráðuneytið
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið og innanríkisráðuneytið.
Fjármálaráðuneytið réði í tvær
stöður sérfræðinga án auglýsingar, en í svari til Fréttablaðsins segir að fólkið hafi fyrst verið
ráðið vorið 2008 tímabundið án
auglýsingar „með vilyrði um fastráðningu að loknum reynslutíma
sem efnt var að honum loknum“.
Ástæðan sem ráðuneytið gefur
fyrir því er að þegar fólkið var
upphaflega ráðið hafi aðstæður
á vinnumarkaði verið sérstakar.
Fjármálaráðuneytið hafi þá „ítrekað og árangurslaust reynt að fá til
sín starfsfólk með þessa menntun“,
en án árangurs og því hafi verið
brugðið á þetta ráð.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið réði í eina stöðu við
símavörslu tímabundið vegna

MULTI
DOPHILUS
FORTE

1¼RJµƫXJEODQGD
DIPHOWLQJDUJHUOXP
Multidophilus Forte er breiðvirk
SURELRWLFEODQGDbVHPLQQLKHOGXU
10 MILLJARÐA VIRKRA GERLA.
0¥OWHUPH¯HLQXK\ONL GDJWLOD¯
YL¯KDOGDJ²¯UL½DUPDƫ²UX
„Probiocap®”
Multidophilus forte er
IUDPOHLWWPH¯Q¼UULD¯IHU¯
VHPWU\JJLUO¬IW¬PDJHUODQD
RJYLUNQL½HLUUD

)¥VW¬KHLOVXE¹¯XPDS²WHNXP
RJƫHVWXPPDWYµUXYHUVOXQXP

77 ráðningar frá jan 2009
■ Innanríkisráðuneyti (áður dómsmála- og samgönguráðuneyti):
20 ráðningar án auglýsinga.
■ Velferðarráðuneyti (áður heilbrigðis- og félagsmálaráðuneyti): 19 ráðningar án
auglýsinga. Þar af voru tvær
stöður á Landspítala auglýstar
innanhúss.
■ Mennta- og menningarráðuneyti: 9 ráðningar án auglýsinga.
■ Forsætisráðuneyti: 9 ráðningar
án auglýsinga.
■ Fjármálaráðuneyti: 7 ráðningar
án auglýsingar. Tvær stöður
ótímabundið vegna sérstakra
aðstæðna.
■ Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti: 6 ráðningar án
auglýsinga.
■ Umhverfisráðuneytið: 2
ráðningar án auglýsinga.
■ Efnahags- og viðskiptaráðuneyti: 1 ráðning án auglýsinga,
sex stöður færðust milli ráðuneyta um áramót.
■ Utanríkisráðuneyti: 1 ráðning án
auglýsingar.
■ Iðnaðarráðuneyti: 3 ráðningar
án auglýsinga.

RÁÐNINGAR RÁÐUNEYTANNA Samkvæmt upplýsingum úr ráðuneytunum hefur
77 sinum verið ráðið í stöður innan þeirra án auglýsinga. Í langflestum tilfellum
er um tímabundnar ráðningar að ræða, sem brjóta ekki í bága við lög og reglur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skýrar upplýsingar nauðsynlegar

veikinda en ráðningin var framlengd ótímabundið. Starfsmaðurinn hefur þó enn ekki náð því
tveggja ára hámarki sem reglur
heimila.
Í síðasta tilfellinu var Einar
Árnason ráðinn ráðgjafi Ögmundar Jónassonar innanríkisráðherra
í ársbyrjun og gildir ráðning
hans um óákveðinn tíma á meðan
Ögmundur er í sínu starfi.
Sú skýring er gefin að Einar
hafði áður verið aðstoðarmaður Ögmundar í samgönguráðuneytinu, en Halla Gunnarsdóttir,
sem gegndi sama starfi í dómsmálaráðuneytinu, er núverandi
aðstoðarmaður innanríkisráðherra.

Árni Þór Sigurðsson, þingmaður Vinstri grænna, lagði
fram á þingi fyrir skemmstu fyrirspurn um ráðningar
ráðuneyta, að undanskildum afleysingum, árin 2007 til
2011. Hann beindi spurningunni að forsætisráðherra
sem sagðist aðeins geta svarað fyrir sitt ráðuneyti. Í
samtali við Fréttablaðið sagðist Árni þegar hafa sent
fyrirspurn á ráðuneytin.
„Þessi umræða kemur alltaf upp öðru hverju. Það
er, hvort ráðið sé í stöður án auglýsinga. Svo var þetta
líka til umræðu í haust vegna breytinga á stjórnarráðsÁRNI ÞÓR
lögunum. Það kveikti hjá mér áhuga um að fá að vita
SIGURÐSSON
hvernig þessu er háttað í raun. Það sem mér finnst
áhugavert er að fá tölurnar á bak við þetta, því að þegar umræðan kemur
upp er gott að hafa skrifleg svör um það hvernig þessu er háttað og einnig
hvort viðkomandi séu ennþá í þessum störfum.“

Um áramótin fær innanríkisráðherra hins vegar lagaheimild til að
bæta við sig aðstoðarmanni, sem
yrði væntanlega Einar, og þá stöðu
þarf ekki að auglýsa.
Á heildina litið eru flestar tíma-

bundnar óauglýstar ráðningar í
stærri ráðuneytunum. Velferðarráðuneytið réði þannig nítján sinnum án auglýsingar og innanríkisráðuneytið réði tuttugu sinnum án
auglýsingar.
thorgils@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir

4

2
18

veðurfréttamaður

2

3

SVIPAÐ ÁFRAM
Veður breytist lítið
næstu dagana en
það verður áfram
stíf norðaustanátt
viðloðandi Vestﬁrði
og norðvestanvert
landið. Annars
staðar verður
hægari vindur en
víða má búast
við skúrum eða
slydduéljum.
0
Hvessir SA-til með
hlýindum seint á
miðvikudag.
Á MORGUN
10-18 m/s NV-til,
annars hægari.
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MIÐVIKUDAGUR
Hvasst við NV- og
SA-ströndina.
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Alicante

23°

Basel

14°

Berlín

14°

Billund

13°

Frankfurt

15°

Friedrichshafen

15°

Gautaborg

12°

Kaupmannahöfn

12°

Las Palmas

24°

London

17°

Mallorca

23°

New York

10°

Orlando

24°

Ósló

9°

París

17°

San Francisco

21°

Stokkhólmur

10°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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keljadekkjum frá TOYO

Svifryk er fínasta gerð rykagna sem eiga greiða leið í öndunarfærin.
Nagladekk valda svifryki og slíta akbrautum hundraðfalt meira en önnur dekk. Árlega þarf
Reykjavíkurborg að endurnýja um 10.000 tonn af malbiki vegna slits af völdum nagladekkja.
Í Reykjavík er svifryk 50% uppspænt malbik, 10% sót, 15% eyddir bremsuborðar og 25%
jarðvegur og salt. Fjöldi leikskóla á höfuðborgarsvæðinu hleypir stundum börnum ekki
út að leika vegna svifryksmengunar.
Toyo harðskeljadekkin innihalda brot úr valhnetuskeljum, sem er með hörðustu efnum
sem finnast í náttúrunni. Skeljabrotin grípa eins og klær í hálkuna, draga verulega úr
svifryksmengun og Silica gúmmíblöndunarefnið heldur þeim stöðugt mjúkum í miklu frosti.
Toyo harðskeljadekkin eru því raunhæf og örugg lausn í stað nagladekkja.

ey
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Sérfræðingar í bílum

æ

ykjavík
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Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is
Nesdekk - Fiskislóð 30 - Reykjavík - 561 4110 / Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - 420 3333

Meira grip án nagla
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KJÖRKASSINN

Þrír unglingspiltar gistu fangageymslur lögreglunnar eftir uppþot á meðferðarheimilinu Stuðlum:

Ógnuðu með bareflum og reyndu að flýja
LÖGREGLUMÁL Neyðarástand skapað-

Ert þú sammála dómi Hæstaréttar um að neyðarlögin skuli
halda?
JÁ
NEI

83,2%
16,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú lúpínu vera of útbreidda á Íslandi?
Segðu þína skoðun á visir.is

ist á meðferðarheimilinu Stuðlum í
fyrrinótt þegar sex skjólstæðingar
heimilisins hugðust strjúka og ógnuðu starfsmönnum með bareflum.
Lögreglan var kölluð til þar sem
starfsmenn réðu ekki við ástandið.
Þrír unglingspiltar voru handteknir og fengu að gista fangageymslur.
Piltarnir voru fluttir aftur að
Stuðlum í gær og var starfsmönnum á vakt fjölgað, að sögn Böðvars
Björnssonar, deildarstjóra Neyðarvistunar Stuðla.
Hann segir einnig að atvikið hafi

ekki haft áhrif á aðra skjólstæðinga
meðferðarheimilisins og hlutirnir
séu komnir í samt horf. Rétt hafi
verið af starfsfólki að kalla eftir
aðstoð lögreglu á laugardagskvöldið og að farið hafi verið í öllu eftir
verklagsreglum meðferðarheimilisins þegar atvik eins og þetta komi
upp. Slík atvik komi upp af og til.
Lögreglan var kölluð að meðferðarheimilinu þegar skjólstæðingarnir komust yfir lykla starfsmanns á
laugardagskvöld, tóku sundur sófa
á heimilinu og gerðu sér vopn úr
honum.
Mikið álag er jafnan á Stuðlum

og Barnaverndarstofa hefur kallað eftir því að opnað verði nýtt
heimili fyrir unglinga sem svara
meðferð. Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu, sagði í
samtali við Vísi.is að þær aðstæður sem sköpuðust í fyrrakvöld sýni
enn fremur fram á þessa þörf.
Hann þakkar þrautþjálfuðu starfsfólki Stuðla fyrir að ekki fór verr.
Bragi segir að þessar aðstæður
sem komu upp séu fátíðar. Það gerist að jafnaði einu sinni til tvisvar
á ári að starfsmenn Stuðla þurfi að
kalla eftir aðstoð lögreglunnar.
- rat

STUÐLAR Það gerist örfáum sinnum á

ári að starfsfólk Stuðla þurfi að kalla til
lögreglu.

BASHAR AL-ASSAD MEÐ ASMA KONU SINNI Harkaleg viðbrögð hers og lögreglu hafa kostað um þrjú þúsund mótmælendur lífið.
NORDICPHTOS/AFP

Segir afskipti hleypa
öllu í bál og brand
Assad Sýrlandsforseti í óvenjulegu viðtali við breskt blað. Segist enn trúa því að
loforð hans um umbætur dugi til að mótmælin fjari út. Líkir stjórnarháttum í
Sýrlandi og Vesturlöndum við ólík tölvukerfi, sem skilji ekki hvort annað.

Skaða bankarnir
samkeppni?
Er eignarhald banka á fyrirtækjum
samkeppnishamlandi?
Er eftirlit nægilega markvisst?
Opinn fundur um áhrif eignarhalds banka á fyrirtækjum í
samkeppnisrekstri.
Fundurinn verður haldinn á veitingahúsinu Nauthól,
Nauthólsvegi 106, þriðjudaginn 1. nóvember kl. 16.30
Framsögumenn:
Baldur Björnsson, framkvæmdastjóri Múrbúðarinnar
Jón Steinn Elíasson, forstjóri Toppfisks og formaður SFÚ
Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins
Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri
Félags atvinnurekenda
Fundarstjóri:
Elín Björg Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri SFÚ
Skráning á bjarndis@atvinnurekendur.is
eða í síma 588 8910.

SÝRLAND Bashar al-Assad Sýrlandsforseti segir að Vesturlönd
taki mikla áhættu ætli þau að
skipta sér af stjórn Sýrlands, landi
þar sem mótmælendur hafa í sjö
mánuði krafist afsagnar forsetans.
„Sýrland er kjarninn í þessum
heimshluta núna. Það er jarðsprungan, og ef þú leikur þér
að jörðinni þá veldurðu jarðskjálfta,“ sagði Assad í viðtali við
breska blaðið Sunday Telegraph.
„Viljið þið sjá annað Afganistan
eða tíu Afganistan?“
Í viðtalinu segist Assad ekki
hafa trú á öðru en að mótmælin séu að fjara út. Fljótlega eftir
að þau hófust í mars síðastliðnum hafi hann brugðist hratt við
og boðað pólitískar umbætur í
landinu. Það eigi að duga.
Þótt Assad eigi enn marga
stuðningsmenn í Sýrlandi, ekki
síst í höfuðborginni Damaskus,
hefur hins vegar ekkert lát verið
á mótmælunum. Þvert á móti
hafa þau vaxið jafnt og þétt.

Sýrland er kjarninn í
þessum heimshluta
núna. Það er jarðsprungan,
og ef þú leikur þér að jörðinni þá veldurðu jarðskjálfta
BASHAR AL-ASSAD
SÝRLANDSFORSETI

Stjórnin hefur frá byrjun tekið
harkalega á mótmælendum,
óspart sigað her og lögreglu á þá
með þeim afleiðingum að um þrjú
þúsund mótmælendur hafa látist.
Ekkert bólar heldur á umbótunum, sem Assad hefur raunar lofað allt frá því að hann tók
við völdum af föður sínum fyrir
meira en áratug.
Í viðtalinu leggur Assad
áherslu á að hann lifi ósköp
hversdagslegu lífi, spjalli við
nágrannana og fari sjálfur
með börnin sín í skólann. Hann
býr ekki í neinni höll heldur í

tiltölulega litlu húsi við ósköp
venjulega götu í höfuðborginni
Damaskus.
Breski blaðamaðurinn segir
hann vel viðræðuhæfan, geti
tekið gríni og segi sjálfur
brandara. Engir stælar eða
ofríkistilburðir.
Assad lærði augnlækningar
og bjó í tvö ár í London þar sem
hann kynntist eiginkonu sinni.
Hann hefur frá unga aldri verið
áhugasamur um tölvur og þegar
hann ber saman stjórnarhætti í
Sýrlandi við Vesturlönd, þá segir
hann það eins og að bera saman
Macintosh og PC-tölvur:
„Báðar tölvurnar gera sama
hlutinn, en þær skilja ekki hvor
aðra,“ sagði Assad í viðtalinu.
„Það þarf að túlka á milli.“
Assad bjóst aldrei við því að
fara út í stjórnmál, það var bróðir hans sem átti alltaf að taka við
af föður þeirra, en það breyttist
þegar bróðirinn fórst í bílslysi.
gudsteinn@frettabladid.is

Slógu mann með steikarpönnu í andlit og stungu annan í háls með hnífi:

Látin laus eftir yfirheyrslur
LÖGREGLUMÁL Þremur ungmenn-

um, sem réðust óboðin inn í
einkasamkvæmi í Mosfellsbæ
á föstudagskvöld og slógu þar
mann í höfuð með steikarpönnu
og stungu annan í háls með hnífi,
voru látin laus eftir yfirheyrslur
á laugardag.
Ekki fékkst uppgefið hjá lögreglu hvort þau voru undir áhrifum eiturlyfja en málið er nú
í höndum rannsóknardeildar

lögreglunnar. Ungmennin eru á
aldrinum 16 og 17 ára.
Hinir slösuðu voru fluttir á
slysadeild þá um nóttina þar sem
gert var að sárum þeirra. Þeir
voru útskrifaðir þaðan á laugardagsmorgun.
Málsatvik voru þau að tveir piltar og ein stúlka gerðust boðflennur í einkasamkvæmi í Hulduhlíð í
Mosfellsbæ. Þegar gestir hugðust
vísa þeim á dyr sló annar pilturinn

einn gestanna með steikarpönnu í
andlitið en hinn pilturinn stakk
annan mann í hálsinn með hníf.
Gestum tókst að yfirbuga piltinn með steikarpönnuna og halda
honum þar til lögreglan kom á
staðinn. Einnig náðu gestir að
afvopna piltinn með hnífinn áður
en hann og stúlkan flúðu af vettvangi. Þau voru handtekin stuttu
síðar í bíl og gistu þau öll fangageymslur.
- rat

Kynntu þér nánar á:

www.urdarhvarf.is

TIL LEIGU
URÐARHVARF 6

LÆKKAÐU
HÚSNÆÐISKOSTNAÐ
FYRIRTÆKISINS
Er leigusamningurinn að renna út? Skoðaðu hagkvæmari kosti!
Leiga frá kr. 1.450 á fm í fullbúnu húsnæði
Leigurými frá 350 - 7.000 fm
Leigusali greiðir ﬂutningskostnað!

Þekking hf. nýﬂutt í Urðarhvarf 6:
„Þekking lækkaði húsnæðiskostnað fyrirtækisins umtalsvert
við ﬂutning í Urðarhvarﬁð. Húsið er mjög vel tæknilega útfært,
sérstaklega hvað varðar öﬂugt og öruggt netsamband.
Starfsfólkinu líður vel hér enda auðvelt að keyra í og úr vinnu
og húsið á fallegum stað á höfuðborgarsvæðinu.“
Stefán Jóhannesson, framkvæmdastjóri Þekkingar

Nánari upplýsingar gefa:

Óskar Sigurmundason
oskar@huseign.is
gsm 866 8808

Helgi Már Karlsson
hmk@atvinnueignir.is
gsm 897 7086

Guðlaugur Örn Þorsteinsson
gulli@leigulistinn.is
gsm 896 0747

Örn V. Kjartansson
orn@m3.is
gsm 825 9000

31. október 2011 MÁNUDAGUR

8

VEISTU SVARIÐ?

Ráðherra jafnréttismála í Noregi vil bylta fæðingarorlofskerfinu:

Brotist inn í verslun:

Vill fæðingarorlof eins og á Íslandi

Þjófarnir völdu
verðmæt föt

NOREGUR Audun Lysbakken, jafn-

1. Hvað heitir aðalpersóna
Einvígisins, hinnar nýju skáldsögu
Arnaldar Indriðasonar?
2. Hvað heitir forstjóri Náttúrufræðistofnunar Íslands?
3. Hvaða hæstaréttardómari
skilaði sératkvæði í dómnum um
neyðarlögin, sem kveðinn var upp á
föstudag?
SVÖR:
1. Marion. 2. Jón Gunnar Ottósson. 3. Jón
Steinar Gunnlaugsson.

Innbyrðisdeilur í Íran:

Þingið rannsakar forseta
ÍRAN, AP Íranska þjóðþingið hefur

samþykkt að kalla Mahmoud
Ahmadinejad forseta til yfirheyrslu, þar sem hann verður
spurður bæði
út í stefnu sína
og út í grun um
efnahagsmisferli.
Áður hefur
þingið komist
að þeirri niðurstöðu að efnahagsráðherra
MAHMOUD
Ahmadinedjads AHMADINEJAD
hafi gerst sekur
um efnahagsmisferli. Það mál er
þó aðeins eitt af mörgum sem forsetinn er talinn vera flæktur í.
Harðar deilur hafa verið mánuðum saman milli Ahmadinedjads
forseta og klerkastjórnar landsins, sem upphaflega kom honum
til valda. Margir stuðningsmanna
forsetans hafa verið handteknir
eða hraktir úr embætti.
- gb

réttismálaráðherra Noregs, hefur
skrifað bók til varnar fæðingarorlofi fyrir feður.
Bókina, Frihet likhet farskap,
skrifaði hann þegar hann átti
lausar stundir í eigin fæðingarorlofi fyrir ári.Ráðherrann óttast að Hægriflokkurinn og Framfaraflokkurinn slái fæðingarorlof
fyrir feður af. Nú eru tólf vikur
fæðingarorlofsins í Noregi ætlaðar feðrum. Hægriflokkurinn
og Framfaraflokkurinn vilja að
foreldrarnir fái sjálfir að ákveða
hvernig orlofið skiptist.

Lysbakken vill að fæðingarorlofinu verði skipt í þrennt eins og
á Íslandi og í Svíþjóð, að því er
greint er frá á fréttavef norsku
sjónvarpsstöðvarinnar TV2.
Einn hluti orlofsins verði ætlaður móðurinni, annar föðurnum
og þriðja og lengsta tímabilinu
geti foreldrarnir skipt á milli sín
eins og þeir vilja.
Í bókinni kveðst Lysbakken
verða fyrstur til þess að leggja
niður pabbakvótann þegar hann
verði sannfærður um að allir
feður geti tekið langt leyfi án
kvótans. Ekkert bendi hins vegar

til þess að slíkt
sé í vændum.
Sænskir feður taka
le n g r a fæ ð ingarorlof en
norskir feður.
Lysbakken er
sannfærður um
að það sé vegna
AUDUN LYSBAKKEN
þess að þeir
eigi meiri rétt
á fæðingarorlofi en ekki vegna
þess að þeir séu jafnréttissinnaðri.
- ibs

LÖGREGLUMÁL Brotist var inn í
fataverslunina Allir krakkar í
Reykjavík aðfaranótt laugardags
og barnafötum að verðmæti 1,2
milljónir króna stolið. Einnig var
sjóðsvél í versluninni tæmd.
Svo virðist sem ránið hafi verið
undirbúið en þjófarnir höfðu á
brott með sér dýrari flíkur úr
búðinni svo sem úlpur, kápur,
sparikjóla og pils.
Þjófarir brutu rúðu í hurð og
gátu þannig opnað dyrnar og komist inn. Ekki voru unnar frekari
skemmdir í versluninni.
- rat

Skerpt á helstu stefnumálum
Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, segir samstöðu hafa ríkt á landsfundinum um helgina.
Skerpt á helstu stefnumálum hreyfingarinnar í mörgum lykilmálum. „Gott veganesti“, segir formaðurinn.
STJÓRNMÁL Steingrímur J. Sigfús-

son segir góðan anda hafa ríkt á
landsfundi Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs (VG) sem fór
fram á Akureyri um helgina.
„Þetta var kraftmikill fundur,“
sagði Steingrímur, sem var endurkjörinn í sæti formanns á fundinum, en tvö önnur voru þar í kjöri.
Þá var Katrín Jakobsdóttir endurkjörin varaformaður án mótframboða, sem og Sóley Tómasdóttir í
embætti ritara og Hildur Traustadóttir gjaldkeri.
Steingrímur segir enga grundvallarbreytingu hafa verið gerða
á stefnu hreyfingarinnar í lykilmálum. Til dæmis hafi samstaða
verið um Evrópumálin.
„Það var bara hnykkt á okkar
afstöðu í málinu. Utanríkismálahópurinn skilaði sameiginlegri
ályktun sem fór óbreytt í gegn.
Það gekk sérstaklega vel í ljósi

Í það heila tekið var
þetta vel heppnaður
landsfundur og við fengum
þarna gott veganesti fyrir
framhaldið.
STEINGRÍMUR J.
SIGFÚSSON

KATRÍN
JAKOBSDÓTTIR

þess hve heitt það mál er.“
Varðandi önnur utanríkismálum var hnykkt á andstöðu VG við
aðild Íslands að NATO.
Þingmennirnir Atli Gíslason og
Lilja Mósesdóttir lýstu yfir úrsögn
sinni úr VG, en þau höfðu áður
sagt sig úr þingflokki hreyfingarinnar. Steingrímur hafnar því að
úrsögn þeirra beri vitni um undiröldu innan VG.
„Nei, þetta á sér lengri aðdrag-

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON
FORMAÐUR VG

anda. Það var þeirra val að nota
tækifærið á landsfundinum til að
koma þessu á framfæri. Þau komu
í upphafi á fund sem þau virtust
ekki að öðru leyti ætla að starfa
á og tilkynntu sína úrsögn og
sáust ekki mikið eftir það. Það er
þeirra val og satt best að segja var
engin umræða um þetta á fundinum eftir það. Við sem mættum
til fundarins til að halda starfinu áfram vorum ekki að láta það
trufla okkur.“

Í ályktun um umhverfismál og
virkjanir, sem samþykkt var á
fundinum eru meðal annars ítrekaðar fyrri samþykktir „um að ekki
verði farið í virkjanaframkvæmdir í byggð við Þjórsá og að staðinn
sé vörður til framtíðar um vernd
jökulánna í Skagafirði, Skjálfandafljóts, Skaftár og Hólmsár
sem nú er á barmi nýtingar“.
Steingrímur segir engar stórar
breytingar felast í þessari ályktun.
„Þetta lýsir því hvernig við
viljum að helst yrði unnið að þeim
málum og ætti ekki að koma neinum á óvart.“
Hann segir að á fundinum hafi
verið skerpt á helstu stefnumálum.
„Í það heila tekið var þetta vel
heppnaður landsfundur og við
fengum þarna gott veganesti fyrir
framhaldið.“
thorgils@frettabladid.is

Palestínumenn svöruðu loftárás með flugskeytum:

Á annan tug manna
látnir á Gasa-svæðinu
ÍSRAEL, AP Tíu Palestínumenn og

Borgardekk

einn Ísraeli hafa látið lífið í átökum um helgina, sem hafa dregið
mjög úr vonum um að samband
Ísraelsstjórnar og Hamas-samtakanna skáni eitthvað.
Meðal annars gerði Ísraelsher loftárás á Palestínumenn á
Gasasvæðinu í gær, en Palestínumenn skutu flugskeytum yfir
landamærin til Ísraels.
Einkum voru það samtökin Heilagt stríð íslams, sem stóðu í átökum við ísraelska herinn. Ísraelar
kenna engu að síður um Hamassamtökunum, sem hafa farið með
völd á Gasasvæðinu í nokkur ár.
- gb

KRAFTMEIRI ÚTSALA

MIKIÐ ÚRVAL AF MÓTORHJÓLUM OG FYLGIHLUTUM Á MINNST 15% AFSLÆTTI*
Verð áður
VN 1700 Classic 2.420.000 kr.
VN900 Classic
1.640.000 kr.
VN900 Custom 1.790.000 kr.
ZX-6R 2009
1.920.000 kr.
Versys 2010
1.590.000 kr.
Z1000 2009
1.890.000 kr.
Z750R 2011
1.890.000 kr.
KX450Fi 2010
1.450.000 kr.
Rieju 450
1.295.000 kr.
Asia Wing
799.000 kr.

Verð nú
1.990.000 kr.
1.390.000 kr.
1.490.000 kr.
1.590.000 kr.
1.290.000 kr.
1.590.000 kr.
1.550.000 kr.
1.090.000 kr.
1.095.000 kr.
599.000 kr.

Allir leður mótorhjólagallar
30% afsl.
Motocrossgallar
30 - 60% afsl.
Hjálmar
25-55% afsl.
Mótorhjóla skór/stígvél
25% afsl.
Allir varahlutir
25% afsl.

*Tilboðin fást aðeins hjá Nítró á meðan birgðir endast. Tilboðin gilda ekki með öðrum tilboðum eða afsláttum.

ÚTFÖR Á GASA Enn á ný grafa íbúar á
Gasa ættingja sína.
NORDICPHOTOS/AFP

Of margir ungir gestir:

Lögreglan
lokaði Players
LÖGREGLUMÁL Lögreglan lokaði

veitingastaðnum Players í Kópavogi um þrjúleytið aðfaranótt
sunnudags.
Staðurinn hafði yfirfyllst af
fólki og hafði töluverður hópur
unglinga undir tilskildum aldri
safnast þar fyrir þegar lögreglan lokaði staðnum.
Eftir að staðnum hafði verið
lokað safnaðist fjöldinn saman
fyrir utan og kom til stympinga milli manna sem lögreglan
þurfti einnig að hafa afskipti af.
- rat

LÖGREGLUFRÉTTIR
Skarst á höfði og andliti

N1 VERSLUN TRYGGVABRAUT 18-20, AKUREYRI. SÍMI 461 5522

SÍÐASTI DAGUR ÚTSÖLU ER
LAUGARDAGURINN 5. NÓVEMBER

Karlmaður skarst á höfði og í andliti
þegar hann ók á bryggjupolla við
Grindavíkurhöfn í gær. Maðurinn var
fluttur á slysadeild. Bíllinn er talinn
ónýtur.
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FRÉTTASKÝRING: Samkeppnismarkaðir eftir bankahrun

Þrjár keðjur með 85% af matvörumarkaði
Þrjár verslanakeðjur ráða
langstærstum hluta matvörumarkaðarins. Þær eru
Hagar hf., Kaupás hf. og
Samkaup hf. Samanlagt
eru þessir þrír aðilar með
um 85% markaðshlutdeild
þegar miðað er við veltu
þeirra á árinu 2010. Langstærsta keðjan, Hagar, er
í 62% eigu Arion banka.
Fréttablaðið heldur áfram
umfjöllun sinni um samkeppnismarkaði eftir
bankahrun.

í janúar 2013, eða í um 14 mánuði til viðbótar. Stærsti kröfuhafi
Straumborgar er Arion banki
og á hann einn fulltrúa í stjórn
félagsins.
Rekstur Kaupás gekk vel á
síðasta ári og félagið hagnaðist
um 464 milljónir króna. Vörusala þeirra verslana sem heyra
undir Kaupás jókst um 2,2 milljarða króna á tímabilinu og var 22
milljarðar króna. Eigið fé var um
800 milljónir króna og því ljóst að
matvöruhluti Norvikurveldisins
skilaði góðum hagnaði.

50%

var markaðshlutdeild Haga
á matvörumarkaði árið 2010.

Arion banki tók yfir smásölurisann Haga hf., sem á og rekur
Bónus og Hagkaup, í október
2009 og vistaði í dótturfélagi
sínu, Eignabjargi. Miðað við
veltu ársins 2010 voru Hagar
með um 50% markaðshlutdeild
í matvöruverslun á landinu öllu.
Samkeppniseftirlitið samþykkti yfirtökuna en setti henni
víðtæk skilyrði. Auk þess beindi
eftirlitið þeim tilmælum til Arion
að bankinn myndi selja Haga frá
sér í fleirum en einum hluta í
því skyni að auka samkeppni.Í
kjölfarið var félagið endurfjármagnað með 15 milljarða króna
láni frá Arion og Landsbankanum. Arion tók síðar alfarið
yfir umrætt lán. Hagar greiddu

Arion banka 811 milljónir króna
í vaxtagjöld vegna lánsins á
síðasta rekstrarári.
Arion banki seldi Búvöllum
ehf. 34% hlut í Högum í febrúar á 4,1 milljarð króna. Arion
banki á eftir viðskiptin 61,7%
hlut í Högum og tveir fulltrúar
dótturfélags bankans sitja enn
í stjórn Haga. Velta Haga frá 1.
mars 2010 til loka febrúar síðastliðins var 66,7 milljarðar króna.
Rekstrarhagnaður var 3,2 milljarðar króna og heildarafkoma
var jákvæð um 1,1 milljarð
króna.

