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FÓLK Miklu fleiri Íslendingar 
segjast nú dafna og miklu færri 
vera í basli en fyrir ári. Þetta 
kemur fram í könnun Capacent 
sem ætlað að varpa ljósi á líðan 
íslensku þjóðarinnar.

Niðurstöðurnar eru birtar í 
tímariti Capacent, Straumum. 
Þátttakendum í könnunninni er 
skipt í þrjá hópa. Í fyrsta hópnum 
eru þeir sem „dafna“, það er fólk 
sem metur líf sitt gott í augnablik-
inu og sér fyrir sér að það verði 
jafn gott eða betra eftir fimm ár. 
Í næsta hópi eru þeir sem eru „í 
basli“; telja stöðu sína annað hvort 
ekki góða í augnablikinu eða er 
svartsýnt á stöðuna eftir fimm ár.

Þriðji hópurinn er fólk í „þreng-

ingum“; það gefur lífi sínu í dag 
lága einkunn og sjá ekki fram á 
betri tíma eftir fimm ár.

Miðað við sams konar mælingu 
um miðjan október í fyrra hefur 
þeim sem Capacent segir „dafna“ 

og setur í fyrsta flokk fjölgað úr 
43,5 prósentum í 65,4 prósent. Það 
er hæsta gildið síðan þessar mæl-
ingar hófust á fyrra hluta síðasta 
árs. Þeim sem teljast vera í basli 
hefur að sama skapi fækkað mjög 
mikið, úr 53,2 prósentum í 32,3 
prósent. Í síðasta flokkinn setur 
Capacent nú 2,3 prósent, sem er 
nálægt því gildi sem mælst hefur 
að meðaltali.

Capacent segir að þótt þróun-
in sé jákvæð séu mælingarnar 
sveiflukenndar. „Mat Íslendinga á 
lífi sínu virðist vera nokkuð brot-
hætt og verða fyrir áhrifum af 
atburðum í umhverfinu,“ segir 
Capacent.  
 - gar

HEILBRIGÐISMÁL Átta konur og 
einn karl hafa dáið úr offitu hér á 
landi síðan árið 2002, samkvæmt 
dánar meinaskrá Landlæknis. 
Þrjár konur létust árið 2009 og 
er það mesti fjöldi sem skráð-
ur hefur verið. Ekki eru komn-
ar tölur frá Landlækni fyrir árið 
2010. 

Íslenska þjóðin er sú feitasta 
á Vesturlöndum á eftir þeirri 
bandarísku og í sjötta sæti af 
ríkjum OECD. Árið 1990 voru 
átta prósent þjóðarinnar of feit 
og var hlutfallið orðið 12 prósent 
árið 2002. Hlutfallið hefur hækk-
að mikið síðan þá og árið 2009 
mældist 21 prósent Íslendinga 
með offitu. 

Vilmundur Guðnason, prófessor 
við Háskóla Íslands og forstöðu-
læknir Hjartaverndar, segir að ef 
ekkert verði að gert megi búast 

við hrinu ótímabærra dauðsfalla 
á næstu árum og áratugum. 

„Það getur orðið sprenging í 
hjartaáföllum á næstu árum. Á 
því er ekki nokkur einasti vafi 
að ef ekki verður brugðist við 
þessu stöndum við frammi fyrir 
ótímabærum dauðsföllum í aukn-
um mæli,“ útskýrir Vilmundur. 
Hann segir dauðsföllum af völd-
um hjartaáfalls þó hafa fækkað á 
síðustu árum og það skýrist lang-
mest af minni neyslu kólesteróls 
og mettaðrar fitu, breytingar á 

reykingavenjum og lækkun blóð-
þrýstings. 

„Þetta voru um 300 dauðsföll á 
ári sem spöruðust við breytingu 
á lífstíl. En þyngdin vann þar á 
móti,“ segir hann. „Menn verða 
að átta sig á því að offitan er hinn 
þögli dauði.“

Vilmundur hefur séð mikla 
fjölgun offitusjúklinga á síðustu 
árum og þá sér í lagi fjölgun þess 
fólks sem er lífshættulega feitt. 
„Það er fólk sem getur ekki hreyft 
sig, getur ekki séð um sig sjálft og 
er sennilega um eða yfir 200 kíló. 
Maður hefur séð mikla fjölgun 
einstaklinga með það vandamál.“ 

Um 350 manns eru nú á bið-
lista eftir því að komast í offitu-
meðferð á Reykjalundi, eins og 
greint var frá í fréttum Stöðvar 
2 í síðustu viku. Um 100 manns 
geta verið í fullri meðferð í einu, 

en stofnunin fær um 250 til 270 
beiðnir á hverju ári. Dæmi eru um 
að fólk sem vill komast í meðferð 
sé í þrefaldri kjörþyngd, en sem 
stendur er um 17 mánaða bið eftir 
meðferð. - sv
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Menn verða að átta 
sig á því að offitan er 

hinn þögli dauði.
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Prjónakaffi Heimilisiðnaðarfélagsins  er haldið á 
Amokka í Kópavogi fyrsta fimmtudag hvers mánaðar 
klukkan 20. Þar er vettvangur handverksfólks til að hitt-
ast og bera saman bækur og verkefni. Í hverju prjóna-
kaffi kemur gestur og kynnir hugðarefni sitt.

Lítil fjölskylda í Hlíðunum hefur skreytt garðinn sinn jólaljósum í nóvemberrigningunni.Ekki byrjuð inni ennþá
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Fjögurra hæða einbýlishús við Bárugötu 11 er á 
skrá hjá Heimili fasteignasölu.

Heimili fasteignasala, Skipholti 29a, er með til sölu einbýlishús/atvinnuhúsnæði við Bárugötu 11.
Húsið er á fjórum hæðum; Kjallari, tvær hæðir og ris Hú ið d

Byggingar ár er skráð 1931. Lóðin er afgirt í rækt og er skráð 551,3 fermetrar. Húsið var yfir farið og endur-bætt síðast svo vitað sé 2004.
Nú er starfrækt í húsinu gistiheimili með ell-efu herbergjum búnum 20 rúmum, sturtu og bað-herbergisaðstöðu. Aðstaða er fyrir starfsfólk, geymslur og þvottaaðstaða. Bílskúr er nú innréttaður sem íbúðarhúsnæði Húsið er hæ t ð ý á ð

Reisulegt einbýlishús 

Við Bárugötu 11 er nú rekið gistiheimili. Húsið býður þó upp á fleiri möguleika.
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skjalagerðÁrangur – Fagmennska – Framsækni

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

Níu dauðsföll vegna offitu
Dánarorsök níu Íslendinga, átta kvenna og eins karls, hefur verið skráð offita á síðustu árum. Búast má við 
hrinu ótímabærra dauðsfalla á næstu árum verði ekkert að gert, segir forstöðulæknir Hjartaverndar. 

Ár Karlar Konur

2002 1 0

2003 0 1

2004 0 1

2005 0 2

2006 0 0

2007 0 0

2008 0 1

2009 0 3

Heimild: Landlæknisembættið

Dauðsföll vegna offitu

FÓLK „Maður er að reyna að 
skapa sér eitthvað meðfram 
öðrum verkefnum,“ segir Gísli 
D. Reynisson, eigandi Mýrdæl-
ings, fyrirtækis sem sérhæfir 
sig í fjölbreytilegum verkefn-
um í Vík og næsta nágrenni. 

Gísli og fyrirtæki hans verða 
starfsliði Game of Thrones 
innan handar, en tökur hefjast 
í lok þessa mánaðar. „Þeir eru 
aðallega að hugsa um gáma-
húsin. Ég get sett þau niður 
hvar sem er og er með hita á 
þeim þannig að leikararnir 
geta farið inn og ornað sér 
þegar þeir eiga stund milli 
stríða,“ segir hann. 

Gísli er eldri en tvívetra 
í þessum bransa og hóf að 
aðstoða kvikmyndatöku-
fólk fyrir tíu árum, en Vík og 
nágrenni hafa verið vinsæll 
tökustaður hjá erlendu kvik-
myndagerðarfólki. - fgg / sjá síðu 30

Mætir með gámahús á jökul:

Heldur hita á 
stórstjörnum

Alhæft um þjóðir
Söngkonan og skopmyndateiknarinn 
Lóa Hjálmtýsdóttir hefur sent frá 
sér bókina Alhæft um þjóðir á 
ensku. 
fólk 22

Tekur upp bestu lögin
Hljómsveitin Papar gefur 
út safnplötu með bestu 
lögunum á næstunni.
fólk 30

Capacent mælir mikinn viðsnúning í lífsmati Íslendinga á síðustu tólf mánuðum:

Segjast dafna betur og basla minna

STREKKINGSVINDUR   um 
landið sunnan- og vestanvert 
og rigning í fyrstu en bjart 
með köflum norðaustanlands. 
Hlýnandi veður.

VEÐUR 4
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TAKTFÖST TILÞRIF Dansinn dunaði í Laugardagshöllinni um helgina og voru þau Hrefna Dís Halldórs-
dóttir og Steinþór Össurarson sigursæl. Parið landaði Norður-Evrópumeistaratitli í latíndönsum og lenti síðan í 1. 
sæti í ungmennaflokki og 4. sæti í fullorðinsflokki á WDFS Iceland Open sem fór fram í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Metaregn í sundinu
Hin sextán ára Eygló Ósk 
Gústafsdóttir setti þrettán 
met á ÍM í sundi.
sport 24

Í leit að liðnum tíma
Þótt framsóknarmenn 
bauli Ísland er land þitt á 
fundum eru þeir ekki þar 
með orðnir að fasistum, 
segir Guðmundur Andri.
umræðan 13
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Nicotinell er samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

Nicotinell Tropical Fruit

Gildir út nóvember

NOREGUR Réttarhöldin yfir hryðju-
verkamanninum Anders Behring 
Breivik, sem hefjast í dag, verða 
opin almenningi. Fjölmiðlafólk, 

aðstandendur 
fórnarlamba 
Breiviks og þeir 
sem lifðu voða-
verkin af hafa 
boðað komu 
sína í réttarsal 
og búist er við 
miklum fjölda. 

Ákvörðun 
dómara um að 
leyfa opin rétt-

arhöld kom Breivik á óvart, sam-
kvæmt lögfræðingum hans.

Breivik ætlar að útskýra hvers 
vegna hann taldi nauðsynlegt að 
fremja voðaverkin í Osló og Útey 
síðasta sumar, en hann mun ekki 
hafa sýnt nein merki iðrunar 
eftir að hafa banað 77 manns 
hinn 22. júlí síðastliðinn. - áp

Opin réttarhöld yfir Breivik:

Fær að útskýra 
hryðjuverkin

LÖGREGLUMÁL Daniel Hoij, 25 ára 
gamall Svíi, sem leitað var á Sól-
heimajökli, fannst látinn ofan í 
sprungu laust 
fyrir hádegi á 
laugardag. Þá 
hafði staðið yfir 
leit að honum 
í tvo og hálfan 
sólarhring.

Foreldrar 
Daniels og 
bróðir sendu 
í gær frá sér 
þakkarávarp 
vegna framlags 
allra þeirra 
sem komu að leitinni að Daniel. 
„Við erum djúpt þakklát öllum 
sem komu að björgun okkar kæra 
sonar og bróður,“ segja Kajs, 
Dan og Anders Hoij. Fjölskyldan 
kveður ekkert hafa verið til spar-
að og öllu fórnað við leitarstarfið. 
„Aðgerðin var mjög fagleg og 
við hefðum ekki getað beðið um 
neitt meira,“ segir meðal annars í 
ávarpi fjölskyldunnar.   - gar

Fjölskylda Svíans sem lést:

Afar þakklát 
björgunarfólki

Ármann, hlupuð þið á vegg?

„Nei, meirihlutinn hljóp á sig.“

Ármann Kr. Ólafsson er oddviti sjálf-
stæðismanna sem fengu ekki samþykkta 
í bæjarstjórn Kópavogs tillögu um að 
veita maraþonhlaupara úr Breiðabliki 
milljón krónu styrk til að undibúa sig fyrir 
Ólympíuleika. Meirihlutinn sagði beiðnir 
eiga að koma frá íþróttamönnunum 
sjálfum eða félögum þeirra.

ANDERS BREIVIK

LÖGREGLUMÁL Tólf ára drengur 
varð fyrir því í gær að maður 
reyndi að lokka hann upp í bíl 
í Grindavík. Lögreglunni var 
strax gert viðvart um atvikið og 
að hennar sögn bauð maðurinn 
drengnum samloku ef hann sett-
ist upp í bílinn. 
Drengurinn hlaup skelkaður 
heim til sín. Hann gat gefið 
greinargóða lýsingu á bíl manns-
ins, sem er dökkblár eða svartur 
Toyota Landcruiser-jeppi. 

Lögreglan hafði í gærkvöld 
ekki fundið bílinn. Því er beint til 
foreldra að brýna fyrir börnum 
sínum að fara aldrei upp í bíl með 
ókunnugum.  - áp

Lögreglan leitar að jeppa:

Reyndi að tæla 
dreng upp í bíl

DANIEL HOIJ

ÍTALÍA Líklegt er að Mario Monti verði næsti for-
sætisráðherra Ítalíu eftir að Silvio Berlusconi 
sagði af sér á laugardag. Monti er hagfræðingur 
að mennt, rektor Bocconi-háskólans í Mílanó og 
fyrrverandi fulltrúi í framkvæmdastjórn Evrópu.

Víða var fagnað á götum Rómar á laugardag 
er Berlusconi gekk á fund forseta Ítalíu, Giorgio 
Napolitano, og baðst lausnar sem forsætisráðherra 
landsins. Stuttu síðar kallaði Napolitano Monti á 
sinn fund og er búist við því að hann feli honum 
umboð til að mynda bráðabirgðastjórn sem fari 
með völd fram að næstu þingkosningum. Monti 
nýtur þó ekki stuðnings Norðurbandalagsins, sem 
var í stjórn.

Brýnasta verkefni Monti verður að tryggja 
framgang efnahagsaðgerða sem miða að því að 
forða landinu frá greiðsluþroti, en Ítalir hafa verið 
beittir þrýstingi frá Evrópusambandinu um að ná 
tökum á efnahagsmálum landsins. 

Fyrir helgi afgreiddi ítalska þingið efnahags-
frumvarp ríkisstjórnarinnar, sem felur í sér 
niður skurð sem hljóðar upp á tæpar sextíu millj-
arða evra. 

 - sm

Forseti Ítalíu fékk Mario Monti í gærkvöldi umboð til að mynda nýja ríkisstjórn:

Erfið verkefni bíða nýrrar stjórnar

NÝR FORSÆTISRÁÐHERRA Mario Monti var boðaður á fund 
forseta Ítalíu á laugardag og honum falið umboð til að mynda 
bráðabirgðastjórn sem færi með völd til næstu þingkosninga.
 NORDICPHOTOS/AFP

FÓLK „Þetta var orðin kvöð og við 
eiginlega gáfumst bara upp,“ segir 
Margrét Böðvarsdóttir, formaður 
kirkjukórs Hvalsnessóknar sem nú 
er hættur að syngja við guðsþjón-
ustur í Sandgerði.

Kirkjukórinn í Útskálasókn 
í Garði hætti líka á sama tíma. 
Margrét segir ástæðurnar nokkr-
ar. Fyrst og fremst hafi þó ráðið 
mannekla og að meðlimir kór-
anna hafi verið orðnir langþreytt-
ir. Síðasti fasti karlsöngvarinn í 
Hvalsneskórnum hafi hætt 2004 og 
þar séu aðeins níu konur eftir, sem 
flestar séu um fimmtugt og yfir 
sjötugt. Þegar best lét hafi verið 
25 manns í kórnum, þar af fimm 
karlar. Í Útskálasókn sé svipuð 
staða þótt þar sé einn karl í kórn-
um. Ekkert hafi gengið að fá nýja 
meðlimi í kórana enda kæri sig 
fæstir um þá bindingu sem felist í 
því að syngja í messu aðra hverja 
helgi og við aðrar athafnir.

„Kórstjórinn hefur þurft að 
vera að snapa saman körlum, hann 
reddaði þeim oftast nær úr Kefla-
vík,“ segir Margrét, sem segir kór-
ana tvo hafa hjálpast að og meðal 
annars verið með sameiginlegan 
kór fyrir jarðarfarir.

Margrét játar að það hafi verið 
mikil viðbrigði þegar kórinn hætti 
í október. Sjálf hafi hún verið í 
tuttugu ár í kórnum og sumar 
miklu lengur. „Jólin verða skrítin 
en maður fer þó auðvitað í messu,“ 
segir Margrét, sem kveður jóla- 
og aðventusálmanna einmitt hafa 
verið sitt uppáhald. 

Margrét segist vonast til að eitt-
hvað rætist úr söngmálum í Hvals-
nessókn. „Vonandi vekur þetta ein-
hvern til umhugsunar. Ef fleira 
fólk hefði komið í kórinn hefðum 

við flestar haldið áfram. Vonandi 
gerist það. Það er ekki öll nótt úti 
enn,“ segir hún vongóð.

Reynir Sveinsson, formaður 
sóknarnefndar Hvalsneskirkju, 
segir málið meðal annars tengjast 
ört minnkandi tekjum sóknanna 
tveggja. Ekki aðeins sé kórinn í 
Hvalsnessókn hættur heldur hafi 
verið nauðsynlegt að segja organ-
istanum upp. Þó sé ekki fokið í öll 
skjól fyrir söngelska Sandgerðinga 
þótt bæði organistinn og kórinn 
séu á braut. „Við erum með mjög 
fjölhæfan prest sem getur tekið í 
gítar í hvaða athöfn sem er.“ Séra 
Sigurður Grétar Sigurðsson er 
sameiginlegur prestur fyrir sókn-
irnar tvær.

Tónlistarmálin í sóknunum 
tveimur eru ekki útrædd. Til 

dæmis verður málið á dagskrá 
almenns safnaðarfundar í Útskála-
kirkju í kvöld. „Hvað viljum við 
sjá? Kirkjukór, hljómsveit, ein-
söngvara, almennan söng, engan 
söng, allt þetta, ekkert af þessu?“ 
er spurt í fundarboði. 

 gar@frettabladid.is

Kirkjukórar hætta að 
syngja vegna þreytu 
Meðlimir kirkjukóranna í Sandgerði og í Garði segjast orðnir svo langþreyttir 
á starfinu að þeir séu hættir. Formaður sóknarnefndar í Sandgerði segir að 
organistanum hafi verið sagt upp en sóknarpresturinn geti þó leikið á gítar.

SUNGIÐ Í HVALSNESKIRKJU Í apríl 1998 var engin mannekla í kirkjukór Hvalsnes-
kirkju. Síðasta karlsöngvarinn hætti hins vegar 2004 og konurnar sem nú voru eftir 
orka ekki meir. MYNDIR/REYNIR SVEINSSON

HVALSNESKIRKJA Organistinn farinn og 
meðlimir kirkjukórsins eru þagnaðir.

REYKJAVÍKURBORG Umboðsmaður 
Alþingis vill að Reykjavíkurborg 
svari því hvort leikskólastjórum hafi 
verið skipað að svara ekki spurning-
um Ríkisútvarpsins um laus pláss á 
leikskólum og hver hafi þá gefið þau 
fyrirmæli og á hvaða grundvelli.

„Eitt af því sem umboðsmaður 
Alþingis gætir að í eftirliti sínu með 
starfsemi stjórnvalda er hvort lagð-
ar eru hömlur á tjáningarfrelsi opin-
berra starfsmanna eða möguleika 
forstöðumanna á að veita þeim sem 
þess óska upplýsingar um starfsemi 
sína með tilheyrandi takmörkunum 
á möguleikum almennings til upp-

lýstrar umræðu,“ segir í tilkynningu 
umboðsmanns.

„Óskaði umboðsmaður eftir upp-
lýsingum um það á hvaða lagagrund-
velli synjun Reykjavíkurborgar á 

beiðni fréttastofu Ríkisútvarpsins 
um upplýsingar um fjölda lausra 
plássa í leikskólum borgarinnar 
byggðist,“ segir umboðsmaður, sem 
vill afrit af samskiptum borgarinn-
ar við leikskólastjóra vegna fyrir-
spurnar RÚV.

Í grein í Fréttablaðinu á laugar-
dag sagði Jón Gnarr borgarstjóri 
engar hömlur hafa verið settar á 
tjáningarfrelsi leikskólastjóra. 
Þeir hefðu fengið „vinsamlega 
ábendingu“ frá fagstjóra skóla-
sviðs um að beina fyrirspurnum til 
upplýsingadeildar til að „tryggja 
samræmd svör“. - gar

Umboðsmaður Alþingis spyr hvort leikskólastjórum hafi verið bannað að svara:

Borgin skýri hömlur á tjáningarfrelsi

RÁÐHÚSIÐ Borgaryfirvöld þurfa að svara 
hver skipaði leikskólastjórum að svara 
ekki spurningum RÚV um laus leikskóla-
pláss. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu lýsir eftir Sævaldi 
Herði Harðarsyni. Sævaldur er 
31 árs. 

Síðast er vitað um ferðir 
Sævaldar í 
Reykjavík seint 
á föstudag. 
Talið er að hann 
sé klæddur í 
dökka yfirhöfn 
og bláar galla-
buxur og sé í 
svörtum skóm. 
Sævaldur er 
185 sentimetrar 
á hæð, 80 til 85 
kíló. Hann er 

með blá augu og stutt, dökkt hár. 
Þeir sem geta gefið upplýsing-

ar um ferðir hans eru beðnir um 
að hafa samband við lögregluna í 
síma 444-1000.  - þeb

Sást síðast seint á föstudag:

Lögreglan lýsir 
eftir Sævaldi 

HEILBRIGÐISMÁL  Lions-hreyfingin 
býður upp á ókeypis blóðsykurs-
mælingar víðs vegar um landið í 
dag í tilefni af alþjóðlega sykur-
sýkisvarnardeginum. 

Lions-hreyfingin segir áunna 
sykursýki 2 þann sjúkdóm sem 
sé í mestri sókn á Vesturlöndum 
og talið sé að um 100 Íslendingar 
þjáist af sjúkdómnum án þess að 
vita það. 

Blóðsykurmælingar fara fram 
víða um land í dag og er hægt 
að kynna sér málið á vef Lions-
hreyfingarinnar, lions.is.  - áp

Lions gegn sykursýki:

Bjóða ókeypis 
sykurmælingu

SÆVALDUR 
HÖRÐUR 
HARÐARSON

SPURNING DAGSINS
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

214,4918
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

116,33 116,89

185,01 185,91

158,40 159,28

21,281 21,405

20,451 20,571

17,420 17,522
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182,43 183,51

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Í fréttaskýringu um fyrirtæki í eigu 
banka sem birtist í Fréttablaðinu á 
föstudag kom fram að 37,2% hlutur 
í Eimskipum væri í eigu Horns fjár-
festingarfélags, dótturfélags nýja 
Landsbankans. Það er ekki rétt. Þrota-
bú gamla Landsbankans á þann hlut 
en eign Horns í félaginu er 3,95%. 
Einnig kom fram að Horn ætti 33,3% 
í Intrum Justia í Svíþjóð. Það er ekki 
rétt, heldur á félagið 1,9% hlut. Þá er 
eignarhlutur Horns í Oslo Bors 6,54% 
en ekki 7,8% eins og kom fram. 
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Vindhraði er í m/s. 
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Strekkingur allra vestast, 
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HLÝINDI         
verða á landinu í 
dag og á morgun 
en reikna má 
með 8 til 13 stiga 
hita á landinu nú 
síðdegis. Það verða 
suðlægar áttir 
fram eftir vikunni 
og veður milt þótt 
það dragi heldur úr 
hlýindunum eftir 
morgundaginn.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

Fannst látinn við Hlemm
Maður fannst látinn á almennings-
salerni við Hlemm á laugardags-
morgun. Málið er í rannsókn lögreglu 
en ekki liggur fyrir hvort andlát manns-
ins bar að með voveiflegum hætti.

SAMGÖNGUR Langflestum starfs-
mönnum Landspítalans, eða 87 
prósentum, finnst auðvelt að kom-
ast til og frá vinnu, að því er ný 
könnun á samgönguvenjum þeirra 
leiddi í ljós. Þeir sem telja erfitt að 
komast til og frá vinnu segja flest-
ir að það sé vegna of mikillar bíla-
umferðar, kostnaðar og óhentugra 
almenningssamgangna.

Langflestir nota einkabílinn til 
að komast til og frá vinnu. Not-
endum einkabíls hefur fækkað 
úr 80 prósentum í 73 prósent frá 
árinu 2008. Tvöfalt fleiri nota nú 

strætó en þá. Flestir nota bílinn 
vegna þess að þeim finnst þeir 
búa of langt frá spítalanum til 
þess að ganga eða hjóla og/eða 
vegna óhentugra almenningssam-
gangna. Einnig vegna þess að þeir 
telja ekki raunhæft að nota aðra 
samgöngumáta þar sem þeir þurfi 
að koma börnum í og úr leikskóla, 
skóla, íþróttum og svo framvegis 
fyrir og eftir vinnu.

Flestir, eða um 60 prósent, gætu 
hugsað sér að nota annan sam-
göngumáta en þeir gera nú og 
flestir þeirra væru til í að hjóla 

eða nota strætó. Það sem helst 
kemur í veg fyrir að menn færi sig 
yfir á hjól eða í strætó er of mikil 
fjarlægð frá vinnustað auk þess 
sem það tekur of langan tíma að 
nota þessa samgöngumáta.

Niðurstöður könnunarinnar 
og könnunar á ferðavenjum við-
skiptavina og gesta verða notaðar 
við innleiðingu nýrrar samgöngu-
stefnu spítalans eftir áramót. - ibs

Meirihluti starfsmanna Landspítalans gæti hugsað sér að hjóla eða taka strætó í vinnuna:

Langflestir nota bíl til að komast í vinnu

AKUREYRI Stjórn Akureyrarstofu 
furðar sig á ákvörðun umhverfis- 
og samgöngunefndar Alþingis um 
að senda forsendur fyrir fram-
kvæmdum Vaðlaheiðarganga til 
Ríkisendurskoðunar. 

Í nýrri bókun stjórnarinnar 
segir að málið sé komið á loka-
stig en úttekt Ríkisendurskoðunar 
muni óhjákvæmilega fresta 
afgreiðslu málsins um óákveðinn 
tíma. 

Stjórnin fagnar því að for-
sendur fyrir göngunum hafi ekki 
breyst og framkvæmdir eigi að 
geta hafist á næsta ári. Þó átelur 
hún þá umræðu að ríkið leggi 
fram fé úr ríkissjóði til fram-
kvæmdarinnar. Hið rétta sé að 
það ábyrgist fjármögnun og því 
mun ekki koma til fé úr ríkissjóði. 
 - sv

Akureyrarstofa um göngin:

Endurskoðun 
fresti málinu 

VAÐLAHEIÐI Stjórnin fagnar því að fram-
kvæmdir við göngin geti hafist á næsta 
ári. FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN

ÞÝSKALAND, AP  Þjóðverjar leita til 
Grikklands, Portúgal og Spánar 
eftir vinnuafli, en atvinnuleysi 
í Þýskalandi hefur ekki verið 
lægra í 20 ár. Nú mælist 6,6 pró-
senta atvinnuleysi í Þýskalandi og 
forsvarsmenn fyrirtækja í land-
inu eru margir orðnir örvænting-
arfullir eftir fagfólki til starfa. 

Yfirvöld hafa nú komið á sam-
skiptum við lönd sem hafa orðið 
illa úti í fjármála kreppunni. Í 
Grikklandi er atvinnuleysið tölu-
vert, en um 42 prósent íbúa undir 
24 ára aldri eru nú án vinnu.  - áp

Þjóðverjar leita að vinnuafli:

Senda boð til 
annarra landa

SLYS

Köfunarbúnaður bilaði
Kafari lenti í kröppum dansi í gær er 
munnstykki á búnaði hans bilaði við 
köfun í Silfru á Þingvöllum. Lögreglan 
á Selfossi fór ásamt sjúkraflutninga-
mönnum til að veita kafaranum 
aðhlynningu en hann var á um 18 
metra dýpi þegar búnaðurinn bilaði. 

LANDSPÍTALINN Flestum sem nota 
bílinn þykir of langt að ganga eða hjóla.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DÓMSMÁL Bragi Guðbrandsson, for-
stöðumaður Barnaverndarstofu, 
segir knýjandi að Alþingi sam-
þykki lög sem geri kleift að hafa 
eftirlit með þeim kynferðisbrota-
mönnum sem hættulegastir séu 
börnum.

„Hérlendis eru engar heimildir 
til eftirlits með kynferðisbrota-
mönnum sem hlotið hafa dóma 
og eru búnir að afplána þá,“ segir 
Bragi. Hann kveður Barnaverndar-
stofu hafa lagt til við endurskoðun 
barnaverndarlaga í fyrra að slíkt 
eftirlit yrði gert heimilt með kyn-
ferðisbrotamönnum sem metnir 
væru mjög hættulegir. Það hafi 
þó ekki fengist í gegn hjá félags-
málanefnd Alþingis. Björgvin G. 
Sigurðs son, formaður allsherjar-
nefndar Alþingis, sagðist á visir.
is á föstudag vilja Braga á fund 
nefndarinnar til að ræða þessi mál.

Bragi segir að gert yrði áhættu-
mat á þeim sem hlytu dóma fyrir 
kynferðisbrot gegn barni. „Þeim 
sem eru metnir með mikla áhættu, 
það er einstaklingum með barna-
girnd á háu stigi, þarf beinlínis að 
hafa eftirlit með eftir af plánun. 
Þetta hefur reynst mjög vel í 
Bandaríkjunum og Bretlandi sem 
dæmi,“ segir Bragi.

Að sögn Braga yrðu menn heim-
sóttir reglulega og þeim sett skil-
yrði. „Til dæmis um að þeir megi 
ekki dvelja undir sama þaki og 
börn eða vera einir með börnum. 
Ef þeir séu staðnir að slíku sé það 
ígildi brots. Þá væru heimildir til 
að vara þá við sem byggju í næsta 
nágrenni við þessa menn,“ segir 

Bragi og bætir við að veita yrði 
viðkomandi strangt aðhald. „Marg-
ir þeirra reyna að halda sig á mott-
unni en þeir ráða ekki við sig sjálf-
ir því þetta er svo sterk árátta. Það 
eru jafnvel dæmi um að þeir sjálfir 
séu eftirliti síst mótfallnir.“

Þótt slíkt eftirlit og skilyrði 
myndi skerða persónufrelsi manna 
eftir afplánun segir Bragi það vel 
réttlætanlegt. Miklir hags munir 
séu í húfi fyrir hugsanlega þolend-
ur. „Ég tel að okkur beri skylda 
til að gera allt sem í okkar valdi 
stendur til að varna því að börn 
verði fyrir barðinu á þessum 
mönnum. Þessar lagabætur myndu 
örugglega forða mörgum börnum í 
framtíðinni,“ segir hann.

Einnig nefnir Bragi að Barna-
verndarstofa þurfi að fá upp-
lýsingar um búsetu manna eftir 
afplánum og heimild til að tilkynna 
barnaverndarnefnd á þeim stað um 

búsetuna. „Menn með barnagirnd 
á háu stigi eru gangandi tíma-
sprengjur; síbrotamenn á þessu 
sviði og geta ekki stöðvað sig nema 
með verulegri hjálp,“ segir Bragi, 
sem telur að þennan hóp manna 
fylli á bilinu fimm til tíu einstak-
lingar hérlendis.

„Við getum gert svo miklu betur 
í þessum efnum og þetta nýjasta 
mál er mjög gott dæmi um það,“ 
segir Bragi og vísar í dóm yfir 
manni sem braut á ungum dreng 
í áraraðir þrátt fyrir að lögregla 
varaði móður drengsins við mann-
inum „Þessi maður er búinn að fá 
fimm dóma á einum áratug. Það 
segir okkur að fælingarmáttur 
refsingarinnar hefur lítið að segja 
í þessu tilliti,“ segir Bragi. Dómur-
inn veki margar áleitnar spurning-
ar sem þurfi að skoða. „En það er 
eins gott að hrapa ekki að ályktun-
um.“  gar@frettabladid.is

Vill eftirlitsheimildir 
vegna barnaníðinga
Forstjóri Barnaverndarstofu vill lagaheimild til eftirlits með mönnum með 
barnagirnd á háu stigi eftir að þeir ljúka afplánum. Dómur frá í síðustu viku 
undirstriki þetta. Slíkir menn séu tímasprengjur sem springi fyrr eða síðar.

FRÉTTABLAÐIÐ Í SÍÐUSTU VIKU Karlmaður var í síðustu viku dæmdur í sex og hálfs 
árs fangelsi fyrir afar gróf kynferðisbrot gegn dreng sem dvaldi stundum á heimili 
hans. Móðir drengsins hafði þó verið vöruð við manninum.

Áfrýjar fangelsisdómi
Morðingi Heidi Thisland-Jensen ætlar 
að áfrýja 15 ára fangelsisdómi sem 
hann hlaut á föstudag. Honum er gert 
að greiða syni hennar miskabætur, en 
hann er búsettur hjá föðurfjölskyldu 
sinni í Vestmannaeyjum. 

NOREGUR

LÖGREGLUFRÉTTIR
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„Ég vel blandað íbúðalán, 
  50% óverðtryggt og 
  50% verðtryggt.“

Hvað skiptir þig máli?

Ingvi Örn Þorsteinsson, 35 ára.

Nýr valkostur í íbúðalánum

Viðskiptavinum Arion banka bjóðast nú blönduð íbúðalán sem jafna sveifl ur í greiðslu byrði. 
Hægt er að velja á milli fi mm kosta þar sem óverðtryggður hluti lánsins getur verið allt að 
100%. Við bjóðum sveigjanleika.
Greiðslubyrði óverðtryggðra og verðtryggðra lána er ólík. Hún er yfi rleitt lægri á verðtryggðum 
lánum, sérstaklega á fyrri hluta lánstímans. Óverðtryggðum lánum fylgir hins vegar hærri 
greiðslu byrði en hraðari eignamyndun og greiðslubyrðin lækkar eftir því sem líður á lánstímann.

Settu saman lán sem tekur mið af fj árhagslegum markmiðum þínum og greiðslugetu.
Þú getur reiknað út hvernig íbúðalán hentar þér á arionbanki.is eða komið til okkar 
í næsta útibú.

Óverðtryggt lán

Verðtryggt lán

Blandað lán 1

Blandað lán 2

Blandað lán 3
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Læknastö›in • Kringlunni
Sími 568 7777 • heyrnarstodin.is 
Læknastö›in • Kringlunni
Sími 568 7777 • heyrnarstodin.is 

Nýjustu 
heyrnartækin
og ókeypis heyrnarmæling
Komdu í ókeypis heyrnarmælingu og kynntu þér
nýjustu heyrnartækin sem við höfum að bjóða.
Þú trúir örugglega ekki þínum eigin augum
– hvað þá eyrum!

SKÁK Vinafélagið stendur að Vina-
skákmótinu í dag í samvinnu við 
velunnara félagsins; Forlagið, 
Henson og Sögur útgáfu. Mótið 
er haldið í Vin, athvarfi Rauða 
krossins Hverfisgötu 47, en þar 
er mjög blómlegt skáklíf. Æfing-
ar eru alla mánudaga og reglu-
lega er slegið upp stórmótum. 
Skákfélag Vinjar teflir meðal 
annars fram tveimur sveitum á 
Íslandsmóti skákfélaga.

Að undanförnu hefur ríkt 
óvissa um framtíð Vinjar, sem 
er griðastaður fólks með geð-
raskanir, en allt bendir nú til 
þess að rekstur athvarfsins verði 
tryggður með samstilltu átaki.

Tefldar verða sex umferðir 
með sjö mínútna umhugsunar-
tíma. Vegleg verðlaun eru í boði.
 - shá

Vinaskákmót haldið í dag:

Ætla að máta 
óvissa framtíð

TEFLT Í VIN Þegar kemur að skák er 
ekkert sem heitir kynslóðabil. MYND/HJ

DANMÖRK Sjötti hver stjórnandi í 
Danmörku, eða 16 prósent, ræður 
ekki allt of þunga einstaklinga í 
vinnu. Þetta sýnir könnun sam-
takanna Lederne. Könnunin leiðir 
jafnframt í ljós að 33 prósent 
munu að einhverju leyti reyna 
að komast hjá því að ráða allt of 
þunga í vinnu, að því er greint er 
frá á vef Jyllands-Posten.

Þar segir jafnframt að 1 pró-
sent prósent stjórnenda hafi rekið 
starfsmann vegna ofþyngdar og 
að 7 prósent hafi beðið starfs-
mann um að grenna sig. Þátttak-
endur í könnuninni voru 1.637. - ibs

Stjórnendur í Danmörku:

Helmingurinn 
hafnar feitum

Allar rjúpur á einkalandi
Strandabyggð bendir rjúpnaskyttum á 
að þar sem veiði er bönnuð á jörðum 
sveitarfélagsins; Skeljavík, Víðidalsá 
og hluta Kálfaness í Steingrímsfirði 
og Nauteyri við Ísafjarðardjúp, þurfi 
ávallt leyfi annarra landeigenda til að 
stunda veiðar því enginn almenn-
ingur eða afréttur sé Ströndum og allt 
land í einkaeigu.

STRANDASÝSLA

BRASILÍA, AP Ríflega þrjú þús-
und lögreglumenn gerðu innrás 
í fátækrahverfi í borginni Rio de 
Janeiro í Brasilíu í gærmorgun. 

Íbúar hverfisins eru um 100 
þúsund og hafa þurft að búa við 
yfirráð glæpagengja um langt 
skeið. Það tók lögreglumenn um 
90 mínútur að ná tökum á hverf-
inu. 

Innrásin er sögð mikilvægur 
þáttur í að gera Rio de Janeiro 
að öruggari borg áður en heims-
meistaramótið í fótbolta fer fram 
í borginni 2014 og Ólympíuleikar 
tveimur árum síðar. - áp

Brasilíumenn efla öryggi:

Losa fátæka við 
glæpagengin

INNRÁS Í RÍÓ Lögreglan naut aðstoðar 
hersins við að hrekja glæpagengi á 
brott úr einu af fátækrahverfum Rio de 
Janeiro.  NORDICPHOTOS/AFP

SVÍÞJÓÐ Ekki má saka menn um að 
vera samkynhneigða innan sænska 
hersins, en í lagi er að hóta því að 
nauðga konum þeirra. 

Þetta kemur fram í niðurstöðum 
sænska hersins vegna kvartana 
eftir nýlega æfingu hjá hernum, 
þar sem hermenn voru æfðir í því 
að takast á við að vera haldið sem 
gíslum. Flugmaður sem tók þátt í 
æfingunni lagði fram kvörtun. Ann-
ars vegar vegna þess að hann var 
sagður vera hommi og hann látinn 
fara úr nærfötum. Samkvæmt rann-
sókn hersins eiga „niðurlægjandi 
staðhæfingar, eins og hommi,“ ekki 

heima í æfingum á vegum hersins, 
jafnvel þó að æfingarnar eigi að 
vera eins raunverulegar og hægt sé. 

Í hinu tilvikinu var flug-
maðurinn yfirheyrður vegna 
leynilegra upplýsinga, og þegar 
hann neitaði að láta slíkar upplýs-
ingar af hendi var honum hótað 
því að kærustu hans yrði nauðg-
að fyrir framan hann. Þetta taldi 
herinn að væri í lagi og hótunin 
framkvæmd á „faglegan hátt“. 

Tekið er fram að nemend-
ur viti að æfingar af þessu tagi 
geti verið erfiðar. Þeir séu undir 
miklu andlegu og líkamlegu álagi 
til að auka getu þeirra til að tak-
ast á við að vera gíslar.  

 - þeb

Bannað að kalla menn homma í yfirheyrsluæfingum í sænska hernum: 

Í lagi að hóta kærustu nauðgun

HERMENN Í AFGANISTAN Herþotu-
flugmaður kvartaði undan æfingum 
hersins á dögunum.

MENNTAMÁL Kostir og gallar sam-
einingar háskóla í kjölfar kreppu 
verða í brennidepli á ráðstefnu 
sem Fræðagarður, aðildarfélag 
BHM, efnir til á morgun undir 
yfirskriftinni Gildi háskólamennt-
unar – sameining háskólanna, kost-
ir og gallar.

Nokkur umræða hefur verið 
um sameiningu háskóla í kjölfar 
kreppunnar en lítið farið fyrir 
umræðu um hvað eigi að ráða ferð-
inni við ákvarðanir þar um, segir í 
tilkynningu. Ráðstefnan er á Hótel 
Grand og opin öllum.  - shá

Ráðstefna Fræðagarðs:

Sameining há-
skólanna rædd

TRÚMÁL Karl Sigurbjörnsson, 
biskup Íslands, lætur af embætti 
næsta sumar. Þetta tilkynnti hann 
í ávarpi sínu við upphaf kirkjuþings 
á laugar dag. „Nú er þjónustutími 
minn senn á enda, en skipunartími 
minn í embætti biskups Íslands 
rennur út í lok næsta árs, eftir 15 
ára þjónustu. Tel ég rétt að nýr 
biskup taki við næsta sumar. Því 
er þetta síðasta kirkjuþing sem 
ég mun sitja,“ sagði biskup í ræðu 
sinni. Hann sagðist mundu kveðja 
embættið með þakklæti í huga. 

Karl sagði liðið ár hafa verið 
sársaukafullt og átakamikið í 
kirkjunni vegna biskupsmálsins. 
„Hvernig sem á það er litið er mál 
Ólafs Skúlasonar hörmulegt. Sárar 
og erfiðar tilfinningar andspænis 
ólýsanlegum fjölskylduharmleik 
hafa snortið þjóðar sálina djúpt.“ 
Biskup sagði að farið hefði verið 
vandlega í gegnum viðbrögð kirkj-
unnar við þeim málum í skýrslu 
Rannsóknarnefndar kirkjuþings. 
Þegar hann hefði tekið við biskups-
embætti hefði hann einsett sér að 
koma á umbótum í meðferð kyn-
ferðisbrotamála.  

Í dag verður á kirkjuþingi rætt 
um álit úrbótanefndar um hvern-
ig bregðast skuli við ábendingum 
sem fram komu í skýrslunni. Fyrir 
þinginu liggur tillaga um að úrbóta-
nefndin starfi fram að kirkjuþingi 
á næsta ári svo hægt verði að full-
móta tillögur um fyrirmyndar-
vinnubrögð. 

Biskup ræddi einnig um fjár-
hagsvanda kirkjunnar og stórfelld-
an tekjumissi. Hann sagði sóknar-
gjöld hafa lækkað um fimmtung frá 
fjárlögum ársins 2008 að teknu til-

liti til úrsagna úr kirkjunni. Á sama 
tíma hafi greiðslur til stofnana inn-
anríkisráðuneytisins hækkað um 
fimm prósent. „Hér kemur í ljós að 
söfnuðir og sameiginlegir sjóðir 
þjóðkirkjunnar og önnur trúfélög 
hafa þurft að axla þyngri byrðar en 
aðrir.“ Hann sagði einnig að allir 
þyrftu að takast á við gjör breyttar 

forsendur. Kirkjan hefði þurft 
að leggja niður prestsembætti, 
draga saman starfsemi og segja 
upp starfsfólki. Þá hefði verið gerð 
endurskoðun á rekstri Skálholts 
auk þess sem rekstur Tónskóla og 
Fjölskylduþjónustu þjóðkirkjunnar 
væri til gagngerrar endurskoðunar.
 thorunn@frettabladid.is

Sársaukafullt ár að 
baki hjá kirkjunni
Karl Sigurbjörnsson biskup ætlar að láta af embætti næsta sumar. Hann sagði 
liðið ár hafa verið sársaukafullt og átakamikið vegna biskupsmálsins og mál 
Ólafs Skúlasonar væri hörmulegt. Kirkjuþing ræðir úrbætur á þinginu í dag. 

SÍÐASTA KIRKJUÞINGIÐ Karl Sigurbjörnsson, biskup Íslands, tilkynnti á kirkjuþingi að 
hann hygðist láta af embætti næsta sumar. MYND/ÞJÓÐKIRKJAN

Pétur Kr. Hafstein, forseti kirkjuþings, gagnrýndi tillögur stjórnlagaráðs í 
setningarávarpi sínu á þinginu. Hann sagði tillögugerð stjórnlagaráðs í mál-
efnum þjóðkirkjunnar skapa óviðunandi óvissu. Hlaupist væri undan þeim 
vanda að kveða á um hvort hér á landi skyldi vera þjóðkirkja eða ekki. Þá 
sagði hann það vera stjórnarskrárvarinn rétt þjóðarinnar að ákveða hvort 
þjóðkirkja skyldi vera hér eða ekki. „Framhjá þessum rétti þjóðarinnar verður 
ekki gengið með sjónhverfingum einum saman.“ 

Gagnrýndi stjórnlagaráð

Notar þú nagladekk? 
Já 34,9%
Nei 65,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Finnst þér að upplýsingagjöf til 
erlendra ferðamanna á Íslandi 
sé ábótavant? 

Segðu þína skoðun á vísir.is. 

KJÖRKASSINN





14. nóvember 2011  MÁNUDAGUR8

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar

Magnús Bjarnason, framkvæmdastjóri  
 markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs

Óli Grétar Blöndal Sveinsson,  
 framkvæmdastjóri þróunarsviðs 

 
Ragna Sara Jónsdóttir,  
yfirmaður samskiptasviðs

 

Árið 2010 markaði Landsvirkjun nýja stefnu sem leggur áherslu á að hámarka arðsemi 
fyrirtækisins. Á fundinum verða dregin fram áhrif nýrrar stefnu á rekstur fyrirtækisins. 

HAUSTFUNDUR LANDSVIRKJUNAR 2011

www.landsvirkjun.is Finndu okkur á Facebook

Fundarstjóri er Ragna Árnadóttir,  
skrifstofustjóri Landsvirkjunar

Skráning á: www.landsvirkjun.is/skraning

 

Markmið opinna funda Landsvirkjunar er að stuðla 

að  gagnsærri og faglegri umræðu um málefni tengd 

starfsemi fyrirtækisins.

Að klífa fjallið
Hvernig getur Landsvirkjun orðið leiðandi 
fyrirtæki á sviði endurnýjanlegra orkugjafa?

1 Hvað heitir nýútkomin skáldsaga 
Steinunnar Sigurðardóttur?

2 Hver fer með hlutverk Nínu 
Tryggvadóttur í kvikmyndinni Kill 
the Poet?

3 Hver verður kynnir við afhend-
ingu Óskarsverðlaunanna?

SVÖR

EVRÓPUMÁL Nokkurrar svartsýni 
gætir í hagspá Evrópusambands-
ins fyrir aðildarríki ESB og fyrir 
Ísland, sem var gefin út fyrir 
helgi. Evrópusambandið gefur út 
haustspá í efnahagsmálum og þar 
eru sérstakir kaflar fyrir aðildar-
ríki og umsóknarríki. 

ESB spáir minni hagvexti hér á 
landi á þessu ári og því næsta held-
ur en Seðlabankinn og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn gerðu í 
nýlegum spám sínum. Því er spáð 
að hagvöxtur þessa árs verði 2,1 
prósent en fari niður í 1,5 pró-
sent á næsta ári. Seðlabankinn 
gerir í sinni spá ráð fyrir 3,1 pró-
sents hagvexti á þessu ári og 2,3 
prósentum á næsta ári, og AGS 
spáir 2,5 prósenta hagvexti nú og 
3,1 prósenti á næsta ári. Þá gerir 
Evrópusambandið ráð fyrir því að 
hagvöxtur aukist í 2,7 prósent árið 
2013, en Seðlabankinn spáir þá 2,3 
prósentum og AGS 2,8. 