10-11 selt
Vegna tilmæla Samkeppniseftirlitsins var ákveðið að taka 10-11
verslunarkeðjuna út úr Högum
og selja hana sér. Hlutdeild hennar í matvöruveltu Haga hafði
verið tæp 7% og því minnkaði
markaðshlutdeild félagsins lítillega við tilfærslu 10-11. Sú keðja
var seld til Árna Péturs Jónssonar í júní síðastliðnum. Kaupverðið var ekki gefið upp en á
hluthafafundi félagsins mánuði
áður hafði Arion banki breytt
235 milljónum króna af kröfum

MATARINNKAUP Matvörumarkaður er líkast til sá markaður sem skiptir neytendur
einna mestu máli. Töluverðar breytingar hafa átt sér stað innan hans eftir bankahrun.

sínum á fyrirtækið í nýtt hlutafé.
10-11 skilaði nýverið ársreikningi fyrir síðasta rekstrarár. Þar
kemur fram að verslunarkeðjan
tapaði 1,3 milljörðum króna á
tímabilinu.

Eigandi með kyrrstöðusamning
Næststærsta verslanakeðjan á
matvörumarkaði er Kaupás hf.
sem rekur verslanir undir merkjum Krónunnar og Nóatúns. Keðjan er með um 25% markaðshlutdeild miðað við veltu hennar.

Eigandi Kaupás er Norvik, fjárfestingafélag sem að stærstum
hluta er í eigu Jóns Helga Guðmundssonar og félaga sem tengjast honum. Straumborg, aðalfjárfestingafélag Jóns Helga og
barna hans, á 22% hlut í Norvik og Jón Helgi á til viðbótar
24% í eigin nafni. Norvik gerði
kyrrstöðusamning (e. stand-still
agreement) við lánadrottna sína
9. apríl í fyrra, en félagið tapaði
14,7 milljörðum króna á árunum
2008 og 2009. Hann gildir fram

Nýir aðilar
Þriðji stærsti aðilinn á matvörumarkaði er Samkaup með um
15% markaðshlutdeild miðað við
veltu á rekstrarárinu 2010. Samkaup rekur Samkaupsverslanirnar, Nettó og Kaskó. Félagið er að
mestu í eigu Kaupfélags Suðurnesja og Kaupfélags Borgfirðinga. Velta Samkaupa var 19,8
milljarðar króna árið 2009 og
hagnaður 324 milljónir króna
en félagið hefur ekki skilað ársreikningi fyrir síðasta rekstrarár. Frá bankahruni hafa tveir
nýir aðilar bæst við í rekstri matvöruverslana, Víðir og Kostur.

Þórður Snær
Júlíusson
thordur@fréttabladid.is

FATASKÁPADAGAR
25% afsláttur af fataskápum í október
FÁTÆKT Þrátt fyrir að almenn velmegun

sé í Danmörku, hyggjast stjórnvöld
kortleggja fátæktarvandann.
NORDICPHOTOS/AFP

Stjórnvöld í Danmörku:

Vilja skilgreina
fátæktarmörk
DANMÖRK Stjórnvöld í Danmörku

Tilboð 106.650,Háglans svart eða hvítt

Fullt verð 142.200,-

Tilboð 74.550,-

Hvítt/hnota/askur

Fullt verð 99.400,-

stefna að því að skilgreina fátæktarmörk þar í landi og mun niðurstaða liggja fyrir á næsta ári.
Nokkur umræða hefur skapast
um fátækt í Danmörku þar sem
deilt er um hvort eigi að einblína
á aðstæður innanlands eða setja
þær í samanburð við fátækt á
heimsvísu.
Talsmaður Róttæka flokksins,
sem er einn af stjórnarflokkunum, segir við Berlingske að
ákvarða þurfi nauðsynlegar ráðstöfunartekjur. Með það að leiðarljósi megi fara að vinna á fátækt
sem sé raunverulegt vandamál í
Danmörku.
- þj

Tóku amfetamín og stera:

Tekinn dag eftir
dag með dóp
LÖGREGLUMÁL Lögreglumenn

Remix

Tilboð 39.150,-

Tilboð 39.150,-

Tilboð 49.900,-

Fullt verð 52.200,-

Fullt verð 52.200,-

Fullt verð 66.900,-

Rennihurðir

Tilboð 95.850,-

Smiðsbúð 6, 210 Garðabæ, Sími 564 5040

Fullt verð 127.800,-

www.hirzlan.is

gerðu nýverið húsleit í íbúðarhúsi á Selfossi vegna gruns
um að þar væru seld fíkniefni.
Fíkniefnahundur lögreglunnar
á Selfossi tók þátt í leitinni.
Í íbúðinni fundust tæp fimm
grömm af amfetamíni og nokkrar töflur af sterum og tólum til
fíkniefnaneyslu.
Íbúðareigandinn gekkst við að
eiga og að hafa notað fíkniefnin.
Daginn eftir höfðu lögreglumenn aftur afskipti af þessum
sama manni og þá var hann með
um fjögur grömm af kannabisefni í vasa sínum.
- jss
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Skipti fyrir palestínska fanga:

Bjóða milljón
fyrir hermann
RÍAD, AP Konungsfjölskyldan í

KFUM og KFUK færa úkraínskum börnum jólagjöf í áttunda sinn:

Kveiktu í Papa John´s pizza:

Jólin flutt í kössum til Úkraínu

Ætluðu að ná
viðskiptavinum

FÓLK Samtökin KFUM og KFUK

standa í áttunda sinn fyrir verkefninu Jól í skókassa. Í því er
nokkrum jólagjöfum pakkað ofan
í skókassa sem síðan eru sendir til
þurfandi barna í Úkraínu. Markmiðið er að gleðja þurfandi börn í anda
jólanna.
Um 50 milljónir búa í Úkraínu
en þar er mikið atvinnuleysi. Skókössunum er dreift á svæði þar
sem er allt að 80 prósenta atvinnuleysi. Kassarnir fara meðal annars
á munaðarleysingjahæli, barnaspítala og til barna fátækra einstæðra
foreldra.

Tekið er á móti skókössum í aðalstöðvum KFUM og KFUK, Holtavegi 28, alla virka daga frá klukkan 9 til 17, en síðasti skiladagur
er 12. nóvember. Frekari upplýsingar um verkefnið er að finna á
heimasíðunni skokassar.net. - kóp

KÍKT Í KASSANN Gjafirnar hafa kætt

krakkana í Úkraínu undanfarin jól.
Ritföng, föt, leikföng, hreinlætisvörur,
sælgæti og margt fleira hefur leynst í
kössunum.

FLÓRÍDA, AP Baráttan um yfir-

höndina á flatbökumarkaðnum í
Flórída er komin á nýtt stig. Tveir
yfirmenn Dominos veitingastaða hafa verið ákærðir fyrir að
kveikja í húsnæði keppinautarins,
Papa John´s, í Lake City.
Mennirnir, sem eru 22 ára og
23 ára, sögðu lögreglunni ástæðuna vera þá að viðskiptavinum
myndi fjölga á Dominos við það
að koma keppinautnum á kné.
Báðir mennirnir hafa verið
kærðir fyrir íkveikju og eru í
haldi lögreglu.
- rat

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA 11-2371

Sádi-Arabíu hefur lofað hverjum
þeim sem tekur ísraelskan hermann höndum til að skipta fyrir
palestínskan fanga, einni milljón
dala.
Áður hafði sjeikinn Awadh alQarani boðið 100.000 Bandaríkjadali fyrir hvern ísraelskan hermann. Khaled bin Talal prins bætti
við 900.000 dölum við nú á laugardag. Hann sagðist í yfirlýsingu
gera þetta vegna líflátshótana sem
Ísraelar eiga að hafa haft uppi við
al-Qarani.
- rat
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AIRWAVES 2005 Tónlistarhátíðin Iceland

Airwaves var fyrst haldin 1999 og hefur
eflst um allan helming síðan.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Höfuðborgin fær heiðurstitil:

Reykjavík góð
til hátíðahalda
BORGARMÁL Reykjavíkurborg
hefur hlotið sérstakan heiðurstitil sem Hátíða- og viðburðaborg.
Þetta var tilkynnt á árlegri ráðstefnu IFEA (International Festivals & Events Association). Verðlaunin eru veitt til að vekja athygli
á þeim borgum sem skara fram úr
við að styðja viðburði og hátíðir og
þykja hafa góða innviði til að halda
utan um slíkt starf.
Titillinn telst mikilvægur sem
markaðssetningartól til að laða
bæði stóra og smáa alþjóðlega viðburði til Reykjavíkur. Í fyrra hlaut
Edinborg í Skotlandi titilinn. - shá

Dómstóll í London:

Ræðst hvort
Assange verður
framseldur

Myndskreyting: Kristján Þór / FÍT / dagsverk.is

„Ein áhrifamesta forvarnarfræðsla
ZLT N OLM \WWSPMH

BRETLAND Dómstóll í London mun

taka ákvörðun um það á miðvikudaginn kemur hvort Julian
Assange, stofnandi Wikileaks,
verður framseldur til Svíþjóðar.
Assange var
handtekinn í
London í desember síðastliðnum og er nú
laus gegn trygg- JULIAN ASSANGE
ingu. Hann er ákærður fyrir
kynferðisbrot gegn tveimur
konum í Svíþjóð og því hafa
Svíar viljað hafa hendur í hári
hans. Hann neitar alfarið sök og
segir málið vera pólitískt.
Nú hefur verið greint frá því
að 2. nóvember klukkan 9.45
verði kveðinn upp úrskurður í
framsalsmálinu.
- þeb

Íslandsbanki er aðalstyrktaraðili Hvað ef? skemmtifræðslu
og býður grunnskólanemum á sýningar í vetur.
Um er að ræða uppistand og skemmtifræðslu fyrir unglinga, foreldra og
kennara um málefni sem ungt fólk stendur frammi fyrir þegar það er að
vaxa úr grasi. Með húmorinn og einlægnina að vopni er opnuð umræða um
YH\U]LY\SLPRH \UNTLUUH ¬ ÑZSHUKP VN ĕHSSH \T T¬S LPUZ VN ]®T\LMUP
áfengi, kynferðisofbeldi, ölvunarakstur, einelti og foreldravandamál.
Hvað ef? hefur hlotið fádæma góðar viðtökur og lof áhorfenda og þeirra
sem vinna við forvarnir og fræðslu. Nú þegar hafa á þriðja þúsund
nemendur og foreldrar séð þetta frábæra verk í boði Íslandsbanka. Verkið er
sýnt í Kassanum í Þjóðleikhúsinu.

„Ein áhrifamesta forvarnarfræðsla sem
ég hef upplifað. Frábær rússíbani og
ULTLUK\Y [HSH \T H[YPPU SLUNP ¬ LĘPY
Stefán Helgi
L[[H ]HY NL]LPR[ SLPRYP[ "
Guðrún
„Þetta var mjög skemmtilegt og held að
HSSH]LNHUH N OH¥ SxY[ LP[O]H ¬ LZZ\ "
Magdalena
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Búa þarf þannig að Landhelgisgæzlunni að
hægt sé að hafa nýja skipið á Íslandsmiðum.

Þór er skip
nýrra tíma

Ó

hætt er að segja að tilkoma nýja varðskipsins Þórs marki
kaflaskil hjá Landhelgisgæzlunni. Íslendingar eiga nú
loksins gæzlu- og björgunarskip sem stenzt allar nútímakröfur, en Gæzlan fékk síðast splunkuný skip um miðjan
áttunda áratug síðustu aldar. Enda segja forsvarsmenn
Landhelgisgæzlunnar skipið koma þeim inn í 21. öldina.
Þór er vel búinn til hefðbundinna gæzluverkefna, fiskveiðieftirlits, leitar og björgunar. Skipið getur meðal annars verið fljótandi
stjórnstöð björgunaraðgerða og tengt björgunarsveitir við samhæfingarmiðstöð almannavarna þótt
SKOÐUN
allt venjulegt fjarskiptasamband
liggi niðri. Þá getur Þór tekið
Ólafur Þ.
fyrirferðarmikinn björgunarStephensen
búnað og fjölda manna um borð.
olafur@frettabladid.is
Nýja varðskipið er sömuleiðis
í stakk búið til að takast á við
ýmsar nýjar hættur og ógnir
á hafinu í kringum Ísland. Það
hefur þannig nægan togkraft til að draga stór olíu- og gasflutningaskip, sem í vaxandi mæli sigla framhjá Íslandsströndum á leið
sinni milli Rússlands, Noregs og Norður-Ameríku. Skipið er búið
mengunarvarnabúnaði sem getur skipt sköpum, fari svo að slíku
skipi hlekkist á.
Landhelgisgæzlan segir að nýi Þór sé „öflugur hlekkur í keðju
björgunaraðila á Norður-Atlantshafi“ og að skipið stórauki möguleika Gæzlunnar á hafinu. Ísland hefur á undanförnum árum, eftir
að varnarliðið með þyrlur sínar og annan viðbúnað fór burt af Keflavíkurflugvelli, gert tvíhliða samninga við mörg nágrannaríki um
aukið samstarf á sviði leitar, björgunar og öryggismála á hafinu.
Tilkoma nýja skipsins auðveldar Íslandi að uppfylla skyldur sínar
í þessu samstarfi.
Forsenda þess er þó að sjálfsögðu að Landhelgisgæzlan fái þær
fjárveitingar sem þarf til að halda nýja skipinu úti. Undanfarin misseri hefur verið þrengt svo að rekstri Gæzlunnar að það er á mörkum
þess að vera forsvaranlegt. Gömlu varðskipin tvö, Ægir og Týr, hafa
ekki verið á Íslandsmiðum síðan í vor, heldur hafa þau verið leigð út,
meðal annars til Landamærastofnunar Evrópusambandsins.
Þetta fyrirkomulag hefur sloppið fyrir horn vegna þess að ekki
hefur komið upp neyðarástand hér við land þar sem skipin vantaði
tilfinnanlega. Auðvitað er líka jákvætt að Landhelgisgæzlan geti
lagt sitt af mörkum í alþjóðlegum verkefnum, til dæmis við björgun
flóttamanna á Miðjarðarhafi. Nýi Þór þarf hins vegar að vera hér
við land ef hægt á að vera að bregðast við þeim hættum sem skipið
er sérstaklega hannað til að mæta.
Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæzlunnar, sagði í Fréttablaðinu fyrir helgi að stefnan væri að Þór yrði hér við land út næsta
ár hið minnsta, en ekki væri hægt að útiloka að skipið yrði leigt út.
Æskilegast er að þannig verði búið að Landhelgisgæzlunni að komizt
verði hjá því.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Ekki farið eftir tilmælum
Í skýrslu sem Ríkisendurskoðun gaf
út í mars var mælst til þess að eftirlit
með stjórnsýsluverkefnum Bændasamtakanna yrði fært frá samtökunum sjálfum til Matvælastofnunar. Var
það mat Ríkisendurskoðunar að efla
þyrfti eftirlit með framlögum til landbúnaðar auk þess sem óæskilegt væri
að sami aðili annaðist framkvæmd og
eftirlit. Í nýju fjárlagafrumvarpi er hins
vegar ekki gert ráð fyrir neinum
breytingum á fyrirkomulaginu.

Sparnaður í kerfinu?
Í frétt um málið á vefsíðu Búnaðarsambands Suðurlands
er haft eftir sjávar-

MIÐVIKUDAGINN 2. NÓVEMBER
Frá 18:30-21:00

ÓTRÚLEG TILBOÐ

30% af allri JÓLAVÖRU
30% af MARSEILLE sápum
30% af öllum kertum
25% af öllum púðum
30% af öllum mottum

KYNNINGAR
DAGSKRÁ

Lifandi tónlist
Páll Óskar
Frostrósir
Happdrætti

Karl K. Karlsson
Hafliði súkkulaðimeistari
Búrið
Sápur og bað

ILVA Korputorgi, sími 522 4500 www.ILVA.is
laugardaga 10-18 sunnudaga 12-18
mánudaga - föstudaga 11-18:30

Skrítin umræða um Bakka
Halldór Blöndal, fyrrum ráðherra, birti
grein í Morgunblaðinu á laugardag
um þá ákvörðun Alcoa að hætta við
fyrirætlanir sínar um álver á Bakka.
Eins og fleiri kennir Halldór ríkisstjórninni um og segir það alrangt að
ekki sé næg orka á svæðinu. Þetta
ættu að vera tíðindi fyrir Landsvirkjun en forsvarsmenn fyrirtækisins
hafa fullyrt að ekki sé hægt að
afhenda Alcoa nauðsynlega
orku innan tímaramma
fyrirtækisins og neitað því að
nokkur pólitísk afskipti séu af
Landsvirkjun.
magnusl@frettabladid.is

HALLDÓR

Stórt skref til eflingar starfsnámi
Menntamál

KONUKVÖLD

útvegs- og landbúnaðarráðuneytinu
að ekki sé nauðsyn á því að færa
verkefnin. Bændasamtökin taki hóflegt gjald fyrir veitta þjónustu og ljóst
sé að tilflutningur verkefnanna muni
þýða aukin útgjöld, segir í fréttinni.
Ekki er ástæða til að efast um það að
Bændasamtökin geti haft eftirlit með
sjálfum sér með minni tilkostnaði en
aðrir. Nú er bara spurning hvort ekki
sé hægt að spara víðar í stjórnkerfinu
með þessum hætti, til dæmis
með því að láta bankana sjá
sjálfa um fjármálaeftirlit? Eða
hvað, það er kannski ekki
sérstaklega góð hugmynd?

Katrín
Jakobsdóttir
mennta- og
menningarmálaráðherra

Í

tæki og stofnanir hvött til þess að taka við
dag úthlutar mennta- og menningarnemendum í starfsþjálfun og gera þeim
málaráðuneytið styrkjum til fyrirtækja
kleift að ljúka námi sínu.
og stofnana sem taka nemendur í starfs65 umsóknir bárust um framangreinda
þjálfun sem er hluti af starfsnámi á framstyrki frá fyrirtækjum og stofnhaldsskólastigi. Þetta er merkur
unum og verður unnt að úthluta
áfangi í eflingu starfsnáms
57 milljónum króna í styrki
því að þetta er í fyrsta sinn
til umsækjenda. Um 170 nemsem slíkir styrkir eru veittir
endur njóta góðs af. Í ár eru
af almannafé. Markmiðið er að
Styrkir
styrkirnir veittir af mennta- og
greiða fyrir því að starfsnámsmenningarmálaráðuneytinu en á
nemendur geti lokið tilskilinni
til vinnunæsta ári verður stofnaður sérstarfsþjálfun á vinnustað.
staðanáms
stakur vinnustaðanámssjóður til
Samtök á vinnumarkaði hafa
að efla vinnustaðanám og koma
lengi kallað eftir því að fyrirtíðkast
til móts við kostnað fyrirtækja
tæki fái þóknun fyrir að annast
þá kennslu eða þjálfun á vinnumeðal ýmissa og stofnana sem annast kennslu
eða þjálfun starfsnámsnemenda.
stað sem er skilyrði fyrir því
grannþjóða
Ríkisstjórnin hefur ákveðið að
að nemendur fái lokið starfsverja 450 milljónum króna til
námi að fullu. Styrkir til vinnuokkar.
vinnustaðanáms árin 2012-2014.
staðanáms tíðkast meðal ýmissa
Með úthlutun styrkjanna í dag
grannþjóða okkar. Þá var það
er stigið stórt skref til að efla
niðurstaða tilraunar sem gerð
starfsnám í landinu. Ég vona að ekki einvar árið 2004 að æskilegt væri að jafna
asta muni fyrirtæki í auknum mæli taka
kostnað fyrirtækja við vinnustaðanám.
að sér nemendur í starfsþjálfun heldAð lokum hefur nokkuð borið á því í efnaur sinna kennslu og þjálfun með sífellt
hagsþrengingum undangenginna ára að
markvissari hætti og leggja þannig sitt
nemendur hafi átt erfitt með að komast
lóð á vogarskálarnar við að mennta þann
á námssamning og ljúka námi sínu. Með
starfskraft sem þörf er á hverju sinni.
styrkjum til vinnustaðanáms eru fyrir-
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Eigi skal höggva
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í

síðustu viku voru haldnir í
Hörpu heimsleikarnir í hagfræði. AGS kvaddi hingað alls
kyns heimsfræga hagfræðinga
til að leggja mat á það hvernig
til hefur tekist við endurreisn
Íslands. Stjórnmálamenn og aðrir
gæslumenn hagsmuna eru náttúrlega þegar í óða önn að vinsa úr
það sem hentar hverjum og einum
að halda á lofti en stinga hinu
undir stól. Þannig gengur það – en
almennt talað var sláandi hversu
ánægðir þessir hagfræðingar voru
upp til hópa með árangur Íslendinga eftir hrun: þeir voru hrifnir
af krónunni og ómældum möguleikum til að fella hana og skerða
þannig kjör almennings án þess að

sannleikurinn og lífið. Við þurfum
að muna að hagfræðingar vita ekkert meira um lífið en við hin. Þeir
vita ekkert meira um réttlætið,
hamingjuna, hjálpræðið eða heilsuna. Þeir hafa sínar takmörkuðu
forsendur. Til dæmis hagvöxt sem
er hávaðinn í samfélaginu, umsvifin, burtséð frá því hversu gáfuleg
þau eru. Samkvæmt hagfræðinni
er til dæmis viskulegra að byggja
risa-sjúkrahús í Þingholtunum í
Reykjavík en að veita aukið fé í
rekstur spítala sem þegar eru til
– og búa við fjársvelti. Byggingaframkvæmdum fylgja meiri
umsvif – meiri hávaði í hagkerfinu.
Við hin vitum hins vegar að
það verður að fara að hætta
þessum eilífa niðurskurði í rekstri
heilbrigðiskerfisins.

Á bak við tölurnar
Jamm. Bak við þetta allt saman er
nú samt einhvers konar raunveruleiki. Öll þekkjum við (en ekki
þau) þá geggjun sem felst í því
að búa við krónuna og verðtrygginguna sem henni fylgir og þegar
við bætist verðtrygging og ströng
séreignastefna á húsnæði ásamt
miklum félagslegum þrýstingi að
skuldsetja sig til bílakaupa verður
veruleikinn óneitanlega ófrýnilegri „en hagfræðina þína grunar“.
Atvinnuleysistölur kunna að
vera lágar – en hversu margir
hafa flutt af landi brott og fundið
sér góða vinnu og gott þjóðfélag –
og góða framtíð fyrir börnin sín?
Hvaða fólk er þetta? Er þetta fólkið
sem hefur í sér döngun og dug til
að drífa sig burt frá rigningunni
og rokinu og röflinu og skuldunum? Er þetta menntað fólk?
Læknar og hjúkrunarfræðingar?
Er þetta fólk sem vont er að missa?
Gæti svo farið að Íslands biði það
hlutskipti sem sum kauptún úti
á landi þekkja, að lenda í vítahring fólksfækkunar og úrræðaleysis? Getur hugsast að Ísland
verði eilífðar-útkjálki, verstöð þar
sem mikil verðmæti skapist í hráefnavinnslu en beint og óbeint sé
stuggað við sérhæfðu og menntuðu
vinnuafli? Gæti samfélagið sogast
ofan í slíkan svelg?
Hagfræðingarnir vega og meta,
mæla og pæla, skoða tölur og takast á um rök. Við megum samt ekki
halda að hagfræðin sé vegurinn,

Minna mál
með SagaPro
Tíð næturþvaglát eru
heilmikið mál fyrir marga
karlmenn. SagaPro er
náttúruvara úr íslenskri
ætihvönn ætluð þeim sem
eiga við þetta vandamál að
etja. Með SagaPro fækkar
næturferðum á salernið og
þar með færðu betri hvíld.

Fyrir okkur öll
Flestir þekkja það af eigin raun
hversu frábært fólk starfar á
íslenskum sjúkrahúsum – og
gerir enn þrátt fyrir endalausan
niðurskurð og markvissa viðleitni stjórnvalda til að flæma

Hagfræðin mælir ekki angist sjúklings
sem veit ekki hvort honum verður vísað
heim á morgun eða hinn. Hún mælir
ekki öryggisleysi starfsfólks sem veit ekki hvað komandi fjárlög bera í skauti sér fyrir lífsstarf þess.
þurfa beinlínis að lækka launin;
þeir voru hrifnir af niðurskurðinum á fjárlögunum og þeir voru
hrifnir af því hversu atvinnuleysistölur hafa staðið í stað.
En umfram allt virtist allt þetta
fólk afar hrifið af því hversu vel
Íslendingum hefði tekist að standa
vörð um sitt „glæsilega velferðarkerfi“ eins og Emat Shafik, aðstoðarframkvæmdastjóri AGS, orðaði
það í samtali við Egil Helgason í
Silfrinu í gær.

Mikið mál?

heilbrigðisstarfsfólk til Skandinavíu, einkum Noregs og Svíþjóðar. Góðir spítalar þar sem gott
starfsfólk fær að njóta sín í hvetjandi umhverfi skipta samt meira
máli en næstum því allt annað –
fyrir okkur öll, hvað sem við heitum, hvað sem við gerum, hvað sem
við þykjumst vera. Öll eigum við
ástvini sem hafa þurft á þjónustu
spítalanna að halda og flest eigum
við í vændum að veikjast og liggja
varnarlaus, þjáð og öðrum háð í
sjúkrarúmi. Það er hreinlega ekki
sæmandi siðuðu samfélagi að láta
einungis endalaus sparnaðarsjónarmið ráða þegar kemur að því að
reka heilbrigðiskerfi sitt. Það er
dýrt og það verður dýrt og það á að
vera dýrt.
Við ætlumst til þess að fólkið
sem vinnur þessi sérhæfðu og dýrmætu störf sé vel launað og geti
látið stjórnast fyrst og fremst af
mannúðar- og líknarsjónarmiðum
fremur en að hugsa alltaf bara um
afköst og nýtingu. Hvað sem líður
landlægum barlómi þá er íslenskt
samfélag hundríkt og hefur vel
efni á því að rekja sómasamlegt
heilbrigðiskerfi.
Hagfræðin mælir ekki angist
sjúklings sem veit ekki hvort
honum verður vísað heim á morgun eða hinn. Hún mælir ekki
öryggisleysi starfsfólks sem veit
ekki hvað komandi fjárlög bera í
skauti sér fyrir lífsstarf þess. Hún
mælir ekki þau lífsgæði sem felast
í traustu og vel reknu heilbrigðiskerfi.
Haldi menn áfram að höggva
svona og höggva í heilbrigðiskerfið, flæma lækna og hjúkrunarfræðinga úr landi, neita að kaupa
ný tæki, loka deildum og þar
fram eftir götunum er raunveruleg hætta á að heilbrigðiskerfinu
okkar hraki skyndilega mikið –
hrapi niður á nýtt stig – og erfitt
og dýrt verði að ná aftur fyrri
gæðum.
Það vill enginn – nema kannski
hagfræðingar.

Sendið okkur línu
Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til að leggja orð í belg um málefni líðandi stundar. Greinar og bréf skulu vera stutt og gagnorð, að hámarki um
4.500 tölvuslög með bilum. Aðeins er tekið við yfirlesnum og villulausum
texta. Greinahöfundar eru beðnir að hafa í huga að því styttri sem greinin
er, þeim mun líklegra er að hún fái skjóta birtingu.
Eingöngu er tekið við raunverulegum umræðugreinum, en ekki greinum
sem eru fyrst og fremst kynning á til dæmis fyrirtæki eða félagasamtökum,
ráðstefnu eða átaki. Tekið er á móti efni á netfanginu greinar@frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar sem finna má nánari leiðbeiningar. Ritstjórn
ákveður hvort efni birtist í Fréttablaðinu eða á Vísi eða í báðum miðlum
að hluta eða í heild. Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til að stytta efni.

SagaPro fæst í heilsuvöruverslunum, apótekum,
stórmörkuðum og Fríhöfninni.

Náttúruvörur úr íslenskri ætihvönn
www.sagamedica.is
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EINAR BENEDIKTSSON SKÁLD (1864-1940) fæddist þennan dag.

„Nú finnst mér það allt svo lítið og lágt, sem lifað er fyrir og barist er móti.“
timamot@frettabladid.is

Þór Breiðfjörð á Café Rosenberg
Söngvarinn Þ ór Breið fjörð heldur tónleika á Café
Rosenberg við Klapparstíg ásamt hljómsveit sinni
föstudaginn 4. nóvember
klukkan 22.
Flutt verða lög eftir Þór
og ný smáskífa hans, sem
farin er að hljóma á öldum
ljósvakans og ber nafnið Vetrarmorgunn, verður
frumflutt á tónleikunum,
ásamt velþekktum uppáhaldslögum.
Þór er bæði söngvaskáld
og leikari og mun fara með
aðalhlutverkið í uppfærslu
Þjóðleikhússins á söngleiknum Vesalingarnir eftir áramótin.

Margrét prinsessa aflýsir giftingu
Margrét Bretaprinsessa sendi frá sér yfirlýsingu
31. október 1955 þar sem hún lýsti því yfir að
hún væri hætt við að giftast hinum fráskilda
flugdeildarforingja Peter Townsend. Samband
þeirra hafði vakið mikla andstöðu og hefðu þau
gifst hefði Margrét þurft að afsala sér tilkalli til
krúnunnar þar sem hann var fráskilinn.
Samkvæmt breskum lögum mátti Margrét
ekki giftast fyrir 25 ára aldur án leyfis eldri
systur sinnar, Elísabetar drottningar, og eftir

Þór Breiðfjörð syngur á Café
Rosenberg á föstudagskvöld.

Hansína F. Guðjónsdóttir
áður búsett að Grandavegi 47,

lést á Hjúkrunarheimilinu Skjóli 18. október sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Sérstakar þakkir eru færðar starfsfólki Skjóls fyrir
dásamlega umhyggju og hlýju. Þökk sé öllum sem hafa
sýnt vinar- og samúðarhug.
F.h. afkomenda,
Þröstur Sveinsson
Rúnar Sveinsson
Inga Björg Sveinsdóttir
Halldór Sveinsson

Yndislegi eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir, tengdasonur og afi,

Franklín Friðleifsson
Nónhæð 1, Garðabæ,

sem varð bráðkvaddur á heimili sínu fimmtudaginn 20.
október, verður jarðsunginn frá Vídalínskirkju
í Garðabæ miðvikudaginn 2. nóvember kl. 11.00.
Heiðbjört Harðardóttir
Sólveig Franklínsdóttir
Ernir Kr. Snorrason
Valgerður Franklínsdóttir
Andri Már Ingólfsson
Halla Ágústsdóttir
Franklín Ernir, Alexander Snær og Viktor Máni

Hjartkær föðursystir mín, mágkona
og afasystir,

Hildur Thorarensen
áður til heimilis að Hagamel 42,
Reykjavík,

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund,
laugardaginn 22. október. Jarðarförin fer fram frá
Neskirkju þriðjudaginn 1. nóvember kl. 13.00.
Örvar Birkir Eiríksson

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA

MOSAIK

það ekki án samþykkis breska þingsins. Hún
varð 25 ára í ágúst 1955 og þingið hafði þegar
lýst yfir að það myndi ekki samþykkja þennan
ráðahag.
Margrét sagði þó í yfirlýsingu sinni að hún
hefði tekið ákvörðunina upp á eigin spýtur og
eingöngu tekið mið af kenningum kirkjunnar
um að hjónaband ætti að endast út ævina. Svo
merk þóttu þessi tíðindi að BBC rauf útsendingu til að lesa yfirlýsinguna fyrir alþjóð.