Í hagspánni kemur fram að 
botninum hafi verið náð hér á 
landi á seinni helmingi síðasta árs. 
Lítill hagvöxtur hafi síðan orðið 
á fyrri hluta þessa árs, að mestu 
vegna aukins útflutnings og meiri 
einkaneyslu, en dregið hafi úr 
bata í efnahagslífinu síðustu mán-
uði. Fjárfestingaráform hafi bæði 
dregist og verið minni í sniðum en 
áður hafi verið talið. Þá hafi inn-
flutningur aukist og útflutningur 
dregist saman. 

Einkaneysla hefur farið vax-
andi, að því er fram kemur í hag-

spánni, en meðal ástæðna þess eru 
endurgreiðsla á gengistryggðum 
lánum og útgreiðsla séreignar-
sparnaðar. Gjaldþrotum held-
ur áfram að fjölga og versnandi 
aðstæður í helstu viðskiptalöndum 
hafa neikvæð áhrif hér á landi. Þó 
segir í skýrslunni að jákvætt sé 
hversu vel ferðamennska gangi 
hér á landi. 

Samkvæmt hagspánni hefur 
staða ríkisfjármála hins vegar 
batnað og því er spáð að skuldir 
hins opinbera fari niður fyrir 90 
prósent af landsframleiðslu eftir 
tvö ár. 

Hjá ríkjum Evrópusambands-
ins er talið að verðbólga haldist 
áfram stöðug í þremur prósent-
um og atvinnuleysi verði í kring-
um tíu prósent. 1,6 prósenta hag-
vexti er spáð innan sambandsins 
og 1,5 prósentum á evrusvæðinu. 
Á næsta ári er gert ráð fyrir því 
að hagvöxtur innan ESB verði 0,6 
prósent og 1,5 prósent árið 2013. 
Þessar horfur eru talsvert verri en 
við síðustu spá, þar sem gert var 
ráð fyrir tveggja prósenta hag-
vexti á næstu tveimur árum. 

Langmesta hagvextinum er spáð 
í Eistlandi, um átta prósentum í 
ár og 3,2 prósentum á næsta ári. 
Í Litháen er gert ráð fyrir 3,5 til 
fjögurra prósenta vöxtum næstu 
tvö ár. Verst er spáin fyrir Grikk-
land, en því er spáð að landsfram-
leiðsla dragist þar saman um sex 
prósent í ár og þrjú prósent á því 
næsta.  thorunn@frettabladid.is

Minni vexti 
spáð en áður
Hagspá Evrópusambandsins gerir ráð fyrir minni 
hagvexti hér á landi en spár AGS og Seðlabankans. 
Skuldir hins opinbera verði komnar í 90% árið 2013. 
Horfur í ESB-ríkjum eru verri en við síðustu spár. 

FRAMKVÆMDIR Í haustspá Evrópusambandsins kemur fram að fjárfestingaráform 
hér á landi hafi dregist og að fjárfestingar hafi verið minni í sniðum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LANDVERND Tugir kílómetra göngu-
leiða voru stikaðir og merktir í 
Vonarskarði og nágrenni í sumar. 
„Það var mikið verk að ganga með 
stikurnar og setja þær niður en 
frábært að vera úti við og vinna 
þetta þarfa verk,“ segir Gunnar 
Njálsson, landvörður í Nýjadal 
á Sprengisandi, sem vann verk-
ið ásamt Guðmundi Árnasyni 
landverði auk sjálfboðaliða frá 
Veraldar vinum og Ingimar Eydal 
landverði.

Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs 
ákvað að loka fyrir akstur á farar-
tækjum gegnum Vonarskarð og var 

þá ákveðið að setja upp merkt bíla-
stæði við Valafell að austanverðu 
og Kolufell að sunnanverðu og 
stika gönguleiðir inn í Vonarskarð. 

Gunnar getur þess að sam-
kvæmt stjórnunar- og verndar-
áætlun Vatnajökulsþjóðgarðs sé 
gert ráð fyrir nýjum gistiskála 
við Svarthöfða og Kolufell sunnan 
Vonarskarðs og við Valafell norð-
an Vonarskarðs. Eiga skálarnir að 
vera aðgengilegir bílaumferð og 
göngufólki.

Að sögn Gunnars vonast land-
verðirnir til þess að ný hefð og nýr 
ferðamáti skapist á þessum slóðum 
við breyttar aðstæður. 

Þeir benda á að ekki megi aka 
í gegnum Vonarskarð að vetri til 
nema jörð sé örugglega frosin. - ibs

Landverðir og sjálfboðaliðar í erfiðri útivinnu við Vonarskarð:

Stikuðu tugi kílómetra gönguleiða

Í VONARSKARÐI Guðmundur Árnason 
landvörður við göngustiku efst í Tvílita-
skarði sunnan við Skrauta.

LÖGREGLUMÁL Lögreglumaður 
hjá lögreglunni á höfuðborgar-
svæðinu er til rannsóknar hjá 
Ríkissaksóknara vegna gruns um 
fjárdrátt. Fréttastofa Stöðvar 2 
greindi frá þessu um helgina. 

Rannsókn Ríkissaksóknara 
mun á frumstigi en maðurinn, 
sem hefur um árabil starfað 
innan lögreglunnar, hefur verið 
í leyfi frá störfum síðustu tvær 
vikur. Ekki liggur fyrir um 
hversu háar fjárhæðir ræðir né 
hve lengi hin meintu brot eiga að 
hafa staðið yfir. 

Fjárdráttur til rannsóknar:

Lögreglumaður 
undir grun

1. Jójó. 2. Nína Dögg Filippusdóttir.
3. Billy Chrystal.

VEISTU SVARIÐ?
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Takið vel á móti
   fermingarbörnunum

Þau safna fyrir 
Hjálparstarf 

kirkjunnar
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arionbanki.is – 444 7000

Frjálsi lífeyrissjóðurinn
hlaut alþjóðleg verðlaun 
sem besti lífeyrissjóður 
á Íslandi árin 2009 og 2010.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn
Lífeyrissparnaður

býður bæði upp á skyldu- og viðbótarlífeyrissparnað

Kynntu þér kosti Frjálsa lífeyrissjóðsins á www.frjalsilif.is.

NEYTENDUR Íslenskar landbúnaðar-
vörur eru oft ódýrari hér á landi 
en aðrar landbúnaðar vörur á 
Norðurlöndunum sé verðinu breytt 
í íslenskar krónur. Hafa ber í 
huga að tölurnar eru ekki kaup-
máttarleiðréttar, en kaupmáttur 
hefur rýrnað hér á landi á síðustu 
árum á meðan hann hefur aukist á 
Norður löndunum. 

Bændasamtökin gerðu verð-
könnun á landbúnaðarvörum í 
fimm verslunum á Norðurlöndun-
um um miðjan október síðastliðinn 
með aðstoð starfsmanna bænda-
samtaka viðkomandi landa. Frá 

þessu er greint í Bændablaðinu, 
en þar segir að í ljós hafi komið að 
íslenskar afurðir eru samkeppnis-
færar við vöruverð í hinum 
Norðurlanda ríkjunum. 

Kannað var verð á léttmjólk, 
17 prósenta osti, smjöri, svína-
kótelettum, heilum kjúklingi, 
nautahakki, eggjum, kartöflum og 
tómötum. Verslanirnar sem born-
ar voru saman eru Bónus, Netto 
í Danmörku, Rema í Danmörku, 
Ica Kvantum í Svíþjóð og Remi í 
Noregi. 

Léttmjólk reyndist ódýrust á 
Íslandi en langdýrust í Noregi 

og ostur var ódýrastur í Svíþjóð. 
Íslenska smjörið var ódýrast, en 
nýsjálenskt og þýskt smjör í versl-
unum í Danmörku reyndist dýr-
ast. Ódýrustu kartöflurnar voru í 
Bónus í 1,5 kílóa pakkningum og 
íslensku tómatarnir einnig. 

Erna Bjarnadóttir, hagfræð-
ingur hjá Bændasamtökunum, 
segir verðin sýna að ekkert bendi 
til þess að vöruverð lækki hér ef 
frekari innflutningur á erlendum 
landbúnaðarvörum yrði. Bænda-
samtökin gerðu ekki sambæri-
lega verðkönnun fyrir gengishrun 
íslensku krónunnar.  - sv

Verðkönnun Bændasamtakanna sýnir að íslenskar vörur eru samkeppnishæfar við hin Norðurlandaríkin:

Íslenskar vörur oft ódýrari í krónum talið

ÍSLENSKAR VÖRUR Sé vöruverði á 
Norðurlöndum breytt í íslenskar krónur 
kemur í ljós að íslenskar vörur eru oft 
ódýrari. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

HEILBRIGÐISMÁL Hagsmunaaðilar á 
lyfjamarkaði vilja að heimilt verði 
að auglýsa lausasölulyf í sjón-
varpi og sala á lyfjum verði leyfð 
í almennum verslunum. Þetta er 
meðal þess sem kemur fram í nýrri 
greiningu Félags atvinnurekenda, 
Frumtaka og Samtaka verslunar 
og þjónustu, þar sem hinar ýmsu 
tillögur um breytingar á íslenska 
lyfjamarkaðnum eru lagðar fram.

Í skýrslunni segir að rannsóknir 
hafi sýnt að auglýsingar í sjónvarpi 
hafi hvetjandi áhrif á einstaklinga 
til að leita sér frekari upplýsinga 
um lyf eða eigið heilsufar. Á móti 
komi þó að sjónvarpsauglýsingar 
leiði ekki endilega til aukinnar sölu 
á lyfjum og geti leitt til minni notk-
unar á lyfseðilsskyldum lyfjum. 
Einnig sé hætta á að röng og óþörf 
notkun aukist með aukinni notkun 
á þeim lyfjum sem auglýst séu. 

Önnur tillaga tengd auglýsingun-
um er að heimilt verði að nota efsta 
stig lýsingarorða við markaðssetn-
ingu, ef hægt er að rökstyðja með 
sölutölum að eitthvað sé „mest 
selt“ eða vinsælast. Slíkt er óheim-
ilt í dag við auglýsingu lyfja. Mót-
tökin við því eru að framleiðendur 
gætu þá notað fullyrðingarnar út 
frá sinni skilgreiningu á markaðs-

stærð sem væri á skjön við skil-
greiningar samkeppnisaðila og 
gæti því skapað ágreining. 

Varðandi heimild sölu á lausa-
sölulyfjum í almennum verslun-
um kemur fram að þar með verði 
aðgangur að lyfjunum greiðari 
fyrir ferðamenn á landsbyggðinni 
og gæti leitt til lækkunar á verði 
vegna aukinnar samkeppni. Þó 
muni fagleg ráðgjöf til almennings 
minnka og því verði aukin hætta á 
rangri og hættulegri notkun. 

Guðbjartur Hannesson vel-
ferðarráðherra fékk tillögurnar 
afhentar á mánudag. Hann sagðist 
ánægður með frumkvæðið og farið 
yrði yfir hugmyndirnar í ráðuneyt-
inu.

Einar Magnússon, lyfjamála-
stjóri hjá velferðarráðuneytinu, 
tekur undir orð ráðherra og segir 
greininguna falla ágætlega inn í þá 
vinnu sem sé að hefjast varðandi 
endurskoðun á lyfjastefnu.

Með greiningunni vilja hags-
munaaðilarnir draga fram þætti 
sem þeir telja nauðsynlegt að 
breyta til að auka samkeppni og 
skilvirkni og bæta starfsumhverfi 
á lyfjamarkaðinum. Um 120 breyt-
ingartillögur eru lagðar fram í 
skýrslunni.  sunna@frettabladid.is

Lyf í verslanir 
og frjálsari 
auglýsingar
Hagsmunaaðilar á lyfjamarkaði vilja leyfa sölu ólyf-
seðilsskyldra lyfja í verslunum og lyfjaauglýsingar í 
sjónvarpi. Yfirgripsmikil greining á lyfjamarkaðnum 
hefur verið lögð fyrir velferðarráðherra. 

■ Auka neytendavernd með tilliti til auglýsinga og eftirlits á náttúruvörum 
og fæðubótarefnum

■ Löggjöf varðandi varúðartexta þarf að skýra
■ Dreifingaraðilar hætti að afgreiða lyf til tannlækna, dýralækna og lækna
■ Dýralæknum verði bannað að selja dýralyf
■ Svigrúm til að selja pakkningar sem verða fyrir hnjaski með afslætti
■ Þarf að skerpa á öryggi um aðföng til landsins
■ Handskömmtun lyfja verði bönnuð
■ Fjölga þarf starfsfólki með bakgrunn í heilbrigðisvísindum og raun-

greinum hjá Lyfjastofnun

Fleiri tillögur varðandi lyfjamarkaðinn

SALA Á LYFJUM Hagsmunaaðilar telja að leyfa eigi sölu á ólyfseðilsskyldum lyfjum í 
venjulegum stórmörkuðum til að auka aðgengi. MYND/ÚR SAFNI

Á SVELLINU Maia Shibutani og Alex 
Shibutani frá Bandaríkjunum sýndu 
á sérstakri sýningu á NHK-mótinu í 
listdansi á skautum sem fram fer í 
Sapporo í Japan.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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SKOÐUN

Niðurskurður og enn meiri niðurskurður. 
Þurfum við ekki að fara í naflaskoðun 

þegar kemur að niðurskurði hjá hinu 
opinbera? Huga stjórnmálamenn nægi-
lega að hinu smáa í umhverfi sínu þegar 
kemur að samdrætti í útgjöldum ríkisins? 
Það er erfitt fyrir landsmenn að horfa upp 
á stjórnmálastéttina lifa sínu ljúfa lífi á 
kostnað okkar hinna þrátt fyrir kreppuna 
þegar við almenningurinn þrengjum sultar-
ólina í innsta gat.

Stjórnmálamenn hafa frían síma, niður-
greiddan mat, afnot af bifreiðum, frí dag-
blöð, greiddan starfskostnað og svona 
mætti lengi telja. Þeir ákveða niður-
skurðinn án þess að finna hann á eigin 
skinni. Þessu þarf að breyta og hættum 
þessu dekri við stjórnmálastéttina.

Margt smátt í sparnaði gerir eitt stórt.

Ég legg til að  eftirfarandi verði lagt af:
● Ráðherrar noti eigin bíla. Þeir gætu 

fengið merki í rúðu bílsins sem leyfði 
viðkomandi að leggja bílnum hvar sem 
er.

● Þingmenn greiði sjálfir fyrir símanotkun 

sína utan skrifstofunnar. Þeir noti sím-
tækin á skrifstofum sínum sem við 
sköffum þeim.

● Lokum mötuneytinu í Alþingishúsinu 
og hættum að niðurgreiða matinn ofan 
í þingmenn. Starfsmenn þingsins hafi 
með sér nesti eða nýti matsölustaðina í 
nágrenninu og styðji þannig við einka-
reksturinn sem berst í bökkum.

● Þingmenn kaupi sjálfir dagblöð, ef þeir 
vilja fylgjast með gera þeir það á sinn 
kostnað.

● Hættum að greiða starfskostnað. Hvaða 
vitleysa er þetta með aukakostnað við að 
mæta til og stunda vinnu sína. Þeir eiga 
sjálfir að greiða slíkan kostnað.

● Þingmaður standi straum af auka búsetu-
kostnaði eins og aðrar stéttir í þjóðfélag-
inu gera. Hvaða bull er þetta að við séum 
að greiða fyrir aukaheimili þingmanns. 
Viðkomandi ákvað að bjóða sig fram 
og náði kosningu líkt og með þann sem 
sækir um og fær starf í öðru byggðarlagi 
en hann býr í. Ekki er það atvinnurekand-
inn sem greiðir fyrir aukabúsetu. Oftar 
en ekki flytur fjölskyldan búferlum.  

Hættum þessu dekri við 
stjórnmálastéttina

Snyrtivöruframboðið
Formannsframboð stendur nú yfir í 
Sjálfstæðisflokknum þar sem Hanna 
Birna Kristjánsdóttir bauð sig fram 
gegn Bjarna Benediktssyni. Líkt og 
títt er þegar um framboð ræðir þurfa 
frambjóðendur að koma málefnum 
sínum á framfæri við kjósendur 
sína. Þau kusu hins vegar 
að svara ekki spurningum 
Fréttablaðsins um málefni 
sem kjósendur gætu haft 
áhuga á að þekkja afstöðu 
þeirra til. Bjarni hefur þó 
gefið sér tíma til að svara 
spurningum Smartlands um 
hvernig hann heldur sér í 
formi og hvaða snyrtivörur 

hann notar. Kjósendur hans geta því 
verið öruggir um að hann noti rétta 
rakakremið, þótt þeir þekki ekki endi-
lega afstöðu hans til annarra mála.

Aðeins fyrir sjálfstæðismenn
Svörin sem Fréttablaðið fékk úr her-
búðum Bjarna og Hönnu Birnu, 

þegar útskýrt var að spurning-
um blaðsins yrði ekki svarað, 
voru meðal annars þau að 
þetta væru innanbúðar-
kosningar. Vonandi hafa sjálf-
stæðismenn áhuga á fleiru en 

snyrtibuddu Bjarna, 
annars gæti 

farið illa fyrir 
flokknum.

Breyttu vinnubrögðin
Hanna Birna Kristjánsdóttir var eitt 
sinn borgarstjóri og talaði sem slíkur 
fyrir breyttum vinnubrögðum og nýrri 
pólitík. „Það á að vera þannig að 
fulltrúalýðræði endurspegli vilja 
kjósenda,“ sagði hún eitt sinn í ræðu í 

borgarstjórn. Vilji kjósenda er sá 
að vita hver afstaða formanns-
frambjóðendanna er til álita-
mála. Þann vilja hefur Hanna 
Birna kosið að hundsa með 
því að neita að svara spurn-

ingum um þau málefni 
sem hún stendur fyrir. 
 kolbeinn@frettabladid.is

Fjármál

Ásgerður
Jóna
Flosadóttir
starfandi 
formaður 
Fjölskylduhjálpar 
Íslands í Reykjavík 
og á Reykjanesi

F
réttablaðið sagði á laugardaginn frá því að lögreglan 
hefði árið 2002 gert húsleit heima hjá dæmdum barna-
níðingi og fundið kynferðislegar myndir af börnum, en 
jafnframt myndir af litlum dreng í fangi mannsins.

Drengurinn var frændi sambýlismanns barnaníðings-
ins og þeir höfðu reglulega sótt hann í skólann einu sinni í viku að 
beiðni móður drengsins. Þegar húsleitin var gerð hafði maðurinn 
þegar fengið fangelsisdóm fyrir að beita tvo drengi kynferðislegu 
ofbeldi og undirgengizt sektargreiðslu fyrir að hafa myndir af 

kynferðisofbeldi gegn börnum í 
fórum sínum.

Viðbrögð lögreglunnar á 
þessum tíma voru að vara 
móður drengsins eindregið við 
og hvetja hana til að „láta hann 
aldrei í hendurnar á þessum 
mönnum eftirlitslausan“ að því 
er fram kom í frásögn lögreglu-

manns, sem tók þátt í húsleitinni, fyrir dómi. Á þær viðvaranir 
hlustaði móðirin ekki, því að drengurinn hélt áfram að koma 
reglulega á heimili mannanna. Í Fréttablaðinu um helgina kom 
fram að lögreglan hefði ekki gert barnaverndaryfirvöldum við-
vart og eftirfylgni yfirvalda eða eftirlit með því að drengurinn 
umgengist mennina hefði ekkert verið.

Barnaníðingurinn hlaut enn einn dóminn fyrir myndirnar sem 
fundust í húsleitinni. Fáeinum árum síðar hóf hann síðan gróft og 
ítrekað kynferðislegt ofbeldi gegn drengnum sem lögreglumenn 
höfðu fundið mynd af. Ofbeldið stóð líklega í fjögur ár. Fyrir það 
var maðurinn í síðustu viku dæmdur í sex og hálfs árs fangelsi.

Héraðsdómur Reykjaness komst að þeirri niðurstöðu að ungum 
drengjum stafaði mikil hætta af manninum, hann ætti sér engar 
málsbætur og ítrekaðar refsingar hefðu reynzt árangurslausar. 

Sú spurning er afar áleitin hvort ekki hefði verið hægt að grípa 
inn í og bjarga drengnum, sem rændur var fjórum árum af æsk-
unni og mun líklega aldrei ná sér, frá barnaníðingnum. Þegar 
lögreglan finnur myndina af drengnum hefur maðurinn þegar 
hlotið dóm fyrir kynferðisofbeldi gegn börnum og sannað er að 
hann sækir í myndir af slíku ofbeldi. Af hverju var ekki meira 
gert til að tryggja að barnaníðingurinn hefði ekki eftirlitslausan 
aðgang að drengnum?

Björgvin Björgvinsson, yfirmaður kynferðisbrotadeildar Lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu, sagði í Fréttablaðinu á laugar-
daginn að þetta mál kynni að gefa tilefni til að fara yfir verklag 
í málum sem þessum. Í blaðinu í dag segir Bragi Guðbrandsson, 
forstjóri Barnaverndarstofu, að brýnt sé að Alþingi setji lög sem 
geri kleift að hafa eftirlit með hættulegustu barnaníðingunum, 
sem fengið hafi ítrekaða dóma. Málið sem dómur féll í fyrir 
helgi ætti að verða alþingismönnum hvatning til að skoða þann 
möguleika rækilega.

Hefði mátt koma í veg fyrir áralangt 
kynferðisofbeldi gegn litlum dreng?

Níðingar undir 
eftirliti
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Framsóknarmenn hafa brugð-
ist ókvæða við vangaveltum 

Eiríks Bergmann um flokkinn 
og stefnu hans að undanförnu. 
Eiríkur sagði í grein í Frétta-
tímanum að flokkurinn væri far-
inn að daðra við þjóðernisstefnu, 
að breytingar á merki flokksins 
vísuðu í klassísk fasísk minni 
og að fánahylling glímumanna 
á síðasta landsfundi hefði verið 
til marks um áherslu á „þjóðleg 
gildi“.

Eiríkur er glöggur en ég 
held samt að við eigum að 
fara varlega með orð eins og 
„fasisma“ – slík orð verða að 
merkja eitthvað svo að við getum 
brugðist við þeirri stefnu þegar 
hún skýtur upp kollinum. Þótt 
Framsóknarmenn bauli Ísland 
er land þitt á fundum og mæni á 
glímumenn hnykla vöðvana með 
íslenska fánann eru þeir ekki 
þar með orðnir að fasistum. 

Þeir eru bara skringilegir.

Á berangri
Við ættum líka að reyna að halda 
í heiðri þá grundvallarreglu í 
samskiptum okkar að virða rétt 
fólks til að skilgreina sig sjálft. 
Framsóknarmenn eru að reyna 
það. Þeir eru að leita að sjálfum 
sér, tilverurétti sínum sem 

flokks, hugmyndum, stefnu, rétt-
lætingu. Það er jákvætt að þeir 
skuli fyrtast við að vera spyrtir 
saman við öfgaflokka á Norður-
löndum og raunverulega fasista. 
Það segir okkur að slíkar hug-
myndir eru enn taldar óásættan-
legar í hinu opinbera stjórnmála-
kerfi okkar.

Framsóknarmenn eru villtir á 
pólitískum og hugmyndalegum 
berangri og hafa verið allar 
götur síðan flokkurinn þróaðist 
frá því að vera pólitískur armur 
Sambandsins og varð vettvangur 
óprúttinna fjármálaskúma sem 
notuðu þennan aðgang að valda-
kerfinu til að skara eld að eigin 
köku. En um leið og afskriftir 
fóru fram á skuldum þessara 
manna fóru fram stórfelldar 
afskriftir á fylgi Framsóknar-
flokksins. Í rauninni má merki-
legt heita að hann skyldi ekki 
gufa upp.

Jón Sigurðsson, einn af hugs-
uðum flokksins og maður sem 
naut virðingar út fyrir raðir 
flokksins, reyndi í sinni stuttu 
formennskutíð að finna honum 
merkingu og stað í tilverunni 
með því að innleiða hugtakið 
„þjóðhyggja“ í íslenska hug-
mynda- og stjórnmálaumræðu. 
Um leið sá hann fyrir sér að 
flokkurinn hefði frjálslyndi, 
umburðarlyndi, hófsemi, 
sveigjan leika og slíkar dyggðir 
að leiðarljósi, aðhylltist alþjóða-
samstarf á sem flestum sviðum, 
vildi ganga í ESB og væri 
almennt gefinn fyrir praktískar 
lausnir fremur en æsing og orða-
gjálfur. Flokkur í anda Frjáls-

lyndra demókrata í Þýskalandi 
– í lykilstöðu á miðjunni. Væri 
sem sagt flokkur sæmilega 
menntaðrar miðstéttar, sem 
hefði þjóðleg gildi í hávegum, 
í orði kveðnu að minnsta kosti; 
óskakjósandinn væri deildar-
stjóri einhvers staðar sem hefði 
átt hagmælta ömmu, héldi upp 
á Jónas Hallgrímsson og hefði 
tárast yfir bókum Jóns Kalmans, 
ætti sér rætur í dreifbýli en 
byggi í einbýlishúsi í þéttbýlinu 
og keyrði um á jeppa; vildi halda 
í heiðri arf þjóðarinnar en líka 
stuðla að góðum lífskjörum. Jón 
hafði ekki erindi sem erfiði.

Þjóðleg áflog
Það er því kannski ekki alls 
kostar rétt hjá Eiríki Bergmann 
að hin þjóðlega áhersla hafi 
komið með Sigmundi Davíð inn 
í flokkinn – Jón Sigurðsson var 
farinn að þreifa sig áfram með 
þetta, enda líta framsóknarmenn 
eflaust svo á að flokkurinn eigi 
sér rætur í þjóðlegum alþýðu-
hreyfingum – Samvinnuhreyf-
ingunni og Ungmennafélags-
hreyfingunni. 

En þessi fánahylling með 
glímumönnunum á landsfundi 
flokksins … hefði maður ekki 
vitað betur hefði maður haldið 
að hér væri um að ræða gamalt 
skens með Stuðmönnum. Svo 
virðist ekki hafa verið. Þegar 
svona sýning er sett upp án 
íróníu, að því er best verður 
séð, þá eru menn að taka sér 
stöðu í afkáraskapnum miðjum. 
Þetta eru allt tákn. Glíman er 
tákn ítrustu þjóðlegra gilda hins 

íslenska bændasamfélags; hug-
myndin var sú að hún væri alveg 
sérstaklega séríslensk, eins og 
rímnahættirnir og fjármörkin 
(reyndar er hugtakanotkunin í 
þessu þrennu merkilega lík) en 
hún var auðvitað meira og minna 
búin til snemma á 20. öldinni úr 
einhverjum fornum áflogum. Í 
sjálfu sér er allt í lagi að vísa til 
þjóðlegra verðmæta. Það er allt 
í lagi að heiðra gamla hluti úr 
eigin menningu, rétt eins og ætt-
jarðarást er í sjálfu sér jákvæð 
kennd. Fólk sem ber virðingu 
fyrir eigin menningu  er líklegra 
til að bera virðingu fyrir menn-
ingu annars fólks og skilja hvers 
vegna það vill heiðra sinn arf. 
En glíman íslenska er gömul 
áflogahefð og með því að vísa 
til hennar er verið að segja: Við 
stöndum fyrir þjóðleg áflog. Við 
ætlum að standa í ryskingum. 
Glíman er ekki bara lang dregið 
hnoð tveggja manna heldur 
kannski það úr Ungmennafélaga-
menningunni í byrjun 20. aldar 
sem tengist helst þjóðernis-
belgingi eins og þeir muna sem 
lesið hafa bók Stefáns Jóns sonar 
um Jóhannes á Borg. Hnyklaðir 
vöðvar, glímubúningur og fána-
hylling: allt vekur þetta ógeð-
felld hugrenningatengsl við 
hermennskudýrkun og búninga-
derring – en þó umfram allt lið-
inn tíma.

Ég veit að ég slæ úr og í. En 
Framsóknarflokkurinn er samt 
ekki fasistaflokkur. Því fer 
fjarri. En hann á enn eftir að 
sýna okkur fram á að hann sé 
ekki draugagangur.

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Fjárhags-
umsvif 
Bændasam-
taka Íslands

Samkvæmt ríkisreikningi 
ársins 2010 runnu 16,5 

milljarðar króna af skatt-
tekjum til landbúnaðartengdra 
málefna. Greiðslur til Bænda-
samtaka Íslands námu um hálf-
um milljarði króna auk þess 
sem Bændasamtökin sáu (og 
sjá) um útgreiðslu fjár úr ríkis-
sjóði eða um að safna nauðsyn-
legum upplýsingum vegna 
slíkra útgreiðslna. 

Í skýrslu frá mars 2011 
bendir Ríkisendurskoðun á að 
stjórnvöld og Alþingi hafi falið 
Bændasamtökum Íslands að 
fara með opinbert vald. Ríkis-
endurskoðun telur að Bænda-
samtök Íslands séu bundin 
af ákvæðum stjórnsýslulaga 
og upplýsingalaga við fram-
kvæmd verkefna. Lágmarks-
upplýsingar um umsvif og 
framkvæmd eru fólgnar í 
ársreikningi og ársskýrslu 
samtakanna. Ætla verður að 
Bændasamtökin séu skuld-
bundin til að birta hvoru-
tveggja opinberlega.

Undirritaður hefur farið 
fram á það í tvígang að fá 
aðgang að ársreikningum 
Bændasamtaka Íslands. Þeim 
beiðnum mínum hefur ekki 
verið sinnt þrátt fyrir skýra 
skyldu samtakanna samkvæmt 
áliti Ríkisendurskoðunar.

Að óreyndu máli verður ekki 
fullyrt að neitt gruggugt sé að 
finna í ársreikningum Bænda-
samtaka Íslands. En meðan 
samtökin skirrast við að veita 
aðgang að þessum upplýsing-
um vakna óþægilegar grun-
semdir.

Landbúnaður

Þórólfur 
Matthíasson
hagfræðiprófessor

Í leit að liðnum tíma AF NETINU

Til varnar fáráðum ferða-
mönnum
Er markaðssetningin nægilega 
ábyrg? Við dásömum hina hrika-
legu náttúru til þess að laða og 
lokka – fegrum aðstæðurnar – og 
ruglum þar með saman kynningu 
og markaðssetningu.

Nú ætla ég ekki að áfellast einn 
eða neinn, heldur aðeins að biðja 
alla hlutaðeigandi að líta í eigin 
barm. Ef ferðaþjónustuaðilar gætu 
komið sér saman um aðgerðir til 
að hindra þessi ömurlegu ferða-
mannaslys, þá væri mikið unnið. 
Það þarf ekki mikinn kostnað eða 
fyrirhöfn – þarf ekki einu sinni 
lagasetningu, heldur bara svolítið 
hugvit og umhyggju. Að innleiða 
ábyrga menningu í markaðsstarf 
ferðaþjónustunnar er fyrst og 
fremst spurning um hugarfar.
Ólína Þorvarðardóttir
blogg.smugan.is/olina

Papademos og Monti
Lucas Papademos var aðstoðar-
bankastjóri Seðlabanka Evrópu 
og Mario Monti var forstjóri hjá 
Evrópusambandinu. Þeir eru 
vafalaust hæfir hagfræðingar. 
Samt í hópi þeirra, sem telja, 
að skuldir beri að greiða upp í 
topp. Fallið hefur á þau fræði 
síðustu mánuði, þegar skoðuð er 
ábyrgðarlaus hegðun lánveitenda. 
Tími er kominn til að skrúfa fyrir 
ábyrgðarlausan blöðrublástur 
pilsfalda-banka, sem treysta á 
ríkisábyrgð. Papademos og Monti 
eru ekki menn til þess.
Jónas Kristjánsson 
jonas.is
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Menn hafa loks áttað sig á 
hversu mikilvæg banka-

leynd er. Má með vissu telja að 
leyndin hafi hin síðari misseri 
verið lífsankeri þjóðar vorrar. 
Fyrir því verða engin nöfn né 
númer notuð í stuttri frásögn 
af umsvifum fyrirtækis, sem 
búið hefur við „bezta fiskveiði-
stjórnunar kerfi í heimi“ síðustu 
þrjátíu ár.

Eins og hinir 110 útrásarmenn 
vildi fyrirtækið græða sem mest 
og gera banka sínum um leið 
greiða, enda búið að einkavæða 
hann samkvæmt hugmyndum 
Hólmsteins. Var þess vegna 
stofnað aukafélag, án ábyrgðar 
og eigna, sem keypti hlutabréf 
í bankanum á margföldu verði 
til að tryggja afkomu hans enn 
betur og ábatasöm viðskipti til 
framtíðar. 

Í því skyni var tekið lán hjá 
bankanum upp á kr. 1.500 millj-
ónir. Við afgreiðslu lánsins upp-
lýsti útibústjóri staðarins for-
vígismenn um að hann hefði 
ekki umboð til að afgreiða slíkt 
lán án veða eða ábyrgðar. Sýndi 
þeim enda fram á, að þetta væri 

gulltryggt og þyrftu þeir aldrei 
að hafa áhyggjur, þótt fyrirtækið 
gengi í sjálfsskuldarábyrgð fyrir 
aukafélag sitt. Kvað bankana 
lána starfsfólki sínu milljarða 
króna í sama skyni, án þess að 
nokkru sinni yrði að þeim gengið. 

Þetta létu aðaleigendur sér skilj-
ast og gengu í sjálfsskuldar ábyrgð 
fyrir aukafélag sitt. (Innan sviga 
má geta þess, að slíka glópsku 
hefðu þeir hjá „Mónu“ á Horna-
firði aldrei látið henda sig.)

En bankinn kom heldur en ekki 
aftan að þeim fjárfestum, þegar 
þar að kom, og gekk að sjálfs-
skuldarábyrgðinni. Þessa ósvífni 
kærðu fiskifurstarnir strax fyrir 
dómstólum, sem vonlegt var. En 
dómarar vísuðu málinu frá vegna 
formgalla. Þá sá bankinn sitt 
óvænna og afskrifaði skuldina, 
enda fordæmin mörg hjá fyrir-
tækjum, sem búa við „bezta fisk-
veiðistjórnarkerfi í heimi“. Svo 
mörg reyndar að þau yrðu ekki 
með góðu móti dulin, enda þótt 
endurskoðendur væru ekki allir 
að fetta fingur út í hagræðingu 
hjá sjávarútvegsfyrirtækjum, né 
öðrum, nema líf lægi við.

Af þessum iðraþrautum mega 
menn sjá að vanda þurfti valið á 
forstjóra nýrrar Bankasýslu og 
skyggnast rækilega um bekki 
hjá Framsókn, sér í lagi ef við-
komandi hefur á sínum tíma 
aðstoðað bankamálaráðherra við 
afreksverk eins og að koma í lóg 
VÍS-bréfum Landsbanka Íslands 
„til rimelige priser“. Banki mis-
munar engum. Hjá honum er allt 
tært, glært og gegnsætt uppi á 
borðum eins og hjá Skjaldborgu 
vorri, hinum líknsömu og loforða-
gjörnu landsfeðrum.

Í ruslatunnu, sem staðsett er 
innan við 15 – fimmtán – metra 
frá akbraut, fannst bréf frá 
banka til nafngreinds manns, 
þar sem bankinn tilkynnti honum 
að endurgreiðsla vaxta til hans 
hefði verið framkvæmd með því 

að greiða kr. 94 – níutíuogfjórar 
– inn á reikning hans fyrir árin 
2008 til 2011. Auk þess sem bank-
inn hefir mátt snara út burðar-
gjaldi fyrir sendibréfið.

Mikil lifandis ósköp þótti 
manninum vænt um að sjá í verki 
ríkjandi jöfnuð fyrir atbeina 
Skjaldborgar. Það vantar ekki 
nema 25 – tuttuguogfimm – krón-
ur upp á svo upphæðin nægi fyrir 
einum potti af undanrennu í Hag-
kaupum.

Nýlega var fjallað um í fréttum 
sjónvarpsstöðvar að Íslend-

ingar væru orðnir næstfeitasta 
þjóð, ýmist í heimi, á Vestur-
löndum eða meðal OECD-ríkja, 
næst á eftir Bandaríkja mönnum. 
Nokkuð var fjallað um málið í 
dægurmálaþáttum á útvarps-
stöðvum og ljóst var á máli fjöl-
miðlafólks að það hafði töluverða 
áhyggjur af heilsu og velferð sam-
landa sinna. 

Ef mikill vandi felst í því að 
vera næst efst á þessum lista eins 
og greina mátti á frétta flutningi, 
þá er lausnin einföld. Við lesum 
rétt úr umræddri skýrslu og 
sjáum að Íslendingar eru alls ekki 
næst feitust í heimi. Við erum í 
sjötta sæti á lista allmargra 
þjóða, á eftir Bandaríkja mönnum, 
Mexíkómönnum, Nýsjálendingum, 
Bretum og Austurríkis mönnum. 
Við gætum mögulega verið enn 
neðar ef mælingar fást frá fleiri 

löndum. Fréttin um að við værum 
önnur feitasta þjóðin var einfald-
lega röng. Ef umhyggja frétta-
manna fyrir sannleikanum er ein-
læg má búast við að frétta stofur 
fjalli jafnmikið um þessa leið-
réttu frétt eins og þær fjölluðu um 
röngu fréttina. 

Vigtaðu rétt strákur
Áhugavert er að vita hvernig slík 
villa kemst í fréttatíma. Líklega 
er um að ræða sambland af fjór-
um þáttum. Ruglingur í meðferð 
hugtaka, skort á gagnrýnum lestri 
upplýsinga, of hröð vinnubrögð á 
fréttastofum og of frjálsleg fram-
setning niðurstaðna í skýrslu. 

Hugtök sem notuð eru til að 
lýsa holdafari fólks eru ruglings-
leg og stundum torskilin. Líkams-
þyngdarstuðull (BMI) byggir á 
þyngd að teknu tilliti til hæðar 
svo: (BMI = kg /m2) Sömu mörk 
eru notuð fyrir karla og konur. 
Þegar BMI stuðull er hærri en 
30 er talað um offitu (e. obesity). 
BMI gildi á milli 25 og 30 flokkast 
sem ofþyngd (sem er ekki offita). 
Deilt er um hvar þessi mörk eigi 
að liggja og hvað þau í raun þýða. 
Meiri sátt er um mörkin fyrir 
offitu en um mörkin fyrir ofþyngd. 

Karlmaður (eða kona) sem 190 
cm og 91 kg er með BMI-gildið 
25,2 og flokkast því í ofþyngd sem 
og einstaklingur sem er 160 cm og 
64 kg. Fáir eru með mynd af slík-
um einstaklingum í huga þegar 
rætt er um offitu þjóða. Ekki er 
útilokað að aukið hlutfall Íslend-
inga sem flokkast í ofþyngd geti 
m.a. verið til komið vegna auk-
innar vöðvasöfnunar enda hefur 
hluti landsmanna æft stíft. BMI-
stuðullinn gerir ekki greinarmun 
á vöðvamassa og fitumassa. 

Í umræddri skýrslu birtist einn-
ig samanlagt hlutfall fullorðinna 
Íslendinga sem annað hvort er í 
ofþyngd eða offitu. Þar er blandað 
saman tveimur aðgreindum hópum 
og því miður er það oft gert m.a. í 
skýrslum og ritum sérfræðinga 
um þetta efni. Annar hópurinn 
er að öllum líkindum of feitur, en 

hinn er það síður. Að mínu mati er 
gagnsemi flokksins „ofþyngd“ svo 
takmörkuð að skoða þarf alvar-
lega hvort hætta eigi að birta upp-
lýsingar um ofþyngd í opinberum 
skýrslum og fréttum. Með nokk-
urri lagni hefði fréttamaður hins 
vegar getað séð að samsetta mæl-
ingin er ekki eingöngu að mæla 
offitu, enda var myndin fyrir 
offitu á næstu blaðsíðu. 

Því stundum verður mönnum á
Líklegt má telja að hefðu frétta-
menn gefið sér betri tíma í vinnslu 
fréttarinnar og kynnt sér helstu 
hugtök hefði þessi ranga frétt ekki 
farið í loftið. Hins vegar er rétt að 

benda á að skýrslan sjálf var ekki 
nægjanlega vel unnin. Í skýrslunni 
er nokkrum þjóðum raðað á lista 
eftir því hversu stór hluti íbúa er 
samtals annars vegar í ofþyngd og 
hins vegar í offitu. Á þennan lista 
vantar nokkrar af þeim þjóðum 
sem líklegar eru til að ná hátt ef 
gögn væru aðgengileg. Við erum 
sem sagt næsthæst á meingöll-
uðum samanburði sem byggir á 
meingallaðri mælingu. Skýrslu-
höfundar hefðu átt að gera betur 
grein fyrir hvað felst í þessum 
mælingum og samanburði. Það er 
eðlileg krafa að fréttamenn spyrji 
gagnrýninna spurninga um hvað 
sé mælt og hvernig. 

Með þessum skrifum er ég ekki 
að gera lítið úr skaðlegum áhrif-
um aukinnar offitu á heilsu fólks 
heldur að benda á mikilvægi þess 
að byggja á bestu fáanlegu mæl-
ingum. Umræða um þyngd má 
ekki skyggja á umræðu um mikil-
vægi hollrar fæðu, nægrar hreyf-
ingar og vera með gott þol. Þannig 
þurfa allir að hreyfa sig nægjan-
lega mikið, borða hollan mat, og 
sofa vel, óháð því hvort þau eru í 
kjörþyngd eða ekki. Hluta af nei-
kvæðum afleiðingum offitu má 
rekja til vanlíðanar í kjölfar nei-
kvæðra ummæla sem höfð eru 
um útlit einstaklinga og hópa. 
Því skal ávallt gæta virðingar og 
umburðar lyndis þegar rætt er um 
líkamlegt útlit fólks og þjóða. 

Samtök iðnaðarins bjóða félagsmönnum sínum, starfsfólki þeirra 
og samstarfsaðilum til Uppskeruhátíðar á Ári nýsköpunar.

Staður :  Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu
Stund:  Miðvikudagur 16. nóvember, kl. 17.00 – 19.30

Dagskrá :
 Orri Hauksson, framkvæmdastjóri SI  
  
  

 
Sigurjón Sighvatsson, kvikmyndaframleiðandi

  
Sköpun, nýsköpun, innblástur og eftirfylgni

Léttar veitingar  

Allir velkomnir

Uppskeruhátíð 

Ár nýsköpunar - við erum rétt að byrja ...   

Eins og hinir 110 útrásarmenn vildi fyrir-
tækið græða sem mest og gera banka 
sínum um leið greiða, enda búið að 

einkavæða hans samkvæmt hugmyndum Hólmsteins. 

Við erum sem sagt næst hæst á meingöll-
uðum samanburði sem byggir á meingall-
aðri mælingu. 

Eru Íslendingar feitastir? Bankaleynd

snjótennur 

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

- sala
- varahlutir
- þjónusta 

Heilbrigðismál

Stefán Hrafn 
Jónsson
lektor við HÍ

Fjármál

Sverrir 
Hermannsson
fv. alþingismaður
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, sonur og afi,

Ólafur Andrésson
frá Laugabóli, Mosfellsdal, 
Asparteigi 3, Mosfellsbæ,

lést á Landspítalanum fimmtudaginn 3. nóvember. 
Hann verður jarðsunginn frá Guðríðarkirkju  
miðvikudaginn 16. nóvember kl. 13.00.
 
Hulda Katla Sæbergsdóttir
Vivian Ólafsdóttir  Elvar Gunnarsson
Anní Ólafsdóttir  Hilmir Berg Ragnarsson
Örn Ólafsson 
Natan Máni Ólafsson 
Valgerður Valgeirsdóttir 
 og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Karólína Kristín 
Jónsdóttir Waagfjörð 
frá Garðhúsum, áður til heimilis að 
Hvassaleiti 24,

lést á Droplaugarstöðum fimmtudaginn 10. nóvember.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Aðstandendur.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir, afi  
og langafi,

Árni A. Eiríksson
Hrafnistu, Hafnarfirði,

andaðist 5. nóvember. Útförin fer fram frá Hafnar-
fjarðarkirkju miðvikudaginn 16. nóvember kl. 13.00.

Guðbjörg Árnadóttir          Sigfús Jóhannesson
Árni Þ. Sigfússon
Sonja D. Sigfúsdóttir           Elvar H. Aðalgeirsson

Sigfús Kári og Dagný Lilja.

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

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

timamot@frettabladid.is

RITHÖFUNDURINN ASTRID LINDGREN (1907-2002) fæddist þennan dag. 

„Hafi mér tekist að gleðja eitt vansælt barn, þá er ég sátt.“

Merkiastburðir
1665 Konungslögin um einveldið í Danmörku undirrituð af 

Friðriki 3. 
1894 Sjómannafélagið Báran stofnað í Reykjavík. 
1917 Staðfest lög um sjálfræði og fjárræði manna. Samkvæmt 

þeim verða menn sjálfráða 16 ára og fjárráða 21 árs. Síðar 
lækkar fjárræðisaldur í 20 ár hinn 19. desember 1967 og í 
18 ár hinn 1. október 1979. 

1922 Breska ríkisútvarpið BBC hefur útsendingar. 
1930 Hitaveita Reykjavíkur tekin í notkun með 2.800 metra 

langri heitavatnslögn frá þvottalaugunum í Laugardal. 
Þetta var fyrsta hitaveita á Íslandi og tengdust henni 70 - 
80 hús, þar á meðal Sundhöllin og Landspítalinn. 

1956 Togarinn Fylkir siglir á tundurdufl norður af Straumnesi og 
sekkur. Öll áhöfnin bjargast um borð í togarann Hafliða. 

1963 Ríkisstjórn undir forsæti Bjarna Benediktssonar tekur við 
völdum og situr í tæplega sjö ár. 

1970 Bílgreinasambandið er stofnað á Íslandi. 
1972 Dow Jones-vísitalan fer yfir þúsund stig í fyrsta skipti. 
1985 Hólmfríður Karlsdóttir er kjörin Ungfrú heimur. 
2007 Jarðskjálfti upp á 7,7 á Richter skekur Chile. 
2009 Haldinn er um 1.500 manna þjóðfundur í Laugardalshöll í 

Reykjavík um framtíðarstefnu Íslands. 

Surtsey er syðsta eyjan í Vestmannaeyja-
klasanum. Hún er eina eyjan sem 
myndast hefur í mesta neðansjávareldgosi 
á sögulegum tíma.

Menn urðu gossins fyrst varir klukkan 
7.15 að morgni 14. nóvember 1963, þegar 
það braust upp úr yfirborði sjávar skammt 
frá fiskibátnum Ísleifi II frá Vestmanna-
eyjum. Skipverjar mældu sjávarhita í 
hálfrar mílu fjarlægð og var hitastigið 
nálægt 10°C. 

Gosið magnaðist hratt og varð hár gos-
mökkur. Morgunin eftir sást að eyja hafði 
myndast í gosmekkinum og hefur gosið 
því hafist nokkrum dögum áður en þess 
varð vart.

Surtseyjargosið stóð fram til 5. júní 
1967, eða í um það bil þrjú og hálft 
ár. Síðan þá hefur flatarmál eyjunnar 
minnkað úr 2,7 km2 í 1,4 km2 sökum rofs 
sjávar og vinda.

Heimild: wikipedia.org.