ANNA MARGRÉT ÓLAFSDÓTTIR: OPNAÐI LEIKJASÍÐU Á SJÖ TUNGUMÁLUM

Elskuleg háöldruð móðir okkar og
ættmóðir fjögurra ættliða,

Ingibjörg Thorarensen
Þóra Ölversdóttir
Þórey Inga og Lovísa Rán

ÞETTA GERÐIST: 31. OKTÓBER 1955
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Þetta á að vera skemmtilegt
„Vefurinn fór í loftið núna í vor og um
helgina kom fimmti leikurinn inn á síðuna sem er á sjö tungumálum,“ segir
Anna Margrét Ólafsdóttir, leikskólastjóri á Nóaborg, sem ýtt hefur úr vör
vefsíðunni paxel123.com þar sem eru
leikir sem eiga að örva læsi í stærðfræði og móðurmáli fyrir börn frá
fjögurra ára aldri. „Þetta er byggt á
leikjum og viðfangsefnum sem ég bjó
til fyrir tólf árum í tengslum við þróunarverkefni sem ég var að vinna.
Leikirnir hafa verið mjög vinsælir hjá
börnunum hér á Nóaborg allan þennan
tíma og þess vegna fór ég að leita leiða
til að koma þessu á framfæri svo fleiri
gætu notið þess,“ segir Anna Margrét.
Leikjavefurinn er ókeypis, þar eru
engar auglýsingar, engin skráning,
engum persónuupplýsingum safnað
eða miðlað. „Þetta er eins öruggt og
það getur orðið,“ segir Anna Margrét.
„SAFT (Safer Internet Action Plan) á
Íslandi hefur verið að kynna verkefnið
erlendis við mjög jákvæðar undirtektir í sumar og haust. Markhópurinn er
krakkar sem eru að byrja að nota tölvur þannig að allir leikirnir eru glaðir og litríkir, allar myndir handteiknaðar og Eyþór Gunnarsson og dóttir
hans, Elín Ey, hafa samið tónlistarstef
við hvern leik fyrir sig. Ég er með eintóma snillinga í kringum mig í þessu
verkefni og fólk er ótrúlega tilbúið
til að leggja sitt af mörkum, það er
ómetanlegt.“
Verkefnið er eingöngu rekið með
styrkjum og þeir stærstu hafa komið
frá Nordplus språg og kultur. „Upphaflega var verkefnið reyndar styrkt sem
leikjasíða fyrir sænsk börn á sænsku,“
segir Anna Margrét og hlær. „En síðan
fékk ég styrk frá Kennarasambandi
Íslands til að gera þetta á íslensku og
síðan hefur boltinn rúllað hratt.“ Leikirnir eru nú á öllum norðurlandatungumálunum, nema finnsku, auk færeysku
og grænlensku. Þýðing á finnsku er í
bígerð og fleiri tungumál eru væntanleg, að sögn Önnu Margrétar. „Við
erum að þróa suma leiki yfir í apps
fyrir iphone og ipad, og greiðsla fyrir
niðurhal gæti í framtíðinni hjálpað
til við að þróa síðuna áfram, bæta við
leikjum og tungumálum.“
Anna Margrét segist hafa verið
í góðu samstarfi við kennara á

MIKILL ÁHUGI „Ég hef fengið alveg ótrúlega jákvæðar undirtektir, segir Anna Margrét Ólafs-

dóttir, leikskólastjóri á Nóaborg, sem þróaði leikjasíðuna paxel123.com.

Norðurlöndunum og hafi Danir tekið
sérstaklega vel á móti síðunni en einnig sé algengt að Íslendingar búsettir á
Norðurlöndunum beini börnum sínum
inn á síðuna endi henti hún vel fyrir
tvítyngd börn. „Flestir notendur núna
koma frá Danmörku,“ segir hún. „Ég
hef fengið alveg ótrúlega jákvæðar
undirtektir þaðan og er einmitt að

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

fara núna í nóvember til Kaupmannahafnar til að funda með fullt af fólki
sem hefur áhuga á síðunni. Þetta er
allt óskaplega spennandi. En mestu
skiptir auðvitað að krökkunum finnst
þetta skemmtilegt og þetta á að vera
skemmtilegt. Og á meðan mér sjálfri
finnst þetta skemmtilegt þá held ég
áfram.“
fridrikab@frettabladid.is

Sirrý laðar til sín það góða
Sigríður Arnardóttir, Sirrý,
verður með opið fræðslunámskeið í Heilsuborg í
Faxafeni 14 þriðjudaginn 1.
nóvember frá klukkan 19.30
til 22.
Fyrirlestur hennar ber
yfirskriftina Að laða til sín
það góða. „Þetta er léttur og
kraftmikill fyrirlestur þar
sem þátttakendur fá í nesti
tæki og tól til að halda út í
framtíðina bjartsýnir og
upplitsdjarfir og laða að sér
hamingjudaga,“ segir Sirrý
um efni námskeiðsins.
Meðal þess sem hún
fjallar um eru spurningar
eins og „Hvað er það mikilvægasta í lífinu og hverju

getum við stjór nað?“,
„Hvernig löðum við að
okkur góða strauma og
hamingju?“ og „Hvernig gefum við af okkur
jákvæða mynd og eflum
tengslanetið?“
Sirrý er félags- og fjölmiðlafræðingur og hefur
áralanga reynslu af námskeiðahaldi í samskiptafærni. „Fyrirlestrarnir
mínir fjalla um að halda í
kraft og sjálfstraust þrátt
fyrir mótbyr og krefjandi
tíma. Það hefur alltaf verið
húsfyllir og um að gera
að skrá sig sem fyrst hjá
Heilsuborg í Faxafeni 14,“
segir hún.
- fsb

FRÆÐSLUNÁMSKEIÐ HJÁ SIRRÝ „Fyrirlestrarnir mínir fjalla um að

halda í kraft og sjálfstraust,“ segir Sirrý.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gamla góða pressukannan stendur alltaf fyrir
sínu og á vinnustöðum þar sem stórar iðnaðarvélar þjóna starfsfólki getur verið sniðugt að koma
með pressukönnuna að heiman einstaka sinnum
og hella upp á eigið ilmandi kaffi.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457
Sýning Handverks og hönnunar verður opnuð í Ráðhúsinu á fimmtudag.

Sýna
glóðvolgar
nýjungar

3l

2l

1l

Verð frá

52.522

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

V

ið erum mjög spenntar.
Við höfum ekki tekið þátt
áður og verðum þarna í
góðum hópi fólks,“ segir
Árný Þórarinsdóttir en hún og
Helga Guðrún Vilmundardóttir

mynda saman hönnunartvíeykið
Stáss og munu sýna hálsmen og
heimilisvörur á sýningu Handverks og hönnunar í Ráðhúsinu.
„Við munum sýna nýja línu hálsmena úr dufthúðuðu áli, bæði með

rúskinnsreimum og keðjum. Við
frumsýnum einnig glænýja heimilisvöru sem framleidd er hér á
landi og hefur sterka skírskotun

TILBOÐSDAGAR
Gerið gæða- og verðsamanburð

20%

ÚRVAL STILLANLEGRA
HEILSURÚMA

AFSLÁTTUR
10.000 kr. vörukaup
fylgja öllum
heilsurúmum.
(Gildir ekki með öðrum tilboðum)

3

12 mánað
vaxtalaus a
ar
greiðslur

3JÕ NÕNAR VER¹ OG
N« TILBO¹ Õ WWWSVEFNIS

Lök, hlífðardýnur, sængurver
og valdar vörur.
6!,(,,, dýnur, á tilboði,
80 og 90 cm með botni og fótum,
áður á 69.900, nú aðeins 59.900.

2x90x200
Nú aðeins 399.900 með okkar bestu
IQ-CARE heilsudýnum

Listh¢SINU ,AUGARDAL   s "ALDURSNESI  !KUREYRI   /PI¹ VIRKA DAGA KL   n LAUGARDAGA  

Plastparket skal ekki bleyta of mikið þegar gólfin eru
þrifin. Gott er að strjúka yfir með þurri moppu jafnóðum. Olíu- eða
vaxborið parket er brýnt að rykmoppa reglulega.

GLÆSILEGAR DANSKAR

HOLLUR

INNRÉTTINGAR

BITAFISKUR

Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

KOMDU MEÐ EÐA SENDU
OKKUR MÁLIN OG VIÐ
HÖNNUM, TEIKNUM OG GERUM
ÞÉR HAGSTÆTT TILBOÐ.

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð
fyrir heilabúið

ARKITEKTÞJÓNUSTA

"TLBMJOEr,ÓQBWPHVSr4ÎNJ
'BYXXXGSJGPSNJT

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

Erla Guðmundsdóttir, tíu ára, lærði að prjóna fyrir ári hjá móður sinni og afraksturinn í hannyrðunum er meðal annars peysur,
húfur, treflar og á annan tug barnaskópara.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tíu ára gömul og
framleiðir barnaskó
Þótt Erla Guðmundsdóttir sé aðeins tíu ára gömul hefur hún síðustu vikur framleitt og selt barnaskó
sem vakið hafa mikla athygli. Hugmyndin var upphaflega að safna fyrir miða á Frostrósartónleika.

  
    
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

m.visir.is

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT
Í VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

Fáðu Vísi í símann
og iPad!

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.

Meiri Vísir.

Erla Guðmundsdóttir er tíu ára
og æfir söng. Hana langaði mikið
til að fara á Frostrósartónleika og
fékk þá hugmynd að hún gæti nýtt
sér hannyrðakunnáttu sína og selt
afrakstur hennar til að safna sér
fyrir miðanum. Úr varð að hún
fór að framleiða barnaskó í alls
kyns stærðum, sem eru prjónaðir
í margbreytilegum litum úr ull og
þæfðir.
„Ég lærði að prjóna hjá mömmu
minni fyrir um ári síðan og hef
gert ýmislegt, peysu handa frænku
minni, trefla, húfur og fleira. Svo
sá ég mömmu gera svona skó,
sem hún var bara að gefa í gjafir,

afmælisgjafir og slíkt, og ákvað að
prófa sjálf,“ segir Erla en móðir
hennar segir dótturina algera
maskínu í prjónaskapnum.
Eftir að hugmyndin kom upp
um að Erla myndi safna sér fyrir
tónleikamiðanum fór hún að selja
skóna á hárgreiðslustofu móður
sinnar, Hársnyrtistofu Söru í
Grafarvogi. Þar hafa þeir vakið
mikla athygli viðskiptavina, bæði
þeir sem eru úr klassískum ljósum
og grátóna ullarlitum og svo litskrúðugri gerðir og framleiðslan
hefur undið upp á sig.
„Þá fór frænka mín með nokkur
pör í vinnuna til sín og seldi þar.

Jú, mér finnst mjög gaman að gera
skóna og ekki sérlega erfitt, nema
kannski að gera hringina,“ segir
Erla.
Erla prjónar yfirleitt eitthvað á
hverju kvöldi en annars er mikið
að gera hjá henni því auk skólans
og söngsins æfir hún körfubolta.
Því nýtast kvöldin ágætlega og
Erla segir að yfirleitt sé kveikt á
sjónvarpinu sem hún kíki þá stundum á yfir vinnunni. Hún segist
hvergi nærri hætt í framleiðslunni meðan eftirspurn er fyrir
hendi þótt hún nái að safna fyrir
tónleikamiðanum.
juliam@frettabladid.is
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Sigrún Hákonardóttir
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www.landmark.is!

Auður
Kristinsdóttir
STÖËR
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Sölufulltrúi
RE/MAX
'UÈMUNDSSON
audur@remax.is
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n
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sö
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Vegna mikillar sölu
vantar allar gerðir
eigna á skrá
Lóðin í kringum húsið er ræktuð og frágengin.

Einbýlishús í grónu hverfi


Ástþór
Reynir
Guðmundsson
Lögg. Fasteignasali

Fasteignamarkaðurinn kynnir fallegt einbýlishús
í Garðabæ með arin og heitum potti.

S: 414-4700
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

RE/MAX Senter
ÍÞRÓTTIR

MEIRA SJÓNVARP

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

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.

Fasteignamarkaðurinn ehf. kynnir 173 fermetra einbýlishús að Aratungu í Garðabæ að meðtöldum 38,3
fermetra bílskúr. Húsið er í grónu hverfi og er gróðurhús á lóðinni. Nánari lýsing er eftirfarandi: Komið er
inn í teppalagða forstofu. Þar er gestasnyrting með
glugga, mósaíklögðum veggjum og parketi. Holið er
parketlagt með skápum. Stofan, sem er parketlögð, er
rúmgóð með aukinni lofthæð. Útsýnis nýtur úr stofu
til sjávar.
Eldhúsið er með hvítri innréttingu og flísum á
milli skápa. Á gólfinu er parket. Tengt er fyrir uppþvottavél í eldhúsi og þar er góð borðaðstaða. Rúmgott

þvottaherbergi er inn af eldhúsi með glugga. Gólf og
veggir eru mósaíklagðir. Þar er innrétting, vinnuborð
og útgangur á lóð. Í sólskála er arinn og náttúruskífa á
gólfi. Þaðan er útgengt á hellulagða verönd og lóð.
Svefngangur er parketlagður. Hjónaherbergi
er parketlagt með fataskápum. Barnaherbergin
eru tvö og bæði parketlögð. Annað er stórt og hitt
með fataskápum. Baðherbergið er flísalagt með
mósaíkveggjum og glugga.
Bílskúr er rúmgóður, raflýstur og með glugga og
göngudyrum. Skipt var um járn á þaki bílskúrs fyrir
tíu árum. Húsið að utan er í nokkuð góðu ásigkomulagi. Skipt var um járn á þaki fyrir tíu árum. Lóðin er
660 fermetrar, ræktuð og frágengin. Gróðurhús er á
lóð og heitur pottur með nuddi.
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Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

Þorlákur Ómar Einarsson
sölustjóri

stakfell.is

Fax 535 1009

S

Lækjarhjalli - 200 Kóp
Vel staðsett og notaleg efri sérhæð og hluti af jarðhæð ásamt rúmgóðum bílskúr, samtals 220,5 fm. í suðurhlíðum
Kópavogs. Tvær íbúðir, báðar með sérinngjangi. LÆKKAÐ VERÐ: 44.800.000.

Norðurbrú - 210 Grb.
Snyrtileg 106,4 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð með sér afgirta verönd í Sjálandinu. Verð 26.9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17-17.30

Vantar 3ja herb íbúð
í lyftuhúsi í 101-108

Vantar 3ja-4ra herb.
íbúð í salahverfi Kóp.

Vantar 150-200 fm sérbýli,
par, raðhús eða hæð í 101

Erum með 4ra herb íbúð í
Sjálandshverfi í skiptum fyir
einbýli í Garðabæ

Álftamýri - 108 Rvk
75fm, 3ja herb íbúð. Eignin skiptist í
anddyri, baðherbergi, 2 svefnh., eldhús og
stofu. Verð 17.9 millj.

Örvasalir - 201 Kóp.
368,4 fm. glæsilegt einbýlishús sem skiptist
í kjallar, hæð og efri hæð með pöllum á
milli hæða. Húsið afhendist fokhelt með
grófjafnaðri lóð.

Kvíslartunga - 270 Mos
Fallegt 242,6 fm parhús á tveimur hæðum,
þar af 24 fm bílskúr. Laus strax, þarfnast
lagfæringa. Verð 39.7 millj.

Skipholt 50 - 105 Rvk
176,9 fermetra íbúð, þar af 32,0 fermetra
bílskúr. Sérinngangur og fallegt útsýni til
suður í átt að Háteigskirkju.

Sólheimar - 104 Rvk
Falleg og vel skipulögð 88,5 fm 3ja herb.
íbúð á 6. hæð í þessu vinsæla lyftuhúsi.
Opið eldhús. Tvennar svalir. Einstakt útsýni
til suðurs og austurs. Verð 22.9 millj

Norðurbakki - 220 Hfj.
Glæsilega 104,4 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð
í 4ra hæða lyftuhúsi. Tvennar svalir 3,7 fm
pg 9,3 fm. Stæði í bílskýli. Íbúðin fullbúin
með gólfefni. Verð 26 millj.

Mánatún - 105 Rvk
Glæsileg 3ja herbergja íbúð með stæði í
bílskýli miðsvæðis í Reykjavík. Eignin er
laus til afhendingar í desember. Aðeins 4
íbúðir eftir í húsinu.

Vindás - 110 Rvk
Snyrtilega 3ja herb. 85,6 fm íbúð á 2. hæð.
Sér stæði fylgir í lokuðu bílskýli. Sam. þvottahús er á hæðinni. LAUS STRAX. Lyklar á
skrifst. Verð 18,5 millj.

Rauðagerði - 108 Rvk
344,7 fm. tvílyft auk 38,7 fm. bílskúrs miðsvæðis í Rvk. Tvær góðar íbúðir eru í húsinu
í dag, en auðvelt er að breyta húsinu aftur.
Verð kr. 86.000.000.

Ásakór - 203 Kóp
140 fm 4ra herb. íbúð m/stæði í bílskýli.
Stutt í fallegar náttúruperlur. Verð 28,6 millj.

Seilugrandi - 107 Rvk
Einstaklega fallegt 207,3 fm einbýli á 2.
hæðum m/ 23.4 fm innb. bílskúr. 3. stór
svefnh., hægt að bæta við 1-2. Stór verönd
og gróinn garður. Verð 69,5 m.

Naustabryggja - 110 Rvk
Glæsilegt 239,2 fm. endaraðhús. 3-4
svefnh., stórar suðursvalir. Hagstæð lán geta
fylgt. Útsýni á Esjuna og sundin.
Lækkað verð. 55,9 millj

Hamrabyggð - 220 Hfj
193,7 fm 5 herb. einbýli þar af 35 fm
bílskúr. Snyrtileg eign í nálægð við golfvöll.
Timburverönd með heitum potti. Áhvílandi
hagstæð lán til yfirtöku. Verð 49 millj.

Rjúpufell 25 - 109 Rvk
99,3 fermetra 4ja herbergja íbúð við
Rjúpufell. Snyrtileg eign.

Gnoðarvogur - 104 Rvk
Hugguleg 74,9 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð.
Búið að endurnýja gólfefni, eldhús og
baðherbergi.
Verð 18.2 millj.
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Garðsstaðir - 112 Rvk
Fallegt 236,8 m² einbýlishús á einni hæð
við Garðsstaði í Reykjavík. Húsið skiptist í 4
svefnherbergi, 2 baðherbergi og góðar stofur. Mikið endurnýjuð eign. Lækkað verð.

Hringbraut - 107 Rvk
Sjarmerandi 145,1 fm parhús á þremur
hæðum. Sér inngangur, góðar stofur, 3-4
svefnh., gróið umhverfi. Stutt í góða skóla,
verslanir og þjónustu

Barðaströnd - 170 Seltjarnarn.
Glæsilegt 239,2 fm raðhús. 5 svefnh. sjónvarpsh., stofa, borðst., eldhús, bað, gestasn,
þvottahús og bílskúr. Fallegur garður. Hiti í
innkeyrslu. Verð 57,9 millj.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG KL 17.30-18

Laugarásvegur - 104 Rvk
Eitt glæsilegasta einbýlishús landsins,
422 fm, á frábærum stað. Húsið er á 2.
hæðum m/innb. bílskúr. Stórar stofur, aukin
lofthæð, vandaðar innréttingar. Fallegur
gróinn garður, verönd með heitum potti.

Leiðhamrar 44 - 112 Rvk
281 fm tvílyft einbýli, 4-5 svefnh. 61 fm
innb.bílsk. Sólpallur með pott. Mjög vel
staðsett við óbyggt svæði að sjó, Flott
útsýni út sundin og að Esjunni.
OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-18.30

Brautarland - 108 Rvk.
191,3 fm. vel skipulagt og fallegt raðhús á
einni hæð með 29,8 fm. bílskúr, á besta
stað í Fossvoginum. 4-5 svefnherbergi, yfirbyggð suðurverönd. Fallegur gróinn garður.
Einstök eign á frábærum veðursælum stað.
Áhv. hagstæt lán.

Brekkustígur - 101 Rvk
Heil húseign í vesturbæ Rvk. Húsið er í
slæmu ásigkomulagi og þarfanst verulegarar standsetningar. Laust til afhendingar
strax. Möguleiki á nýbyggingu á lóðinni.
Kaupverð áhvílandi í hagstæðu láni.

Brekkustígur - 101 Rvk
Gamalt og uppgert 139 fm einbýli í miðbæ
Reykjavíkur. Mikið endurnýjað. Eftir að
standsetja kjallara. verð 35 millj.

Ljósheimar - 104 Rvk
101.8 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð með
sérinngang af svölum. Verð 23.9 millj

Tröllateigur - 270 Mos.
Góð 122,4 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð.
Lyftuhús, stæði í bílageymslu. Laus strax.
Verð 26.9 millj.

31. OKTÓBER 2011

FASTEIGNIR.IS

3

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.

Hrólfskálamelur – Seltjarnarnesi – Glæsilegar lúxusíbúðir í nýju lyftuhúsi. Leitið frekari upplýsinga á skrifstofu.
Aragata

Kringlan – endaraðhús

Einarsnes

Fallegt 314,4 fm einbýlishús, hæð og kjallari auk rislofts á þessum eftirsótta stað. Tvær
íbúðir eru í húsinu í dag. Aðalíbúðin skiptist m.a. í 3 samliggjandi stofur, rúmgott eldhús
og 4 herbergi. Full lofthæð er í kjallara. Lóðin er 762,0 fm að stærð. Hægt er að koma fyrir
tveimur bílastæðum á lóð. Verð 79,9 millj.

Fallegt og vel skipulagt 174,9 fm. endaraðhús auk 24,8 fm. bílskúrs við Kringluna. Stórar
samligjgjandi stofur með arni, rúmgott eldhús með miklum innréttingum og stórri
eyju, sjónvarpsstofa/herbergi með útgangi á svalir til vesturs og 3 rúmgóð herbergi auk
fataherb./vinnuherb. Innaf hjónaherbergi. Afgirt og skjólgóð lóð með stórri verönd.
Verð 56,9 millj.

Glæsilegt 160,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á glæsilegum útsýnisstað við óbyggt
svæði í Skerjafirðinum. Húsið var nánast endurbyggt fyrir um 20 árum síðan og skiptist
m.a. í samliggjandi stofur með útsýni til sjávar og útgangi á svalir til vesturs, 3 herbergi,
eldhús, sjónvarpshol og 2 baðherbergi. Afgirt og falleg ræktuð 514,0 eignarlóð. Garðhús á
lóð. Verð 51,0 millj.

Einilundur- Garðabæ

EINBÝLISHÚS TIL LEIGU
Í LAUGARDALNUM

Stórglæsilegt 324,7 fm. einbýlishús á
frábærum útsýnisstað við opið svæði
á grónum stað í Garðabæ. Húsið var
algjörlega endurnýjað árið 2007 á mjög
vandaðan og smekklegan hátt. Allar
innréttingar eru sérsmíðaðar, hvítar
háglans. Vönduð tæki í eldhúsi og í
baðherbergjum. Stórt eldhús með arinstofu
innaf, setustofa og 8 herbergi. Lóðin er
1.248,0 fm. að stærð.

Stórglæsilegt u.þ.b. 350 fm. mikið endurnýjað
einbýlishús til leigu á frábærum útsýnisstað
í Laugardalnum.
Eignin getur verið laus ﬂjótlega og getur leigst með
öllum húsgögnum.
Tilvalið fyrir sendiráð. Leigutími 1-2 ár.
Nánari uppl. veitir Guðmundur Th. Jónsson,
lögg. fasteignasali

Byggingarhæfar nú þegar.

Strandvegur-Sjálandi Garðabæ

Vel skipulögð 77,2 fm á jarðhæð með sér verönd og sér stæði í bílageymslu. Rúmgóð stofa,
eldhús opið við stofu og 2 rúmgóð herbergi. úr hjónaherbergi er útgangur á verönd með
skjólveggjum. Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 22,9 millj.
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.

Kambasel – 5 herbergja.
Falleg og vel skipulögð 105,2 fm. íbúð
á 2. hæð með rúmgóðum svölum til
suðurs auk sér geymslu. Baðherbergi
nýlega endurnýjað. Bjartar og
rúmgóðar stofur.
Sér þvottaherbergi innan íbúðar.
Verð 26,9 millj.

Keilugrandi – 5 herb. íbúð

Fallegt og vel skipulagt 262,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið hefur verið þó nokkuð
endurnýjað m.a. eldhúsinnrétting og tæki, baðherbergi, gólfefni, þakkantur o.fl. Stórt opið
eldhús, samliggjandi stórar stofur og 6 svefnherbergi. Hús nýlega málað að utan og lóð
nýlega endurnýjuð að hluta með skjólgóðri verönd til suðurs. Verð 57,9 millj.

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

Maríubaugur.
Básbryggja –4ra herb.
með bílskúr.
Falleg 136,6 fm íbúð í liltu fjölbýli í
Bryggjuhverfinu auk 20,8 fm. bílskúrs
sem innangengt er í. Íbúðin er á
tveimur hæðum og með skemmtilegu
útsýni yfir stóran sameiginlegan garð.
Vestursvalir út af stofu og borðstofu.
Opið eldhús með færanlegri eyju.
Opið rými/fjölskyldurými með
þakgluggum og 3 rúmgóð herberg.
Verð 31,0 millj.

Glæsilegt 150 fm. endaraðhús að meðt. 30 fm. bílskúr. Eignin er innréttuð á vandaðan og
smekklegan hátt. Mikil lofthæð er í eigninni og innfelld lýsing í loftum. 3 rúmgóð herbergi.
Björt stofa. Eldhús með góðri borðaðstöðu. Glæsileg lóð með stórri timburverönd til suðurs
og heitum potti.. Leik- og grunnskóli í næsta nágreinni. Verð 49,5 millj.

Safamýri.
Góð 76,5 fm. íbúð á jarðhæð að
meðt. sér geymslu í góðu þríbýlishúsi
á þessum eftirstótta stað. Nýleg
innrétting í eldhúsi, björt stofa með
gluggum í tvær áttir og 2 herbergi.
Góð staðsetning innst í botnlanga.
Stutt í alla þjónustu og skóla.
Verð 21,5 millj.

Hvassaleiti – 4ra herb.
m. bílskúr
Melhæð-Garðabæ
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.

Mikið endurnýjuð og vel staðsett
110 fm. íbúð á 2. hæð, íbúð 0202.
Rúmgóð stofa og borðstofa.
Eldhús með nýrri sprautulakkaðri
innréttingu og góðum borðkrók.
Þvottaaðstaða innan íbúðar. Hiti í
gólfum að hluta. Sér bílastæði og
sér útigeymsla. Verð 24,9 millj.

Fálkagata

Þorragata - 3ja herb. íbúð.

SÉRBÝLI

Hjallabrekka Kópavogi. 3ja herb.
íbúð með sérinngangi

4ra til 5 herb

ELDRI BORGARAR

Hvannhólmi-Kópavogur

Falleg og vel skipulögð 97,5 fm
íbúð á 2. hæð auk sér geymslu
í kj. og sér bílastæðis í lokaðri
bílageymslu. Fallegar innréttingar
úr mahogny. Björt stofa. Eldhús
með góðri borðaðstöðu. 2 góð
herbergi. Svalir til suðvesturs.
Lyfta í húsinu og sameign til
fyrirmyndar. Verð 30,9 millj.

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.

Tvær eignarlóðir við Mosabraut í Grímsnesog Grafningshreppi.

Björt og vel skipulögð 108,1 fm. íbúð á 2. hæð auk tveggja sér bílastæða í opinni
bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, eldhús, samliggjandi rúmgóðar stofur,
sjónvarpsstofu, 1 svefnherbergi og baðherbergi. Auðvelt er að útbúa svefnherbergi úr
sjónvarpsstofu. Um 20 fm. svalir til suðurs út af stofum með fallegu útsýni til sjávar. Gott
aðgengi og lyfta. Húsvörður. Verð 34,9 millj.

Mánatún – skipti á
2ja herb. í Mánatúni
eða Sóltúni

Sólvallagata.

SUMARBÚSTAÐALÓÐIR

Nánari upplýsingar á skrifstofu

3JA HERB.

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.

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.

Naustabryggja.
Góð 93,7 fm. íbúð á 2. hæð auk 8,1
fm. sér geymslu í góðu fjölbýlishúsi
í Bryggjuhverfinu. Allar innréttingar
og hurðir eru spónlagðar með
maghony. Eikarparket og flísar á
gólfum. Svalir til vesturs út af stofu.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Sér
stæði í bílageymslu. Verð 26,9 millj.

2JA HERB.
SuðurhvammurHafnarﬁrði
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.

Grundarstígur
Falleg og mikið endurnýjuð 53,1
fmíbúð á jarðhæð með sérinngangi í
Þingholtunum. Sameiginleg verðönd
vestan við húsið. Íbúðin er laus 1.
sept nk. Verð 15,9 millj.

Öldugata
Mikið endurnýjuð 48,9 fm 2ja herb.
íbúð í kjallara með sérinngangi.
Íbúðin skiptist í stofu/eldhús, 1
svefnherbergi og baðherbergl með
sturtu og þvottaaðstöðu. Geymsla við
inngang. Verð 14,0 millj.