ÞETTA GERÐIST:  14. NÓVEMBER 1963

Surtseyjargossins fyrst vart

Sigtryggur Bjarni Baldvinsson opnaði um helgina sýningu 
í Listasafni ASÍ. Heiti hennar er Móðan gráa – Myndir af 
Jökulsá á Fjöllum. Sýningin samanstendur af olíumálverk-
um, vatnslitamyndum og tölvuunnum ljósmyndum af því 
görótta fljóti, Jökulsá á Fjöllum.Í olíuverkunum eru blæ-
brigði lita og forms fljótsins dregin fram og reynt að endur-
varpa einhverju af dimmri og þungri orku vatnsins. Í vatns-
litaverkunum er hrynjandi árinnar dreginn fram með skýrri 
afmörkun forma og aukinni þéttni lita. Ljósmyndaverkin 
bera sameiginlegan titil eða yfirskrift:  „Jökulsárárar.“

Sigtryggur er menntaður við Myndlistaskólann á Akur-
eyri, Myndlista- og handíðaskóla Íslands og National Super-
ieur des Arts Plastique og hann útskrifaðist úr  École des 
Arts Decoratifs in Strasbourg árið 1994. Hann hefur haldið 
margar einkasýningar og tekið þátt í samsýningum víða um 
landið. 

Safnið er opið alla daga nema mánudaga frá kl. 13 til 17 og 
aðgangur er ókeypis. Sýningin stendur til 11. desember.

Myndir af Jökulsá á Fjöllum

ÚFIÐ FLJÓT Sigtryggur Bjarni Baldvinsson hefur opnað sýningu í 
Listasafni ASÍ.

MYND/ERLING ÓLAFSSON 

Málræktarþing Íslenskrar mál nefndar 
og Mjólkursamsölunnar fór fram á 
laugardag og þar veitti Íslensk mál-
nefnd þrjár viðurkenningar fyrir störf 
í þágu íslenskrar tungu. 

Þau er hlutu verðlaun fyrir störf í 
þágu íslenskrar tungu voru Orðanefnd 
rafmagnsverkfræðingadeildar Verk-
fræðingafélags Íslands, Reykjavíkur-
borg og Ríkisútvarpið. 

Orðanefnd rafmagnsverkfræðinga-
deildar hlaut viðurkenningu fyrir ötult 
íðorðastarf undanfarin sjötíu ár, en 
nefndin hefur tekið saman vönduð orða-
söfn um efni á borð við þráðlaus fjar-
skipti, ljósleiðara- og geimfjarskipti, 
loftnet og bylgjuútbreiðslu.

Reykjavíkurborg var veitt viður-
kenning fyrir að hafa notendaviðmót á 
íslensku í öllum tölvum í grunn skólum 

borgarinnar og loks var RÚV veitt við-
urkenning fyrir að gera það að skil-
yrði að öll lög skuli sungin á íslensku í 
Söngvakeppni Sjónvarpsins.

Haraldur Bernharðsson, vara-
formaður Íslenskrar málnefndar, segir 
viðurkenningarnar verðskuldaðar og 
nefndin voni að þær virki hvetjandi á 
aðra til að sinna þessum málum. 

„Reykjavíkurborg reið á vaðið og 
er eina sveitarfélagið sem hefur not-
endaviðmót á íslensku í öllum tölvum 
í grunnskólum borgarinnar. Textar í 
Söngvakeppni Sjónvarpsins hafa smám 
saman færst yfir á ensku og það þótti 
okkur leitt. Þetta er alíslensk keppni 
fyrir íslenska áhorfendur auk þess sem 
vel gerðir textar geta örvað málnotkun 
barna. Það er von okkar að í framtíð-
inni verði íðorðasmíð áfram í blóma, 

að önnur sveitafélög fylgi fordæmi 
Reykjavíkurborgar og auðvitað vonum 
við einnig að fólk haldi áfram að syngja 
á íslensku,” segir Haraldur. 

Að sögn Haraldar gekk þingið vel 
og voru lagðar fram þrjár ályktanir 
um stöðu íslenskrar tungu árið 2011. 
Þar er meðal annars fjallað um nýleg-
ar fregnir af minnkandi bóklestri og 
dvínandi lesskilningi íslenskra barna 
og unglinga. Þá er vakin athygli á því 
að í íslenskum grunnskólum sé minni 
tíma varið til móðurmálskennslu en í 
öðrum norrænum löndum og að nem-
endur við Kennaraháskólann fái sífellt 
minni menntun í íslensku. 

„Þetta eru óheillavænlegar breyt-
ingar og vert að vekja athygli á þessum 
málefnum,“ segir Haraldur Bernharðs-
son.   - sm

ÍSLENSK MÁLNEFND OG MS:  STÖRF Í ÞÁGU ÍSLENSKRAR TUNGU VERÐLAUNUÐ

Syngjum áfram á íslensku

VIÐURKENNING VEITT Guðrún Kvaran, formaður Íslenskrar málnefndar, ásamt Páli Magnússyni, Hirti Grétarssyni, upplýsingatæknistjóra Reykja-
víkurborgar, Sigurði Briem, formanni Orðanefndar rafmagnsverkfræðingadeildar Verkfræðingafélags Íslands, og Haraldi Bernharðssyni.
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J
ólin hafa alltaf verið uppá-
haldstími ársins hjá mér, en 
foreldrar mínir eiga bæði 
afmæli á aðfangadag,“ segir 

Margrét Ýr Ingimarsdóttir, 
sem þegar er búin að koma upp 
jólaljósunum í garðinum heima 

hjá þeim Ómari Valdimarssyni og 
Sölku, þriggja ára dóttur þeirra. 
„Ég hef fengið svolítið að ráða jóla-
haldinu, það er ekki annað hægt 
þegar maður elst upp við svona 
mikil jól,“ bætir hún við og minn-
ist æskujólanna með blik í augum. 

„Það var alltaf haldið jóla-
afmæliskaffi á aðfangadags-
morgun heima og vinir og fjöl-
skylda streymdi að. Ég þurfti 
aldrei að bíða eftir jólunum, 
aðfangadagur leið hratt.“
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Prjónakaffi Heimilisiðnaðarfélagsins  er haldið á 
Amokka í Kópavogi fyrsta fimmtudag hvers mánaðar 
klukkan 20. Þar er vettvangur handverksfólks til að hitt-
ast og bera saman bækur og verkefni. Í hverju prjóna-
kaffi kemur gestur og kynnir hugðarefni sitt.

Lítil fjölskylda í Hlíðunum hefur skreytt garðinn sinn jólaljósum í nóvemberrigningunni.

Ekki byrjuð 
inni ennþá

TILBOÐSDAGAR
Gerið gæða- og verðsamanburð

Listh

12 mánaða vaxtalausar greiðslur

20% 
AFSLÁTTUR

Lök, hlífðardýnur, sængurver 
og valdar vörur.

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

10.000 kr. vörukaup 
fylgja öllum 

heilsurúmum. 
(Gildir ekki með öðrum tilboðum)

10 000 kr vörukaup10 0 kr vöruka p

ÚRVAL STILLANLEGRA 
HEILSURÚMA

 

2x90x200
Nú aðeins 399.900 með okkar bestu 

IQ-CARE heilsudýnum



Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

M eirapró f

U p p lýsin gar o g  in n ritun
í s ím a 5670300

Nýtt námskeið hefst 16 nóvember 

Lampar  eru mesta þarfaþing á þessum árstíma og 
um að gera að bæta þeim í öll horn og skúmaskot til 
að skapa notalega birtu á heimilinu. Það getur skipt 
sköpum fyrir andlega líðan í svartasta skammdeginu.

Þýski útáfurisinn Taschen gaf í 
árslok 2009 út bókina Illustration 
Now! Volume 3 þar sem Signýju 
Kolbeinsdóttur var skipað í hóp 
með áhugaverðustu teiknurum 
heims. Nú hefur Taschen gefið út 
dagatal sem inniheldur brot af því 
besta úr bókinni og í því er meðal 
annars að finna teikningar eftir 
Signýju.

„Þetta er rosalegur heiður, að 
vera valin úr hópi þeirra bestu; 
skemmtilegt áframhald á þessu 
ævintýri,“ segir Signý ánægð með 
að Taschen hafi séð ástæðu til að 
birta aftur hluta teikninganna sem 
eru teknar úr myndheimi hennar 

Tulipop, en 

hann samanstendur af litríkum 
fígúrum í ævintýralegri umgjörð.

Óhætt er að segja að Signý sé 
heldur ekki í amalegum félags-
skap í dagatalinu frá Taschen 

því þar er einnig að 

finna myndir eftir heimsfræga 
listamenn á borð við Söru Antoin-
ette Martin, Gary Baseman og 
Blanquet og Brosmind svo fáeinir 
séu nefndir til sögunnar.

Dagatalið er enn ein rósin í 
hnappagat Tulipop, sem er hönn-
unarfyrirtæki í eigu Signýj-
ar og Helgu Árnadóttur. En ný-
verið bættust YoYa Mart og hinar 
þekktu Pylones-verslanir í New 
York í hóp söluaðila þess. Þá hefur 
Tulipop landað samningi við stóra 
dreifingaraðila á Englandi. Fyrir 
eru vörur fyrirtækisins seldar í á 
fjórða tug verslana á Íslandi, í Sví-
þjóð og Bandaríkjunum.

„Eiginlega er bara allt að ger-
ast hjá okkur um þessar mundir, 
þessir samningar sem eru ákveð-
inn gæðastimpill fyrir okkur og 
munu opna ýmsar dyr, Taschen-
dagatalið, blaðaumfjallanir og svo 
ný vörulína sem er unnin upp úr 
myndheimi Tulipop. Fyrstu ein-
tök voru einmitt að koma í hús og 
fara í verslanir í byrjun desem-
ber,“ segir Signý. roald@frettabladid.is

Á topplista hjá Taschen
Teikningar eftir listakonuna Signýju Kolbeinsdóttur prýða dagatal útgáfurisans Taschen fyrir komandi ár. 
Signý er þar í hópi heimsþekktra listamanna á borð við Söru Antoinette Martin og Gary Baseman.

Ný vörulína frá Tulipop er væntanleg í verslanir í desember. 
Línan samanstendur af matarstelli sem unnin er upp úr 
litríkum ævintýraheimi Tulipop og þar bregður ýmsum kunnug-
legum persónum fyrir.

Signý Kolbeinsdóttir og Helga Árnadóttir 
standa að baki fyrirtækinu Tulipop.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.



HITACHI 
á heima í Húsasmiðjunni.

BORVÉLAR
MÁNUDAGUR  14. NÓVEMBER 2011

Kynningarblað
Borar
Iðnaðarmannavélar
Heimilisvélar
Gjafir
Nýjungar
Fylgihlutir

Húsasmiðjan býður upp á 
eitt mesta úrval lands-
ins af borvélum,“ segir Jón 

Örn Bragason, vörustjóri hjá Húsa-
smiðjunni. Stærsta vörumerki 
fyrir tækisins er Hitachi. Reynsla af 
vélum frá því merki hefur verið afar 
góð enda hefur Húsasmiðjan selt 
þær rúm 20 ár. „Saga Hitachi á Ís-
landi hófs fyrir 35 árum og eru þær 
vel þekktar meðal iðnaðarmanna,“ 

„Við erum líka með Black & 
Decker,“ segir Jón Örn og nefnir 
einnig til sögunnar vélar frá Worx. 
„Við hófum sölu á þeim fyrir fjór-
um árum. Fyrirtækið framleiddi 
áður vélar fyrir aðra, en kom með 
sína eigin línu undir nafni Worx 
fyrir nokkrum árum, Húsasmiðjan 
ákvað að bjóða uppá iðnaðar línuna 
frá Worx og nýtur hún vaxandi vin-
sælda, enda verðin góð”

Fyrir heimilin nefnir Jón Örn 
vélar frá Black og Decker og 
Power Plus. „ Flestir þekkja Black 
og Decker enda verið til á Íslandi 
í fjölda mörg ár, nánast svo lengi 
sem elstu menn muna. Í dag er 
BD bara með heimilislínu eða 
vélar fyrir einstaklinga og er úr-
valið mjög gott. Power Plus er ódýr 
lína, okkar „lægsta lága verð“ eins 
og við köllum hana og þar má fá 
borvélar allt niður í 2.995 krónur. 
Þetta eru fyrst og fremst heimilis-
vélar, fyrir minni háttar verkefni,“ 
segir hann 

En að hverju þarf að huga við 
kaup á borvélum? „Til dæmis í 
hvað á að nota hana, á að bora í 
stein, málm, tré eða gifs? En að-
almálið er hversu mikið ætlar þú 
að nota vélina? Þetta eru m.a. at-
riði sem þarf að hafa í huga,“ svar-
ar Jón Örn og bætir við að það sé 
ekkert öðruvísi að velja sér borvél 
en annað venjulegt heimilistæki 
á borð við kaffivél. „Eftir því sem 
þú ætlar að nota vélina meira því 
vandaðri þarf hún að vera.“

Til að auðvelda fólki valið á 
borvélum og öðrum tækjum eru 
starfsmenn reiðubúnir til að leið-
beina. „Við erum með afar gott 
starfsfólk í okkar verslunum,“ 
segir Jón Örn. Mikil þörf er á slíkri 
aðstoð þessa dagana enda margir 
að huga að jólagjöfum. „Þá þurf-
um við oft að hjálpa til við valið en 
annars reynum við að raða vélun-
um upp í búðunum okkar þannig 
að fólk fái ekki valkvíða. Öll merk-
in eru á sama stað svo auðvelt er 
að velja sér verkfæri við hæfi,“ 
segir hann og bendir á að verð-
bilið á borvélum sé einnig mikið. 
„Hér er hægt að fá rafmagns-

borvélar frá 2.995 krónum og allt 
upp í rafhlöðuborvélar sem kosta 
70 þúsund krónur.“

Inntur eftir úrvali fylgihluta 
segir Jón Örn afar mismunandi 
hvað fylgi með. „Það er sjald-
gæfara að margir hlutir fylgi með 
borvélum fyrir iðnaðar menn. 
Black og Decker útbjó nokkur 
skemmtileg sett fyrir jólin, eitt 
þeirra inniheldur högg borvél 
í vandaðri verkfæratösku með 
nauðsy nleg um f ylgihlutum. 
Húsasmiðjan býður líka upp á 
flott úrval af bora-, bita- og toppa-
settum sem skemmtilegt er að 
setja í pakkann með vélinni” 

Líkt og með allar aðrar vélar þá 
geta borvélar bilað. Þá er hjálpin 
nærri því Húsasmiðjan rekur sitt 
eigið verkstæði. „Það er lykil atriði 
að viðgerðaþjónustan sé skjót og 
góð,“ segir Jón Örn. Rafmagns-
verkstæðið er nýflutt í húsnæði 
í Skútuvogi 12 sem er næsta hús 
við hliðina á versluninni í Skútu-
voginum. Verkstæðið sér um allar 
viðgerðir á vörumerkjum Húsa-
smiðjunnar, hvort sem það eru 
rafmagnsverkfæri eða heimilis-
tæki. Á sama stað er til húsa lykla-
smíði Húsasmiðjunnar þar sem 
hægt er að fá smíðaða húslykla, 
kerfislykla og bíllykla.

Vélarnar vinsælar jólagjafir
Húsasmiðjan býður upp á mikið úrval borvéla í merkjum á borð við Hitachi, Black & Decker, Worx og Power Plus. 
Breiddin er mikil og geta viðskiptavinir fundið allt frá venjulegum heimilisvélum upp í vandaðri iðnaðarmannavélar.

Jón Örn Bragason vörustjóri segir úrvalið af borvélum ákaflega mikið í Húsasmiðjunni. MYND/STEFÁN

RAFHLÖÐUVÉLAR VIN
SÆLAR 
     Rafhlöðuborvélar/skrúfvélar njóta 
sívaxandi vinsælda og hefur 
þróunin í slíkum vélum verið 
ansi hröð. Áður fyrr voru vélarnar 
þungar og aflminni en í dag eru 
þær mun léttari og aflmeiri.
Hitachi DS10DFL sem er í flokki 
10,8 V batterísvéla er ein sú létt-
asta á markaðnum en dugleg 
og er gríðarlega vinsæl meðal 
iðnaðarmanna Hún vegur aðeins 
1 kg með rafhlöðunni og kemur í 
vandaðri tösku með 2 rafhlöðum, 
sem tekur aðeins 40 mín að full-
hlaða  - Led-ljós 
er innbyggt 
í vélinni til 
að auðvelda 
vinnu t.d. inni í 
skápum o.s.frv. 
Svona vél 
kostar 
19.955.

HÖGGBORVÉL
  Black og Decker-höggborvélin 
er 710 W og kemur með 13mm 
patrónu.
Þetta er aflmikl vél sem hentar 
heimilinu til flestra nota og ekki 
skemmir fyrir að núna kemur hún 
í vandaðri verkfæratösku með 
nauðsynlegum fylgihlutum, t.d. 
málningarhræru. Taskan er það 
rúm að hún tekur fleiri fylgihluti 
ef eigandi skyldi seinna vilja bæta 
einhverju við í safnið.
Kostar 12.995.
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Bosch er elsti og stærsti fram-
leiðandi rafmagnsverkfæra 
í Evrópu, en fyrir tækið 

fagnar hvorki meira né minna en 
125 ára starfsafmæli sínu á árinu. 
Bosch fram leiðir ein 8.000 vöru-
númer í flokki rafmagnsverkfæra 
og fylgihluta og hefur sá hluti 
framleiðslunnar sem snýr að raf-
magns- og raf hlöðu borvélum 
verið vaxandi, segir Kristinn 
Wiium, sölu maður á fagsölusviði 
BYKO. 

„Ra f mag nsverk fær u m f rá 
Bosch er í grunninn skipt í tvær 
framleiðslulínur sem hafa verið 
seldar hérlendis og ættu að vera 
mönnum kunnugar. Eru verkfærin 
auðkennd hvort með sínum 
litnum, grænum og bláum 
eftir því hver fyrirhug-
uð notkun er. Þannig eru 
grænu verkfærin aðallega 
hugsuð til heimilis- og frí-
stundanota en þau bláu 
f y r ir k röf uharða 
iðnaðarmenn og 
þá til notkun-
ar við krefj-
andi og erf-
iðar aðstæð-
ur,“ útsk ýrir 
Kristinn. 

Að hans sögn eru raf-

hlöðuborvélar Bosch einkar 
eftirsóttar. „Fram-

úrskarandi hönn-
unar- og þróunar-
vinna Bosch gerir 

það að verkum að 
borvélar þeirra eru 
allt í senn léttari, 

fyrirferðar minni og 
öf lugri en almennt 

þekkist á markaðnum.“ 
Kristinn bendir á að 

starfsfólk BYKO sé stolt af 
því að geta boðið upp á þessi 

þýsku gæðaverkfæri á mjög sam-
keppnishæfu verði. „Við erum 
með úrvalsfólk í okkar verslun-
um sem aðstoðar viðskiptavini 
eftir fremsta megni við val á verk-
færum. Byggir þar á áralangri 
kunnáttu, reynslu og þekkingu á 
Bosch-rafmagnsverkfærum. Hjá 
BYKO kemur enginn að tómum 
kofanum.“ 

Nánari upplýsingar eru veittar 
hjá BYKO í síma 515 4000. Einnig 
á heimasíðu fyrirtækisins, á slóð-
inni byko.is.

Bosch í leik og starfi
BYKO ehf. er innflutnings- og þjónustuaðili á Íslandi fyrir Bosch, sem er elsti og stærsti 
framleiðandi rafmagnsverkfæra í Evrópu. Að sögn Kristins Wiium hjá BYKO hafa 
rafmagnsverkfæri Bosch verið gríðarlega eftirsótt í gegnum tíðina.
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Kristinn Wiium með eintak af Bosch-rafhlöðuborvél, en þær njóta mikilla vinsælda. 
 MYND/STEFÁN

Flest i r fag men n þek k ja 
DeWalt-borvélar og nú er 
komin ný lína af þeim, endur-

hönnuð frá grunni. Þróunin er svo 
hröð í þessari tækni að það er allt-
af að koma eitthvað nýtt,“ segir 
Hákon Ingi Jörundsson, verslunar-
stjóri í Sindra.  „Aðal atriðið er að 
borvélarnar eru sífellt að verða 
léttari og nettari en jafnframt öfl-
ugri,“ segir Hákon og lýsir hönnun-
inni nánar. „DeWalt hefur nú horf-
ið frá því að vera 
með batterí 
sem stingst 
upp í hand-
fangið á vélinni 
yfir í það að vera með 
renndar rafhlöður. Það gerir það 
að verkum að handfangið er orðið 
minna og mun betur formað fyrir 
hendina, til gamans má geta þess 
að DeWalt er með fimm einkaleyfi 
á handfanginu.“

Fleira hefur breyst í borvélunum 
að sögn Hákonar Inga. Mótor-
inn hefur minnkað að um-
fangi en er að skila 15% 
meiri vinnslu og raf-
hlaðan að skila allt að 
30% lengri vinnslu-
tíma. „Þannig að með 
nýju vélunum geta 
menn unnið allt að 30% leng-
ur án þess að hlaða,“ segir hann. 
Allar eru vélarnar með led-ljósi og 
snjallrofinn í þeim passar upp á að 
rafhlaðan ofhitni ekki. „Það er yf-
irálagsvörn í rofanum, sem er mjög 
mikilvægt, og að auki er ekki leng-
ur neitt minni í raf  hlöðunum,“ 

tekur Hákon Ingi fram. Segir vél-
arnar hafa styst og því séu þær 
ekki eins framþungar og áður. 
„Þegar þyngdardreifingin er rétt fer 
vélin betur í hendi og er þægilegri 
í vinnu,“ segir hann og bendir á að 
það sé líka gott að hægt sé að leggja 
vélarnar frá sér án þess að þær detti 
fram fyrir sig. 

 Um þrjár stærðir á borvélum er 
að ræða frá DeWalt, 10,8 volt, 14,4 
volt og 18 volt. Hákon Ingi segir 

18 volta vélina vera þá 
vinsælustu. 

„Minnsta 
vélin kom 
á markað-

inn í fyrra 
og var sú 

f y rsta með 
þessu nýja hand-

fangi og nýju raf-
h l ö ð u m .  H i n a r 
komu með þeim út-
búnaði í sumar og 
v iðtökurnar hafa 

verið mjög góðar.“
DeWalt-merkið er 

þekkt á mörgum 
rafhlöðu knúnum 

tækjum. Má þar 
nefna sl ípirok ka, 

kíttisbyssur og sagir. 
Hleðslutækið hleð-

ur allar rafhlöður frá 10,8 upp í 18 
volt. „Það býður enginn keppinaut-
ur jafn mikinn fjölda véla innan 
sömu línunnar,“ fullyrðir Hákon 
Ingi. „Eftir næsta ár er reiknað 
með að tækin í 18V línunni verði 
orðin 37.“

Ný lína, endurhönnuð frá grunni
Í verslunum Sindra að Viðarhöfða 6 og Bæjarhrauni 12 skipa DeWalt-handverkfæri stóran sess enda gildir hið fornkveðna um þá tegund að lengi getur 
gott batnað. Það getur Hákon Ingi Jörundsson, verslunarstjóri á Viðarhöfðanum, staðfest.

„Aðalatriðið er að borvélarnar eru sífellt að verða léttari og nettari en jafnframt öflugri,“ segir Hákon Ingi verslunarstjóri. MYND/ANTON
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Blár fyrir fagmenn

Grænn fyrir heimilið

þýsk gæðavara sem fæst í BYKO
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Bogi Molby
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Andri Sigurðsson 
Sölufulltrúi og 
lögg. leigumiðlari.

Tryggvi Kornelíus-
son
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Skipholti 29a 
Opið mán. – fös. frá kl. 9-17

www.heimili.is

Fannafold - Góð kaup.
Gott 180 fm einbýlishús á einni hæð 
með innbyggðum 42 fm bílskúr og 
sólstofu. Fallegur garður í góðri rækt. 
3 svefnherbergi og góðar stofur.   
Laust til afhendingar. 
V. 44,5 m

Barmahlíð - sérhæð með bílskúr.
Vel skipulögð neðri sérhæð ásamt 
bílskúr. Þrjú rúmgoð herbergi og 
stofa. Tvennar svalir í suður og 
norður. Stór sameiginlegur sólpallur. 
Góð staðsetning í Hlíðunum. 
Verð 34,9 m. 