Suðurhlíð – laus strax.
Vel staðsett 54,8 fm. íbúð á jarðhæð
í Suðurhlíðunum í göngufæri
við Háskólann í Reykjavík. Björt
stofa með opnum eldhúskrók,
flísalagt baðherbergi og rúmgott
svefnherbergi. Lóð hellulögð og
sólrík. Góð aðkoma. Verð 14,7 millj.
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Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
S: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St.
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson, Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali

H

Magnús Geir
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Sólvallagata 33 - mikið standsett

Heiðargerði 102 - mikið endurnýjað

Ð
PI

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

ÚS
Ð
PI

H

ÚS

O

O

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

w w w. e i g n a m i d l u n . i s

Einbýli

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.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG)
FRÁ KL. 17:00 - 18:00
V. 23,9 m. 6819

Langagerði - falleg eign
Um er að ræða 431 fm hús með 55,1 fm
samþykktri aukaíbúð á jarðhæð og 37,4
fm bílskúr. Eignin er á tveimur hæðum við
Langagerði í Reykjavík. Stór og skjólgóð
timburverönd til suðurs. Möguleiki
á að yfirtaka um 65 milljón kr. lán frá
Íbúðalánasjóði. V. 81,9 m. 7154

Karfavogur 13 - falleg risíbúð
Fallegt 187,7 fm hús á 2 hæðum auk hluta í kjallara og 43 fm bílskúrs. Samtals 230,7 fm. Meðal
þess sem endurnýjað hefur verið er skólplagnir, ofnar, gler og gluggar, járn á þaki og neysluvatnslagnir að hluta. Auk þess sem eldhús, baðh. og gólfefni hafa verið endurnýjuð á síðustu árum.
Húsið er mjög vel staðsett efst í botnlanga, rétt við skóla og alla þjónustu. V. 56,5 m. 3902
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:15 – 18:00

Ð
PI

Aflagrandi 5 - endaraðhús

O

S

OP

IÐ

S
HÚ

Falleg og vel skipulögð 50 fm
2ja herbergja íbúð í risi á góðum
stað. Íbúðin er stærri að gólffleti.
Húsið að utan lýtur vel út og
er íbúðin björt með stórum
gluggum.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG)
FRÁ KL, 17:15 - 18:00
V. 15,5 m. 6794

HÚ

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. V. 75,0 m. 7100

Hrólfsskálamelur - Draumastaður á Seltjarnarnesi

Fallegt og vel staðsett 212,9 fm endaraðhús á tveimur hæðum með mikilli lofthæð og innb.
bílskúr. Möguleiki er á þriðju hæðinni. Fallegur garður, sérsmíðaðar innréttingar og góð bílastæði.
Húsið er vel staðsett og stutt í skóla og alla þjónustu.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:15 - 18:00 V. 64,9 m. 7051

Engimýri 2 - Garðabær

S

I
OP

Ð

HÚ

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

Sogavegur - einstök eign
Afar vandað 580 fm
einbýlishús á 2.300
fm skógi vaxinni lóð
miðsvæðis í Reykjavík.
Einnig fylgir eigninni
3,700 fm skógi vaxin
lóð. Lögð hefur verið
fyrirspurn varðandi
uppbyggingu á lóðinni
og hlaut sú fyrirspurn
góðan hljómgrunn
hjá skipulagsstjóra
Reykjavíkurborgar.
6262

Mjög gott og vel skipulagt 165,2 fm einbýli sem er hæð, ris og bílskúr. Góð lóð til suðurs
og hellulögð verönd. Fjögur rúmgóð svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur. Bílskúr er
frístandandi og innkeyrslan er hellulögð, hiti í hluta innkeyrslu.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 44,9 m. 6793

Vatnsstígur 17 - glæsileg eign í sölu eða leigu

I
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Ð

H

Glæsileg og
rúmgóð 118,9
fm 3ja herbergja
íbúð á 3.(efstu)
hæð í lyftuhúsi í
101 Skuggahverfi.
Vestursvalir.
Íbúðin skiptist í
forstofu, snyrtingu,
borðstofu, eldhús,
þvottahús, setustofu,
tvö herbergi og
baðherbergi. Sér
geymsla í kjallara.
Sér bílastæði
í bílageymslu.
OPIÐ HÚS Í DAG
(MÁNUDAG) FRÁ
KL. 17:15 - 18:00
V. 43,9 m. 4129

ÚS

Lokastígur 18 - 3ja - 4ra herb

I
OP

Ð

H

ÚS

Sérlega góð 3ja - 4ra
herbergja íbúð á 1.hæð
með sérinngangi í
steinhúsi á þessum
vinsæla stað. Íbúðin
skiptist í forstofuhol, tvö
herbergi, baðherbergi
og tvær stofur þar sem
opið eldhús er í annarri
stofunni. Rúmgóður
skúr á lóðinni tilheyrir
íbúðinni. Skúrinn
gefur ýmsa möguleika
á nýtingu t.d. fyrir
listamenn eða grúskara
og er bæði hiti og
rafmagn í honum.
OPIÐ HÚS Í DAG
(MÁNUDAG) FRÁ KL.
17:00 - 18:00 V. 23,9
m. 7205

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

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

Smáraflöt - reisulegt hús á einni hæð
Sérstaklega gott og reisulegt einbýlishús á
einni hæð í Garðabæ. Húsið er vel skipulagt
og fallegur garður með timburverönd við
húsið. Húsið er skráð 204,1 fm og bílskúrinn
41,7 fm, samtals 245,8 fm. Kjartan Sveinsson
teiknaði húsið. V. 68,0 m. 7135

Eskihlíð - efsta hæð með útsýni

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, trjáa og blómgróðri og skjólgóðri
timburverönd. V. 79,9 m. 6853

Fjögurra herbergja 111,2 fm íbúð á 4.hæð í góðu fjölbýli. 3 svefnherbergi. Vestursvalir og glæsilegt
útsýni. Eign sem þarfnast lagfæringa m.a. eldhús, gólfefni og fl. Húsið að sjá í góðu standi.
Laus strax, lyklar á skrifstofu. V. 20,9 m. 7195

Seilugrandi 15 - fallegt hús

Hrannarstígur - við landakot
Falleg talsvert
endurnýjuð 4ra
herbergja ca 90 fm
íbúð í kjallara í mjög
góðu þríbýlishúsi
í lítilli götu við
landakotspítala.
Endurnýjaðar
innréttingar, innihurðir,
raflagnir og fl. Laus
strax, lyklar á skrifstofu.
V. 19,8 m. 7194

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

Viðjugerði 8 - fallegt hús
Fallegt einbýlishús á 2 hæðum á mjög góðum
stað. Húsið er 290 fm með bílskúrnum.
Talsvert endurnýjað hús. 5-6 svefnh. Endurnýjað eldhús. Parket og flísar. Góð afgirt
timburverönd til suðurs. Mjög eigulegt hús.
Laust strax, lyklar á skrifstofu. V. 69,9 m. 6622
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2ja herbergja

Bollagarðar 21 - endaraðhús
Ásland - Mosfellsbær
Glæsilegt parhús á tveimur pöllum með góðu
risherbergi og 26 fermetra innbyggðum bílskúr
með millilofti. Húsið er staðsett í lítilli, mjög
gróðursælli og rólegri götu. Húsið skiptist
í 2-3 svefnherbergi, fataherbergi, rúmgott
baðherbergi, hol og samliggjandi stofu og
eldhús. Gengið úr stofu út á timburverönd í
fallegum garði með miklum sólpöllum.
V. 32,9 m. 7183

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús með
innbyggðum bílskúr við Bollagarða á Seltjarnarnesi. Eignin skiptist í forstofu, hol/gang,
snyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús,
fjögur herbergi, sjónvarpshol og baðherbergi.
Lóðin snýr til suðurs með hellulagðri verönd og
garðskúr. Húsið hefur mikið verið endurnýjað á
síðustu árum. V. 58,9 m. 7005

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

Úthlíð - risíbúð í fallegu húsi
Vel staðsett og góð 3ja herbergja 55,9 fm
risíbúð sem skiptist forstofuhol, eldhús með
borðkrók, tvö herbergi, baðherbergi og góða
stofu með svölum. Útsýni. V. 17,9 m. 7103

Snælandi - einstaklingsíbúð

Hjallabraut - 3ja herbergja íbúð

Álfkonuhvarf - falleg

Góð einstaklingsíbúð í fallegu fjölbýli. Íbúðin
er forstofa, stofa, eldhús og baðherbergi.
V. 9,9 m. 7098

4ra-6 herbergja

Heiðnaberg 4 - vel staðsett
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

Fallegt og vel staðsett 172,3 raðhús á
tveimur hæðum, með innbyggðum bílskúr, í
botnlangagötu. Suðurgarður og gott skipulag.
Örstutt er í skóla, leikskóla og verslanir, auk
þess sem Elliðadalurinn er handan við hornið.
V. 39,5 m. 6934

Raðhús

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

Falleg mjög vel skipulögð 3ja herbergja íbúð
sem er 95,8 fm á jarðhæð í að sjá góðu
fjölbýli á fjölskylduvænum stað við Hjallabraut
í Hafnarfirði. 2 svefnherbergi, rúmgóð stofa,
suðursvalir. Ágætar innréttingar, laus strax.
V. 18,0 m. 7124

2ja herbergja nýleg og glæsileg 69,4 fm íbúð
á 2. hæð með 6,7 fm sérgeymslu. Góðar
suðursvalir eru út af stofu en þaðan er
glæsilegt útsýni m.a. Elliðavatn, Bláfjöll o.fl.
V. 19 m. 6862

Fannafold 128 - fallegt hús

Burknavellir - vel skipulagt
Gott og vel skipulagt 194,4 fm raðhús á
tveim hæðum á góðum stað, nálægt skóla
og leikskóla. Góð timburverönd til vesturs og
suðurs. Þrjú herbergi og innangengt í bílskúr.
V. 33,7 m. 6702

Lóð undir raðhús
1350 fm raðhúsalóð við Laxatungu í
Mosfellsbæ. Samkvæmt samþykktum
teikningum er gert ráð fyrir 4 íbúðum
á tveimur hæðum og er stærð hvers
húss 247,2 fm með innbyggðum bílskúr.
Gatnagerðargjöld hafa verið greidd og púði
kominn. V. 16,0 m. 7177

Gott og vel skipulagt 132 fm hús á tveim
hæðum auk 24,8 fm bílskúrs samtals 156,8
fm. Stórt hellulagt bílaplan Góð timburverönd
með skjólgirðingum til vesturs, þrjú rúmgóð
herbergi og stór stofa. V. 37,5 m. 6890

Hæðir

Ásakór - ný íbúð

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

Ægisíða - einstakt útsýni
Stórglæsileg 183,7 fm efri sérhæð og ris ásamt
35,0 fm bílskúr á besta stað við Ægisíðuna.
Einstakt útsýni. Eignin hefur mikið verið
endurnýjuð á síðustu árum. V. 69,9 m. 7053

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. 527

Efstihjalli - Kópavogur

Tröllakór 6-10 - 4ra herbergja íbúð
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

Falleg og vel skipulögð 3ja herb 79,1 fm
íbúð á 1. h. Eignin skiptist m.a. í tvö svefnh.,
stóra stofu, eldh., og baðh. Örstutt í leik og
grunnskóla, sem og aðra þjónustu.
V. 18,6 m. 4037

Hverfisgata - endurnýjuð
2ja herbergja talsvert endurnýjuð 57,1 fm íbúð
í kjallara í ágætlega staðsettu húsi miðsvæðis í
Reykjavík. Endurnýjað baðherbergi, innréttingar,
gólfefni o.fl. húsið virðist í góðu standi að utan.
Laus strax. V. 13,5 m. 7125

Hverafold - sérgarður
Vel staðsett 56 fm 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér garði við Hverafold í
Grafarvogi. Húsið hefur nýlega verið viðgert og
málað. V. 15,7 m. 6961

Sumarhús og jarðir
Mosabrúnir - Úthlíð

Skúlagata - einstök íbúð
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

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

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

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

Atvinnuhúsnæði
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

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

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

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

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

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

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

Reynimelur - glæsileg eign Efri hæð og ris
Ásholt 16 - raðhús á góðum stað
Fallegt 133 m2 raðhús á tveimur hæðum við
Ásholt í Reykjavík ásamt sérmerktu stæðu í
bílageymslu. Glæsilegur gróinn garður með
gróðri og leiktækjum. Hiti í stéttum. Garður er
lokaður. Góð staðsetning. V. 34,9 m. 7115

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

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 6816

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
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Rauðalækur – Sérhæð
– Laus strax

Sörlaskjól – Vesturbær
- Bílskúr

Arnarsmári – 4ra herbergja
- Laus

Hafnargata – Vogum
Vatnsleysuströnd – Einbýli

Falleg 120 fm 5 herbergja neðri sérhæð í fjórbýli í
þessum frábæra stað í austurborginni. Sér inngangur.
Sér hiti. Góðar stofur. Vestursvalir. Bílskúrsréttur.
Verð 29,8 millj.

Mjög falleg 3ja herbergja íbúð í risi í þríbýli. Eignin er
mikið endurnýjuð og er með fallegum innréttingum.
Bæði eldhús og bað er nýlegt. Frábær staðsetning. Góður
31 fm bílskúr fylgir. Verð 25,5 millj.

Mjög falleg 90 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð á
þessum vinsæla stað í Kópavogi. Fallegar innréttingar.
Parket. Sér þvottahús í íbúð. Suðursvalir með fallegu
útsýni. Flott eign á frábærum stað. Verð 23,9 millj.

Fallegt 138 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 29 fm
bílskúr. Fallegar innréttingar. 4 svefnherbergi. Parket.
Góð timburverönd með heitum potti. Ræktaður garður.
Sérlega fallegur staður. Frábært útsýni. Möguleiki á
skiptum á eign í Hafnarfirði. Verð 32,5 millj.

Starengi – 3ja herb.

Ásgarður – Endaraðhús
Laust strax

Austurbrún - Stúdíó-íbúð

Grænatún – Einbýli

Kleppsvegur inn við Sund

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.

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. Suðvestursvalir. Nýir gluggar og gler. Ný svalahurð. Húsið
var tekið í gegn og málað árið 2008. Verð 25,8 millj.

Grettisgata – Einbýli

Kögursel – Einbýlishús

Hlíðarhjalli – 2ja herb.- bílsk.

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.

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.

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.

Glitvangur Hfj. – Einbýli með
aukaíbúð. - Laufskáli

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.

Fallegt og mikið endurnýjað endaraðhús sem er 2 hæðir
og kjallari 136 fm. Parket. Nýlegar innréttingar. Nýjar
lagnir. o.fl. Sér bílastæði. Verð 29,8 millj.

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. Íblsj. kr. 12 millj. Verð 16,9 millj.

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.

Gunnarsbraut - 3ja herb.

Vesturberg 2ja - Laus strax

Tröllateigur – Mos. – Raðhús

Ögurás - Raðhús

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

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.

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.

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.

Tröllakór – 3ja með bílskýli
Mjög falleg 107 fm nýleg 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð
í lyftublokk ásamt stæði í bílskýli. Flottar innréttingar.
Parket. Fallegt útsýni. Flott eign á góðum stað.
Verð 25,7 millj.

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. Vel staðsett hús.
Fallegar innrétt. Nýtt bað. 40 fm herb. á neðri hæð.
Sérlega falleg eign á einstökum stað. Verð 63,9 millj.
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Fasteignasala
snýst ekki bara
um fasteignir...
...heldur líka um fólk

MIKIL SALA – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ.
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Jöklahæð - Einbýli
- Gbæ.
Haunhamar fasteignasala kynnir
glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innbyggðum
bílskúr samtals skráð um 300
fermetrar. Húsið er á staðsett
á frábærum útsýnisstað í
hæðarhverﬁ í Garðabæ.
Eignin skiptist í forstofu,
gestasnyrtingu, hol, eldhús,
borðstofu, stofu, arinstofu,
gang, tvö herbergi, baðherbergi,
þvottahús/ geymslu og bílskúr.
Á efri hæð er gott sjónvarpshol,
þrjú góð herbergi, baðherbergi,
hjónaherbergi með fataherbergi
inn af. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Verð 95 millj

Skjólbraut 4 - þríbýli
- Kóp. - Opið hús
Mjög góð 118,7 fermetra efri
hæð í þríbýli vel staðsett við
Skjólbraut 4 í Kópavogi.Húsið er
í mjög góðu standi ný nýmálað
að utan.
Eignin er með sameiginlegum
inngangi og skiptist í forstofu,
pall, hol, eldhús, stofu,
borðstofu, tvö herbergi,
hjónaherbergi, baðherbergi,
þvottahús og geymsluloft. verð
27,9 millj

Eignin verður til sýnis í
dag milli kl. 17-17.30

Framnesvegur - 3ja
herb. - Rvk
Nýkomin í einkasölu snotur 60,4
fm 3ja herb. kjallari í virðulegu
6 íbúðahúsi í V-bæ Rvk. Laus
ﬂjótlega.
Áhvílandi hagstæð lán ca. 13
millj. Verð 17,5 millj.

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

Til leigu:

Hraunbrún - Einb. - Hf.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt pallabyggt einbýli
m/innb.rúmgóðum bílskúr samtals 353 fm. 5-6
svefnherb. eldhús, sjónvarpsherb. stofa, borðstofa
baðherb. oﬂ. Glæsil. verðlaunagarður (hraunlóð)
hiti í plani, hellulagðir gangstígar. Góð staðsetning
nálagt fallegu útivistarsvæði. Stutt í skóla og alla
þjónustu. Verðtilboð.

Bakkastaðir - Raðhús - Rvk.
Smekklegt raðhús á einni hæð vel staðsett í
staðarhverﬁnu i Grafarvogi, húsið er 147 fm
með bílskúr sem er 27,3 fm. Eignin skiptist m.a. í
Forstofu, hol, 3 svefnherbergi, stofu, eldhús með
borðkróki, baðherbergi og bílskúr. heitur pottur. fín
eign. V. 42,9 millj.

Sléttahraun - 2ja herb. - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 69,4
fermetra íbúð á þriðju hæð í mjög góðu fjölbýli.
Gólfefni eru parket,korkur og ﬂísar. Geymsla í
kjallara ásamt hefðbundinni sameign. Skipti á
stærra sérbýli koma til greina. Verð 15,9 millj.

Arnarhraun - 3ja herb. - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög snyrtilega
86,4 fermetra íbúð á annarri hæð í mjög góðu
fjölbýli við Arnarhraun í Hafnarﬁrði. Eignin skiptist
í forstofu, hol, eldhús, þvottaaðstöðu, stofu,
baðherbergi, herbergi, hjónherbergi og geymslu.
Verð 18,3. millj.

Bæjarhraun - Hf.
Til leigu glæileg 120 fm. Skrifstofuhúsnæði á annari hæð.

Breiðvangur - Tvíbýli - Hf.
Glæsileg 170 fm efri hæð í tvíbýli þar af er
bilskúr 32,4 fm. Eignin er vel staðsett í norðubæ
Hafnarfjarðar og er mikið endurnýjuð, baðherbergi,
eldhús og ﬂeira.
Eignin er með sér inngang og skiptist í forstofu,
pall, hol, eldhús, sjónvarpshol, borðstofu, stofu,
gang, tvö herbergi, hjónaherbergi, baðherbergi,
þvottahús/geymslu og bílskúr. Glæsilegar
innréttingar. Verð 36,9 millj

Klapparholt - 4ra herb. - Hf.
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. Verð 29.9 millj.

Suðurtún - Parhús- Álftanes
Sérlega smekkleg parhús, húsið er 155,6 fm með
bílskúr. þar af er bílskúrinn 26,4 fm. húsið er á einni
hæð. vel staðsett, gott aðgengi, húsið skiptist í
forstofu, hol, baðherbergi, eldhús með borðkróki,
3 svefnherbergi, stofu, þvottahús og bílskúr. Falleg
eign, gólfefni eru parket og ﬂisar. Verð .38,9 millj.

Háaberg - 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.
Verð 59,8 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. Verð 68,5 millj. Allar frekari uppl.
veita sölumenn Hraunhamar.is

Blikaás - 4ra herb.- 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.

Desjakór - Einbýli - Kóp.
Sérlega fallegt einbýlishús í Kórahverﬁnu í
Kópavogi, Húsið er 227,3 fm og þar af er bílskúr
45,6 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga.
Þetta er mjög góð eign sem vert er að skoða. Allt
tilbúið innandyra.Gólfefni eru parket og ﬂísar.
Halegenlýsing í ﬂestum rýmum eignarinnar.
Verð 59 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.
Verðtilboð.

Birkiholt - 3ja - Álftanes
Sérlega falleg 95 fm 3ja herb.
endaíbúð á 2.hæð í litlu fjölb. með
sérinng. Íbúðin er fallega innréttuð,
gott skipulag með rúmgóðum herb.
Góð stofa. Frábær staðsetning í
næsta nágrenni við skóla, leikskóla
og íþróttasvæði. Íbúðin getur verið
LAUS STRAX. Hagstætt verð 21,9
millj. Áhvílandi hagstæð lán frá ÍLS
17,5 millj.
Upplýsingar gefur Hilmar s. 892 9694
eða á skrifstofu Hraunhamars.

Bæjarhraun – Hf.
Gott verslunar/skrifstofu húsnæði á jarðhæð.
Uppl. Á skrifstofu.

Álfaskeið - Hf. - Einbýli
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 49,8 millj.

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. Verð 42,9 millj.

Miðvangur - raðhús - Hf.
Nýkomið í einkasölu mjög fallegt tvílyft raðhús
m/ innb. bílskúr samtals 190 fm. S-garður. Góð
staðsetning. Verð 38,9 millj.

Heiðarlundur - Einbýli - 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.
Verðtilboð.

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

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.

Túnhvammur - raðhús - 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, baðherbergi
og hjónaherbergi með fataherbergi inn af.
Verð 49.8 millj.

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.
Verð 34,9 millj. 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.
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Guðrún Pétursdóttir Ólafur Finnbogason
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
löggiltur fasteignasali skjalagerð
sölufulltrúi
fasteignasali
fasteignasali

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Heimir H. Eðvarðsson Margrét Kjartansdóttir Davíð Jónsson
sölufulltrúi
ritari
sölufulltrúi

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

201 Kópavogur

Húsalind 8
Virkilega fallegt og vel
viðhaldið parhús á
tveimur hæðum
107 Reykjavík

104 Reykjavík

þrið. 1.nóvember

108 Reykjavík

HÚS Á MORGUN Stóragerði
Boðagrandi Ljósheimar OPIÐ
frá kl. 17:00-18:00
92 m² 4ra herb. íbúð

Falleg 2ja herbergja

186 m2 parhús á góðum stað

Falleg 3ja herbergja

Glæsilegt útsýni

Stærð 79,4 m2

3-4 svefnherbergi

Stærð 87,4 m2

Tvennar svalir

Lyftuhús

Nánari upplýsingar veiti:

Gott skipulag

Þar af bílskúr 18,5 m2

Tvenn stæði í bílgeymslu

Klætt hús

Glæsilegur garður og útsýni

Frábær staðsetning

Lyftublokk

Fæst á yﬁrtöku

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

Verð:

28,0 millj.

20,4 millj.

Verð:

Flott eign
Verð:

44,9 millj.

Verð:

23,5 millj.

108 Reykjavík

Rauðagerði 45
Stór sérhæð á jarðhæð

112 Reykjavík

Reyrengi

111 Reykjavík

þrið. 1.nóvember

110 Reykjavík

HÚS Á MORGUN Kólguvað
Hrafnhólar OPIÐ
frá kl. 17:00-17:30
Góð 3ja herbergja

4 svefnherbergi

Glæsileg efri sérhæð

Stærð 81,9 m2

Á 1. hæð

Gott eldhús

Tvíbýlishús

2. hæð

Íbúðin er skráð 90,3 m2

Nánari upplýsingar veiti:

Afgirtur garður

Bílskúr

auk 25,7 m2 bílskúr

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

Frábær staðsetning

Afar vönduð eign

Góð 3ja herbergja

Skipti á stærra

Laus við kaupsamning
Verð:

20,9 millj.

Verð:

201 Kópavogur

Þrymsalir

19,5 millj.

108 Reykjavík

112 Reykjavík

34,5 millj.

Verð:

203 Kópavogur

35,9 millj.

110 Reykjavík

Laufrimi

Fákahvarf Ferjuvað

Einstaklega glæsileg eign Björt 4ra herbergja

Björt 3ja herbergja

Reisulegt einbýlishús

Byggingarár 2011

Tveggja hæða, einbýli, 330 m2

Bílskúr

Stærð 100,4 m2 með bílskúr

Fallegt og reisulegt 293 m2 einbýlishús

Ný og falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð í

Fjögur svefnherbergi

Vinsælt hús

Bílskúr 21,8 m2

á frábærum stað í Hvörfunum í Kópa-

þessu vinsæla hverfi, Norðlingaholtinu.

Sérlega vandaðar innréttingar

Frábær staðsetning

Góð áhvílandi lán

vogi.

Sérinngangur af svölum. Íbúðin skilast

Frábært útsýni til allra átta.

fullbúin án gólfefna nema votrými sem

Verð:

82,0 millj.

Ánaland

Verð:

Verð:

39,3 millj.

Verð:

21,6 millj.

- með þér alla leið -

Verð:

69,0 millj.

eru flísalögð.
Verð:

19,9 millj.
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Hrólfsskálamelur

170 Seltjarnarnesi

Glæsilegar íbúðir í
nýju lyftuhúsi á
þessum eftirsótta
201 Kópavogur

203 Kópavogur

útsýnisstað

200 Kópavogur

á Seltjarnarnesi.

Glósalir

Desjakór

Víðigrund

3ja herb. í góðu fjölbýli

Einbýli á einni hæð

Glæsilegt einbýli

Mjög gott skipulag

Húsið er 227 m2 og sérlega vel
staðsett innst í botnlanga á þessum
vinsæla stað með stórum sólpalli.
Fallegt útsýni.
Tvöfaldur bílskúr.

Húsið er á einni hæð

Mikið útsýni, stæði í bílageymslu.
Laus flótlega.
Frábær eign.
Verð:

27,9 millj.

Verð:

101 Reykjavík

59,0 millj.

5 svefnherbergi
Góður bílskúr
Frábær staðsetning
Fossvogsmegin
Verð:

109 Reykjavík

55,5 millj.

109 Reykjavík

Ljósvallagata Tungusel

Flúðasel

3ja herbergja 67 m²

4ra herbergja

Snyrtileg 4ra herb. íbúð

Góður garður

Rúmgóð 112,5 m2 4ra herbergja íbúð

Einnig herbergi í kjallara.

Rólegt hverfi

á góðum stað Seljahverfinu.

Þriðja og efsta hæð

5 min frá miðbænum

Stutt í skóla og leikskóla.

Mikið útsýni

9 nýjar íbúðir komnar í sölu
kynntu þér málið á www.miklaborg.is

Húsið nýlega málað.
Verð:

20,4 millj.

Verð:

19,9 millj.

Verð:

21,9 millj.
110 Reykjavík

Funalind 15
Falleg 3ja herb. íbúð

110 Reykjavík

Marteinslaug
Mjög góð 2ja herbergja

mán. 31.október

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:00 - 17:30

72,2 m2

110 Reykjavík

Naustabryggja Frostaskjól

Snyrtileg íbúð í viðhaldsléttu húsi

Stórglæsilegt endaraðhús Fallegt raðhús

á frábærum stað í Lindarhverfinu.

Glæsilegt útsýni

efsta hæð í lyftuhúsi

Nánari upplýsingar veiti:

Stutt í alla þjónustu.

Vandaðar innréttingar

Góð áhvílandi lán

Davíð Jónsson,
sölufulltrúi
david@miklaborg.is
sími: 697 3080

Stórar og góðar suðursvalir.

40 m2 bílskúr 200 m2 íbúð

Verð:

18,9 millj.

270 Mosfellsbær

107 Reykjavík

Verð:

105 Reykjavík

21,9 millj.

Verð:

101 Reykjavík

55,9 millj.

Stærð 215 m2
Mjög gott skipulag
Góð suðurverönd
Heitur pottur
Bílskúr
Verð:

59,9 millj.

270 Mosfellsbær

107 Reykjavík

Kvíslartunga Hofteigur

Brávallagata Álagrandi

Eyjatún

Glæsilegt 2 h. parhús

Mjög góð 3ja herb íbúð

Hæð í vesturbænum

Góð og velskipulögð

Sumarhús í Kjós

Stórar stofur.

Góðar stofur.

Glæsileg 140,4 m2 hæð, með íbúð í risi.

4ra herbergja 109 m2

Nýlegt og fullbúið 114 m2 sumarhús.

Rúmgott eldhús með eyju.

Svefnherbergi stór.

Mikið endurnýjuð, nýleg innrétting og

Vesturbærinn

Gott skipulag, stórt svefnloft.

Stórt baðherbergi.

Mikið endurnýjað.

tæki. Mahony parket á gólfum.

Frábær staðsetning

Stór verönd með heitum potti.

Bílskúr.

Sér inngangur.

Frábær staðsetning.

Þarfnast viðhalds.

Verð:

39,7 millj.

Verð:

21,9 millj.

Verð:

Ýmis skipti skoðuð.

35,1 millj.

- með þér alla leið -

Verð:

29,9 millj.

Verð:

25,9 millj.
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.¾FUR¹S Å RB¾NUM 2ÒMGËÈ OG
BJÎRT JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ EFSTU
H¾È MEÈ MIKLU ÒTSÕNI TIL AUSTURS
YFIR 2AUÈAVATN OG TIL "L¹FJALLA ¥BÒÈIN
SKIPTIST Å FORSTOFU HOL STOFU ELDHÒS
HJËNAHERBERGI BARNAHERBERGI
BAÈHERBERGI MKARI OG STURTU OG SÁR
ÖVOTTAHÒS 6   M 

 -OSFELLSB¾R
&ALLEG OG RÒMGËÈ   M
JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹  H¾È
¹SAMT BÅLAST¾ÈI Å BÅLAKJALLARA
Å GL¾SILEGU LYFTUHÒSI VIÈ
4RÎLLATEIG Å -OSFELLSB¾ 6ÎNDUÈ
OG FALLEGA INNRÁTTUÈ ÅBÒÈ MEÈ
FALLEGU ÒTSÕNI TIL SUÈVESTURS
%IGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR
STRAX 6   M 

3TIGAHLÅÈ   2EYKJAVÅK
  M ÅBÒÈ Å KJALLARA Å ÖRÅBÕLISHÒSI %IGNIN
ER Å DAG INNRÁTTUÈ SEM TANNL¾KNASTOFA EN SKV
TEIKNINGUM ER GERT R¹È FYRIR FORSTOFU  SVEFNH
STËRRI STOFU ELDHÒSI ÖVOTTAHÒSI BAÈHERBERGI OG
GEYMSLU6   M 

2EYKJAFLÎT

 -OSFELLSDALUR
  M EINBÕLISHÒS ¹SAMT
  M HEILS¹RSHÒSI ¹
 M EIGNARLËÈ VIÈ
2EYKJAFLÎT Å -OSFELLSDALNUM
%INBÕLISHÒSIÈ SKIPTIST Å ÖRJÒ
SVEFNHERBERGI HJËNAHERBERGI
MEÈ SÁR BAÈHERBERGI GËÈA
STOFU ELDHÒS MEÈ BORÈSTOFU
BAÈHERBERGI MBAÈKARI
ÖVOTTAHÒSI OG STËRRI FORSTOFU
6   M 

+VÅSLARTUNGA   -OSFELLSB¾R
&ALLEGT   M PARHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM 
JARÈH¾È ER FORSTOFA ELDHÒS BORÈSTOFA STOFA
GESTASALERNI OG BÅLSKÒR  ANNARI H¾ÈINNI ERU 
BARNAHERB GOTT HJËNAHERB ÖVOTTAHÒS OG STËRT
BAÈHERB MEÈ RISASTURTUKLEFA (ÒSIÈ STENDUR INNST Å
BOTNLANGA MEÈ ÒTSÕNI TIL AUSTURS SUÈURS OG VESTURS
%IGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX 6   M 

,INDARBYGGÈ

 -OSFELLSB¾R
'L¾SILEGT   M PARHÒS
¹ EINNI H¾È MEÈ BÅLSKÒR VIÈ
,INDARBYGGÈ  Å -OSFELLSB¾
2ÒMGOTT OG BJART PARHÒS ¹
EINNI H¾È MEÈ STËRRI STOFU
BORÈSTOFU FALLEGU ELDHÒSI
ÖREMUR SVEFNHERBERGJUM
BAÈHERBERGI MBAÈKARI OG
STURTU ÖVOTTAHÒSI OG GEYMSLU
-JÎG FALLEG LËÈ ¹ FALLEGUM
STAÈ Å LITLUM BOTNLANGA
6   M 

3KERJABRAUT   3ELTJARNANESI
-JÎG FALLEG OG MIKIÈ ENDURGERÈ  JA HERBERGJA
  M RISÅBÒÈ 'ËÈ STAÈSETNING OG FALLEGT
ÒTSÕNI HVÅLANDI ERU CA   MILLJËNIR Å L¹NI FR¹
¥BÒÈAL¹NASJËÈI MEÈ   VÎXTUM %IGNIN ER LAUS
TIL AFHENDINGAR STRAX 6   M 

4RÎLLATEIGUR 

 -OSFELLSB¾R

2ÒGAKUR  ÅBÒÈ 
2ÒMGËÈ OG GL¾SILEG   M JA
HERBERGJA ÅBÒÈ ¹  H¾È Å JA H¾ÈA
LYFTUHÒSI ¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLAKJALLARA
VIÈ 2ÒGAKUR  Å 'ARÈAB¾ 2ÒMGËÈ
OG GL¾SILEG ÅBÒÈ MEÈ FALLEGUM
INNRÁTTINGUM ¥BÒÈIN ER NÕM¹LUÈ OG
TILBÒIN TIL AFHENDINGAR
HVÅLANDI ER CA   MILLJËN KR L¹N
FR¹ ¥BÒÈAL¹NASJËÈI
6   M 

%SKIHLÅÈ 

'L¾SILEGT   M RAÈHÒS ¹
TVEIMUR H¾ÈUM VIÈ 4RÎLLATEIG
Å -OSFELLSB¾ 5M ER AÈ R¾ÈA
VEL SKIPULAGT OG FALLEGT  
M RAÈHÒS ¹SAMT   M
FLÅSALÎGÈUM BÅLSKÒR &ALLEGAR
INNRÁTTINGAR OG GËLFEFNI
'ËÈ EIGN MIÈSV¾ÈIS Å
-OSFELLSB¾
6   M 

(RANNARSTÅGUR  2EYKJAVÅK
  M RA HERBERGJA KJALLARAÅBÒÈ MEÈ
SÁRINNGANGI VIÈ (RANNARSTÅG  Å 2EYKJAVÅK ¥BÒÈIN
SKIPTIST Å FORSTOFU HOL ÖRJÒ SVEFNHERBERGI STOFU
BAÈHERBERGI OG ÖVOTTAHÒS %IGNIN ER LAUS TIL
AFHENDINGAR STRAX 6   M 

'RENIBYGGÈ

 2EYKJAVÅK
  M RA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹
EFSTU H¾È Å RA H¾ÈA FJÎLBÕLISHÒSI
VIÈ %SKIHLÅÈ  Å 2EYKJAVÅK ¥BÒÈIN
SKIPTIST Å HOL ÖRJÒ SVEFNHERBERGI
ELDHÒS BAÈHERBERGI STOFU OG
BORÈSTOFU ¥ KJALLARA FYLGIR ÅBÒÈINNI
TV¾R SÁRGEYMSLUR AUK SAMEIGINLEGS
ÖVOTTAHÒSS OG HJËLAGEYMSLU
%IGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX
6   M 

-JÎG FALLEGT  M PARHÒS
¹ EINNI H¾È MEÈ BÅLSKÒR VIÈ
'RENIBYGGÈ Å -OSFELLSB¾ 
SVEFNHERBERGI OG RÒMGËÈAR
STOFUR &ALLEGAR INNRÁTTINGAR
-JÎG FALLEG AÈKOMA
ER AÈ HÒSINU BÅLAPLAN
ER HELLULAGT OG STËR
TIMBURVERÎND ER VIÈ HÒSIÈ
6   M

4RÎLLAKËR   ÅBÒÈ   +ËPAVOG
&ALLEG   M RA HERBERGJA ÅBÒÈ MEÈ SÁR
INNGANGI ¹  H¾È ¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFU
 SVEFNH ÖVOTTAHÒS BAÈH ELDHÒS STOFU OG
BORÈSTOFU SÁREYMSLA Å KJALLARA%IGNIN ER LAUS TIL
AFHENDINGAR STRAX 6   M 
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-JÎG FALLEG FM ENDAÅBÒÈ ¹  H¾È AUK
RISH¾ÈAR "ÅLSKÒR  FM OG HERB Å KJ  FM
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%SJUGRUND A p  2VK
/0)¨ (²3 ¥ $!' -),,) +,  
6EL STAÈSETT  FM ENDARAÈHÒS Å BOTNALAN
GAGÎTU %IGNIN SKIPTIST Å  &ORSTOFU HOL STOFU
BORÈSTOFU  HERBERGI ELDHÒS BAÈ OG ÖVHÒS
GEYMSLU %IGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX
6  MILLJ

4ORFUFELL  p  2VK
/0)¨ (²3 ¥ $!' -),,) +,  
'ËÈ JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹  H¾È EFSTU
Å NÕLEGA KL¾DDU FJÎLBÕLISHÒSI ¥BÒÈIN
SKIPTIST Å HOL STOFU  SVEFNHERBERGI
ELDHÒS BAÈHERBERGI OG SÁR GEYMSLU Å
KJALLARA 6  MILLJ

'RANDAVEGUR  p  2VK
/0)¨ (²3 ¥ $!' -),,) +,   
'L¾SILEG OG VEL SKIPULÎGÈ  FM   HERB PENT
HOUSE ENDAÅBÒÈ ¹ GËÈUM STAÈ Å VESTURB¾NUM
3UÈ VESTUR SVALIR %IGNIN SKIPTIST Å  HOL BAÈ 
HERB STOFA ELDHÒS SJËNVARPSHERB OG GEYMSLA ¹
JARÈH¾È 6  MILLJ

%NGIHJALLI p  +ËP
-JÎG GËÈ  FM  HERBÅBÒÈ ¹  H¾È Å GËÈU
LYFTUHÒSI MEÈ STËRUM SVÎLUM OG FALLEGU ÒTSÕNI
%IGNIN GETUR LOSNAÈ MJÎG FLJËTLEGA 6  MILLJ

%SKIHLÅÈ p  2VK
%INSTAKLEGA VEL SKIPULÎGÈ  FM  HERB ÅBÒÈ
Å KJ ¹ ÖESSUM SÅVINS¾LA STAÈ %IGNIN SKIPTIST Å 
FORSTOFU ELDHÒS  STOFUR GANG BAÈ  HERBERGI
OG GEYMSLU 3AMÖVHÒS 6  MILLJ

(RAUNB¾R p  2VK
3TËRGL¾SILEG NÕSTANDSETT   FM  HERBERGJA
ÅBÒÈ ¹ JU H¾È %IGNINNI FYLGIR CA  FM HERBERGI
Å KJALLARA MEÈ AÈGANG AÈ BAÈHERBERGI 4ILVALIÈ TIL
ÒTLEIGU %IGNIN ER LAUS 6  MILLJ

3

(²

$IGRANESVEGUR  p  +ËP
/0)¨ (²3 ¥ $!' -),,) +,  
 FM  HERB MIÈH¾È MEÈ
SÁRINNGANGI Å GËÈU HÒSI ¹ ÖESSUM FALL
EGA ÒTSÕNISSTAÈ 3ÁRBÅLAST¾ÈI &ORSTOFA
GANGUR STOFABORÈSTOFA ELDHÒS BÒR
ÖVHÒS BAÈ OG  HERB 6  MILLJ

3

(²

6ÅÈIMELUR  p  2VK
/0)¨ (²3 -)¨6)+5$!').. 
.«6%-"%2 -),,) +,   
'L¾SILEG  FM HERB EFRI H¾È ¹SAMT  FM
BÅLSKÒR %IGNIN GETUR LOSNAÈ FLJËTLEGA %IGNIN
SKIPTIST Å  FORSTOFU GANG  HERBSTOFU OG ELDHÒS
'EYMSLA Å KJ ,AUS FLJËTLEGA 6  MILLJ

 -OSFELLSB¾R

/0

)¨

(²

.J¹LSGATA  p  2VK
/0)¨ (²3 ¥ $!' -),,) +,  
'ULLFALLEG MJÎG MIKIÈ ENDURNÕJUÈ  FM 
HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È Å GËÈU HÒSI Å MIÈBORGINNI
%NDURNÕJAÈ ELDHÒS OG BAÈHERBERGI &ALLEG
GËLFEFNI 6   MILLJ

6!.4!2
«SKUM EFTIR  HERBÅBÒÈ Å FJÎLBÕLI MEÈ ST¾ÈI
Å LOKAÈRI BÅLAGEYMSLU EÈA BÅLSKÒR
!FHENDING FYRIR ¹RAMËT 6ERÈ FR¹  MILLJ
LFKONUHVARF p  +ËP
3ÁRLEGA GL¾SILEGÅ BÒÈ ¹ H¾È MEÈ ST¾ÈI Å
LOKAÈRI BÅLAGEYMSLU ¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFU
ÖVOTTAHERBERGI HERBERGI SKR¹È GEYMSLA
HERBERGI STOFABORÈSTOFA BAÈ OG ST¾ÈI Å LOKAÈRI
BÅLAGEYMSLU 6  M

+LUKKURIMI p  2VK
-JÎG SKEMMTILEG OG BJÎRT  HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È
EFSTU Å SNYRTILEGU FJÎLBÕLI 'L¾SILEGT ÒTSÕNI
¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFU HOL STOFU  SVEFNHER
BERGI ELDHÒS BAÈHERBERGI OG SÁR GEYMSLU ¹
JARÈH¾È 3ÁR BÅLAST¾ÈI 6  MILLJ

%INBÕLI -ALAR¹S p  2VK
3TËRGL¾SILEGT  FM EINBÕLI ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
4VÎFALDUR BÅLSKÒR MEÈ GRYFJU 4V¾R AUKA ÅBÒÈIR
ÎNNUR STUDEO OG HIN JA HERBERGJA 6IÈ HÒSIÈ ER
AFGIRTUR TIMBUR PALLUR MEÈ HEITUM POTTI

«SKUM EFTIR  HERBÅBÒÈ Å    FYRIR
¹KVEÈIN AÈILA VERÈ Å KRING UM MILLJ
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Ólafsgeisli 20 – 113 Rvk

Mánatún 4 – 105 Rvk

Skipalón 26 – 220 Hfj

Verð: 24,9 m
Herbergi 2 Stærð: 81,8 fm

Verð 49,9 m
Herb. 4 – Stærð: 166,3 fm.
OPIÐ HÚS mánud. 31.0kt kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánud 31.okt kl.17.30-18:00

Einstaklega falleg og glæsileg neðri sérhæð með bílskúr og
yfirbyggðum svölum á frábærum útsýnisstað við golfvöllinn
í Grafarholti. Eignin er öll mjög vel um gengin og frágangur
allur til fyrirmyndar. Örstutt er út í náttúruna og óbyggt svæði
er fyrir neðan hús og útsýni frá eigninni er stórkostlegt yfir
golfvöllinn og náttúruna. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Glæsileg og vönduð 2ja herbergja íbúð á 3 hæð með sérmerktum stæði í bílageymslu. Mjög eftirsótt staðsetning í fallegu
grónu umhverfi þar sem Miðbærinn og Laugardalurinn er á
næsta leiti. Uppl. Sigríður Rut gsm 699-4610

Eyktarás 2 – 110 Rvk

Verð: 36 m
Herbergi 4 Stærð: 129,7 fm
OPIÐ HÚS mánud 31. okt. kl. 17.30 – 18.00.
Íbúð í sérflokki á sjöttu og efstu hæð með óhindrað suður
og vestur útsýni. Vandaðar, fallegar innréttingar og gólfefni í
viðhaldslitlu húsi fyrir 50 ára og eldri. Stutt í golfið.
Uppl. Árni Ólafur gsm: 893-4416

Kópavogsbraut 87 – 200 Kóp

Hvammsgerði 11 – 108 Rvk.

Verð: 62 m

Verð: 31,9m

Verð: 47,0 m

Herbergi: 8 – Stærð: 324,6 fm

Herbergi: 4-5 – Stærð: 154,5 fm

Herbergi: 5 – Stærð: 147,7 fm

OPIÐ HÚS mánud. 31.okt kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánud. 31.okt kl.18.30-19.00

Mjög gott og vel skipulagt 326,4fm einbýlishús með bílskúr
og samþykktri aukaíbúð á þessum vinsæla stað í Árbænum
þar sem sundlaugin, íþróttaaðstaða, skóli og leikskóli er í
göngufæri. Húsið er á tveimur hæðum og gengið er inn á efri
hæðina í aðalíbúð en sérinngangur er í aukaíbúðina á neðri
hæð hússins og er hún í útleigu. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Mjög falleg og góð 4-5 herb. sérhæð með sérinng. og góðum
bílskúr. Íbúðin er 119,5 fm og bílskúrinn er skráður 35 fm,
undir honum öllum er gryfja með lofthæð sirka 2.1 m. Í íbúðinni
eru 3 svefnh. og 2 stórar stofur. Fallegt gegnheilt eikarparket er
á stofunum. Eldhúsinnrétting og baðherb er að mestu upprunalegt en mjög vel með farið. Berglind Hólm, gsm 694-4000

Þrastarás 18 – 221 Hfj

Verð: 24,9m
Herbergi: 4 – Stærð: 110,3 fm

Orrahólar 7 – 111 Rvk

Verð: 18,9 m
Herbergi: 3 – Stærð: 93,2 fm

OPIÐ HÚS þriðjud. 1.nóv. kl.17.30-18.

OPIÐ HÚS mánud. 31.okt. kl.19.30-20

Mjög falleg og rúmgóð íbúð á efstu hæð
með stórkostlegu útsýni á þessum eftirsótta
stað í Áslandinu. Vandaðar innréttingar, þrjú
góð svefnherbergi og þvottahús er innan
íbúðar. Áhvílandi er mjög hagstætt lán með
4,15% vöxtum
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Mjög björt og falleg 3ja herbergja íbúð á
6.hæð í lyftuhúsi með glæsilegu útsýni.
Íbúðin er mikið endurnýjuð með fallegum
innréttingum og eikar parketi á gólfi. Húsið er
nýlega tekið í gegn að utan. Stórar útsýnisvalir eru í suður. Uppl. Berglind gsm 694-4000

Háaleitisbraut 46 – 108 Rvk

Verð: 18,5 m
Herbergi: 3 – Stærð: 69,1 fm

OPIÐ HÚS þriðjud. 1.nóv. kl. 18:30-19:00
Drauma einbýlishúsið á drauma staðnum. Einstaklega skemmtilegt hús í enda botnlangagötu á kyrrlátum stað. Gott hús,
skemmtilega innréttað og vel umgengið. Fallegur garður.
Uppl. Árni Ólafur gsm: 893-4416

Lundur 1 – 200 Kóp

Verð frá: 32 m
Herbergi: 3 – Stærð: 118,5 fm
Endilega bókið skoðun í síma 699-4610
Afar vandaðar íbúðir m/bílastæði í lokuðu
bílskýli í nýlegu fjölbýli með lyftu. Aðeins 3
íbúðir óseldar! Einstök staðsetning, þar sem
stutt er í margvíslega þjónustu. Fossvogsdalurinn og Öskjuhlíðin o.fl.
Uppl. Sigríður Rut gsm 699-4610

Tröllaborgir 14 – 112 Rvk

Langalína 2 – 210 Gbæ

Verð: 23,9m
Herbergi: 3 – Stærð: 84,4 fm

Verð: 33,9m
Herbergi: 3 – Stærð: 33,4 fm

Neðstaleiti 20 – 103 Rvk

Verð: 51,9 m
Herbergi: 7 - Stærð: 234,3 fm
OPIÐ HÚS þriðjud. 1.nóv. kl. 17.30-18
Stórt raðhús í þessu vinsæla hverfi. Laust við
kaupsamning. Tilbúið til að flytja inn í. Viðhald
í góðu lagi. Stór og góð fjögur svefnherbergi
og möguleiki á því fimmta .
Uppl. Árni Ólafur gsm: 893-4416

Laufvangur 1 – 220 Hfj

Verð: 16,5 m
Herbergi: 3 – Stærð: 86 fm

OPIÐ HÚS mánud. 31.okt kl.17.30-18.

OPIÐ HÚS þriðjud. 1.nóv kl.17.30-18.

OPIÐ HÚS mánud. 31.okt kl.17:00-18

OPIÐ HÚS mánud. 31.okt kl.18:30-19

Töluvert endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á
efstu hæð í góðu húsi við Háaleitisbraut.
Eldhús og baðherbergi var endurnýjað árið
2005. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni vestur
yfir Reykjavík. Hægt er að yfirtaka lán á um
16 M með 4,15 % vöxtum.
Uppl. Berglind Hólm, gsm 694-4000

Frábær 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í
fallegu tvíbýlishúsi með óhindruðu útsýni
yfir Geldinganesið og Esjuna. Íbúðin er með
sérinngangi og stórum palli. Búið er að
skipta lóðinni upp á milli íbúða samkvæmt
samkomulagi.
Uppl. Berglind Hólm, gsm 694-4000

3ja herbergja, 121,7 fm íbúð á jarðhæð með
verönd til suðurs og svölum í norður, auk
þess mjög gott sérmerkt stæði í bílageymslu.
Íbúðin afhendist fullbúin, vandaðar eikarinnréttingar og gólfefni, flísalagt baðherbergi.
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Gott verð fyrir 3ja herb. íbúð, laus við kaupsamning og tilbúin til að flytja inn í. Falleg og
aðlaðandi íbúð á fyrstu hæð með sérinngangi.
Viðhald og umgegni til fyrirmyndar og hús í
góðu lagi. Uppl. Árni Ólafur gsm: 893-4416

Bergþórugata 14 – 101 Rvk

Andrésbrunnur 11 – 113 Rvk

Prestbakki 1 – 109 Rvk

Verð: 44,9 m
Herbergi: 5 – Stærð: 211 fm

Unnarbraut 32 – 170 Selt.

Verð: 28,5 m
Stærð: 171 fm

Verð: 14,9m
Herbergi: 2 – Stærð: 57 fm

Verð: 22,5 m
Herbergi: 3 - Stærð 96,1 fm

OPIÐ HÚS mánud. 31.okt kl.17:30-18

OPIÐ HÚS mánud. 31.okt kl.18:30-19

OPIÐ HÚS mánud. 31.okt kl: 17:30-18

OPIÐ HÚS mánud. 31.okt kl.18.30-19

Endurnýjað og einstaklega fjölskylduvænt,
fallegt og vel staðsett endaraðhús með
bílskúr. Eldhús, stofa/borðstofa hafa verið
sameinaðar í eitt stórt rými, 4 svefnh. Wc.
Uppl. Jóhanna Kristín gsm: 698-7695

EINSTÖK STAÐSETNING - ÓHEFT SJÁVARÚTSÝNI. Hæð og kjallari - í fallegu þríbýli á
einstökum stað. 2 svefnh.á hæðinni, önnur
2 niðri, baðh. Laus við kaupsamning.
Upp. Jóhanna Kristín gsm: 698-7695

Fín 2ja herbergja íbúð á góðum stað nálægt
miðbænum.
Uppl. Þorsteinn gsm: 694 4700

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð í góðu
lyftuhúsi með stæði í lokaðri bílageymslu.
Fallegt parket er á gólfum. Þvottahús er
innan íbúðar. Bílageymslan er aðeins fyrir
þrjá bíla. Uppl. Þorsteinn, gsm: 694-4700
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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.

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali r Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

Hafðu samband í síma

552 1400

HÖFUM KAUPENDUR AÐ NEÐANGREINDUM EIGNUM, OFT ER STAÐGREIÐSLA Í BOÐI:
Raðhús, parhús og einbýli í Garðabæ.
Verðbil 35-100 millj.

2ja herbergja íbúð með bílskúr
Verðbil 15-20 millj.

Hæðum, og einbýlishúsum í gamla bæ Hafnafjarðar.
Verðbil 25-50 millj.

2ja og 3ja herbergja íbúðir í vesturborginni, miðborginni
og austurborginni. Verðbil 13-23 millj.

2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðum í Breiðholti, Hóla,
Bakka, Selja og Fellahverﬁ. Verðbil 10-22 millj.

Sérhæðir í Hlíðum, Vesturborginni og Voga og
Teigahverﬁ. Verðbil 30-45 millj.

Raðhús og einbýli í Fossvogi og
Bústaðahverﬁ.

Raðhús, parhús og einbýli í Grafarvogi og Grafarholti.
Verðbil 30-55 millj.

Raðhús og
g einbýli
ý í Árbæjarhverﬁ,
Kvíslum og Ásum.

2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir í Kópavogi.
Verðbil 13-28 milljónir

Raðhús í Sóleyjarrima

Laugavegii 170
L
170, 2
2. h
hæð
ðtO
Opið
ið virka
ik d
daga kl
kl. 9
9:00-17:00
00 17 00 t Sí
Símii 552 1400 t F
Fax 552 1405 t www.fold.is
f ld i t ffold@fold.is
ld@f ld i
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3ja herbergja íbúð fyrir eldri borgara við Grandaveg,
Aﬂagranda eða á Seltjarnarnesi.

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401
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510 3800
Borgartúni 29 | 105 Reykjavík | Sími: 510 3800 | Fax: 510 3801
husavik@husavik.net | www.husavik.net

EINBÝLI

SÓLVEIG REGÍNA
BIARD
Ritari

ELÍAS
HARALDSSON
Lögg. fasteignasali

ÁLFHÓLSVEGUR
- Mjög snyrtileg og
björt 65,6 fm, 2ja
herb íbúð á 1 hæð með
sér inngangi í 3ja
íbúðasteinhúsi.

AUSTURGERÐI - Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr í Kópavogi. 4 Svefnherbergi, Stofa,
og 2 Baðherbergi. Arinn í stofu. Úr stofu er útgengt út á sólpall
og glæsilegan garð. Eldhús er stílhreint með granít og Miele
tækjum. Gott 25-30 fm. vinnuherbergi sem er ekki í skráðum
fm. tengist rúmgóðum innbyggðum bílskúr. Glæsilegur garður
í mikilli rækt. Verð 49,8 m

ÁLFABORGIR - Mjög falleg 96,4 fm 4ra herb. íbúð á 2 hæð
með sér inngangi í fallegu lágreistu fjölbýli. Forstofa, hol. þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofa og borðstofa. Gott
baðherbergi með baði, gluggi á baði, stæði fyrir þvottavél/þurrkara. Bjart eldhús og borðkrókur með gólfsíðum gluggum.
Rúmgóð stofa og borðstofa útgangur á góðar svalir. Sér
bílastæði og geymsla. Eigendur skoða skipti á 5.herb. íbúð
í Grafarholti – Grafarvogi. Verð 24,5 m

AUSTURGERÐI

- Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr í Kópavogi.
FAGRIHJALLI - Í einkasölu glæsilegt og frábærlega staðsett
ca 330 fm einbýlishús á tveimur hæðum með samþykktri aukaíbúð og tvöföldum bílskúr. Aðalíbúð; Forstofa, hol, flísalögð
gestasnyrting og baðherbergi. 4 Svefnherbergi. Stórt eldhús
með hvítum innréttingum og stórum borðkrók. Stórar og bjartar
samliggjandi stofur, útgangur á rúmgóðar suður svalir, mikil
lofthæð. Hellulögð suður verönd og garður. Fallegt útsýni er
af efri hæð hússins. Tvöfaldur ca 51 fm bílskúr, góð lofthæð að
hluta og háar hurðir. Aukaíbúð er björt ca 68 fm 2ja herbergja
á jarðhæð með sér inngangi og bílastæði. Í leigu til apríl 2012.
Möguleiki að yfirtaka leigusamning. FRÁBÆRT ÚTSÝNI TIL
SUÐURS. Verð 85 m

ÁLAGRANDI - Glæsileg 4. herb. 113.1 fm íbúð/hæð á
frábærum stað í vesturbænum, innst í lokaðri götu. Íbúðin er
sérlega björt, með stórglæsilegu sjávarútsýni. 3 Svefnh., Stofa
og Baðh. Stórt hjónah. með stórum gluggum og svölum út
af. Eldhúsið og borðkrókur eru með stórum gluggum. Stór
stofa með gluggum til vestur og suðurs. Úr stofu er stórar
suður og vestursvalir. Þvottahús/geymsla í íbúð. Þetta er afar
vel með farin eign á frábærum stað í vesturbænum í lokðri
botlangagötu. Verð 32 m

ÁRNI
SIGURGEIRSSON
Lögfræðingur og
sölufulltrúi

ÁLAGRANDI
- Glæsileg 4ra herb.
JÓLALEIKUR HÚSAVÍKUR
113,1 fm íbúð/hæð á
frábærum stað í vest-

JÓL Í NEW YORK !urbænum, innst í lokaðri götu. Íb. er sérUpplifðu ævintýralega
lega björt, m. stórJólastemmingu í New glæsil.
york sjávarútsýni.
SKEMMTILEGUR NÓVEMBER
Fasteignasalan Húsavík ætlar að vera
með jólaleik allan nóvember !
Þegar þú kaupir eða skráir nýja eign hjá
Húsavík fasteignasölu
þá ferðu í jólapottinn okkar
2. desember verður dregin út ferð fyrir
2 til New York 9. - 12. desember með
Úrval Útsýn.

Það er ævintýraleg stemming í
desember í New York jólaljósin allstar,
kórar syngja jólalög úti á götu,
verslanir troðfullar af flottum vörum,
jólaréið og skautasvellið á Rockfeller,
þú verður að upplifa þetta!
Innifalið er flug og hótel fyrir 2

MÖÐRUFELL
- 2ja herbergja 64,4
fm íbúð á jarðhæð með
sér garði við Möðrufell í Reykjavík.

ÁLFKONUHVARF
- Björt og rúmgóð 4ra
herbergja 128,5 fm
íbúð á 2. Hæð í Kópavogi.
MÝRARÁS - Fallegt og mjög vel skipulagt 224,1 fm
einbýlishús á einni hæð. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. 4 Svefnherbergi, 2 Stofur, og 2 Baðherbergi. Garður með
suðurverönd og skjólveggjum. Endurnýjað baðherbergi með
hornbaðkari og sturtu. 3 Stór herbergi og rúmgóð hjónasvíta
með baðherbergi og fataherbergi. FRÁBÆRLEGA SKIPULAGT
EINBÝLISHÚS M/ BÍLSKÚR. Verð 56 m

FLYÐRUGRANDI
EFSTIHJALLI - Mjög
falleg og rúmgóð 102,7 fm 5 herb. íbúð

í tvíbýli ásamt 41 fm óskráðri íbúð í kjallara. Forstofa, borðstofa,
131,5
setustofa, sjónvarpshol,-3 Glæsileg
svefnh., baðherbergi
og eldhús.fm
Hjónaherbergi með suðursvalir.
Gott baðherbergi
með, sturtu,
og tengi
4ra
herb. íbúð
með
fyrir þvottavél og þurkara.
stofa með á
parketi
og útgangí
sérRúmgóð
inngang
2 hæð
út á stórar suðursvalir. Sér íbúð. skiptist í svefnherbergi, baðhersnyrtilegu
fjölbýli.
bergi, geymslu og þvottahús.
Sérinngangur. Verð:
31.9 m

FLYÐRUGRANDI
SIFJARBRUNNUR
Einbýlishús
í byggingu
á tveimur
hæðum 282
fm, með
möguleika á
þremur íbúðum. 2 íbúðir á neðri hæð með sérinngangi, og efri
sérhæð með bílskúr og rúmlega 100 m2 þaksvölum. Neðri hæð
er tilbúinn undir tréverk og búið að leggja í gólf með gólfhita.
Þakplata og turn eru ófrágengin. Búið er að setja upp eldhúsinnréttingu. Flísalagt baðherbergi. Á efri hæð er byrjað að setja
upp milliveggi en að öðru leyti er hún fokheld. Eign með útsýni
yfir Grafarholtið. Verð 45,5 m

SÉRBÝLI

Glæsileg 131,5 fm
4ra herb. íbúð með
sér inngang á 2 hæð
í snyrtilegu fjölbýli.
3 Svefnherbergi, 2
Stofur og Baðherbergi.
Nýlegt eldhús með
vandaðri innréttingu,
og gas eldavél. Nýtt
baðherbergi.
Stór stofa og borðstofa, útgangur á stórar suðvestur svalir.
Útgangur á hellulagða verönd frá hjónaherbergi. Þvottahús í
íbúð. Geymsla. Óvenju skemmtileg íbúð, sem búið er að
endurnýja mikið m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni og
hurðar. Sameigilegur garður og gufubað og sturta í sameign
á efstu hæð hússins. Verð 44 m

LANGHOLTSVEGUR – Vel staðsett 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð, sér inngangur. Flísalaögð forstofa, hol. 2 parketlögð
svefnherbergi með skápum. Stórt hjónaherbergi. Endurnýjað
eldhús, borðkrókur. Stór og björt stofa. Baðherbergi með sturtu.
Einnig snyrting. 2 Geymslur. Gler og gluggar endurnýjaðir að
mestu. Góð staðsetning, seljandi skoðar skipti á eig í tvíbýli á
sama svæði. Verð 24.5 m

2-HERBERGJA

KLEIFARSEL
Mjög fallegt og
frábærlega staðsett
180,3 fm parhús
á tveimur hæðum
með frístandandi
bílskúr innst í botnlanga götu. 4 Svefnherbergi, 2 Stofur og 2
Baðherbergi. Eigninni fylgir 28,1 fm bílskúr og að auki er ca 12
fm geymsluloft sem er ekki inní fm tölu hússins. Hiti í bílaplani.
Stutt frá húsi er fallegur sameiginlegur garður með verönd,
sandkassa og leiktækjum.
MÖGULEIKI Á AÐ SETJA MINNI EIGN UPP Í. Verð 39,9 m

björt 107,9 fm 4ra
herb. endaíbúð á
2. hæð í góðu
fjölbýlishúsi.