Suðurvangur - 4ra herb.
Mjög rúmgóð um 120 fm 4ra herb. 
íbúð á 3. hæð. Gott skipulag og 
nýlega viðgert hús. Íbúðin getur 
verið laus fljótlega. V. 21 m.

Furugrund - 2ja 
Góð 55 fm íbúð á 2. hæð.  Góður 
rólegur staður við Fossvoginn.  Stutt 
í barna- og leikskóla og góðar 
gönguleiðir. Stórar svalir. V. 15,9 m. 

Sóleyjarimi - Endaraðhús 
Gott 200 fm endaraðhús með 
innbyggðum bílskúr. Fjögur svefn-
herbergi Vandaðar innréttingar 
og gólfefni. teypt afgirt verönd og 
bílastæði , suðursvalir og góður 
garður. V. 48 m. 

Stangarholt - 5 herb
Vel skipulögð 110 fm íbúð á tveimur 
hæðum.   Góð staðsetning, stutt 
í skóla og alla þjónustu.  Miklir 
möguleikar. V. 21,5 m. 

Hófgerði - Einbýli í vesturbæ Kóp.
Sérlega vel skipulagt hús á góðum 
stað í vesturbæ Kóp. Fjögur svefn-
herbergi og stofur. Húsið er mikið 
endurnýjað. Stór og gróin lóð. 
Verð 39,0 milljónir.

Holtagerði-Sérhæð með bílskúr 
Góð 143fm neðri sérhæð í tvibýli 
ásamt bílskúr í vesturbæ Kópavogs.
Þrjú góð herbergi og stofa V. 29,9m

Barðastaðir - Vandað einbýl
Mjög vandað 172 fm einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum 38,3 
fm  bílskúr. Góð staðsetning. Strand-
lengjan, laxá og tveir golfvellir ásamt 
fallegum göngu- og hjólaleiðum í 
næsta nágrenni.  

Laugarnesvegur - sérbýli.
170 fm sérbýli í bakhúsi. Íbúðarrými  
130 fm á tveimur hæðum og bílskúr 
40 fm. Sólpallar, sólskáli og bílskúr 
innréttaður sem íbúð. V. 31,9 m.  
Áhv 28,5 m. 

Höfum kaupendur að flestum tegundum fasteigna. 

Kleppsvegur - 4ra herb útsýni 
Vel skipulögð mikið endurbætt  100 
fm íbúð í suðvesturenda.  Íbúðin er 
á 6. hæð í lyftuhúsi.  Góðar svalir og 
frá  eigninni er mikið útsýni til allra 
átta.  V. 22,5 m. Áhv 18,8 m 

Rauðalækur - hæð með bílskúr.
 Góð 140,9 fm hæð ásamt 21,3 fm 
bílskúr eða samtals 162,2 fm í fallegu 
fjórbýlishúsi. Þrjú svefnherbergi. Góð 
staðsetning, sunnanmegin í götunni. 
V 36,9 m. 

Þrymsalir - tveggja íbúða glæsi-
eign.
Vandað nýtt 400 fm  einbýli.  Minni 
íbúðin á neðri hæð  135 fm og sú 
stærri um 270 fm með bílskúr. Vand-
aðar innréttingar, gólfefni og tæki.  
Einstök staðsetning.  Sannkölluð eign 
fyrir stórfjölskylduna.

Höfum kaupendur að:

Allar upplýsingar hjá sölumönnum.

14. NÓVEMBER 201146. TBL.

Fjögurra hæða einbýlishús við Bárugötu 11 er á 
skrá hjá Heimili fasteignasölu.

Heimili fasteignasala, Skipholti 29a, er með til 
sölu einbýlishús/atvinnuhúsnæði við Bárugötu 
11.

Húsið er á fjórum hæðum; Kjallari, tvær hæðir 
og ris. Húsið stendur á eignarlóð og því fylgir sér-
standandi bílskúr. Eignin er skráð alls 455,8 fer-
metrar. Íbúðar rými er 411,1 fermetri og bílskúr 44,7. 

Byggingar ár er skráð 1931. Lóðin er afgirt í rækt og 
er skráð 551,3 fermetrar. Húsið var yfir farið og endur-
bætt síðast svo vitað sé 2004.

Nú er starfrækt í húsinu gistiheimili með ell-
efu herbergjum búnum 20 rúmum, sturtu og bað-
herbergisaðstöðu. Aðstaða er fyrir starfsfólk, 
geymslur og þvottaaðstaða. Bílskúr er nú innréttaður 
sem íbúðarhúsnæði. Húsið er hægt að nýta á aðra vegu.

Bogi Molby Pétursson fasteignasali veitir allar 
nánari upplýsingar í síma 699 3444. Einnig er hægt að 
senda fyrirspurnir á bogi@heimili.is.

Reisulegt einbýlishús 
Við Bárugötu 11 er nú rekið gistiheimili. Húsið býður þó upp á fleiri möguleika.

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

512 4900 
www.landmark.is!
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Magnús Einarsson                   
löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
sölustjóri
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Sigurður Samúelsson             
löggiltur fasteignasali
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Kristberg Snjólfsson                      
ölufulltrúi

Sveinn Eyland                 
öggiltur fasteignasali                  
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Friðbert Bragason
ölufulltrúi
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Eggert Maríuson            
ölufulltrúi
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igrún Hákonardóttir                               S
p gviðskiptafræðingur – v

skjalagerð

Árangur – Fagmennska – Framsækni

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Brekkustígur - 101 Rvík. 
Heil húseign. Möguleiki á nýbyggingu á 
lóðinni. Húsið er í slæmu ásigkomulagi og 
þarfnast verulegarar standsetningar. Laust 
strax. Kaupverð áhvílandi í hagstæðu láni.  

Barðaströnd -  170 Seltjarnarn.
Glæsilegt 239,2 fm raðhús. 5 svefnh.  sjón-
varpsh., stofa, borðst., eldhús, bað, gestasn, 
þvottahús og bílskúr. Fallegur garður. Hiti í 
innkeyrslu. Verð 57,9 millj.

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

Norðurbakki – 220 Hafn
Einungis 3 105 fm íbúðir eftir. Fullbúnar 
íbúðir. Stæði í bílageymslu.
Verð 25 millj.

Leiðhamrar - Rvk.
281 fm tvílyft einbýli, 4 svefnh. 61 fm innb.
bílsk. Sólpallur með pott.  Mjög vel staðsett 
við óbyggt svæði að sjó, Flott útsýni út 
sundin og að Esjunni.

Blikanes -  210 Garðabæ
337,4 fm einbýli auk 49 fm tvöf. bílskúr, 
samtals 386,4 fm. Stór 1.620 fm. eignarlóð, 
frábært útsýni. Stórar  stofur, sér hjónasvíta. 
Séríbúð á jarðhæð. Upplýsingar á skrifstofu.

Vindás - 110 Rvk
Snyrtilega 3ja herb. 85,6 fm íbúð á 2. hæð. 
Sérstæði fylgir í lokuðu bílskýli. Sameigin-
legt þvottahús er á hæðinni. Verð 18,5 millj. 

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.isFasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

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

Huldubraut - 200 Kóp
258.7 fm parhús með innbyggðum bílskúr. 
Snyrtileg eign með arin í stofu. Stór timbur-
verönd á baklóð. Laust strax. Verð 57 millj. 

Eskihlíð - 105 Rvk
87,7 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í snyrtilegu 
3ja hæða fjölbýlishúsi. Þvottahús í sameign 
og sér geymsla í kjallara. Sér inngangur er í 
íbúðina. Verð kr. 23,9 millj

Seilugrandi - 107 Rvk
Einstaklega notalegt og fallegt 207,3 fm 
einbýlishús á 2. hæðum með 23.4 fm 
innb. bílskúr.  3-5 stór svefnh. Stór verönd 
og gróinn garður.  Verð 67,5 m.

Fjarðarás - 110 Rvk.
264,6 fm fallegt einbýlishús  á 2 hæðum, 
innst í götunni. Fallegt útsýni. . Húsið er í 
dag nýtt sem 2. íbúðir. Verð 56,9 millj.

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

Sóleyjarimi 13 - 112 Rvk
Til sölu 3.589 fm byggingarlóð á mjög 
góðum stað í Reykjavík. Mjög stutt í alla 
þjónustu t.d. Spöngina, skóla ofl. Einstak-
lega skjólgott svæði.

Brautarland - 108 Rvk
191,3 fm. vel skipulagt og fallegt raðhús 
á einni hæð með 29,8 fm. bílskúr. 4-5 
svefnh., yfirbyggð suðurverönd. Fallegur 
gróinn garður. 

Laugarásvegur - 104 Rvk
Eitt glæsilegasta einbýlishús landsins, 422 fm, á frábærum stað miðsvæðis í borginni.  Húsið er á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Stórar stofur, aukin lofthæð, vandaðar klassískar innréttingar. Fallegur gróinn garður, verönd með 
heitum potti. Fallegt útsýni yfir Laugardalinn. Einstök eign. 

Álfhólsvegur - 200 Kóp
280 fm. fallegt einbýlishús á 2. hæðum með  tvöföldum innbyggðum bílskúr.  Búið að innrétta hluta bílskúrs sem 
íbúðarherb.  Verð 55 millj. OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-18.30 

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

Fálkagata - 107 Rvk
111.6 fm 3ja herb. íbúð sem skiptist í hol, 
stofu, eldhús, 2 svefn., bað, þvottah. og 
geymslu. Stutt í Háskólann. Verð 27.4 millj

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

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: 44.8 millj

Nönnustígur - 220 Hfj
122,6 fm  sjarmerandi einbýlishús. Húsið er 
steypt m/bárujárnskl. á  steyptum kj., Hefur 
verið mikið endurnýjað. Stór verönd og 
gróinn garður. Húsið er skráð í FMR 122,6 
fm er er í raun 140 fm. Verð 34,9 millj.

Rofabær - 110 Rvk
92 fm 3ja  herb. íbúð á 2. hæð.
Sér inng. Þvottah. innan íbúðar. Laus strax.
Verð 18,7 millj.

Breiðavík - 112 Rvk
128,1 fm. 4ra herb. íbúð á jarðhæð með 
útgengi út á stóra sólverönd. Skipti á stærri 
eign í sama hverfi eða næsta nágrenni 
koma vel til greina. Verð kr. 31.9 millj

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

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

Rauðavað - 110 Rvk
Einstaklega falleg og vel skipulögð  83,9 fm. 
2ja herb. íbúð með sérinng. Útgengi út á 
stóra sólverönd. Skipti á stærri eign. Stæði í 
bílageymslu. Verð kr. 20.9 millj

Ásvallagata – 101 Rvk
Hugguleg 70 fm 3ja herb. íbúð. Góð 
staðsetning. Sér herbergi í kjallara.
Verð 21 millj.
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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. 

g j ý yggj g gg

Vestursvalir út af stofu og borðstofu. Opið eldhús með færanlegri eyju. Opið rými/fjölskyldu-
rými með þakgluggum og 3 rúmgóð herberg. Verð 31,0 millj.

Sólvallagata.
Fallegt og vel skipulagt 227,1 fm. einbýlishús 
á 3hæðum á frábærum stað í Vesturbænum
auk 34,8 fm. bílskúrs. Samliggjandi stórar 
stofur með fallegum rennihurðum á milli.
Stórt hol með vinnuaðstöðu. 4 herbergi.
Fallegur viðarstigi milli hæða. Mögulegt 
að nýta hluta kjallara sem sér íbúð. Afgirt
skjólgóð baklóð með veröndum og heitum
potti. Verð 79,0 millj.

SÉRBÝLI

3JA HERB.

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

yj g j p ý /

Verð 69,0 millj.

2JA HERB.
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.

4ra til 5 herb

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.

Melhæð-Garðabæ
Glæsilegt 202,5 fm. einbýlishús á einni hæð
á þessum eftirsótta stað. Eignin er innréttuð 
á vandaðan og smekklegan hátt. Sam-
liggjandi 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.

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 hjónaher-rr
bergi er útgangur á verönd með
skjólveggjum. Þvottaherbergi
innan íbúðar. Verð 22,9 millj.

Hjallabrekka - Kópavogi. 3ja 
herb. íbúð með sérinngangi
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.

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

Tjarnarból – Seltjarnar-
nesi. Laus strax.
Góð 70,3 fm. íbúð á 3. hæð í góðu
fjöbýlishúsi á Seltjarnarnesi. Baðher-rr
bergi nýlega endurnýjað. Opið eldhús
með fallegri ljósri innrétting u. Svalir 
út af stofu til suðurs. Þvottaherbergi
sameiginlegt á hæðinni. Laus við
kaupsamning. Verð 18,5 millj.

Eskivellir- Hafnarfirði. 
4ra herb. Laus strax.
Góð 98,2 fm. 4ra herb. íbúð á 3. hæð
auk 13 fm. yfirbyggðra svala og stæðis í 
lokuðu bílskýli. Opið eldhús með eyju.
Stórar suðursvalir út af stofu. 3 góð svefn-
herbergi. Laus við kaupsamning.
Verð 23,5 millj.

„FJÁRFESTINGARKOSTUR
Í MIÐBORGINNI,

MJÖG TRAUSTIR LEIGUSAMNINGAR“
Leitið upplýsinga á skrifstofu.

Hvassaleiti – 4ra herb. 
m. bílskúr
96,1 fm. íbúð á 4. hæð auk sér 
geymslu í kjallara og 20,0 fm.
bílskúr. Björt og rúmgóð stofa með
fallegu útsýni til suðurs. 3 herb.
Fatah. innaf hjónah. Verð 24,9 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.

Hvannhólmi-Kópavogur

Fagrahæð – Garðabæ

Suðurhlíð – laus strax.
Vel staðsett 54,8 fm. íbúð á jarðhæð
í Suðurhlíðunum í göngufæri við Há-
skólann í Reykjavík. Björt stofa með
opnum eldhúskrók, flísalagt baðher-rr
bergi og rúmgott svefnherbergi. Lóð
hellulögð og sólrík. Góð aðkoma.
Verð 14,7 millj.

Rauðalækur – sér-
inngangur og sér 
bílastæði á lóð.
Góð 84,9 fm. íbúð á jarðhæð í litlu
fjölbýli. Nýlega endurnýjað bað-
herbergi. Björt stofa með útgengi
á lóð. Tvö rúmgóð herbergi. Þvotta-
herbergi/geymsla innan íbúðar.
Upphitað bílaplan.
Verð 24,5 millj.

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

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

g j g g gg
Verð 41,9 millj

Góð 82,8 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi í nýlegu fjölbýli í Grafarvogi. Íbúðin skiptist í 
forstofu, hol, opið eldhús, rúmgóða stofu/borðstofu með útgangi á yfirbyggðar svalir, svefn-
herbergi, baðehrbergi og þvottaherbergi. Sér stæði í bílageymslu.
Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar. Verð 22,9 millj.

g g g þ g

Hátún – laus strax.
Rúmgóð 75,4 fm. íbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýli miðsvæðis í Rvík auk stæðis í opnu
bílskýli. Þvottaherbergi innan íbúðar. 
Rúmgott hjónaherbergi. Hellulögð verönd
til suðausturs út af stofu. Sameign björt og
aðkoma góð. Verð 18,8 millj. 

Einilundur- Garðabæ

Básbryggja –4ra herb. með bílskúr.

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.

Þórðarsveigur 2 – góð 
3ja herb.íbúð
Opið hús í dag, mánudag, 
frá kl. 17.30 – 18.00
Björt og vel skipulögð 84,3 fm. íbúð á
4. hæð, efstu, í góðu lyftuhúsi. Opið 
eldhús með ljósri viðarinnréttingu. 2 
góð herbergi með skápum. Stofa og
borðstofa með útgengi á suðursvalir 
með útsýni til suðurs og vesturs. Vel 
staðsett eign í nálægð við leik- og 
grunnskóla. Stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Verð 23,9 millj.
Íbúðin er merkt 0401. Sölumaður 
g yg j

verður á staðnum. Verið velkomin.

60-100 FM ÍBÚÐ ÓSKAST Í
MIÐBÆNUM, HELST Í TIMBURHÚSI

2JA OG 3JA HERB. ÍBÚÐIR ÓSKAST 
MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK.

Óskum eftir virðulegu einbýlishúsi 
180 fm. eða stærra með a.m.k. 3 

svefnherbergjum.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG 
GERÐUM EINBÝLIS-, RAÐHÚSA OG 

PARHÚSA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Tjarnargata - 4ra herb. efri hæð.

Sóleyjarimi - Íbúð fyrir 50 ára og eldri.

EINBÝLISHÚS ÓSKAST VIÐ
LÆKINN Í HAFNARFIRÐI

HÖFUM KAUPANDA AÐ EINBÝLISHÚSI 
Í ÞINGHOLTUM EÐA NÆRRI  

LANDA KOTSSKÓLA

Lundur 86-92 Glæsileg fjölbýlishús  
í Fossvogsdalnum  

í Kópavogi.
Lundur 86-92 eru þrjú 4ra – 6 hæða fjölbýlishús með 
samtals 52 íbúðum. Íbúðirnar eru þriggja herbergja og 
stærri. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

Leitast var við að hafa íbúðirnar bjartar og rúmgóðar 
með stórum gluggum og hita í gólfum.

Leitið upplýsinga á skrifstofu og á www.fastmark.is

OPIÐ HÚS
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Laxatunga 47 - fokhelt
Laxatunga 47 í Mosfellsbæ. Vel og skemmti-
lega hannað einnar hæðar einbýlishús í 
smíðum með 2 baðherbergjum á góðum 
útsýnisstað í Mosfellsbæ. Íbúðin er 225,2 fm 
ásamt innbyggðum 41,1 fm jeppabílskúr með 
mikilli lofthæð og hárri hurð, alls 266,3 fm. 
V. 29,5 m. 6828 

Einbýli

                         
Prestbakki 11- Nýlega klætt endaraðhús

Mjög gott 211,6 fm endaraðhús með innbyggðum bílskúr við Prestbakka. Húsið er nýlega klætt 
að utan með viðhaldslítilli klæðningu. Gott hellulagt plan er fyrir framan húsið. Aukin lofthæð 
er í húsinu að hluta. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 
V. 43,0 m. 7229 

Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur 
Sigurjónsson, 
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna 
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Kleppsvegur - 60 ára og eldri
Sérlega falleg og vel umgengin 102 fm 3ja 
herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi fyrir 
60 ára og eldri. Suður svalir. Íbúar í þessu 
húsnæði, sem er í einkaeign, geta sótt ýmsa 
þjónustu til Hrafnistu og eru með neyðar-
hnappa tengda Hrafnistu.  V. 27,0 m. 5920

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 sér-
staklega gott. V. 41,9 m. 7140 

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 (MÁNU-
DAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 
V. 23,9 m. 7205 

Lokastígur 18 - 3ja - 4ra herb

Mjög glæsilegt og mikið uppgert hús á góðum stað miðsvæðis í Reykjavík.  Húsið hefur nánast 
allt verið endurnýjað að innan. m.a. nýtt rafmagn, pípulagnir, innréttingar og gólfefni. Góð lóð 
með timburverönd. Fjögur rúmgóð herbergi og tvær stofur. 7228

Háagerði - mikið uppgert
Hagamelur 32 - vel skipulögð

Góð og vel skipulögð 114,7 fm hæð auk 7,3 fm geymslu í kjallara. Gott og mikið uppgert hús, 
nýlegt járn á þaki, nýlegt gler og nýlega búið að laga húsið að utan. Tvö góð barnaherbergi, 
hjónaherbergi, tvær stofur og sjónvarpshol. Tvennar svalir. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00  V. 37 m. 7235 

Öldugrandi 15 - snyrtileg íbúð

Falleg og vel umgengin 2ja herbergja endaíbúð á 2. hæð í litlu 2ja hæða fjölbýlishúsi á þessum 
vinsæla stað. Rúmgóðar suðursvalir. Húsið var málað s.l. sumar. Íbúðin getur verið laus strax. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:30 V. 17,8 m. 7227 

Bæjargil 54 - glæsilegt raðhúse

Mjög glæsilegt og vel skipulagt 157,8 fm raðhús ásamt 21,1 bílskúr, samtals 178,9 fm á þessum 
góða stað í Garðabænum. Sólríkur og skjólgóður suðurgarður. Húsið skiptist í tvær hæðir, á neðri 
hæðinni er bílskúr, forstofa, gestasnyrting, hol, stofa og eldhús. Efri hæðin skiptist  í sjónvarpshol, 
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00  V. 45,3 m.  6743 

Falleg vel skipulögð 101,3 fm 3ja 
herbergja íbúð á 2.hæð í enda 
í góðu álklæddu fjölbýli ásamt 
bílskúr sem er innangengt í úr 
sameigninni.  Góðar innréttingar, 
parket og flísar. Góð sameign. 
Sérþvottahús innan íbúðar. Laus 
strax. 
OPIÐ HÚS Í DAG 
(MÁNUDAG) FRÁ KL. 
17:30 - 18:00 
V. 23,5 m. 7209

Básbryggja 5 - með bílskúr

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

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

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

Heiðargerði 102 - mikið endurnýjað
Fallegt 187,7 fm hús á tveimur 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, baðherbergi 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 

Fallegt mjög vel skipulagt 
216 fm parhús á einstaklega 
góðum útsýnisstað í 
Kópavogi. Innbyggður góður 
bílskúr. 4. svefnherbergi. 
Tvær stofur, glæsilegt útsýni 
til vesturs. Suðurendi 
hússins. Mjög bjart og 
skemmtilega skipulagt hús.  
Góðar timburverandir bæði 
að ofanverðu og fyrir neðan 
húsið.  Skipti möguleg á 4ra 
herb. íbúð.  
V. 52,5 m. 7225 

Mánalind - Kópavogi - Parhús 

Hveragerði - Lækjarbrún

 Eldri borgarar

Vandað 111 fm endaraðhús á einni hæð. Húsið skiptist m.a. í stofu, 2 herbergi,  eldhús o.fl. 
Parket, góðar innréttingar, frágengin lóð og fallegt útsýni. V. 26,9 m. 7206 

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

Fallegt og velhannað 225,4 fm einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr neðst í Fossvoginum. 
Húsið er teiknað af Helga Hjálmarssyni arkitekt. Lóðin snýr til suðurs með grasflöt, trjá og blóm-
gróðri og skjólgóðri timburverönd. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 
V. 73,9 m. 6853

Grundarland 1 - neðst í Fossvogi

OPIÐ
 H

ÚS

Seilugrandi 15 - fallegt hús
Mjög fallegt og velviðhaldið 207,3 fm ein-
býlishús 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. 67,9 m. 7126 
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Eyjabakki 20 - falleg aðkoma
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 

 4ra-6 herbergja

Hæðir

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 

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 skrif-
stofu.  V. 23,9 m. 7150

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

Kleppsvegur 126 - mikið uppgerð
Til sölu einstaklega glæsileg og mikið endur-
nýjuð 3ja herbergja 91,3 fm endaíbúð á 3ju 
og efstu hæð í mikið endurnýjuðu húsi. Nýtt 
parket á gólfum, endurnýjaðar innréttingar, ný 
tæki í eldhúsi, nýlegt gler og margt fleira. Íbúð í 
toppástandi. Sameign mjög snyrtileg. Íbúðin er 
nýmáluð og til afhendingar strax.
 V. 22,9 m. 7220 

 3ja herbergja

Engimýri 2 - Garðabær
Mjög gott og vel skipulagt 165,2 fm einbýli 
sem er hæð, ris og bílskúr.  Góð lóð til suðurs 
og hellulögð verönd.  Fjögur rúmgóð svefn-
herbergi og tvær samliggjandi stofur. Bílskúr 
er frístandandi og innkeyrslan er hellulögð, 
hiti í hluta innkeyrslu. V. 44,9 m. 6793