ÁLFHÓLSVEGUR - Mjög snyrtileg og björt 65,6 fm, 2ja
herb íbúð á 1 hæð með sér inngangi í 3ja íbúða húsi. Snyrtilegt
eldhús með hvítri innréttingu og borðkrók. Inn af eldhúsi er
rúmgott flísalagt þvottahús með glugga. Rúmgóð stofa með
útgangi út í garð. Góð staðsetning í litlu fjölbýli. Verð 15,9

- Falleg 76,1 fm 3ja
herb, íbúð á 4. hæð í
góðu fjölbýlishúsi.

HAGAMELUR- Frábærlega staðsett 55,5 fm ósamþ.
íbúð í risi. Glæsilegt, nýviðgert hús við Hagamel í Vestubæ
Reykjavíkur. Íbúðin er í göngufæri frá Háskóla Íslands. Íbúðin
er snyrtileg með parketi. Forstofa, Hol, Tvö svefnherbergi með
kvistglugga. Eldhús með góðri innréttingu og baðherbergi
flísalagt með sturtu. Rúmgóð stofa og borðstofa með kvistglugga. Ný steinað að utan, þak, gler og gluggar. Verð 15,9 m

KRISTNIBRAUT – Góð 4 herbergja 110,7fm endaíbúð á
4.hæð í lyftuhúsi við Kristnibraut í Grafarholti. Eignin skiptist
: Forstofa, stofa/borðstofa, 3 svefnh., eldhús, baðherbergi,
þvottahús. Tvö stór barnah. og hjónah.. Eldhús með eikarinnréttingu. Stór björt stofa, útgengi á suður svalir. Flísalagt
baðherbergi. Þvottahús í íbúð. Stæði í bílskýli. Verð 25.9 m

BOÐAÞING - 2ja herb. Einstakt tækifæri ! Ný íbúði fyrir
fólk á besta aldri, 55 ára og eldri, byggð af Húsvirki. Íbúð
02-03: Stærð 93,9, fm. íbúð á 2 hæð. Eignin skiptist í forstofu,
svefnherbergi með skáp, eldhús, stofu, borðstofu og baðherbergi. Þvottahús í íbúð. Þægileg og falleg íbúð í nýju lyftuhúsi.
Afhending í nóvember 2011. Verð 26,4 m

KLEIFARSEL
- Mjög fallegt og frábærlega staðsett
180,3 fm parhús á
tveimur hæðum með
BOÐAÞING - 3ja herb. Einstakt tækifæri ! Ný PENTHOUSE
frístandandi
bílskúr
íbúð fyrir fólk á besta aldri, 55 ára og eldri, byggð
af Húsvirki.
innst
botnlanga
Íbúð 05-02: Stærð 115,9
fm. íbúðí með
tvennum svölum á
5 hæð. Eignin skiptist í forstofu, hjónah.,
svefnh.i, eldhús,
götu
stofu, borðstofu, baðh. og þvottahús í íbúð. Þægileg og falleg
íbúð í nýju lyftuhúsi með stæði í bílskýli. Afhending í íbúðar í
nóv.2011. Bílskýli og lóð frágengin í des. 2011. Verð 37,5 m

ÁLFKONUHVARF – Björt og rúmgóð 4ra herbergja 128,5
fm íbúð á 2. Hæð í Kópavogi. Íbúðin er fallega innréttuð með
eikarinnréttingum og gólfefnum. Stofa er björt og rúmgóð,
útgangur út á stórar suðursvalir. 3 svefnherbergi, þvottahús og
flísalagt baðherbergi m/sturtu, baði og opnanlegum glugga.
RÚMGÓÐ NÝLEG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ MEÐ SÉR
INNGANGI OG STÆÐI Í LOKAÐRI BÍLAGEYMSLU. Verð 29,9 m

BOÐAÞING - 2ja herb. Einstakt tækifæri ! Ný íbúð fyrir fólk á
besta aldri, 55 ára og eldri, byggð af Húsvirki. Íbúð 01-01: íbúð,
52,2 fm. á 1 hæð. Eignin skiptist í forstofu, svefnherbergi með
skáp, eldhús, stofu, borðstofu og baðherbergi. Þvottahús í íbúð.
Þægileg og falleg íbúð í nýju lyftuhúsi. Afhending í nóvember
2011. Verð 16,9 m

GNOÐAVOGUR

MÝRARÁS

4-5 HERBERGJA

KLEPPSVEGUR

- Mjög
rúmgóð og
ELDRI
BORGARAR

KLEPPSVEGUR
Mjög rúmgóð og björt
107,9 fm 4ra herb.
endaíbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýlishúsi. 2
Svefnherbergi, 2 Stofur
og Baðherbergi.
Þvottahús/búr innan
Fallegt
224,1
fm einíbúðar með glugga, stórt hjónaherbergi og 2 barnaherbergi.
býlishús
áuppi
einni
hæð.
Góð lofthæð er í íbúðinni
og fallegir listar
við kverkar
og í
loftum gefa íbúðinni skemmtilegan
svip. Geymsla
í kjallara.
Stutt
Húsið er
teiknað
af
í verslun, sund og laugardalinn. Rúmgóð og björt íbúð sem vert
Kjartani
Sveinssyni.
er að skoða ! Verð 22,9 m

SELJABRAUT - Skemmtileg 40,8 fm stúdío íbúð við
Seljabraut í Breiðholti. Forstofa, stofa, eldhús, svefnloft,
baðherbergi. Stofa, eldhús og eldhúskrókur er björt rými með
góðum gluggum. Baðh. er flísalagt með, sturtu, og þvottavél
sem fylgir eigninni. Stórt parketlagt svefnloft með góðum gluggum. Ísskápur fylgir. Merkt bílastæði fylgir. Verð 14.6 millj.

MÖÐRUFELL - 2ja herbergja 64,4 fm íbúð á jarðhæð
með garði við Möðrufell í Reykjavík. Eldhús með rúmgóðum
borðkrók. Björt stofa með útgangi í sér garð. Flísalagt baðherbergi með sturtuklefa nuddi og gufu. Íbúðinni fylgir sér merkt
bílastæði. Verð 14,9

Í næsta nágrenni er Hrafnista með þjónustu og íbúðir í samvinnu við Kópavogsbæ. Elliðavatn og Heiðmörk eru í göngufæri.
Hesthús og golfvellir í nágrenninu. Mjög góðar og skýrar upplýsingar er að finna á www.husavik.net og á skrifstofu Húsavíkur
fasteignasölu, Borgartúni 29, Reykjavík, sími 510 3800
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Hvort sem þú ert að
selja, kaupa eða leigja fasteign
leggjum við metnað okkar í
að veita þér persónulega
og faglega þjónustu.
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Atvinnuhúsnæði við Bíldshöfða

%RNA 6ALSDËTTIR

3VEINN 3KÒLASON

'UÈMUNDUR 6ALTÕSSON

Nýjar íbúðir við Ferjuvað 13 - 15

Gott 302 fm. skrifstofuhúnæði á
2 hæð við Bíldshöfða í
Reykjavík. Laust strax.
Nánari lýsing: Húsnæðið
skiptist í 7 lokaðar skrifstofur
(1-2 manna og 3-4 manna),
fundarherbergi, móttökurými á gangi, eldhús,
tæknirými með kælingu fyrir
tölvur og geymslu. Laganastokkar og kerfisloft. Snyrtilegt húsnæði í alla staði.
Verð 45 millj.

Nýjar íbúðir við Ferjuvað
13-15 í Norðlingaholti,
Reykjavík.
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.

Opið HÚS
hús í Ídag
Kl. KL.
17.30-18.00
OPIÐ
DAG
12 - 13.

Okkar
hlutverk
er að
dreifa

Laxatunga 139 – Glæsilegt einbýli
Sérlega vandað og fallegt
240 fm, 5 herb. einbýlis-hús í Leirvogstungu.
Húsið er byggt 2008, hátt
til lofts og vítt til veggja.
Glæsilegar innréttingar.
Fullfrágengið að innan
sem utan. Lóð grófjöfnuð.
Frábært útsýni og yndileg
útivistarsvæði í grendinni
Verð 58,5 milljón.

fjölpósti, blöðum,
tímaritum, bréfum
og vörum.

Sigríður
Magnúsdóttir,
Sími 895-8488

Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

:;Ô93(?(9509,9<Í=,0ð0=Ð:0
Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar
upplýsingar um veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og
nýttu þér allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.

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.

Meiri Vísir.

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..
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HAUST-TILBOÐ

Gestahús 24 m² - Sýningarhús
Fullt verð 2.900.000 kr.
Haust-tilboðsverð kr. 2.390.000,(Aðeins eitt eintak)
Fullbúið að utan, fokhelt að innann.
Byggingarnefndarteiknisett.

VH/11- 08

Fyrstur kemur fyrstur fær - Aðeins tvö gestahús í boði

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

Garðhús í úrvali
10% afsláttur af öllum garðhúsum meðan byrgðir endast.
Sjá nánar á heimasíðu

www.volundarhus.is

Tilboð Gestahús 25 m²

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

Verð áður kr. 1.689.000,- án fylgihluta.
Haust-tilboðsverð kr. 1.500.000,- án fylgihluta.
Verð áður kr. 1.989.000,- með fylgihlutum.
Haust-tilboðsverð kr. 1.800.000,- með fylgihlutum
og byggingarnefndar teiknisetti.

Vel valið fyrir húsið þitt
VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími 520 2600

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Kári Halldórsson,
löggiltur fasteignasali.

DREKAVELLIR 48 – 50

Af gæðunum þekkið þið
pallaefnið frá Völundarhúsum

Til sölu / leigu
Vesturgata 6-8-10-10A

Laust við kaupsamning.
Sérlega gott skipulag.
Góð staðsetning.
Stutt í grunn- og leikskóla.
Stutt í íþróttamannvirki.
Möguleiki á að hafa allt að
fjögur svefnherbergi.
Fullbúið að utan en nánast
tilbúið til innréttingar að innan.
Stærð 189 fm þar af er bílskúr 35 fm.
Vinnurafmagn komið og búið að greiða tengigjöld fyrir neysluvatn og hita.
Búið að leggja gólfhita og flota gólf.
Hús steinað að utan.
Hægt að fá húsin lengra komin.
Traustur og góður verktaki.
Verð frá kr. 29.900,000-

Vantar þig reyndan
sölumann sem setur
kraft í söluna?

Vesturgata 6-8

Stærð u.þ.b. 950 fermetrar. Veitingahús með öllum
tækjum og búnaði. Sprinkler eldvarnarkerfi í öllu
húsinu. Nýlegar hita- og raflagnir. Nafnið Naustið getur
fylgt veitingahúsin.
Til afhendingar strax.

Vesturgata 10

Stærð u.þ.b. 120 fermeterar. Nýlegar síma- og tölvulagnir.
Sprinkler eldvarnarkerfi.

Vesturgata 10A

Stærð u.þ.b. 350 fermeterar. Nýlegar síma- og tölvulagnir.
Sprinkler eldvarnarkerfi.

Hafðu samband við verðlaunaðan sölumann og fáðu að vita hvað hægt er
að gera, það kostar ekki krónu.

Vernharð Þorleifsson
Sími: 699 7372
venni@remax.is
Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali
senter@remax.is
414 4706

Fyrir liggja tillögur að 24 gistirýmum.
Ofangreindar eignir seljast/leigjast saman eða hver eign fyrir sig.
Til afhendingar strax. Góð lán vegna kaupa eru í boði.
80% fjármögnun til 25-30 ára með föstum 5,5% vöxtum.
Upplýsingar veitir Karl í síma 892-0160 og á karl@kirkjuhvoll.is
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17
Bílar til sölu

BÍLAR &
FARATÆKI

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

Varahlutir

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Vinnuvélar

Bíll óskast
á 25-250þús.

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

Skötuselsnet

Skötuselsnet felld og ófelld. Heimavík
ehf. S. 892 8655 www.heimavik.is

Óska eftir bíl 25-250þús
á borðið !

Bílaþjónusta

Óska eftir bíl fyrir allt að 250þús.
staðgreitt, fólksbíl eða smábíl. Má
þarfnast lagfæringar. Uppl. s. 691 9374.
Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu.
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Sendibílar

Tilboð

Toyota Corolla Verso 1.6 VVTI árg. 2008
5 gira ekin um 67 .km Topp bílar gott
viðhald aðeins 2 bílar í boði ! Verð áður
2.2 mil Verð nú 1790 þús !!!!

Grásleppuveiðimenn

Grásleppunetin komin, margir litir.
Flottóg, býtóg og felligarn og margt
fl. Heimavik ehf. S. 892 8655. www.
heimavik.is

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.

PETRONAS
15/40W
HÁGÆÐA
SMUROLÍA AÐEINS KR 495.-Ltr. EINNIG
FROSTLÖGUR, GLUSSI, RÚÐUVÖKVI
OG GÍROLÍA Á HEILDSÖLUVERÐI.
DS-LAUSNIR EHF 561-8373 www.
dslausnir.is

Seltjarnarnes og
Vesturbær

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

Bílapartasala

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is
Partatorg.is Notaðir varahlutir í
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

VW Golf GL 1400 ‘97. Ek. 180 þús. Ný
tímareim. Góður bíll. Verð 250 þús. S.
844 7851

Einstæðri 2ja barna móður vantar
sárlega íbúð til leigu sem fyrst.
meðmæli ef óskað er sími 699 7081
email embla@inbox.is

Lyftarar

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.

KRÓKUR

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Nýja

Vörubílar

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

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

Subaru forester. Árg.’98. Ek. 207þús. Ný
sk. Nagladekk, álfelgur. Mjög vel með
farinn og reyklaus. Uppl í s. 865 8654.

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.

FORD Explorer SLT 4wd Sport. Árgerð
2003, ekinn 107 Þ.MÍLUR, 7manna,
loftkæling, cruise ofl, Flottur bíll
í topp standi, Ásett verð 1.350.000.
Rnr.116574.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

TIL SÖLU Benz 280 SE, nýskráður
01.11.73. Ekinn 174 þús km, þar af
74 þús á vél. Aðeins 3 eigendur. Bíll í
góðu lagi en þarfnast aðhlynningar eftir
óhapp. Selst ódýrt ef samið er strax. Til
sýnis í Reykjavík. Uppl. í síma 8976733.

Vörubíla og
vinnuvéladekk

Eigum
á
lager
315/80R22,5
vörubíladekk á góðu verði Höfum
einnig gott úrval af vinnuvéladekkjum
O.K. Varahlutir ehf sími 696-1050okspares@simnet.is

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir

Kerrur

Gerðu felgurnar eins og
nýjar!

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

Bátar

Faglærðir Píparar

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

Hulco kerrur.

Lengd 5 m. Burður 2,3 - 2,7 tonn Verð
kr. 890.000,- 2ja öxla Verð kr. 990.000,3ja. öxla Með virðisaukaskatti H.
Hauksson ehf., S. 5881130.

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

Pípulagnir

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

ENSKI
BOLTINN
ER TITILLINN KOMINN Í ÁSKRIFT Á OLD TRAFFORD?

STÆRRI EN ALLT

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR
UR

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA

ÞAÐ ER KOMINN TÍMI
Á VETRARDEKKIN
FLESTAR STÆ
T RÐIR HEILSÁRSOG VETRARDEKKJA FYRIR
FÓLKSBÍLA OG JEPPLINGA.
FJÖLDI TEGUNDA Á GÓÐU
VERÐI.

Værðarvoðir
eftir
Hugrúnu
Ívarsdóttur
verða meðal vara
á sýningunni.

UMFELGUN FRÁ 5.641 KR.
568 2020 SÍMI
DUGGUVOGI 10 RVK

ÓNEGLD VETRAR- OG HEILSÁRSDEKK – UMHVERFISVÆNNI KOSTUR

HJALLAHRAUNI 4 HFJ
RAUÐHELLU 11 HFJ
AUSTURVEGI 52 SELFOSS
PITSTOP.IS WWW

Íris Rós Söring sýnir ljósaskúlptúra úr leir.

Framhald af forsíðu
í íslenska byggingahefð,“ segir
Árný leyndardómsfull og vill
sem minnst gefa upp um vöruna,
hún muni koma glóðvolg úr framleiðslu á sýninguna. Fleiri nýjungar eru á leiðinni en Árný og
Helga Guðrún hafa komið sér fyrir
með vinnustofu í Netagerðinni á
Mýrargötu. „Við erum að vinna
í nýjum jólavörum og erum líka
með nýlega vegglímmiða, öðruvísi en við höfum verið með. Svo
erum við aðeins farnar að undir-

búa HönnunarMars. Það er nóg að
gera,“ segir hún og hlakkar greinilega til sýningarinnar. Hún verður
enda vegleg í ár en hátt í 70 hönnuðir og handverksmenn taka þátt
og þar af um 20 nýliðar.
Sýning Handverks og hönnunar verður opnuð fimmtudaginn 3.
nóvember klukkan 15. Hún stendur yfir til mánudagsins 7. nóvember. Opið er frá klukkan 10 til 19
virka daga og 10 til 18 um helgar.
- rat

Bollar og
glös eftir
Þóru Breiðfjörð.

Rut Ingólfsdóttir sýnir
litríka skúlptúra
á fótum.

Nadine.

Sölufulltrúar:
Jóna María
jmh@365.is 512 5473
Brynja Dan
brynjadan@365.is 512 5465
Snorri
snorris@365.is 512 5457
Guðný M. Magnúsdóttir sýnir nýja
postulínskertastjaka.

Púðar eftir Þórdísi Jónsdóttur.
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Húsaviðhald

Tölvur

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

Til sölu
Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

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

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

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

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

HAFÐU ÞAÐ
NOTALEGT Í

Spádómar

Garðyrkja

FRÉTTABLAÐINU
Það er hvergi betri staður fyrir fjölpóst en inni í Fréttablaðinu því það tryggir að auglýsingaefnið lendir á
eldhúsborðinu þegar blaðið er opnað.

Kannaðu dreiﬁleiðir í síma 512 5448 eða í tölvupóstfangi
orn@365.is

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa.
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
568-3063 eða inná www.k2.is

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí-sept. 2011

Meira en 80% íbúa höfuðborgarsvæðisins lesa
Fréttablaðið daglega.

Spásíminn 908 5666

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

Hanna S. 555 2927 13-22

Andleg leiðsögn, draumaráðningar,
tarot.

Rafvirkjun

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.

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

20-35% afsláttur

af völdum vörum til októberloka.
Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata) Opið
mán-fös 12-18, lau 12-15 S.517-8060.
ditto.is

Óskast keypt

Blaðberinn
bíður þín

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

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

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.

Trésmíði
Tveir smiðir með meistararéttindi geta
bætt við sig verkefnum s.s viðhald,
parket, inréttingar, nýsmíði ofl. S. 898
9602.

Bókhald

Viðgerðir

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.
Bókhald-ársreikningarVSKuppgjör-launauppgjör-stofnun
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977
www.fob.is fob@fob.is

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

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

20% afsláttur fyrir
eldriborgara og húsfélög.

Fagleg vinnubrögð og sanngjarnt verð.
Uppl. s. 774 5775.

Búslóðaflutningar
Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

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

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

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

Topp Verktakar ehf

Flísar - parket - mála - múrarar steinslípun - smiðir setjum upp
eldhúsinnréttingar og margt fleira sem
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 774 4449
topp.verktakar.ehf@gmail.com

Önnur þjónusta

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav.
S. 899 4254.

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is
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EKKERT SEX NUDD,

Verslun

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.

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

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

Við bjóðum þér skemmtilega aukavinnu
eða aðalvinnu. Miklir tekjumöguleikar.
Uppl. í s 8411448

Til leigu glæsileg tveggja herb. íb í mos.
með sérinng. frábært útsýni. Leiga 105
þ. s. 821 4958

Vinna í Svíþjóð! Óska eftir fagmanni
í þakvinnu. Verður að geta unnið
sjálfstætt og hafa margra ára reynslu
av þakpappa. Laun ca. 450þ isk./mán.
Traust fyrirtæki. info@is-tak.se merkið
„umsókn”

Húsnæði óskast
Óska eftir 2-3 herb íbúð frá 1nóv
eða sem fyrst. Má vera rúmgott
stúdeó Reglusemi skilvísar greiðslur
og rólegheit. S 6979345 og 5712708
Svanhvít

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Geymsluhúsnæði
Námskeið

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

Vetrargeymsla fyrir
ferðavagna!

Húsnæði í boði

Heilsuvörur
NORSKA/Norwegian I, II
& III ENSKA f fullorðna ENGLISH f Adults ENSKA f. BÖRNENGLISH f. ChildrenICELANDICSpænska. Aukatímar:
stærð

Carat - Haukur
gullsmiður Smáralind Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í
verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

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

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

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

NORSKA/NORWEGIAN 4 vikur, I:
mán-fös 19:45-20:15, start 31/10,
28/11. II mán-fös kl 18-19:30 start
31/10, 28/11. III: 16:15-17:45start
31/10, 28/11. ENSKA f. Fullorðna,Stig I
kl 10:15-11:45 og 16:15-17:45, mán-fös,
4 vikur: 31/10, 28/11. ENSKA f börn 8
vikur: lau eða sun; 5-8 árakl. 10-11, 9-12
ára lau eða sun kl.11-12:15. SPÆNSKA:
4 vikur mán-fös kl 18-19:30 byrjar
31/10, 28/11.ICELANDIC, 4 weeks Md
to Fr. Level I: 8:15-9:45 or 18-19:30,
start 31/10, 28/11, FullorðinsfræðslanIceSchool, Ármúli 5, s.5881160, www.
iceschool.is

Ökukennsla

TANTRA NUDD

Einkamál
MyPurpleRabbit.com

Djörf stefnumót, heit samskipti.
Einstaklingar, pör, hjón. Íslenskt viðmót.

Geymi tjaldvagna,
fellihýsi og búslóðir.

www.geymslaeitt.is

Gistiheimili Guesthouse
www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

geymslur.com

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

ATVINNA
Atvinna í boði

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

HEIMILIÐ
Snerting heilar líkaman og sál. Ekta
vígsla í leyndardóma Tantra með Tantra
nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör, konur
og karla. Nálægt Foldatorg. Tímapöntun
nauðsynleg. Sími: 698 8301 www.
tantra-temple.com

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

TILKYNNINGAR

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

FRÉTTIR

Leigjendur, takið eftir!

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.

Aukavinna - Viðskipti ?

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

Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu. 14 ára
reynsla. Í símaskrá ja.is undir: geymsla
asgeirs eirikssonar ehf. Uppl. 897 1731
klettar@heimsnet.is

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

Snyrting

Viðskiptatækifæri

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

HEILSA

Harðviður til
húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Herbergi til leigu með eldhúsi og baði
með þvottavél. Mið Reykjavík. Sími:
661 5219

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

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.
Nýleg 32m2 studióíbúð miðsvæðis
í Hafnarfirði „Flatarhrauni” við
Iðnskólann.
Eldhúskrókur
og
baðherbergi í íbúð, húsaleigubætur fást
á þessa íbúð. Sameiginlegt þvottahús
á hæðinni m. þvottavél og þurrkara!!
Upplýsingar í s:699-5595 milli 16:00
og 18:00

Pizza bakara vantar/
Pizza baker needed
Vantar vanan pizzubakara sem
fyrst.
áhugasamir hafi samband við
Billy á Grensásvegi 10, milli
kl 11-18 í dag og á morgun.
rizzo@rizzo.is

VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA
YKKUR
MEIRI VÍSI?

Til sölu
Til sölu

Svalalausnir með gleri
frá Vélsmiðju Heiðars

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

Seljum glerbrautakerfi frá
finnska framleiðandanum
Jokke.
Kerfið er létt og viðráðanlegt í notkun, sterkbyggt
og traust.
Einföld og hagstæð lausn
sem eykur vellíðan á
heimili þínu árið um kring.
Hagstætt verð og góð
greiðslukjör
Mælum svalir og gerum
tilboð að kostnaðarlausu.
Gerum einnig tilboð í
handrið úti sem inni, ásamt
glerskjólveggi og þök.

10 ára framleiðsluábyrgð

Skjól á svölunum
allan ársins hring
LÉTT OG VIÐRÁÐANLEGT
STERKBYGGT OG TRAUST

VÉLSMIÐJA HEIÐARS

Vélsmiðja Heiðars ehf. - Skemmuvegur 24 Blá gata - 200 Kópavogur
Sími 554 2570 - Gsm: 660 4088
vheidar@simnet.is - www.velsmidjaheidars.is
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krossgáta
2

1

6

7

9

3

4

5

8

10

12

LÁRÉTT
2. óskiptu, 6. eftir hádegi, 8. sjór, 9.
hlaup, 11. tveir eins, 12. kvk nafn, 14.
teygjudýr, 16. hvort, 17. pumpun, 18.
angan, 20. tveir eins, 21. feikna.

11

13

14

15

LÓÐRÉTT
1. bein, 3. 950, 4. fyrirmæli í lögum,
5. sarg, 7. mannafli, 10. festing, 13.
blaður, 15. flatormur, 16. málmur, 19.
fyrirtæki.

Jarðarför íslenskrar ólundar
BAKÞANKAR
g held við séum bara tveir í bænum
Jóns
Priego de Córdoba sem eigum það
Sigurðar til að flýta okkur. Það er að segja ég og
Eyjólfssonar katalónski markaðsstjórinn sem arkar

É

eftir götunum eins og byssubrandur.
Allir aðrir virðast sífellt fara fetið á leið
sinni um bæinn og stoppa annan hvern
mann sem þeir hitta og spyrja út í hagi
hans. Er fólki þetta svo tamt að bílstjórar
hika ekki við að stoppa þegar þeir
aka eftir þröngum einstefnugötunum, skrúfa niður rúðuna og hefja
spjall við kunningja á vegkantinum og láta ólund þeirra sem fyrir
aftan eru sér í léttu rúmi liggja.

LAUSN

21

19

20

LÁRÉTT: 2. öllu, 6. eh, 8. mar, 9. gel,
11. gg, 12. gríma, 14. amaba, 16. ef,
17. sog, 18. ilm, 20. ðð, 21. risa.

18

17

LÓÐRÉTT: 1. legg, 3. lm, 4. lagaboð,
5. urg, 7. herafli, 10. lím, 13. mas, 15.
agða, 16. eir, 19. ms.
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EN EFTIR lexíu nokkra sem ég
fékk um daginn er ég að velta
fyrir mér að skilja Katalanann eftir
einan í þessu ólundarliði.
Þannig er mál með vexti
að ég var að drífa mig og
tók bílinn því ég þurfti að
fara á fund í útjaðri bæjarins. Ég er rétt búinn
að fara hundrað
metra eftir þröngri
og krókóttri einstefnugötu þegar
ég kem að kyrrstæðum bíl.
Hlýtt var í veðri

svo ég skrúfa niður rúðuna og þar sem
ég var orðinn stressaður kveikti ég á
græjunum. Bíllinn fyrir framan mig
rétt lullast þá áfram nokkra metra. Við
förum fyrir horn og sé ég þá að nokkuð
löng bílaruna er fyrir framan mig.

ÉG ÞEN bílflautuna svolítið en set svo
Hauk Morthens undir geislann og fallegasta rödd allra tíma hljómar um þröng
strætin: „Þó þorskurinn sé ekki skepna
skýr hann skömm hefur Bretanum á.“

SVO LOKS lullast röðin að götukaflanum
sem er með tvær akreinar og þá gat ég
beygt til hliðar og síðan keyrt framhjá
rununni, syngjandi „kaupakonan hans
Gísla í Gröf er glettin og hýr á brá“. En
þá dynja ósköpin yfir. Ég sé, mér til mikillar hrellingar, að fyrir framan bílaröðina er heil hersing af fólki og svo glittir
þar í blómahaf mikið. Og síðan þegar
ég er að fara framhjá öllu saman sá ég
sjálfan líkbílinn. Ég ætlaði að hverfa út
í umferðina en varð fastur á rauðu ljósi.
Ég kunni ekki við að loka glugganum
meðan líkfylgdin fór framhjá mér en
ég lækkaði í Hauki og hugsaði með mér
hvað ég gæti sagt ef einhver yrti á mig.
Hvernig skyldi maður segja á spænsku:
„Jæja, Hemmi minn, ertu ekki alltaf í
boltanum?“

■ Pondus
Ég er ekki frá því að
gulldrengurinn hans
pabba hafi misst
eitthvað smáræði í
buxurnar.

Eftir Frode Øverli

Engar áhyggjur,
þetta er lítið og
lyktar eins og
blómahaf!

Stundum
Ég fæ sömu
finnst mér
tilfinningu!
eins og það Owen er kominn í Mancsé þessi með
hornin sem hester United!
Almáttugur!
stjórnar öllu!

NEIHVERANDSK

■ Gelgjan
Palli, gakktu frá
skónum þínum.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

PALLI, gakktu frá
skónum þínum!

PALLI!
GAKKTU
FRÁ
SKÓNUM
ÞÍNUM!

Ókei,
ókei!

Þó ég sé ekki að
hlusta þarf það
ekki að þýða að
ég heyri ekki í
þér!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

JÆJA ÞAÐ ER NÚ BARA FRÁBÆRT! AUÐVITAÐ SELJA ALLIR
HÁRFROÐU! EN HUGSAR EINHVER HÁRGREIÐSLUSTOFA
UM AÐ EIGA BIRGÐIR AF HÁRFROÐU?! NEIIIII …
Klikk

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ruslskúffan okkar
er farin að hafa
slæm áhrif á
aðrar geymslur í
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Flottar stjörnur á kvikmyndahátíðinni í London

- B.G., MBL.
“GÓÐUR HASAR OG FRÁBÆR HÚMOR,
SJÁÐU HANA UNDIR EINS!”
- TÓMAS VALGEIRSSON, KVIKMYNDIR.IS

„FJÖRUG EINS OG TRILLJÓN TRYLLTIR
TÚNFISKAR Í TRÉKYLLISVÍK“
-Þ.Þ., FT
“STÚTFULL AF FJÖRI OG HASAR!”
- IAN NATHAN, EMPIRE!

FRÁ STEVEN SPIELBERG
OG PETER JACKSON

VARIETY 90/100 - BOXOFFICE MAGAZINE 90/100 - ROTTEN TOMATOES 89%
A.K. - DV

K.H.K. - MBL

Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

“TIL HAMINGJU, ÍSLAND”
-K.G., DV
-H.S.S., MBL

SMÁRABÍÓ

-Þ.Þ., FT

GLERAUGU SELD SÉR

HÁSKÓLABÍÓ

5%

ÆVINTÝRI TINNA 3D KL. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
ÆVINTÝRI TINNA 3D LÚXUS KL. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
ÆVINTÝRI TINNA 2D KL. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
HEADHUNTERS
KL. 5.45 - 8 - 10.15
ÞÓR 3D ÍSLENSKT TAL
KL. 3.40 - 5.50
ÞÓR 2D ÍSLENSKT TAL
KL. 3.40
BORGRÍKI
KL. 8 - 10

7
7
7
16
L
L
14

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

ÆVINTÝRI TINNA 3D
HEADHUNTERS
ÞÓR 3D ÍSLENSKT TAL
BORGRÍKI
MIDNIHGT IN PARIS
WHAT´S YOUR NUMBER
ELDFJALL

KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 8
KL. 5.50
KL. 10.15
KL. 5.50 - 8
KL. 10.10
KL. 5.45 - 8 - 10.15

ÆVINTÝRI TINNA 3D
THE THING
ÞÓR 2D
BORGRÍKI

NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 6 - 8 - 10
7
KL. 10
16
KL. 6
L
KL. 8
14

BORGARBÍÓ

7
16
L
14
L
12
L

Það hefur verið mikið um að
vera í London síðustu dagana en
þar fór fram kvikmyndahátíðin
55th BFI London Film Festival
í síðustu viku. Stærstu nöfnin í
kvikmyndabransanum flykktust
til borgarinnar en myndin We
Need to Talk about Kevin í
leikstjórn Lynne Ramsay
var valin besta myndin
þetta árið.
Breskar stórstjörnur á borð við
Jude Law, Daniel Craig og Madonnu, sem nú kallar London sína
heimaborg, létu sig ekki vanta
á rauða dregilinn og skörtuðu
sínu fegursta. George Clooney
mætti einnig til London ásamt
nýju kærustunni Stacy Kiebler sem var í glæsilegum
fölbleikum síðkjól.

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

++++
Þ.Þ. - FT

++++
Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

++++
A.K. - DV

+++
K.H.K. - MBL

GLÆSILEG Breska

LAUGARÁSBÍÓ

leikkonan Keira
Knightley var
á heimavelli í
London.

Sýningartímar

ÆVINTÝRI TINNA - 3D 5 og 8
ÆVINTÝRI TINNA - 2D 5
THE THING

8 og 10.15

BORGRÍKI

6, 8 og 10.15

KILLER ELITE

10.15

TÖFFARI Daniel
NÝJA PARIÐ George Clooney hefur verið dug-

legur að taka nýju kærustuna Stacy Kiebler með
sér á rauða dregilinn en þau litu afskaplega vel
út saman.

Craig fór í gallabuxur
og svartan frakka
fyrir rauða dregilinn.
NORDICPHOTOS/GETTY
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„Fjörug eins og trilljón
trylltir túnﬁskar í Trékyllisvík“

Myndin sem allir eru að tala um sem óvæntasta smell ársins
Byggð á metsölubókinni Húshjálpin eftir Kathryn Stockett

FRÁBÆR TÓNLIST
MÖGNUÐ DANSATRIÐI

HERRALEGUR Jude Law

Glænýtt ævintýri um
bangsann sem allir elska

var í gráum
jakkaötum
og með hatt
á hausnum
til að kóróna
klæðaburðinn.

앲앲앲앲앲
MBL

앲앲앲앲
FBL

앲앲앲앲

10.000 manns á aðeins 7 dögum

ENTERTAINMENT WEEKLY

ÁLFABAKKA

TINTIN M/ Ensku Tali
kl. 5:50 - 8 - 10:10
THE HELP
kl. 5:30 - 8:30 - 10:10
THE THREE MUSKETEERS - 3D kl. 5:40 - 8 - 10:20
FOOTLOOSE
kl. (5:50 vip) - 8
REAL STEEL
kl. 10:20
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 5:50 - 8
KONUNGUR LJÓNANNA M/ ísl. Tali kl. 6
DRIVE Luxus VIP
kl. 8 - 10:20

3D

7

2D
3D

L

2D
2D
2D
2D
2D

AKUREYRI

HELP
THE THREE MUSKETEERS

kl. 6 - 9
kl. 6 - 8 - 10:10

TINTIN
THE THREE MUSKETEERS
BORGRÍKI m/ísl.tali
KILLER ELITE

KEFLAVÍK
kl. 8
kl. 10:20
kl. 8
kl. 10

2D
3D

EGILSHÖLL
kl. 5:40 - 8 - 10:30

THE ADVENTURES OF TINTIN
HELP
ÞÓR: HETJUR VALHALLAR m/ísl tali
THE THREE MUSKETEERS
FOOTLOOSE

kl. 6 - 9.

kl. 5:40
kl. 8 - 10:30
12
kl. 5:40 - 8 - 10:30
L
KRINGLUNNI
L
THE HELP
kl. 6 - 9
16IP THE THREE MUSKETEERS - 3D
V
kl. 8 - 10:20
FOOTLOOSE
kl. 8
L
THE SKIN I LIVE IN
kl. 10:10
12 BANGSÍMON M/ ísl. Tali
kl. 6
ALGJÖR SVEPPI
kl. 6
12

10

7

3D
3D
2D

12

2D

16

14

3D
2D
3D
3D
2D

ENSKA RÓSIN

Madonna
hefur verið
tíður gestur á
kvikmyndahátíðum síðustu
vikur en hún leit
vel út með krullur
í svörtum dömulegum kjól.

L
7

SVARTKLÆDD

Leikkonan
Evan Rachel
Wood var
svartklædd í
rauðum skóm.

L
L

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

L

2D

L

3D
2D

10

2D

16

12

2D

L

2D

L

CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

MÁNUDAGUR: KÍNA: FOREVER ENTHRALLED 20:00  MIDNIGHT IN PARIS 18:00, 20:00, 22:30  ICELAND VOLCANO
18:00  JÓN OG SÉRA JÓN 18:00, 20:00, 22:00  SVINALANGORNA 18:00, 22:40  Á ANNAN VEG 22:00  ÞÖGLAR:
FAUST 20:00
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

KÍNVERSKIR
KVIKMYNDADAGAR

JÓN OG
SÉRA JÓN
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Bono skilur þá sem hata hann og U2

NORDICPHOTOS/GETTY

Justin skotinn í Pippu
Popparinn Justin Timberlake
hefur viðurkennt að hann sé
spenntur fyrir Pippu Middleton,
systur Katrínar hertogaynju af
Cornwall.
„Við bandarískir karlmenn
erum miklir aðdáendur Pippu.
Við erum mjög hrifnir af Middleton-systrunum. Ég er farinn að
hljóma eins og skíthæll, ég ætla
að hætta að tala núna,“ sagði
Justin í viðtali við tímaritið
Esquire.
Justin og leikkonan Jessica
Biel tóku nýverið aftur saman
eftir stuttan aðskilnað.
Pippa Middleton hefur verið
mikið á milli tannanna á fólki
eftir brúðkaup systur hennar
og Vilhjálms Bretaprins fyrr á
þessu ári. Meðal annarra karlmanna sem lýst hafa aðdáun
sinni á henni er söngvarinn Cee
Lo Green.

halda að þú getir skipt þér af hlutum
eins og niðurfellingu skulda og fá
að heyra það hjá vinum þínum fyrir
vikið.“
Bono segist skilja að sumir fái
æluna upp í kok þegar myndir birtast
af U2-mönnum að taka í spaðann á
stjórnmálamönnum eða þegar liðsmenn sveitarinnar tala um trúmál.
Hann segir jafnframt að markmiðið
með U2 sé alltaf að gera eitthvað nýtt
en er þó ekki viss um að það takist
alltaf. „Hin andlega kennisetning sem
líf mitt – og þessarar hljómsveitar –
byggist á er endurfæðing, að maður
geri ekki sömu mistökin aftur og
aftur. En ég óttast að það sé einmitt
það sem ég geri alltaf.“

UMDEILDIR The Edge og Bono á Glastonbury-tónlistarhátíðinni í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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SKOTINN Justin Timberlake er nýbyrjaður
aftur með Jessicu Biel en viðurkennir að
hann sé pínu skotinn í Pippu Middleton.

Bono, söngvari hljómsveitarinnar U2,
kveðst skilja hvers vegna svo margir
hata hann eins og raun ber vitni. Hann
segist vita að hann muni aldrei geta
verið allra.
Söngvarinn segir að það sem sumt
fólk hati við hann sé það sama og veki
áhuga annarra. „Við erum bæði mest
elskaða og mest hataða hljómsveit í
heiminum. Margar af ástæðum þess
að fólk þolir okkur ekki – fyrir utan
sjálfan mig, sem ég skil því ég þarf að
þola mig sjálfur – eru einmitt þær sem
gera okkur spennandi,“ segir Bono.
Sem dæmi um þetta nefnir hann
hugrekkið, hvað bandið sé leitandi í
sköpun sinni og óhrætt við að gera
mistök opinberlega. „Sú djörfung að

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Mánudagur 31. október
➜ Tónleikar

20.00 Björk Guðmundsdóttir heldur
tónleika í Hörpu. Miðaverð er kr. 9.900 í
stæði. Uppselt er í sæti.
➜ Fundir
17.15 Fjórði fundur um frumvarp
stjórnlagaráðs til stjórnarskipunarlaga
fer fram í Borgarbókasafni Reykjavíkur,
Tryggvagötu 15. Fulltrúar stjórnlagaráðs
eru þau Íris Lind Sæmundsdóttir og
Ómar Ragnarsson. Allir velkomnir.
➜ Upplestur

VEGAAÐSTOÐ SJÓVÁ

21.00 Fyrsta upplestrarkvöld Forlagsins

verður á Café Rosenberg. Boðið
verður upp á konfekt og hundrað fyrstu
gestirnir fá frían drykk og aðgangur er
ókeypis. Þeir sem fram koma eru bræðurnir Hallgrímur og Gunnar Helgasynir,
Ragna Sigurðardóttir, Stefán Máni,
Elín Hirst og Guðrún Ebba, Bryndís
Björgvinsdóttir, Arndís Þórarinsdóttir og
Haukur Ingvarsson.

➜ Námskeið
20.15 Námskeiðið Eystrasalt – ferð um
fögur lönd með Jóni Björnssyni verður
haldið hjá Endurmenntun Háskóla
Íslands. Námskeiðið er öllum opið og
er í húsnæði Endurmenntunar að Dunhaga 7 næstu þrjú mánudagskvöld.
Skráning og frekari upplýsingar á www.
endurmenntun.is

Bensínlaus, straumlaus, sprungið, tjónaskýrsla?

ÞÚ HRINGIR Í 440 2222
OG VEGAAÐSTOÐ SJÓVÁ
BJARGAR MÁLUNUM
Sem viðskiptavinur í Stofni nýtur þú Vegaaðstoðar Sjóvá
án endurgjalds. Kynntu þér stækkað þjónustusvæði
Vegaaðstoðar á sjova.is.

➜ Tónlist
22.00 Dj Hús sér um tónlistina á

Prikinu.

➜ Samkoma
10.00 Korpúlfar, samtök eldri borgara í
Grafarvogi, standa fyrir göngu í Egilshöll.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Fáðu símanúmer
Vegaaðstoðar sent
í símann þinn.
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ALBERT BRYNJAR INGASON á enn eftir að taka ákvörðun um hvar hann ætlar að spila
á næsta tímabili en samningur hans við Fylki rennur út um áramótin. Hann staðfesti í samtali við
Fréttablaðið í gær að hann ætti enn í viðræðum við Fylki, Val og FH og myndi taka ákvörðun í dag.

sport@frettabladid.is

Bjarki og HK á sigurbraut

ÚRSLIT
Enska úrvalsdeildin
Everton - Manchester United

0-1

0-1 Javier Hernandez (19.).

Chelsea - Arsenal

3-5

1-0 Frank Lampard (14.), 1-1 Robin van Persie
(36.), 2-1 John Terry (45.), 2-2 André Santos
(49.), 2-3 Theo Walcott (55.), 3-3 Juan Mata
(80.), 3-4 Van Persie (85.), 3-5 Van Persie (92.).

Manchester City - Wolves

28
23
19
19
19
18
16
13
12
12
12
12
11
10
10
10
8
6
6
5

1-1

Framlengt í báðum leikjum gærkvöldsins í Lengjubikar karla:

3-1

2-2

0-1 Stilian Petrov (20.), 1-1 Connor Wickham
(38.), 1-2 Richard Dunne (85.), 2-2 Stéphane
Sessegnon (89.).

Swansea - Bolton

3-1

1-0 Joe Allen (49.), 2-0 S. Sinclair, víti (57.), 2-1
Danny Graham, sjálfsm. (74.), 3-1 Graham (93.).

Norwich - Blackburn

3-3

0-1 David Hoilett (48.), 1-1 Steve Morison (53.),
1-2 Yakubu Aiyegbeni (62.), 1-3 Christopher
Samba (64.), 2-3 Bradley Johnson (82.), 3-3
Grant Holt, víti (90.).

Wigan - Fulham

0-2

0-1 Clint Dempsey (42.), 0-2 M. Dembélé (87.).

West Brom - Liverpool

0-2

0-1 Charlie Adam, víti (9.), 0-2 Andy Carroll (45.).

Tottenham - QPR

3-1

1-0 Gareth Bale (19.), 2-0 Rafael van der Vaart
(32.), 2-1 Jay Bothroyd (61.), 3-1 Bale (71.).

STAÐAN
Man. City
Man. United
Chelsea
Newcastle
Tottenham
Liverpool
Arsenal
Norwich
Aston Villa
Swansea
Stoke City
QPR
West Brom
Sunderland
Fulham
Everton
Wolves
Blackburn
Bolton
Wigan

10
10
10
9
9
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
9
10
10
10
10

9
7
6
5
6
5
5
3
2
3
3
3
3
2
2
3
2
1
2
1

1
2
1
4
1
3
1
4
6
3
3
3
2
4
4
1
2
3
0
2

0
1
3
0
2
2
4
3
2
4
3
4
5
4
4
5
6
6
8
7

36-8
27-12
23-15
12-6
18-14
14-10
20-21
14-15
13-13
12-15
7-11
8-17
9-13
14-12
13-12
10-13
9-17
13-23
13-27
6-17

Enska B-deildin
Leeds - Cardiff

Aron Einar Gunnarsson lék allan leikinn með C.

Millwall - Ipswich

4-1

Ívar Ingimarsson kom inn á sem varamaður hjá I.

Derby - Portsmouth

3-1

Hermann Hreiðarsson lék ekki með Portsmouth.

Coventry - Reading

0-0

Brynjar Björn Gunnarsson lék ekki með Reading.

Þýska úrvalsdeildin
Schalke - Hoffenheim

3-1

Gylfi Þór Sigurðsson spilaði í 78 mínútur fyrir H.

Bayern - Nürnberg

4-0

1-0 Mario Gomez (2.), 2-0 B. Schweinsteiger
(19.), 3-0 Franck Ribery (39.), 4-0 Gomez (69.).

Spænska úrvalsdeildin
Barcelona - Real Mallorca

5-0

Lionel Messi 3, Isaac Cuenca, Dani Alves.

Real Sociedad - Real Madrid
Gonzalo Higuain.

HANDBOLTI HK vann fínan sigur

gegn Akureyri, 30-27, í Digranesinu í gær, en leikurinn var sá
síðasti í sjöttu umferð N1-deildar
karla. Jafn var á með liðunum í
fyrri hálfleiknum en í byrjun síðari hálfleiksins stungu HK-ingar af, en Akureyringar gerðu sig
seka um gríðarlega mörg mistök í
leiknum sem reyndust dýrkeypt.
Munurinn var mestur 6 mörk á
liðunum en gestirnir frá Akureyri
náðu aðeins að klóra í bakkann
undir lokin.
Bjarki Már Elísson átti stórleik í liði HK og skoraði tíu mörk.
Bjarni Fritzson og Bergvin Gíslason gerðu 6 mörk fyrir Akureyri.
Björn Ingi Friðþjófsson varði 22
skot í marki HK.
„Þetta var frábær sigur hjá
okkur í dag,“ sagði Bjarki Már
Elísson, leikmaður HK, eftir
sigurinn í gær.
„Við gerum fullt af mistökum í
þessum leik, en það er mjög svo
sterkt að ná samt sem áður að
vinna Akureyri. Við náðum fínu
forskoti í síðari hálfleiknum en
hleyptum óþarfa spennu inn í leikinn rétt undir lokin. Mér fannst
samt sigurinn aldrei vera í hættu.“
Heimir Örn Árnason, leikmaður
Akureyrar, átti óvænta innkomu í
lið norðanmanna í gær, en hann
meiddist illa fyrir stuttu og átti
jafnvel að vera frá fram í janúar
á næsta ári.
„Ég ákvað að reyna að hjálpa
strákunum og koma inn í leikstjórnandastöðuna, en þetta var í
raun verra en ég bjóst við,“ sagði
Heimir. „Ég var allt of hægur og
stirður, á þó nokkuð langt í land.

1-0 Edin Dzeko (52.), 2-0 Aleksandar Kolarov
(67.), 2-1 Stephen Hunt, víti (75.), 3-1 Adam
Johnson (90.).

Sunderland - Aston Villa

HK vann í gær sinn annan sigur í N1-deildinni í röð, í þetta sinn gegn Akureyri
á heimavelli. Bjarki Már Elísson átt enn einn stórleikinn og skoraði tíu mörk.

0-1

TÍU MARKA MAÐUR Bjarki Már Elísson í baráttunni við Guðmund Hólmar Helgason í

gær.

MYND/VALLI

Bjarki er að spila frábærlega og að mínu
mati er hann einn af tveimur
bestu hornamönnum deildarinnar.
KRISTINN GUÐMUNDSSON
ANNAR ÞJÁLFARA HK

Ég var samt ánægður með margt
í okkar leik. Margir léku vel í dag,
en á móti svona sterku liði eins og
HK þá verðum við allir að spila
betur. Menn eru hægt og bítandi að
koma til baka úr meiðslum en það
mun taka þá alla nokkrar vikur að
komast í gott leikform. Við verðum
ekki orðnir fullmannaðir fyrir en

eftir áramót. Mér finnst samt að
við ættum að vera komnir með
fleiri stig.“
„Þetta var frábær sigur því lið
Akureyrar berst alltaf eins og
ljón allan leikinn,“ sagði Kristinn
Guðmundsson, annar þjálfari HK,
eftir sigurinn í gær.
„Við spiluðum kannski ekki
fallegan handbolta í kvöld, en
náðum upp fínu forskoti með því
að berja okkur dálítið saman. Við
dreifðum álaginu mikið í kvöld og
ég held að það hafi skilað okkur
sigrinum. Bjarki [Már Elísson]
nýtur góðs af því hversu góða
vörn við erum að spila, en hann
er að spila frábærlega og að mínu
mati er hann einn af tveimur bestu
hornamönnum deildarinnar.“ - sáp

ÚRSLIT
N1-deild karla
HK - Akureyri

30-27 (16-15)

Mörk HK (skot): Bjarki Már Elísson 10/2 (11/3),
Hörður Másson 6 (11), Tandri Már Konráðsson
4 (7), Ólafur Bjarki Ragnarsson 4 (10/1), Atli
Ævar Ingólfsson 2 (2), Leó Snær Pétursson 2 (3),
Vilhelm Gauti Bergsveinsson 1 (1), Ólafur Víðir
Ólafsson 1 (2), Atli Karl Bachmann (1).
Varin skot: Björn Ingi Friðþjófsson 22/1 (48/5,
46%), Arnór Freyr Stefánsson (1/1, 0%).
Hraðaupphlaup: 6 (Bjarki Már 2, Ólafur Bjarki 1,
Atli Ævar 1, Leó Snær 1, Vilhelm Gauti 1)
Fiskuð víti: 2 (Bjarki Már 2, Atli Ævar 2)
Utan vallar: 4 mínútur.
Mörk Akureyrar (skot): Bjarni Fritzson 6/3
(9/4), Bergvin Gíslason 6/2 (10/2), Halldór Örn
Tryggvason 5 (6), Guðmundur H. Helgason 5
(10), Hreinn Hauksson 1 (1), Jón H. Sigurðsson
1 (1), Guðlaugur Arnarsson 1 (2), Daníel Örn
Einarsson 1 (3), Geir Guðmundsson 1 (5), Sveinbjörn Pétursson (1), Heimir Örn Árnason (4).
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 8/1 (31/2,
26%), Stefán Guðnason 6 (13/1, 46%).
Hraðaupphlaup: 8 (Bjarni 1, Halldór 1, Guðm. H.
2, Hreinn 1, Jón 1, Guðlaugur 1, Daníel 1)
Fiskuð víti: 5 (Bjarni 2, Bergvin 2, Geir 1, Heimir 1)
Utan vallar: 6 mínútur.
Dómarar: Anton Gylfi Pálsson og Hlynur Leifsson.

Iceland Express-d. kvenna
Snæfell - Hamar

80-70

Lengjubikar karla
KR - Þór Þ.

95-94 (39-44, 82-82)

Stigahæstir hjá KR: David Tairu 23/7 fráköst,
Edward Lee Horton Jr. 20, Hreggviður Magnússon
15/7 fráköst, Martin Hermannsson 12/8 fráköst.
Þór Þorlákshöfn: Darrin Govens 29/10 fráköst/8
stoðsendingar, Michael Ringgold 20, Guðmundur
Jónsson 13, Marko Latinovic 13/8 fráköst.

Snæfell - Tindastóll

93-91 (40-39, 83-83)

Stigahæstir hjá Snæfell: Marquis Hall 30/7
stoðs., Jón Ólafur Jónsson 14, Quincy HankinsCole 14/11 fráköst, Davíð Guðmundsson 11.
Stigahæstir hjá Tindastóli: Trey Hampton 20/7
fráköst, Friðrik Hreinsson 18, Maurice Miller 13/6
fráköst, Þröstur Leó Jóhannsson 13.

Þýska úrvalsdeildin
Füchse Berlin- Kiel

32-33

Alexander Petersson 2 – Aron Pálmarsson 0.

Vorum heppnir að vinna leikinn
KÖRFUBOLTI KR vann Þór frá Þor-

lákshöfn 95-94 í DHL-höllinni
í gær, en leikurinn var í A-riðli
Lengjubikarkeppni KKÍ. Framlengja þurfti leikinn og var hann
æsispennandi frá byrjun. KR-ingar eru því komnir í efsta sæti riðilsins með 4 stig, en aðeins eitt lið
fer áfram í undanúrslit. Þórsarar
eru sem fyrr með tvö stig.
Snæfell vann svo sigur á Tindastóli, 93-91, einnig eftir framlengingu en Jón Ólafur Jónsson tryggði
sínum mönnum sigurinn af vítalínunni tveimur sekúndum fyrir
leikslok.

„Það er margt sem ég er nokkuð ósáttur við eftir þennan leik,“
sagði Hrafn Kristjánsson, þjálfari
KR, eftir sigurinn í gær.
„Þetta er hörkulið sem stóð svo
sannarlega í okkur. Við vorum í
raun bara heppnir að vinna leikinn. Það voru ákveðnir hlutir sem
ég var samt sem áður ánægður með og má sérstaklega nefna
framlagið frá Martin Hermannssyni. Liðið var að flækja hlutina
allt of mikið sóknarlega í kvöld
og við verðum að finna lausnir við
því.“
Þegar þessi sömu lið mættust í

Iceland Express-deild karla fyrr í
mánuðinum hafði Þór betur.
„Það er sennilega jafn sárt að
tapa svona eins og það var ljúft
fyrir KR-ingana,“ sagði Benedikt
Guðmundsson, þjálfari Þórs, eftir
leikinn.
„Þetta var bara spurning um
eitt frákast til eða frá. Þetta bara
féll ekki með okkur í kvöld. Leikurinn var virkilega jafn allan tímann, stál í stál allan tímann. Næst
eigum við leik gegn Stjörnunni og
við verðum bara að horfa á það
verkefni núna.“

TEKIST Á Edwart Horton, KR, og Þórsar-

inn Marko Latinovic berjast um boltann.

- sáp, esá

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FJÁRVAKUR ER EKKI EINS OG ÖNNUR
FJÁRMÁLAÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI Á ÍSLANDI

ÞESSIR TVEIR
PENNAR
ERU EKKI
ALVEG EINS

Fjárvakur sérhæfir sig í umsjón bókhalds, launavinnslu og annarra
fjármálaferla fyrir meðalstór og stór fyrirtæki. Fagfólk okkar leggur
áherslu á framúrskarandi þjónustu, áreiðanlegar upplýsingar og að ná
árangri með viðskiptavinum okkar.
Með því að útvista fjármálaferlum til Fjárvakurs geta fyrirtæki dregið
úr kostnaði og lagt meiri áherslu á kjarnastarfsemi sína. Aukin áhersla
á kjarnastarfsemi stuðlar að meiri árangri í rekstri. Okkar
kjarnastarfsemi er umsjón fjármálaferla. Hver er þín kjarnastarfsemi?

ÍSLENSKA SIA.IS ICS 553076 10.2011

KYNNTU ÞÉR HVAÐ VIÐ GETUM GERT FYRIR ÞITT FYRIRTÆKI
Annar þeirra er oft tregur til að þjóna eins og til er ætlast
og þá kemur fyrir að hann finnst ekki þegar hans er þörf.
Hinn er eins og Fjárvakur. Hann er ávallt á sínum stað,
traustur og til þjónustu reiðubúinn.

SÍMI 50 50 250
FJARVAKUR@FJARVAKUR.IS
WWW.FJARVAKUR.IS

Þegar þú fyllir á tankinn með Shell V-Power fær bíllinn það eldsneyti sem við höfum lagt hvað mesta
þróunarvinnu í, þau 60 árum sem við höfum starfað með Ferrari.
Afrakstur þess samstarfs er einstök eldsneytisblanda sem þróuð er til að hreinsa vélina að innan, bæta
endingu hennar og auka þar með afköstin.

Aukin afkastageta með framúrskarandi tækniþróun.
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Van Persie sýndi klærnar
Hafi einhver þegar afskrifað Arsenal var það sennilega ótímabært. Liðið vann
5-3 sigur á Chelsea um helgina og eru aðeins þrjú stig á milli liðanna. Manchester-liðin unnu bæði og virðast enn í sérflokki, þá sérstaklega Manchester City.
FÓTBOLTI Helgin var viðburðarík

AFÞREYINGARMARKAÐUR ELKO
PÚSL - SPIL - DVD - TÖLVULEIKIR

9. HVER
VINNUR!
FJÖLDI
AUKAVINNINGA

AÐALVINNINGUR
DVD - SPIL - PÚSL OG TÖLVULEIKIR
FYRIR 100.000 kr. Í ELKO

AUKAVINNINGUR
DVD - SPIL - PÚSL OG TÖLVULEIKIR
FYRIR 50.000 kr. Í ELKO

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!
GEGGJAÐIR
AUKAVINNINGAR!

í ensku úrvalsdeildinni og bar þá
hæst 5-3 sigur Arsenal á Chelsea
í ótrúlegri viðureign. Hollendingurinn Robin van Persie skoraði
þrennu í leiknum og hefur nú alls
skorað 28 mörg í síðustu 27 deildarleikjum sínum. Arsenal vann
aðeins tvo af fyrstu sex deildarleikjum sínum en hefur nú unnið
átta af síðustu níu leikjum sínum í
öllum keppnum.
„Robin er sjóðheitur um þessar
mundir og er að nýta sér það til
fulls að vera í liði sem vill sækja
og skapa marktækifæri,“ sagði
Arsene Wenger, stjóri Arsenal.
„Hann er gríðarlega klókur í öllum
hreyfingum og ótrúlega nákvæmur þegar kemur að því að klára
færin sín.“
Aðeins þrjú stig skilja að lið
Chelsea og Arsenal en fyrrnefnda
liðið hefur nú tapað tveimur
deildarleikjum í röð og fengið á
sig fimmtán mörk til þessa. Samt
ætlar André Villas-Boas, stjóri
Chelsea, ekki að breyta varnarleiknum.

SJÓÐHEITUR Robin van Persie baðar sig í hlýju sviðsljósins en fyrir aftan hann ganga

stuðningsmenn Chelsea af velli.

Hann er gríðarlega
klókur í öllum hreyfingum og ótrúlega nákvæmur
þegar kemur að því að klára
færin sín.

Stoltir af okkar leikaðferð
„Við viljum halda í okkar leikaðferð. Við erum stoltir af því
hvernig við spilum og þurfum bara
að laga nokkur atriði til að snúa
genginu við og ná góðum úrslitum,“ sagði Villas-Boas. Hann vildi
gera lítið úr því að Arsenal skoraði
fimm mörk í leiknum.
„Í stöðunni 3-3 gerði einn leikmaður [John Terry] mistök og svo
kom fimmta markið í lokin þegar
við lögðum allt kapp á að sækja.
Manchester United var refsað í
svipuðum aðstæðum um daginn,“
bætti hann við og vísaði þá til þess
þegar Manchester City vann 6-1
sigur á United.
En það eru einmitt Manchesterliðin sem virðast í sérflokki í deildinni og þá sérstaklega bláklædda
liðið. Að loknum tíu umferðum
í ensku úrvalsdeildinni trónir
Manchester City á toppi deildarinnar með 28 stig af 30 mögulegum. Liðið hefur skorað 36 mörk
í þessum tíu leikjum og vart stigið
feilspor.