Klapparstígur - glæsileg penthouse
Klapparstígur 14, Penthouse á 5. hæð. Húsið 
er byggt árið 2006 hefur að geyma eingöngu 
8 íbúðir. Þakíbúðin á 5 hæð er öll hönnuð 
af Ástu Sigríði Ólafsdóttur arkitekt. Eignin er 
með þremur svölum og einstöku útsýni yfir 
Reykjavík þar sem sjá má meðal annars Þjóð-
leikhúsið, Nýtt Tónlistarhús Hörpuna, Hall-
grímskirkju, Friðarsúluna og auðvitað Esjuna 
og Snæfellsjökul í öllu sínu veldi.  
V. 61,0 m. 7197 

Raðhús

2ja herbergja

Torfufell - mikið áhvílandi
Færst á yfirtöku! Góð 81 fm íbúð í nýlega ál-
klæddu húsi við Torfufell í Reykjavík. Um er að 
ræða enda íbúð á fjórðu hæð. Baðherbergið 
er endurnýjað á glæsilegan hátt. 
V. 15,9 m. 7219 

Naustabryggja - sjávarútsýni
Mjög góð 95,7 fm 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi 
með fallegu sjávarútsýni. Íbúðin skiptist í for-
stofu, tvö svefnh., baðherbergi, þvottah. innan 
íbúðar, eldhús og stofu. V. 24,9 m. 6966 

Sólvallagata 33 - mikið standsett
Glæsileg og mikið standsett 3ja herbergja 
67,5 fm risíbúð með góðum suðursvölum í 
4-býlishúsi. Íbúðin í  tvær stofur, herbergi, eld-
hús, baðh., geymsla og gangur. Sameiginlegt 
þvottahús er í kjallara. V. 23,9 m. 6819 

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

Hagamelur - gott skipulag
Falleg talsvert endurnýjuð 3ja herbergja 
íbúð á 3.hæð í fallegu vel staðsettu fjölbýli 
í Vesturbæ Reykjavíkur við Melabúðina og 
Vesturbæjarlaugina. Íbúðinni fylgir auka 
herbergi í risi og þrjár geymslur. Mjög gott 
skipulag. Nýlegt parket. Góð sameign. 
V. 22,5 m. 7210

Sóltún 3ja herb. glæsileg íbúð 
Mjög falleg og vönduð 110 fm íbúð á 3.hæð í 
nýlegu lyftuhúsi ásamt bílastæði í bílageymslu. 
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist 
í forstofu, hol og stofu, opið eldhús með borð-
krók, þvottah. og geymslu, 2 stór herb. og bað-
herbergi. Í kjallara er geymsla og er innangengt 
úr sameign í bílageymslu. Húsið er einangrað 
og klætt að utan og er lóð frágengin. Aukin 
hljóðeinangrun. Glæsileg eign. V. 32,9 m. 7212 

Írabakki - með auka herb.
Mikið endurgerð 3ja herbergja íbúð á fyrstu 
hæð með auka herbergi í kjallara. Íbúðin er 
skráð 91,8 fm. Auka herbergið er með net og 
sjónvarpstengingu, einnig afnot af sameigin-
legri snyrtingu. Hægt er að nýta herbergið til 
útleigu eða fyrir táninginn. Tvennar svalir eru á 
íbúðinni. V. 19,5 m. 5183 

Vatnsstígur 17 - glæsileg eign í sölu eða 
leigu
Glæsileg og rúmgóð 118,9 fm 3ja herb. 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. V. 43,9 m. 4129

Grýtubakki
2ja herbergja vönduð 72,5 fm íbúð á jarðhæð 
með sér lóð. Íbúðin skiptist í gang, rúmgott 
herbergi, endurnýjað baðherbergi, endur-
nýjað eldhús og stofu. Úr stofu er gengið út á 
hellulagða verönd. V. 14,9 m. 7138 

Hraunbær
Vel skipulögð 56,2 fm 2ja herbergja íbúð á 
1.hæð sem skiptist í forstofuhol, stofu, eld-
hús með borðkrók, herbergi, baðherbergi og 
geymslu í kjallara. Góðar vestur svalir. 
V. 13,9 m. 7222

Austurbrún - glæsilegt útsýni
Hlýleg og góð íbúð á 7.hæð í lyftuhúsi með 
glæsilegu útsýni yfir borgina. Íbúðin skiptist í 
hol og stofu, svefnrými, eldhús, baðherbergi 
og geymslu. Íbúðin er laus fljótlega.
V. 14,5 m. 7204 

Karfavogur 13 - falleg risíbúð
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. 
V. 15,5 m. 6794

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

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 endur-
nýjunar í takt við nýja tíma að utan og innan. 
V. 39,0 m. 7153 

Eignir óskast

3000 - 4000 fm húsnæði í Örfisey óskast
Óskum eftir fyrir fjársterkan aðila 3-4000 fm 
húsnæði í Örfisey. 
Allar nánari upplýsingar veitir 
Sverrir Kristinsson. 

Sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120 - 150 fm 
sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum. 
Góðar greiðslur í boði. 
Sölumenn veita allar nánari upplýsingar. 

Óskum eftir 2ja herbergja
Fjársterkur kaupandi óskar eftir þremur 2ja 
herbergja íbúðum, helst í sama húsi, miðs-
væðis í Reykjavík. Staðgreiðsla í boði. 

Vantar - Vantar - Vantar
Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur á 
söluskrá allar stærðir og gerðir af íbúðarhús-
næði. Allar nánari upplýsingar veita sölumenn 
Eignamiðlunar. 

2ja herbergja íbúðir óskast
Fjársterkur kaupandi óskar eftir nokkrum 2ja 
herbergja íbúðum í lyftuhúsum á Höfuðbor-
garsvæðinu. Íbúðirnar verða staðgreiddar ef 
um semst. 
Allar nánari uppl. veitir Magnús Geir Pálsson 
sölumaður á Eignamiðlun.

Einbýlishús í Vesturborginni óskast. Æskileg 
stærð 400-500 fm
Traustur kaupandi óskar eftir 250 - 300 fm 
einbýlishúsi í Vesturborginni.  Góðar greiðslur 
í boði. 
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson í síma 
861-8514 

Húseign í nágrenni Landakotstúns 
óskast - staðgreiðsla
Óskum eftir 300-400 fm húseign sem næst 
Landakotstúni, staðgreiðsla í boði. 

Raðhús í Fossvogi óskast
Höfum kaupanda að raðhúsi í Fossvogi. 
Góðar greiðslur í boði. 
Allar nánari uppl veitir Kjartan Hallgeirsson í síma 
824-9093 

Einbýlishús í Þingholtunum óskast - 
staðgreiðsla
Óskum eftir 250-400 fm einbýli 
í Þingholtunum. 
Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson.

800 - 1200 fm atvinnuhúsnæði óskast
staðgreiðsla
Óskum eftir 800 - 1200 fm atvinnuhúsnæði, 
helst á einni hæð með góðri lofthæð. Æski-
leg staðsetning eru Hvörfin í Kópavogi eða 
Hálsarnir í Árbænum. Mosfellsbær kemur 
einnig til greina. Aðeins kemur til greina heil 
húseign. Staðgreiðsla í boði. 
Allar nánari upplýsingar veitir Magnús Geir Pálsson 
á Eignamiðlun 

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

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

MIKIL SALA – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ. 

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 22,9 millj. 
til 34 millj.
Vandaðar sérsmíðaðar inn-
réttingar frá GSK spónlagðar 
í EIK.
Stæði í bílageymslu fylgir 
hverri íbúð.
Lyfta.

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

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.

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.

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, baðher-
bergi, herbergi, hjónherbergi og geymslu. 
Verð 18,3. 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 innrétt-
ingar. Glæsileg hönnun. Frábærstaðsetning í þessu 
vinsæla hverfi. 
Verð 68,5 millj. Allar frekari uppl. veita 
sölumenn.

Brekkuás - Einb. m/aukaíbúð. - Hf.
Sérlega glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð á 
frábærum stað innarlega í botnlanga. Húsið er 350,1 
fm og þar af er bílskúr sem er 47,9 fm. allt fyrsta 
flokks. Vandður frágangur. glæsilegt útsýni. Eign 
fyrir vandláta. Verð 79,6 millj

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. 

Erluhraun - Einbýli - Hf.
Sérlega fallegt vel staðsett einbýli m/ bílskúr 180 
fm. Nýtt vandað eldhús. Gott skipurlag. Glæsil. 
ræktaður garður. Laust fljótlega. Verð 47,5 millj.

Hjallabraut - Hf. - Eldri borgarar.
Sérlega falleg 64 fm. 2ja herb. íbúð á efstu hæð í 
þessu vinsæla fjölbýli aldraðra. Íbúðin er laus strax. 
Allar uppl. gefa sölumenn Hraunhamars. 
Verð 18,9 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 innan-
dyra.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.

Miðvangur - raðhús - Hf.
Nýkomið í einkasölu mjög fallegt tvílyft raðhús m/ 
innb. bílskúr samtals 190 fm. S-garður. 
Góð staðsetning. Verð 38,9 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, 2 herb., hjónah., bað-
herbergi, 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.

Skipalón - 3ja - Hf.
Vönduð og skemmtileg 93 fm. enda íbúð á 3. hæð 
í vönduðu lyftuhúsi m/ stæði í bílageymslu. Yfir-
byggðar svalir. Glæsilegar innréttingar. Hagstæð 
lán. Frábært verð 24,5 millj.

Klausturhvammur - raðh. - Hf.
 Hraunhamar kynnir, fallegt endaraðhús á þessari 
friðsæla stað í Suðurbæ Hafnarfjarðar.  Húsið er 
184,1 fm og er á á tveimur hæðum ásamt sam-
byggðum 29,8 m2 bílskúr, samtals 213,9 m2.  
Verð 43 millj. Laust strax. 

Skjólbraut  - 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, hjónah., 
baðh., þvottahús og geymsluloft. verð 27,9 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 skemmti-
legasta íbúðin á bakkanum. Frábært útsýni. yfir 
höfnina og bæinn.  Verð 42,9 millj.

Sléttahraun 34 - 2ja herb. - Hf.- 
OPIÐ HÚS
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 69,4 
fermetra íbúð á þriðju hæð í mjög góðu fjölbýli. 
Gólfefni eru parket,korkur og flísar. Geymsla í kjall-
ara ásamt hefðbundinni sameign. Skipti á stærra 
sérbýli koma til greina. Verð 15,9 millj.
Eignin verður til sýnis í dag milli kl. 17-18. 
Helga og Ingimundur bjóða ykkur velkomin.

Jökulhæð - Einbýli - 
Gbæ.
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, gestasnyrt-
ingu, hol, eldhús, borðstofu, 
stofu, arinstofu, gang, tvö her-
bergi, baðherbergi, þvottahús/ 
geymslu og bílskúr. Á efri hæð 
er gott sjónvarpshol, þrjú góð 
herbergi, baðherbergi, hjóna-
herbergi með fataherbergi 
inn af. Fallegar innréttingar og 
gólfefni. Verð 95 millj

Hrauntunga - Einbýli - Hf.
Mjög gott 253,1 fm einbýli 
á tveimur hæðum með inn-
byggðum 49,6 fm bílskúr sam-
tals um 302,7 fm vel staðsett við 
Hrauntungu 6 í Hafnarfirði.
Eignin er í góðu ástandi og 
skiptist í forstofu, hol, eldhús, 
búr, stofu, borðstofu, gang, 
baðherbergi, herbergi, hjóna-
herbergi, þvottahús og bílskúr.  
efri hæð er stórt fjölskyldurými, 
gangur, snyrting, herbergi og 
geymslur. Fallegar innréttingar 
og gólfefni. Verð 62 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.

Gott verslunar/skrifstofu húsnæði 65 fm. á 
jarðhæð. Uppl. Á skrifstofu.

Til leigu: Til leigu glæileg 120 fm. Skrifstofuhús-
næði á annari hæð.

OPIÐ
 H

ÚS

Klukkuberg – sérhæð – Hf.
Glæsileg efri sérhæð m/ bílskúr.
Nýkomin á þessum frábæra útsýnisstað við gólf-
völlinn glæsileg 196 fm. sérhæð m/ bílskúr. Vönduð 
eign með stórum og góðum herb. Glæsileg stofa 
með útsýni yfir bæinn. Verð 46,5 millj.
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Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Halla Unnur 
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM:699 4610

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

KRAFTUR – TRAUST – ÁRANGUR

Lundur 86-92 – 200 Kóp

Nýbygging – nýjar íbúðir til sölu á frábærum stað! Hringið og bókið skoðun í 699-4610
Sala er hafin á nýjum íbúðum í glæsilegu fjölbýlishús. Þetta er vafalítið ein allra glæsilegustu staðsetningu íbúðarbyggðar á
höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða afar bjartar og góða íbúðir en mikil áhersla var lögð á hönnun íbúðanna, að hafa þær
bjartar og rúmgóðar með stórum gluggum og hita í gólfum. Lundur 86-92 eru þrjú 4ra til 6 hæða fjölsbýlishús með samtals
52 íbúðum, ásamt lokaðri upphitaðri bílageymslu fyrir 57 bíla.

Verð 29.5 - 78 m.
Herbergi: 3 - 5 - Stærð: 100,3-189,5 fm.

 Lækjarás 2 – 210-Gbæ

Hringið og bókið skoðun 895-6107
Glæsilegt og mikið endurnýjað hús á vinsælum stað í 
Garðabæ, húsið er teiknað af Kjartani Sveins og garður 
hannaður af Stanislas með veröndum,skjólveggjum,
heitum potti og fallegum gróðri. Bílskúrinn er 50 fm og 
möguleiki er á að hafa aukaíbúð á neðri hæð með sérinn-
gangi. þetta er mjög gott fjölskylduhús og stutt er í skóla 
og leikskóla. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð: 46,5m
Herbergi: 7 – Stærð: 200fm

OPIÐ HÚS

Baugakór 5 – 203 Kóp

Ásbúð 80 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud 14.nóv kl.17:30-18:00
3ja herbergja íbúð á 3.hæð með aukaherbergi í kjall-
ara. Búið að taka eldhús og baðherbergi í gegn. 
j gj ggj

Tvöföld stofa með fallegri rennihurð. Lítið vinnuher
g g g gg g

-rr
bergi með útgengi út á svalir í vestur. Hjónaherbergi 

gg

með nýlegum fataskápum. Þvottahús og þurrkher
g g g jg g g

-rr
bergi í sameign ásamt sérgeymslu. Suðurgarður með 

ý g p g þý g p g þ

útigeymslu. Uppl. Dórothea gsm: 898-3326.

Verð: 26,3m
Herbergi: 3 – Stærð: 96,7fm

Verð: 89,8m
Herbergi: 7 – Stærð: 344fm

Barónsstígur 65 – 101 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 14.nóv. kl.17:30-18:00
Fallegt og vandað einbýli 159fm + bílsk 41fm + 
lítill verðlaunagarður m.heitan pott. 4 svefnherb. 3

g g ýg g

stofur, arinn, 2 baðherb. Rúmgott eldhús með stórum 
g pp

borðkrók, þvottur innaf, þaðan gengið út í garð. Áhvíl
, , g, , g

hagst.lán 20,0millj með 2,5% vöxtum. Hæðin er 
þ þ g g gþ þ g g g

130fm + efri hæð 28,5fm (+ 32fm viðb undir 180sm
g jj

súð). Vandaðar innr. Uppl. Sigurbjörn gsm: 867-3707

Verð: 27,5m
Herbergi: 3-4 – Stærð: 111,1fm

OPIÐ HÚS

Holtsbúð 103 – 210 Gbæ

Hringið og bókið skoðun í 698-7695
Fallegt, rúmgott og vel skipulagt einbýli á 2 
hæðum með tveimur íbúðum m/ sérinngangi.
Á efri hæð er rúmgóð stofa/borðstofa og 3 
svefnherbergi . Á neðri hæð er séríbúð m/3
svefnherb. og stórri stofu. Tvöfaldur bílskúr.
Upp. Jóhanna Kristín, gsm 698-7695

Verð: 67 m
Herbergi: 7 – Stærð: 329 fm.

Prestbakki 1 – 109 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 14.nóv kl.17:30-18:00
ALGJÖRLEGA ENDURNÝJAÐ OG EINSTAKLEGA 
FJÖLSKYLDUVÆNT OG VEL STAÐSETT ENDA-
RAÐHÚS MEÐ BÍLSKÚR. Eldhús, stofa/borð-
stofa í einu stóru rými með útgengi á stórar 
vestursvalir, 4 svefnherbergi, tvö baðherbergi. 
Uppl. Jóhanna Kristín í gsm: 698 7695

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

OPIÐ HÚS

Skipholt 51 – 105 Rvk

OPIÐ HÚS mánud 14.nóv kl.17:30-18:00 
Björt og mjög vel skipulögð íbúð á 4ju hæð 
í góðu fjölbýli í Skipholti. Sameignin er 
nýmáluð með nýlegum teppum og góður 
sameiginlegur garður með leiktækjum er 
við húsið. Örstutt er í skóla, leikskóla og alla 
þjónustu. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

 Verð: 21,5m
 Herbergi: 3 – Stærð: 88,5fm

OPIÐ HÚS

Fífurimi 6 – 112 Rvk

OPIÐ HÚS mánud 14.nóv kl.18:30-19:00
Falleg, björt og snyrtileg íbúð á jarðhæð í 
góðu fjórbýli. Frá stofu er gengið út á aflokaða 
timburverönd og 2 svefnherbergi eru í íbúð-
inni. Baðherbergi er endurnýjað með góðri 
innréttingu. Stutt er í skóla og verslanir.
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð: 20,9m
Herbergi: 3 – Stærð: 86,6fm

OPIÐ HÚS

SELD

Skipalón 26 – 220 Hfj

Pantið tíma í skoðun, s. 893-4416
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 s: 893-4416

Verð: 36,0m
Herbergi: 4 - Stærð: 129,7fm

Hvammsgerði 11 – 108 Rvk.

Pantið tíma í skoðun, s. 893-4416 
Drauma einbýlishúsið á drauma staðnum. 
Einstaklega skemmtilegt hús í enda botn-
langagötu á kyrrlátum stað. Gott hús,
skemmtilega innréttað og vel umgengið.
Fallegur garður. Uppl. Árni s: 893-4416

Verð: 47,0m
Herbergi: 5 - Stærð: 147,7fm

Neðstaleiti 20, 103 Rvk.

Pantið tíma í skoðun, s. 893-4416 
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 s: 893-4416

Verð: 51,9m
Herbergi: 7 – Stærð:234,3fm 

Miðholt 3 – 270 Mosó

OPIÐ HÚS mánud 14.nóv kl.17:30-18:00 
Eignin fæst á yfirtöku lána frá Arion banka + 
kostnað. Góð íbúð á 2.hæð í enda á frábærum 
stað, mjög miðsvæðis. Örstutt er í verslunar-
kjarna og heilsugæsluna. Göngufæri er í 
skóla, íþróttam. og sundlaug. Þvottaaðstaða í 
íbúð. Uppl. Berglind gsm 694-4000

 Verð: 21m
 Herbergi: 4 – Stærð: 92,4 fm

Jörfabakki 4 – 111 Rvk

Laus við kaupsamning! 
3ja herb íbúð 3 hæð í barnvænu hverfi. Íbúðin 
er vel skipulögð, rúmgóð stofa með útgengi á 
suður svalir, þvottahús innan íbúðar. Á sam-
eiginlegri lóð eru leiktæki og er lóðin falleg.
Stutt í skóla og alla þjónustu.
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð: 14,9m
Herbergi: 3 – Stærð: 82,9 fm

Langalína 2 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud 14.nóv kl.17:00 – 17:30 
Til afhendingar við kaupsamn., 3ja herb. 
fullbúin 121,7 fm íbúð á jarðhæð með verönd 
til suðurs og svölum í norður, ásamt góðu
sérmerktu stæði í bílageymslu. Vandaðar 
eikarinnréttingar og gólfefni, flísalagt baðher-
bergi. Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð: 33,4m
Herbergi: 3 – Stærð: 121,7 fm

OPIÐ HÚS

Austurströnd 4 – 170 Selt

OPIÐ HÚS mánud. 14.nóv kl.17:30-18:00
Björt og falleg 2ja herb. íbúð á annari hæð 
með stórum svölum, góðu útsýni, ásamt stæði
í bílastæðahúsi í þessu vinsæla lyftuhúsi.
Gólfefni eru parket og flísar, baðkar með 
sturtuaðstöðu á baðherbergi og þvottahús á 
hæðinni. Uppl. Sigurður gsm 898-6106

 Verð: 18,9m
Herbergi: 2 – Stærð: 91,2 fm

OPIÐ HÚS

Strandvegur 16 – 210 Gbæ

Hringdu og bókaðu skoðun 898-6106
Vel skipulögð 4ra herb íbúð á annari hæð 
með stæði í bílskýli. 3 góð herb. baðherb. 
og þvottaherb. ásamt góðu aðalrými með 
svölum. Mjög fallegar innréttingar og tæki.
Stutt í skóla og alla þjónustu.
Uppl. Sigurður gsm 898-6106

 Verð: 34,9m
Herbergi: 4 – Stærð: 120,6

OPIÐ HÚS

Uppl. Sigga Rut gsm: 699-4610

Hringið og bókið skoðun í 895-6107
Glæsileg 3ja herb íbúð á 2.hæð í fallegu lyftuhúsi

g g

á mjög barnvænum stað. Eigninni fylgir stæði í 
g j g yg j g y

lokaðri bílageymslu og sérinngangur er af svölum 
j g g y gg

eftir að komið er úr lyftu/stigagangi. Fallegar screen 
g y g g gg y

og myrkvunargluggatjöld eru fyrir öllum gluggum. 
Áhvílandi eru ca 25.650.000, og greiðslubyrgði pr 
g y g gg j y g ggg y g gg j y g gg

mánuð ca 119.000.- Uppl. Hafdís gsm 895-6107
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68 m2

3ja hæð

Stutt í alla þjónustu 

Iðufell
Rúmgóð 2ja herbergja

111 Reykjavík

Verð: 11,9 millj.

3 svefnherbergi 

Góður afgirtur pallur

Innbyggður bílskúr

Vinsælt hverfi

Hljóðalind
Mjög gott 141,2 m² raðhús 

270 Mosfellsbær

Verð: 40,4 millj.

Íbúðin er á efstu hæð.

Frábært útsýni. 

Góð áhvílandi lán, 13,2 m. ÍLS.

Teigasel
2ja herb. íbúð í Seljahverfinu

109 Reykjavík

Verð: 14,9 millj.

Bílskúr fylgir

Hagstæð kaup, mikið áhvílandi!

Nánast hrein yfirtaka

Hrafnhólar
Rúmgóð 2ja herbergja

201 Kópavogur

Verð: 16,9 millj.

Tveggja hæða, einbýli, 330 m2

Fjögur svefnherbergi

Sérlega vandaðar innréttingar

Álakvísl
Falleg 4 herb á 2. hæðum

110 Reykjavík

Verð: 28,5 millj.

Frábært útsýni

Fallegur garður

5-6 svefnherbergi

Bergsmári
246 m² einbýli á tveimur hæðum

201 Kópavogur

Verð: 63,0 millj.

3ja herbergja.

Íbúðin er öll endurnýjuð á tímabilinu 2006-2007 

á sérlega smekklegan máta.

Snyrtilegt og fallegt hús.

Sjá nánar á: miklaborg.is 

Flókagata 
Glæsileg íbúð á vinsælum stað

105 Reykjavík

Verð: 26,9 millj.

Stærð 154,6 m2

Tvær hæðir

Stæði í bílageymslu

Lyftuhús

Barðastaðir
Glæsileg íbúð - efsta hæð

112 Reykjavík

Verð: 39,0 millj.