ARSENE WENGER
KNATTSPYRNUSTJÓRI ARSENAL

City vann 3-1 sigur á Úlfunum
um helgina en sigurinn var þó
aldrei öruggur fyrr en í blálokin.
„Við getum ekki skorað 4-5 mörk
í hverjum leik,“ sagði Roberto
Mancini, stjóri Chelsea. „Menn
verða að vera þolinmóðir og halda
áfram. Við gerðum það í dag.“

Ánægður með núllið
Manchester United gerði góða ferð
til Liverpool þar sem liðið vann 1-0
sigur á Everton í daufum leik. Alex
Ferguson, stjóri United, var fyrst
og fremst ánægður með að halda
hreinu eftir 6-1 tapið um daginn.
„Það hefur verið í umræðunni
hversu mörg færi andstæðingar

NORDIC PHOTOS/GETTY

okkar hafa skapað gegn okkur
og því var jákvætt að sjá öflugan
varnarleik í dag.“

Suarez heitur en Gerrard meiddur
Liverpool vann West Brom, 2-0, í
rólegum leik þar sem Luis Suarez
átti stóran þátt í báðum mörkunum. „Luis er frábær knattspyrnumaður en allir okkar leikmenn
mega reyndar vera ánægðir með
sína frammistöðu í dag,“ sagði
Kenny Dalglish, stjóri Liverpool.
„Mér fannst Luis og Andy Carroll
ná mjög vel saman í dag.“
Steven Gerrard spilaði ekki með
Liverpool þar sem hann er með
sýkingu í ökkla. Það kemur betur
í ljós í dag eða á morgun hversu
lengi hann verður frá.
Heiðar Helguson lagði upp mark
QPR þegar liðið tapaði fyrir Tottenham, 3-1, í gær. Gareth Bale
skoraði tvö mörk en Tottenham er
í fimmta sæti deildarinnar. „Það
var bara gott að skora mörk og
komast aftur upp í hóp efstu sex
liðanna,“ sagði Bale eftir leikinn í
gær.
eirikur@frettabladid.is

Hankook vetrardekk
tryggja gott grip allan
veturinn við síbreytilegar
íslenskar aðstæður.
Afgreiðslutímar á verkstæðum

Virka daga 8.00–18.00
Laugardaga 9.00–13:00

ST
VAXTALAUUÐI
LÁN Í

*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
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MÁN

SÓLNING
Kópavogur, Smiðjuvegi 68–70
Njarðvík, Fitjabraut 12
Selfoss, Eyrarvegur 33

|
|
|

Sími 544 5000
Sími 421 1399
Sími 482 2722

Skútuvogi 2 | 104 Reykjavík | Sími 568 3080

www.solning.is

www.bardinn.is

NÓVEMBER ER

SKEMMTILEGRI Á STÖÐ 2
Stöð 2 færir þér hina fullkomnu blöndu af spennu, gríni og drama í nóvember.
Misstu ekki af mörgum af heitustu sjónvarpsþáttum í heimi, framúrskarandi
innlendri dagskrárgerð og frábærum kvikmyndum. Tryggðu þér áskrift strax!
ÞRIÐJUDAGA

MÁNUDAGA

GLEE
Einn ferskasti og umtalaðasti
þátturinn í heiminum í dag.

ÞRIÐJUDAGA

MIKE AND MOLLY
Vinsælasti nýi gamanþátturinn í Bandaríkjunum.

HEFST 10. NÓVEMBER

FÖSTUDAGA

FÖSTUDAGA

HUMAN TARGET
Hreinræktaður spennuþáttur
í anda Bond og Bourne.

SPURNINGABOMBAN
Logi Bergmann í skemmtilegum spurningaþætti.

SUNNUDAGA

SUNNUDAGA

SJÁLFSTÆTT FÓLK
Sjónvarpsþáttur ársins á Edduverðlaununum fjögur ár í röð.

TERRA NOVA
Spennandi ævintýraþáttaröð
úr smiðju Steven Spielberg.

TÝNDA KYNSLÓÐIN
Björn og Þórunn í ferskasta
skemmtiþættinum í dag.

12. NÓVEMBER

MAD MEN
Hann er kominn aftur. Margverðlaunaður og aldrei betri.

ALICE IN WONDERLAND
Sígild og stórkostleg fjölskyldumynd með Johnny Depp.

MIÐVIKUDAGA

MIÐVIKUDAGA

GREY’S ANATOMY
Einn vinsælasti þáttur
Stöðvar 2 frá upphafi.

THE MIDDLE
Snjall gamanþáttur um hið
sanna líf millistéttafólksins.

FÖSTUDAGA

HEFST 7. NÓVEMBER

THE X-FACTOR
Simon Cowell fer á kostum í
sjónvarpsviðburði vetrarins.

19. NÓVEMBER

CELEBRITY APPRENTICE
Donald Trump leiðir stjörnurnar
saman í hörkuspennandi keppni.

ALLAR HELGAR

DATE NIGHT
Óborganleg grínmynd með
Steve Carrell og Tinu Fey.

ALGJÖR SVEPPI
Talsett barnaefni allar helgar.

SPAUGSTOFAN
LAUGARDAGA KL. 19:35

Þeir eru mættir aftur. Endurnærðir
og beittari en nokkru sinni áður!

HEIMSENDIR

ira
Þú færða mmeðeáskrift að

n
fyrir peninga Extra, Stöð 2 Bíó og
ð2
Stöð 2 því Stö frítt með fyrir aðeins
lgja
plúsrásirnar fy

SUNNUDAGA KL. 20:35
Glæný þáttaröð frá þeim sömu
og færðu okkur Næturvaktina,
Dagvaktina og Fangavaktina.

g

237 kr. á da

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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> Stöð 2 kl. 20.55
Covert Affairs

VIÐ TÆKIÐ

SARA MCMAHON FYLGIST MEÐ MANNI OG JÖRÐ

Fegurðarsamkeppni í eyðimörk

Magnaður þáttur sem hefur slegið
í gegn hjá áhorfendum um unga
konu í bandarísku leyniþjónustunni.
Núna er Annie föst í Sviss með
útsendara frá Mossad sem hún
treystir ekki fullkomlega á meðan
Auggie reynir að koma henni
heim. Á sama tíma eru Joan og
Arthur að reyna að finna svikara
innan CIA og öll bönd berast að
Auggie.

Í kvöld verður sýndur þriðji
þátturinn í heimildarmyndaflokknum Maður og
jörð. Þættirnir eru enn ein
snilldin sem BBC sendir
frá sér og fjallar um samband manns og náttúru. Í
hverjum þætti er sagt frá
því hvernig maðurinn hefur
aðlagað sig að erfiðum
aðstæðum og lært að draga
fram lífið í eyðimörkum, á
norðurskautssvæðinu og hátt uppi í fjöllum.
Síðasta mánudag sat ég límd yfir þætti
sem dró fram einstaka mynd af lífi fólks í
eyðimörkum. Skemmtilegast fannst mér að

fylgjast með fögnuði
Wodaabe-fólksins í
Níger þar sem karlmennirnir förðuðu
sig og puntuðu fyrir
fegurðarsamkeppni
sem haldin er eftir
hverja rigningatíð. Karlarnir dönsuðu svo eins
og hegrar og sungu
fyrir hóp kvenkyns
dómara sem að lokum
völdu þrjá myndarlegustu sigurvegarana til að
eyða nóttinni með.
Í kvöld mun ég aftur á móti fylgjast spennt
með lífi fólks á norðurskautssvæðinu.

STÖÐ 2
14.40 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Húrra fyrir Kela (48:52)
17.43 Mærin Mæja (38:52)
17.51 Artúr (19:20)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Doktor Ása (7:8) (Dr. Åsa II)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Maður og jörð – Norðurskautssvæðið - Lífið í frystinum (3:8) (Human
Planet) Heimildarmyndaflokkur frá BBC um
samband manns og náttúru.

20.55 Stundin (3:6) (The Hour) Nýr
breskur myndaflokkur um njósnir í kalda
stríðinu. Sagan gerist árið 1956 og aðalpersónur hennar eru fréttamenn hjá BBC sem
komast á snoðir um skuggalegt samsæri.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Í þættinum
er sýnt frá leikjum á Íslandsmóti karla og
kvenna í handbolta og körfubolta.

23.00 Réttur er settur (18:25) (Raising
the Bar) Bandarísk þáttaröð um gamla skólafélaga úr laganámi sem takast á fyrir rétti.
Meðal leikenda eru Mark-Paul Gosselaar,
Gloria Reuben, Currie Graham, Jane
Kaczmarek og Melissa Sagemiller.

23.45 Kastljós (e)
00.05 Fréttir
00.15 Dagskrárlok

06.15 Australia
08.55 Journey to the Center of the Earth
10.25 Wedding Daze
12.00 Unstable Fables: Tortoise vs. Hare
14.00 Journey to the Center of the Earth
16.00 Wedding Daze
18.00 Unstable Fables: Tortoise vs. Hare
20.00 Australia
22.40 Frost/Nixon
00.40 The Darwin Awards
02.15 Peaceful Warrior

FM 92,4/93,5

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (57:175)
10.15 Masterchef (2:13)
11.00 Mercy (10:22)
11.45 Wipeout USA
12.35 Nágrannar
13.00 So you think You Can Dance (1:23)
14.25 Frasier (11:24)
14.50 ET Weekend
15.40 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (20:22)
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 (5:16)
19.45 The New Adventures of Old
Christine (9:21) Fimmta þáttaröðin um
Christine sem er einstæð móðir sem lætur
samviskusemi og óþrjótandi umhyggju í garð
sinna nánustu koma sér í eilíf vandræði. Sérstaklega á hún erfitt með að slíta sig frá fyrrverandi eiginmanni sínum.
20.10 Glee (2:22)
20.55 Covert Affairs (4:11) Ný og spennandi þáttaröð í anda Chuck um unga konu
sem ráðin er til starfa hjá bandarísku leyniþjónustunni, CIA. Annie Walker er nýliði hjá
CIA og enn í þjálfun þegar hún er skyndilega kölluð til starfa en er alls ekki tilbúin til
að fást við þær hættur sem starfinu fylgja.
Hennar nánustu mega ekki vita við hvað hún
starfar og halda að hún hafi fengið vinnu á
Smithsonian-safninu. Framleiðendur þáttanna
gerðu spennumyndirnir um Jason Bourne.
21.40 Big Love (9:9)
22.40 Twin Peaks (2:8)
23.30 Two and a Half Men (11:16)
23.50 Mike & Molly (7:24)
00.15 Chuck (6:24)
01.00 Community (3:25)
01.25 Doll Master
02.55 Prom Night
04.20 Fréttir og Ísland í dag

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

SKJÁREINN
07.00 Þýski handboltinn: Fuchse
Berlin - Kiel
18.15 Guru of Go
19.10 Þýski handboltinn: Fuchse
Berlin - Kiel
20.30 F1: Við endamarkið
21.00 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska
boltanum.
21.55 Meistaradeild Evrópu (e)
23.50 Fréttaþáttur Meistaradeildar Evrópu

07.00 Tottenham - QPR
14.00 Swansea - Bolton
15.45 WBA - Liverpool
17.35 Sunnudagsmessan
18.50 Premier League Review 2011/12
19.50 Stoke - Newcastle BEINT
22.00 Premier League Review 2011/12
23.30 Stoke - Newcastle

19.30 The Doctors (145:175)
20.10 Wonder Years (7:17)
20.35 Wonder Years (8:17)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Heimsendir (4:9) Ný íslensk þáttaröð frá þeim sömu og færðu okkur Fangavaktina. Þættirnir gerast á afskekktri geðdeild
árið 1992, nánar tiltekið um verslunarmannahelgina. Þar kynnumst við skemmtilegum
persónum; starfsmönnum og vistmönnum.
22.35 The Killing (6:13)
23.25 Mad Men (1:13)
00.15 Dagvaktin
00.45 The New Adventures of Old
Christine (9:21)
01.05 Wonder Years (7:17)
01.25 Wonder Years (8:17)
01.45 The Doctors (145:175)
02.30 Sjáðu
02.55 Fréttir Stöðvar 2
03.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Rachael Ray (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
16.10 Game Tíví (7:14) (e)
16.40 Rachael Ray
17.25 Dr. Phil
18.10 Life Unexpected (8:13) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Videos - OPIÐ (14:48)
19.20 Everybody Loves Raymond OPIÐ (11:22)
19.45 Will & Grace - OPIÐ (8:22) (e)
20.10 Kitchen Nightmares (5:13) Illgjarni matreiðslumaðurinn Gordon Ramsay
heimsækir veitingastaði sem enginn vill
borða á og hefur eina viku til að snúa rekstri
þeirra við. Í Boston er veitingastaðurinn
Davide sem er í eigu tveggja bræðra.
21.00 Parenthood (11:22) Bráðskemmtileg þáttaröð sem er í senn fyndin, hjartnæm og dramatísk. Jabbar hlýðir illa, Zeek
grípur Drew glóðvolga við að drekka áfengi
og Adam og Kristina fá að kynnast nýjum
kærasta Haddie.
21.45 CSI: New York (20:22) Bandarísk
sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans
í tæknideild lögreglunnar í New York. Rannsóknardeildin er á höttunum eftir fjöldamorðingja sem virðist hafa drepið í það minnsta
tvær konur.
22.35 Jimmy Kimmel
23.20 Law & Order: Special Victims
Unit (7:24) (e)
00.05 United States of Tara (4:12) (e)
00.35 Outsourced (7:22) (e)
01.00 Kitchen Nightmares (5:13) (e)
01.45 Everybody Loves Raymond (e)
02.05 Pepsi MAX tónlist

11.25 Keeping Up Appearances 11.55 Keeping
Up Appearances 12.25 Fawlty Towers 13.00 ‚Allo
‚Allo! 13.30 ‚Allo ‚Allo! 13.55 The Inspector Lynley
Mysteries 14.40 The Inspector Lynley Mysteries
15.30 Keeping Up Appearances 16.00 Keeping
Up Appearances 16.30 ‚Allo ‚Allo! 17.00 ‚Allo
‚Allo! 17.25 Fawlty Towers 18.00 Fawlty Towers
18.30 Dalziel and Pascoe 19.20 Dalziel and
Pascoe 20.10 Top Gear 21.00 Live at the Apollo
21.45 QI 22.15 Stewart Lee‘s Comedy Vehicle
22.45 Skavlan 23.40 The Graham Norton Show

11.10 21 Søndag 11.50 Folkebevægelsen mod
EUs landsmøde 12.20 Søren Ryge - næsten
direkte 13.00 Vores Kunst Finalen 14.00 DR
Update - nyheder og vejr 14.10 Himmelblå 15.00
Kasper & Lise 15.15 Hubert 15.30 Peter Pedal
16.00 Hercule Poirot 16.50 DR Update - nyheder
og vejr 17.00 Vores Liv 17.30 TV Avisen med
Sport 18.05 Aftenshowet 19.00 Promotoren og
hans boksere 20.00 TV Avisen 20.25 Horisont
20.50 SportNyt 21.00 Lewis 22.30 OBS 22.35
I sauna - på liv og død

11.00 Nyheter 11.15 Førkveld 12.00 Nyheter
12.05 Uteliv om høsten 12.35 Duften av nybakt
13.00 Nyheter 13.05 Norge rundt 13.30 Ut
i naturen 14.00 Nyheter 14.10 Dallas 15.00
Nyheter 15.10 Matador 16.00 Nyheter 16.10
Bondeknolen 16.40 Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Førkveld
17.40 Distriktsnyheter 18.45 Puls 19.15 Grønne
fingre med polvotter på 19.45 Billedbrev 19.55
Distriktsnyheter 20.30 Taxi 21.15 Program ikke
fastsatt 22.00 Kveldsnytt 22.15 Taggart

11.20 Sportspegeln 11.50 En komikers arbetslivserfarenhet 12.20 Svenska komedienner 12.30
Från Lark Rise till Candleford 13.30 Kattorna
15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige 15.55
Engelska Antikrundan 16.55 Sportnytt 17.00
Rapport 17.10 Regionala nyheter 17.15 Fråga
doktorn 18.00 Kulturnyheterna 18.15 Regionala
nyheter 18.30 Rapport 19.00 Barn till varje pris?
19.55 Flugor 20.00 Anno 1790 21.00 Stocktown
X Sydafrika 21.30 Skolfront 22.00 Det stora
beslutet 22.50 Starke man 23.20 Rapport

06.00 ESPN America 08.10 CIMB Asia
(4:4) 11.10 Golfing World 12.00 CIMB Asia
(4:4) 14.00 Andalucia Valderrama Masters
(2:2) 18.00 Golfing World 18.50 CIMB Asia
(4:4) 22.00 Golfing World 22.50 US Open
2002 - Official Film 23.45 ESPN America

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf
fyrir alla 2. 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldhús lambsins

18.15 Að norðan 18.30 2 gestir

Dagskrá allan sólarhringinn.

OMEGA

ÚTVARP FM
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

Bókakonfekt á CAFÉ ROSENBERG
Fyrsta upplestrarkvöld Forlagsins verður mánudaginn 31. október kl. 21.

Hallgrímur Helgason

Stefán Máni

Haukur Ingvarsson

Arndís Þórarinsdóttir

Ragna Sigurðardóttir

Elín hirst og Guðrún Ebba

Bryndís Björgvinsdóttir

Gunnar Helgason

Fyrstu hundrað gestirnir fá frían drykk

ÓKEYPIS AÐGANGUR

LONDON / KØBEN / BERLÍN FRÁ:

FÍTON / SÍA

NEW YORK FRÁ:

Í dag býður Iceland Express fjölda ﬂugsæta á frábæru tilboðsverði,
frá 11.900 kr. til London, Køben og Berlínar og frá 22.900 kr. til
New York, aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

FLUGSÆTI Í
NÓV. OG DES.

Bókunartímabil: Í dag frá kl. 12.00–23.59
Ferðatímabil: 1. nóvember – 12. desember 2011
Áfangastaðir: London, Køben, Berlín og New York.
Þú bókar á www.icelandexpress.is
*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Takmarkað
sætaframboð, valdar dagsetningar og valin ﬂug.
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Hallgrímur semur við Þjóðleikhúsið

„Ég er vandræðalega föst í
Grey‘s Anatomy, það er svo gott
að gráta. Svo er það The Killing
sem er líka fantagóður.“
Sigríður Eyrún Friðriksdóttir leikkona.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Í jólabókaflóðinu er
jafnan mest spennandi að sjá hver
selur næstmest á
eftir Arnaldi
Indriðasyni. Í
jólaplötuflóðinu er ekkert
slíkt uppi
á teningnum og
keppnin um
söluhæstu plötuna er oft ansi hörð.
Um þessar mundir virðast Mugison
og Of Monsters and Men vera
vinsælustu listamenn landsins og
ætla greinilega að enda ofarlega á
sölulistum ársins. Nanna Bryndís
Hilmarsdóttir og félagar í Of
Monsters and Men eiga vinsælustu
lög landsins en Mugison selur
fleiri plötur. Mugison hefur aldrei
farið eins hratt af stað í sölu og
verður forvitnilegt að sjá hvort
Haglél heldur vinsældum sínum
þegar nær dregur jólum. Enn eiga
eftir að koma plötur með listamönnum sem selja jafnan grimmt,
til að mynda með Hjálmum og Páli
Óskari, svo allt getur enn gerst.
Tveir fyrrverandi kvikmyndagagnrýnendur Fréttablaðsins hafa tekið
höndum saman um opnun nýs
kvikmyndavefs, Svarthöfða. Þetta
eru þeir Þórarinn Þórarinsson og
Vignir Jón Vignisson
sem báðir hafa
ódrepandi áhuga
á kvikmyndum
og ættu að hafa
nóg fram að færa
í skrifum sínum.
Vefurinn fer í loftið á
morgun. Slóðin er
Svarthofdi.is.
- hdm

Þjóðleikhúsið hefur tryggt sér réttinn að uppfærslu leikverks upp úr bókinni Konan við
1000° eftir Hallgrím Helgason. Höfundurinn og
þjóðleikhússtjóri, Tinna Gunnlaugsdóttir, skrifuðu undir samning þess efnis fyrir skemmstu.
Bókin, sem er meðal annars innblásin af sögu
barnabarns Sveins Björnssonar, kom fyrst
út í Þýskalandi í tengslum við bókamessuna
í Frankfurt en er núna fáanleg í íslenskum
bókaverslunum.
Tinna sagðist í samtali við Fréttablaðið hafa
kolfallið fyrir bókinni þegar hún las hana, hún
hafi nánast lesið hana í einum bita. Hún viðurkennir að þetta sé vissulega „stór“ bók sem fari
víða. „Og það verður spennandi að sjá hvernig
hægt verður að koma þessu upp á svið. Aðalpersónan, Herbjörg María, er náttúrlega alveg
mögnuð persónusköpun.“

Hallgrímur segir þetta vissulega vera spennandi verkefni. Þrátt fyrir að höfundurinn sé
nýkominn heim úr mikilli reisu frá Þýskalandi
er hann á leiðinni út aftur, nú til Austurríkis,
nánar tiltekið Salzburg, en leikverk upp úr bók
hans, Tíu ráð, verður frumsýnt á fimmtudaginn
í næstu viku. „Þetta verður svolítið slungið
verkefni, þetta er flókin saga sem gerist á
mörgum tímabilum og að miklu leyti í
hausnum á einni manneskju,“ segir Hallgrímur, en líklegt þykir að skáldið sjálft
skrifi leikgerðina. „Mér finnst alveg
gaman að vinna í leikhúsi, ég hef skrifað
leikrit sem ekki hafa verið sett upp og
MARGSLUNGIN BÓK Tinna Gunnlaugsdóttir las
svo leikrit sem hafa verið sett upp en
bók Hallgríms Helgasonar nánast í einum bita og
fengið misjafnar viðtökur. Maður er því
nú hefur Þjóðleikhúsið samið um réttinn á uppbara eins og brennt barn sem sækir í
færslu leikgerðar upp úr henni. Hallgrímur mun
eldinn.“
- fgg
að öllum líkindum skrifa leikgerðina sjálfur.

AGNES BJÖRT ANDRADÓTTIR: ÉG ER RÉTT AÐ BYRJA

Rokkstjörnulífernið hófst í barnakór
„Ég er rétt að byrja,“ segir söngkonan Agnes Björt Andradóttir,
sem gekk nýlega til liðs við hljómsveitina Sykur.
Sykur sendi í síðustu viku frá
sér plötuna Mesópótamía, sem er
önnur plata hljómsveitarinnar en
sú fyrsta sem Agnes Björt syngur
inn á. Sykur hefur hingað til fengið til sín gestasöngkonur – Katrína
Mogensen úr Mammút og Rakel
Mjöll Leifsdóttir úr Útidúr hafa
gripið í hljóðnema með hljómsveitinni – en hin tvítuga Agnes Björt er
fyrsta söngkonan sem gerist meðlimur í hljómsveitinni. Það er vel
við hæfi þar sem hún er skráð rokkstjarna í símaskránni. „Já, maður.
Ég er rokkstjarna,“ segir hún, innt
eftir útskýringu á því.

Að vera í kór er eitthvað það besta sem
ég hef gert. Hingað til.
AGNES BJÖRT ANDRADÓTTIR
SÖNGKONA HLJÓMSVEITARINNAR SYKUR

„Ég er búin að vera að syngja
frá því að ég man eftir mér,“ segir
Agnes. Hún á ekki langt að sækja
hæfileikana, þar sem leikkonan
Elva Ósk Ólafsdóttir er móðir hennar. „Hún er mjög sátt við að ég sé
að fá útrás. Við erum báðar mjög
andlegar og það er mikill listamaður í okkur. Eins og reyndar pabba
mínum og öllum í kringum mig. En
mamma er svakaleg. Hún tjáir sig
mjög fallega og vel.“

FYRSTA PLATAN GÓÐ TILFINNING Agnes Björt er ný söngkona hljómsveitarinnar Sykurs, sem sendi nýlega frá sér fyrstu plötuna sína.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

En stóð þá aldrei til að þú færir að
leika í staðinn fyrir að syngja?
„Nei, það er ekki fyrir mig.“
Agnes lærði að eigin sögn allt sem
hún kann í kórstarfi. „Þetta byrjaði
hjá henni Þórunni Björnsdóttur kórstjóra. Hún er frábær manneskja.
Að vera í kór er eitthvað það besta
sem ég hef gert. Hingað til. Ég var

að ferðast út um allan heim með
barnakór þegar ég var lítil.“
Þar hófst rokkstjörnulífernið …
„Já, í kórnum, sko. Í alvöru, það
er það. Þetta er ekkert nunnulíf,“
segir Agnes í léttum dúr.
Agnes hefur unnið að eigin tónlist
ásamt því að vera í hljómsveitinni
Elevators. Mesópótamía er fyrsta

platan sem hún syngur inn á, það
hlýtur að vera skemmtilegt. Eða
hvað?
„Þetta er fyrsta platan mín,
maður. Hell yeah! þetta er mjög
góð tilfinning, skal ég segja þér, og
ég veit að það er að koma meira af
þessu í framtíðinni.“
atlifannar@frettabladid.is

Rit fyrir nútíma herramanninn

Alla virka daga

Disovery Channel er fáanleg í

ALLT

FRÆÐSLA

TOPPUR

kl. 18.00

LANDSBYGGÐ

„Þetta verður eins konar handbók
um allt sem herramaður nútímans
þarf að kunna,“ segir Kristinn
Árni Hróbjartsson höfundur uppflettiritsins Litla herramennskukverið.
Kristinn hefur undanfarin
misseri haldið úti vefsvæðinu
plebbinn.is ásamt því að halda
fyrirlestra í menntaskólum um
herramennsku. Kristinn leitar
upplýsinga um herramennsku
bækur, vefsíður og kvikmyndir.
„Ég hef sjálfur verið að pæla í
þessu í langan tíma, lesið bækur,
vefsíður og horft á kvikmyndir, aðallega þær sem fjalla um
breskt hefðarfólk,“ segir Kristinn
sem telur sig geta heimfært þessa
þekkingu sína inn í nútímasamfélag. „Herramaður er orð sem
hefur fest i tímaskekkju. Herramennska er lífsstíll og gefur lífinu ákveðið gildi. Maður á venja
sig á það að koma vel fram við
annað fólk.“
Ásamt Kristni sjá Brynjar
Guðnason og Júlíus Valdimarsson um að útlit bókarinnar verði
sem glæsilegast, ef bókin fær
yfirhöfuð að koma út. „Þetta er í
fyrsta sinn sem við gefum út bók
og runnum því frekar blint í sjóinn. Svo rákumst við á skemmtilega fjármögnunarleið sem kallast
hópfjármögnun,“ segir Kristinn

HERRAMAÐUR FRAM Í FINGURGÓMA Kristinn Árni Hróbjartsson freistar þess, ásamt

þeim Brynjari Guðnasyni og Júlíusi Valdimarssyni, að gefa út Litla herramennskukverið fyrir jól.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

en félagarnir ætla að freista þess
að geta fjármagnað útgáfu bókarinnar með því að safna saman
peningum á ástralskri vefsíðu
þar sem fólk getur keypt eintök
af bókinni og styrkt útgáfu bókarinnar um ýmsar upphæðir. Ef
ekki næst að safna fyrir útgáfunni, sem er rúmlega 400 þús,
kemur bókin einfaldlega ekki út

og þeir sem hafa styrkt verkefnið
og keypt sér eintak fá endurgreitt.
„Þetta verður glæsileg bók sem
allir verða að eiga á stofuborðinu
sínu. Svona uppflettirit og kjörin jólagjöf fyrir unga sem aldna
herramenn.“ Hægt er að kaupa
bókina og styrkt útgáfu hennar á
vefsíðunni herramennska.pozible.
com.
-áp

EINVÍGIÐ
ALLIR VELKOMNIR Í DAG KL. 17 Í EYMUNDSSON SKÓLAVÖRÐUSTÍG
Þar situr Óttar M. Norðfjörð við einvígisborð Fischers og Spasskys, sem notað var í Laugardalshöllinni
árið 1972, og teflir einvígi við þá sem þora með upprunalegu taflmönnunum og -borði.

Krónprinsinn skákar kónginum!

ÚT
KEMUR
Í DAG!

ÍSLENSKA SKÁKLANDSLIÐIÐ MÆTIR
EM landsliða í skák fer fram í Porto Carres
í Grikklandi 3.-11. nóvember nk.
Meðlimir íslenska landsliðsins mæta
í Eymundsson, hita sig upp fyrir ferðina
og tefla við Óttar.

Lygarinn – Óttar M. Norðfjörð
VALDATAFL. EFTIR HRUNIÐ. HVAÐA HLUTVERKI GEGNDI EIMREIÐARHÓPURINN? HVER ÆTLAR AÐ KJAFTA FRÁ?
ANTON&BERGUR

VALDATAFL. Í HEIMSMEISTARAEINVÍGINU 1972. HVAÐ GERÐIST Á BAK
VIÐ TJÖLDIN? HVAÐ EIGA BOBBY FISCHER, BORIS SPASSKY, DAVÍÐ ODDSSON
OG GEIR H. HAARDE SAMEIGINLEGT?
MEISTARALEGA OFIN SAGA UM LEIT UNGRAR KONU AÐ SANNLEIKANUM.

„Krónprins íslenskra glæpasagna.“ Þráinn Bertelsson

sogurutgafa.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR AF FÓLKI
Bræður munu berjast
Bræðurnir Friðrik Dór og Jón
Ragnar Jónssynir eru meðal
vinsælustu poppara landsins þessi
misserin. Þeir eru jafnframt einkar
viðkunnanlegir eins og sást vel í
spurningaþætti Loga Bergmanns
fyrir skemmstu. Undir niðri ólgar þó
spenna á milli bræðranna um hvor
nýtur meiri vinsælda. Friðrik Dór
reið á vaðið í fyrra með sinni fyrstu
plötu og fékk hann fantagóðar
viðtökur. Alls hafa um 3.500 eintök
selst af plötunni Allt sem þú átt,
en á henni flytur Friðrik r&b-skotna
popptónlist. Eldri bróðirinn, Jón
Ragnar, fetaði í fótspor Friðriks í
ár með útgáfu sinnar fyrstu plötu.
Hún kallast Wait For Fate og hefur
sömuleiðis slegið í gegn. Þegar
hafa tæp 3.000 eintök selst af
plötunni en meðbyrinn er slíkur
að hjá útgáfufyrirtækinu Senu er
búist við því að
hann taki fram
úr bróður
sínum innan
tíðar …

Og fleiri bræður berjast
Bræðurnir Morthens munu einnig
berjast um hylli lesenda fyrir jólin
en þrír þeirra taka þátt í jólabókastríðinu þetta árið. Bubbi hélt
útgáfuteiti á fimmtudagskvöld en
í nýrri bók hans, Veiðisögur, segir
hann sögur úr laxveiði eins og
honum einum er lagið. Þeir Tolli
og Beggi leita hins vegar á önnur
mið því á föstudag fögnuðu þeir
útgáfu bókarinnar Hugarró. Sú bók
fjallar um búddisma og hugleiðslu,
sem hefur verið þeim bræðrum
afar hugleikin síðustu ár. - hdm, rat

Mest lesið
1

Players lokað í nótt

2

Klukkunni breytt í nótt

3

Neyðarvistunin var yfirfull
þegar unglingarnir voru
handteknir

4

Þrír vistmenn á Stuðlum
handteknir

5

Þeldökkur kaupsýslumaður
leiðir baráttuna

VÍSIR

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