Stærð 95 m2

Stæði í bílageymslu

Sólpallur

Naustabryggja
Mjög góð 3ja herb. á jarðhæð

110 Reykjavík

Verð: 23,9 millj.

4 svefnherbergi

Gott eldhús

Afgirtur garður

Frábær staðsetning

Rauðagerði
Stór sérhæð á jarðhæð

108 Reykjavík

Verð: 34,5 millj.

122 m2 auk stæðis í bílageymslu
Vinsælt fjölbýli í Mosfellsbæ.
Rúmgóð íbúð
Laus strax

Tröllateigur 24
Glæsileg 3ja herbergja

270 Mosfellsbær

Verð: 26,9 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 17:00-17:30

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi  

jorunn@miklaborg.is

sími: 845 8958

þrið. 15.nóvember

ÍBÚÐ 303

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

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali 

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -
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Glæsilegt útsýni

Vandaðar innréttingar

40 fm bílskúr 200 m2 íbúð

Naustabryggja
Stórglæsilegt endaraðhús

110 Reykjavík

Verð: 55,9 millj.

Í fallegu reisulegu timburhúsi

Eftirsóttur staður

Góð bílastæði 

Skeljanes
Sjarmerandi 3ja herbergja

101 Reykjavík

Verð: 23,9 millj.

Fallegt og reisulegt 293 m2 einbýlishús 

Frábær staður.

Útsýni til allra átta. 

Fákahvarf
Reisulegt einbýli

203 Kópavogur

Verð: 69,0 millj.

Tveggja hæða, einbýli, 330 m2

Fjögur svefnherbergi

Sérlega vandaðar innréttingar

Þrymsalir
Einstaklega, glæsileg eign

201 Kópavogur

Verð: 82,0 millj.

Stærð 215 m2

Mjög gott skipulag

Góð suðurverönd

Heitur pottur

Frostaskjól
Fallegt raðhús

107 Reykjavík

Verð: 59,9 millj.

4ra herbergja

Sérlega góð nýting

Frábær staðsetning!

Fálkagata
Skemmtileg risíbúð

112 Reykjavík

Verð: 23,0 millj.

Stærð íbúðar 95,3 m2

Bílskúr 

Frábær staðsetning

Sundlaugavegur
Góð 3-4 herbergja

105 Reykjavík

Verð: 27,9 millj.

Glæsilegar stofur m.arinn.

Hátt til lofts á efri hæð.

Bílskúr,

Svalir með útsýni yfir Elliðaárdalinn

Laxakvísl
Mjög gott raðhús samt. 225,5 m²

110 Reykjavík

Verð: 52,0 millj. Verð: 48,5 millj.

Aukaíbúð í kjallara

Stór sólstofa 

Pallur með heitum potti

Skipti möguleg

Garðhús
Vel staðsett endaraðhús

112 Reykjavík

Frábært skipulag
Stór pallur með heitum potti
Draumaeign

Krosshamrar 
Sérlega fallegt 130 m² parhús

112 Reykjavík

Verð: 38,9 millj.

Hagstæð lán frá íbúðalánasjóði

Aukaíbúð

Greiðslubyrgði um 180þ. p/mán

Prestbakki
Lítil útborgun

109 Reykjavík

Verð: 44,5 millj.

Gott eldhús.

Stórar stofur.

3.svefnherbergi.

Sauna.

Góð staðsetning.

Langabrekka 
Góð sérhæð með bílskúr

200 Kópavogur

Verð: 29,0 millj.

4ja herbergja

Húsið klætt að utan

Stutt í alla helstu þjónustu

Góð eign á góðu verði

Ásbraut 
Rúmgóð endaíbúð með bílskúr

200 Kópavogur

Verð: 22,4 millj.

72,2 m2

efsta hæð í lyftuhúsi

Góð áhvílandi lán

Marteinslaug
Mjög góð 2ja herbergja

113 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Stærð 105,9 m2

Þar af bílskúr 18,5 m2

Frábær staðsetning

Stóragerði 10 
Falleg 3ja herbergja
Flott eign

110 Reykjavík

Verð: 22,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:00-17:30

Nánari upplýsingar veitir:

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi  

hilmar@miklaborg.is

sími: 695 9500

mán. 14.nóvember

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is Falleg 61,2 m2, 2ja. herbergja íbúð á 1. hæð. 
Íbúðin skiptist í forstofuhol, svefnherbergi, bað-
herbergi, eldhús, stofu og borðstofu.Íbúðinni fylgir 
3,0 m2 sérgeymsla í kjallara. 

 10117 

Um er að ræða 2ja hæða 
243,5 fm raðhús í byggingu á 
við Laxatungu í Mosfellsbæ. 
Húsið er í fokheldu ástandi 
að innan. Að utan er húsið 
nást fullfrágengið fyrir utan 
málingu. 

 10151

Erum með í sölu sumarhúsa-
lóð með 10,2 geymsluskúr við 
Dagverðarnes 101 í Skorradals-
hreppi. Um er að ræða 
3.789,6 m2 leigulóð rétt við 
Skorradalsvatn í Skorradals-
hreppi.

 10146 

1.400 m2 iðnaðarhúsnæði á 6.172 m2 afgirtri 
og malbikaðri lóð. Aðalbyggingin er 1.105,5 að 
grunnfleti, en sambyggt húsinu  er 296,2 m2 þjón-
ustubygging á tveimur hæðum. Í aðalbyggingunni 
er stór vinnslusalur með sex stórum innkeyrslu-
hurðum. Í öðrum enda salarins er vélsmiðja með 
tveimur innkeyrsluhurðum. Mjög stórt útisvæði er 
við húsið.  5084 Flott 5-6 herbergja einbýlishús 

í smíðum með 2 baðher-
bergjum á góðum útsýnisstað 
í Mosfellsbæ. Íbúðin er 225,2 
fm ásamt innbyggðum 41,1 
fm jeppabílskúr með mikilli 
lofthæð og hárri hurð, alls 
266,3 fm. 

ástandi. 
 10154 

Fallegt fullbúið 97,2 m2 
sumarhús við Mosabrúnir 6 
í landi Úthlíðar í Bláskógar-
byggð. Húsið sem er afar 
vel innréttað er með góðri 
verönd. Bústaðurinn er laus til 
afhendingar strax og eru lyklar 
á Fasteignasölu Mosfellsbæjar. 

 10124 

Mjög fallegt 171 m2 parhús á einni 
hæð með bílskúr við Grenibyggð 
í Mosfellsbæ. 3 svefnherbergi og 
rúmgóðar stofur. Fallegar innréttingar. 
Mjög falleg aðkoma er að húsinu, 
bílaplan er hellulagt  og stór timbur-
verönd  er við húsið.

 10140 

Mjög fallegt 290 m2 einbýlishús á 2 
hæðum, með innbyggðum bílskúr.
Neðri hæð: forstofa, hol, 2 rúmgóð 
svefnh.(3 á teikningu), salerni, þvotta-
hús og geymsla. 20 m2 fullbúinn 
bílskúr. Efri hæð: 3 herbergi, hjónah. 
með baðh., baðh., eldhús, stofa og 
borðstofa. Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Fallegur garður í suðvestur 
með timburverönd með heitum potti. 

. 
 5269

Falleg og björt 91,1
m2 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í 
3ja hæða sex íbúða fjölbýli við Kristni-
braut í Grafarholti. Íbúðin skiptist í 
forstofu, eldhús, stofu, borðstofu, tvö 
rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi 
og þvottahús. 

10053 Falleg og rúmgóð 122,4 m2, 3ja herbergja íbúð á 3. 
hæð ásamt bílastæði í bílakjallara í glæsilegu lyftu-
húsi. Vönduð og fallega innréttuð íbúð með fallegu 
útsýni til suðvesturs. 

 10138 

Fallegt 242,6 m2 parhús á 2 hæðum. Á jarðhæð 
er forstofa, eldhús, borðstofa, stofa, gestasalerni 
og bílskúr. Á annari hæðinni eru 3 barnaherb., 
gott hjónaherb., þvottahús og stórt baðherb. 
Húsið stendur innst í botnlanga með útsýni til 
austurs, suðurs og vesturs. 

10137

Erum með til sölu raðhúsalóð undir fjögur rað-
hús á tveimur hæðum. Samkvæmt samþykktum 
teikningum er gert ráð fyrir fjórum 247,2 m2 
raðhúsum á tveimur hæðum með bílskúr. 

 10156 

Þrjár lóðir undir sex 8 íbúða fjölbýlishús til sölu 
við Gerplustræti 13-23 í Mosfellsbæ. 

 10157

Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur 
Sigurjónsson, 
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna 
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

S :  5 8 8  9 0 9 0    S í ð u m ú l a  2 1     1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s

Krókháls 5C   1.580 fm  atvinnuhúsnæði

Vandað 1.580 fm 
lyftuhús á þremur 
hæðum með góðu út-
sýni. Hver hæð er u.þ.b. 
525 fm og er aðkoma að 
norðurhlið en einnig að 
suðurhlið inn á 3.hæð frá 
Krókhálsi. 

1.hæð er iðnaðar- og lager-
húsnæði með mikilli lofthæð, 
loftræstingu, tveimur skrifstof-
um, starfsmannaaðstöðu og  
þremur stórum innkeyrslu-
dyrum. 

2.hæð er gott skrifstofuhús-
næði með fundarsölum og 
starfsmannaaðstöðu. 

3.hæð  er skrifstofu og lager-
húsnæði með stórum inn-
keyrsludyrum og starfsmanna-
aðstöðu. 

Eignin selst í einu lagi. 
V. 155,0 m. 7224
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Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

fasteignasala
Skeifan FÖSTLÁG

SÖLUÞÓKNUN

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

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

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

%Söluþóknun óháð verði íbúðar

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

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur)

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

Samtals án vsk.

Vsk. (25,5%)   

Samtals

Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR

299.900

0

Fast verð án vsk.

Vsk. (25,5%)

238.964
60.936

350.000 625.000 930.000

237.100

1.167.150

159.37589.250

439.250 784.375

484.475139.350 867.250

30.00025.000

238.964 2,25% 900.000

30.000.00 40.000.00

2,0%

Samtals

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

1,7%

20.000.00

10.000

0 - 60.000.000Söluverð á eign

Sími 568-5556    www.skeifan.is

600.000340.000

Starfandi í yfir 26 ár!

%

mið
(ur)

FR
U

M

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Ásgarður – Endaraðhús 
Laust strax
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.

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

Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.–2929999.900.909000.–00.–.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vs

Baugakór - Bílskýli - Glæsieign
Glæsileg 140 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli 
með stæði í bílskýli. Glæsilegar innréttingar. Parket og 
flísar. Stórar fallegar stofur. Stórar suðursvalir. Topp eign 
á frábærum stað. Stutt í alla þjónustu, svo sem skóla, 
leikskóla, heilsugæslu o.fl. 
Verð 39,7 millj.

NÝ EIG
N

Álftahólar 3ja – Bílskúr
Falleg 87 fm 3ja herbergja íbúð á 2. Hæð í litlu fjölbýli 
ásamt 29 fm bílskúr með hita, vatni og rafmagni. 
Yfirbyggðar svalir. Sérlega glæsilegt útsýni yfir borgina 
og sundin. Verð 18,9 millj.

NÝ EIG
N

Langholtsvegur
Snotur 37 fm ósamþykkt einstaklingsíbúð í kjallara með 
sérinngangi. Tilvalin íbúð til að kaupa og leigja út. Laus 
fljótt. Verð 8,4 millj.  

NÝ EIG
N

Gerðhamrar – Sérhæð
Sérlega glæsileg 150 fm neðri sérhæð (jarðhæð) 
í tvíbýli. Þetta er einstaklega flott hæð sem er öll 
endurnýjuð. Parket og flísar. Sérlega flottar innréttingar. 
Sér inngangur. Stór timburverönd. Stór og fallegur sér 
garður. Verð 38,9 millj.

NÝ EIG
N

Kambasel - Raðhús - Bílskúr
Mjög fallegt 180 fm raðhús með innb. 24 fm bílskúr. 4 
til 5 svefnherbergi. Flottar stofur. Parket og flísar. Stórar 
svalir í suð-vestur. Fallegur garður með timburverönd 
og skjólveggjum. Geymsluris yfir öllu húsinu. Mikið 
endurnýjuð og flott eign. Innb. bílskúr. Verð 39,8 millj.

NÝ EIG
N

Sigtún – Sérhæð – Bílskúr
Glæsileg 117 fm neðri sérhæð í þríbýli ásamt 31 fm bíl-
skúr (samtals 148 fm) á þessum frábæra stað. Vandaðar 
nýlegar innréttingar. Parket. 2 fallegar stofur og 2 svefn-
herbergi. Getur líka verið stofa og 3 svefnherbergi. Flott 
eign á frábærum stað. Verð 39,5 millj.

NÝ EIG
N

Vættaborgir – Einbýlishús
Mjög glæsilegt 191 fm einbýli með innb. 33 fm bílskúr. 
Húsið er sérlega vandað með fallegum innréttingum. 
Gegnheil eikarborð og flísar á gólfum. Loft eru klædd með 
bandsagaðri eik. 7 m. lofthæð í stofu. Glæsilegt eldhús og 
bað. 100 fm harðviðar timburpallur. Útsýni. Umfjöllun og 
myndir er í nýjasta tölublaði Hús og Híbýli. Verð 69 millj.

NÝ EIG
N

Stekkjarkinn - 2 glæsilegar íb.
Fallegt 202 fm einbýlishús á frábærum stað í Hafnarfirði 
með 2 flottum íbúðum. Fallegar innréttingar. Parket og 
flísar. Á neðri hæð er mjög falleg 2ja herbergja íbúð með 
sér inngangi. Góð verönd með rafmagnsmarkísu og 
útiarni. Verð 43,9 millj.

NÝ EIG
N
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Gautavík - 112
Mjög falleg 113,8fm 3 herb. íbúð á 3 hæð ásamt 
ca : 39fm bílskúr (skráður 27,2fm) Fallegt útsýni. 
Suð-vestur svalir. Sérinngangur frá svalagangi. 
V-27,9

Birkiholt - 225 Álftanes
Mjög vel skipulögð 95,1fm 3 herb. Endaíbúð á 
annari hæð í nýlegu fjölbýli. Sérinngangur frá 
svalagangi. Eignin er laus til afhendingar strax. 
V-21,9

Víðimelur - 107 Rvk
Mjög vel skipulögð 72,6fm 3 herb. efri hæð 
ásamt 33,8fm bílskúr, samtals : 106,4fm á þes-
sum sívinsæla stað. Eignin getur losnað fljótlega. 
V-29,9

Fiskakvísl - 110 Rvk
Á góðum stað í Ártúnsholti var að koma til sölu 
í litlu fjölbýli 209fm endaíbúð á 2 hæð, auk 
rishæðar, ásamt bílskúr og íbúðarherbergi í kjal-
lara. Íbúðinni hefur verið vel viðhaldið og hún 
mikið endurbætt. V-39,9millj.

Ásland – 270 Moso.
Glæsilegt 242,3fm parhús með aukaíbúð og in-
nbyggðum bílskúr. Íbúð á efri hæð er 5 herbergja 
og aukaíbúð er 2herb.Leigutekjur 80þús.pr.mán.
Innangengt í bílskúr frá stærri íbúð. Glæsilegt 
útsýni til allra átta. V- 49,9millj. 

Laugarnesvegur 
- 105 Rvk.
Mjög falleg mikið 
endurnýjuð 
64,8fm 2 herb.
íbúð á 2 hæð í 
nýviðgerðu húsi. 
Mjög fallegt útsý-
ni. Rúmgóð stofa 
með útgangi út á 
stórar suð/vestur 
svalir.
V-18,9millj.

Laugarnesvegur
105 Rvk.
Glæsileg 101,6fm 3 herb. 
endaíbúð á efstu hæð í 
nýuppgerðu húsi á þes-
sum vinsæla stað. 
Eignin skiptist í : Forstofu, 
eldhús, stofu/borðstofu, 2 
góð herbergi og endurný-
jað baðherb. 
V-26,9millj.

Álfkonuhvarf 65 - 
202 Kóp
Sérlega glæsilega og 
vandaða íbúð á 3ju hæð 
með stæði í lokaðri  
bílageymslu á vinsælum 
stað í Kópavogi. 
V-23,9 
Opið hús milli 18.00 
- 18.30

Kristnibraut – 113 Rvk.
Mjög falleg endaíbúð 110,5 fm 3ja herbergja 1. 
hæð, ásamt 20 fm bílskúr. Sér afgirtur og hel-
lulagður garður. Glæsilegt útsýni.
Eignin getur losnað fljótalega. V- 28,9millj.

Vesturgata - 101 Rvk.
Mjög falleg og vel skipulögð 103,3fm 
4 herb.íbúð á annari hæð í mjög mikið 
endurnýjuðu lyftuhúsi. Sérbílastæði. 
V-34,9millj.

Austurtún - 225 Álftan
Mjög vel skipulagt 204,6 m² parhús á fallegum 
útsýnisstað við Austurtún á Álftanesi. Neðri 
hæðin er 94 m², bílskúr er 24,5 m², samtals : 
118,5 m² og efri hæðin er 79,8 m². V-39,5

Leifur Aðalsteinsson
Löggiltur fasteignasali 
Leifur@101.is 

Helgi J. Jónsson
Sölustjóri
helgi@101.is 

Kristín S. Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@101.is 

Malarás - 110 Rvk
Stórglæsilegt 344 fm einbýli á 2 hæðum. 
Tvöfaldur bílskúr með gryfju. Tvær auka íbúðir, 
önnur studeo og hin 2ja herbergja. Við húsið er  
afgirtur timburpallur með heitum potti. Húsið 
stendur neðan við götu innst í botnlanga.

Leifsgata – 101 Rvk.
Mjög vel skipulögð 55,7fm 2 herb.íbúð á 1. hæð
(miðhæð). Eignin skiptist í forstofu, eldhús, stofu,
nýlega standsett baðh. og gott herb. með skápum.
Sér geymsla og sam.þv.hús. V-18,9millj.

OPIÐ
 H

ÚS

Er með kaupendur að eftirtöldum eignum.
Um er að ræða ákveðna fjársterka kaupendur
sem þegar hafa selt sínar eignir hjá fasteign.is

VIÐ BJÓÐUM

Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Viltu selja?

ENSKI
BOLTINN
STÆRRI
EN ALLT

SKILA LEIFTURSÓKNIR ARSENAL TITLI Í ÁR?

512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

JÓLALEIKUR HÚSAVÍKUR

JÓL Í NEW YORK!JÓL Í NEW YORK!
UPPLIFÐU ÆVINTÝRALEGA JÓLASTEMMNINGU Í NEW YORKUPPLIFÐU ÆVINTÝRALEGA JÓLASTEMMNINGU Í NEW YORK

Fasteignasalan Húsavík 
verður með skemmtilegan 

jólaleik allan nóvember!

ÞEGAR ÞÚ KAUPIR EÐA 
SKRÁIR NÝJA EIGN HJÁ 

HÚSAVÍK FASTEIGNASÖLU 
FERÐU Í JÓLAPOTTINN!

ÞEGAR ÞÚ KAUPIR EÐA 
SKRÁIR NÝJA EIGN HJÁ 

HÚSAVÍK FASTEIGNASÖLU 
FERÐU Í JÓLAPOTTINN!

ÞAÐ ER ÆVINTÝRALEGA STEMMNING Í JÓLAMÁNUÐINUM Í NEW YORK!ÞAÐ ER ÆVINTÝRALEGA STEMMNING Í JÓLAMÁNUÐINUM Í NEW YORK!

ÞÚ VERÐUR AÐ UPPLIFA ÞETTA!ÞÚ VERÐUR AÐ UPPLIFA ÞETTA!

Jólaljósin alls staðar, kórar syngja jólalög úti á götu, 
verslanir troðfullar af flottum vörum, 
jólatréð og skautasvellið á Rockefeller.

Innifalið er flug og gisting fyrir tvo

2. desember verður 
dregin út ferð fyrir tvo til

9.–12. desember með
NEW YORKNEW YORK
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Borgartúni 29 | 105 Reykjavík | Sími: 510 3800 | Fax: 510 3801
husavik@husavik.net | www.husavik.net

510 3800

ÁRNI
SIGURGEIRSSON
Lögfræðingur og
sölufulltrúi

ELÍAS
HARALDSSON
Lögg. fasteignasali

SÓLVEIG REGÍNA
BIARD
Ritari

FRAKKASTÍGUR
Frábærlega vel staðsett Einbýli í 101. 2 samliggjandi stofur, 
eldhús, snyrting og hjónaherbergi. Á 2 hæð er gangur, 2 stór 
svefnherbergi og gott baðherbergi. Steinsnar frá Hallgrím-
skirkju. Hellulögð verönd. Verð 33,9

AUSTURGERÐI - KÓP 
Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr. 4 Svefnherbergi, Stofa, og 2 Baðherbergi. Eldhús er 
stílhreint með granít og Miele tækjum. Gott 25-30 fm. vinnuher-
bergi sem er ekki í skráðum fm. tengist rúmgóðum innbyggðum 
bílskúr. Glæsilegur garður í mikilli rækt. Verð 49,8 m

MÝRARÁS 
Fallegt og mjög vel skipulagt 224,1 fm einbýlishús á einni 
hæð með bílskúr. 4 Svefnherbergi, 2 Stofur, og 2 Baðherbergi. 
Garður með suðurverönd og skjólveggjum. Nýlegt baðherbergi 
með hornbaðkari og sturtu. 3 Stór herbergi, rúmgóð hjónasvíta 
með baðherbergi og fataherbergi. Verð 56 m

FAGRIHJALLI - KÓP
Glæsilegt og vel staðsett ca 330 fm einbýli á 2 hæðum með 
samþykktri aukaíbúð og tvöföldum 51 fm bílskúr. Forstofa, hol, 
flísalögð gestasnyrting og baðherbergi. 4 Svefnherbergi. Stórt 
eldhús. Stórar og bjartar samliggjandi stofur. Fallegt útsýni. 
Aukaíbúð:ca 68 fm 2ja herbergja með sér inngangi. Frábært 
útsýni. 

SIFJARBRUN-
NUR
Einbýlishús í 
byggingu á 2 hæðum 
282 fm, möguleiki á 
3 íbúðum. 2 íbúðir 
á neðri hæð með 
sérinngangi, og efri 
sérhæð með bílskúr 
og rúmlega 100 m2 

þaksvölum. Neðri hæð er tilbúinn undir tréverk með gólfhita. 
Á efri hæð er byrjað að setja upp milliveggi en að öðru leyti er 
hún fokheld. Útsýni. Verð 45,5 m

HEIMALIND-
KÓP GÓÐ 
STAÐSETNING. 
Vel skipulagt 152,3 
fm raðhús á 1 

hæð með innbyggðum bílskúr. Forstofa með skáp, herbergi, 
gott eldhús. Björt stofa og borðstofa útgangur á verönd með 
skólveggjum, heitum potti. 2 svefnherbergi, baðherbergi. 
Verönd. Þvottahús með innréttingu og hillum. Verð 44,5

KLEIFARSEL
Mjög fallegt og vel 
staðsett 180,3 fm 
parhús á tveimur 
hæðum með 28,1 fm 
bílskúr í botnlanga 
götu. 4 Svefnherbergi, 
2 Stofur og 2 Baðher-

bergi. Hiti í bílaplani. Stutt frá húsi er fallegur sameiginlegur 
garður með verönd, sandkassa og leiktækjum.  Verð 39,9 m

ÁLFKONUHVARF 
- KÓP
Björt og rúmgóð 4ra 
herbergja 128,5 fm 
íbúð á 2. Hæð í Kópa-
vogi. Íbúðin er fallega 
innréttuð með eikarin-

nréttingum og gólfefnum. Stofa er björt og rúmgóð, útgangur út 
á stórar suðursvalir. 3 svefnh., þvottahús og flísalagt baðherbergi 
m/sturtu, baði og opnanlegum glugga.  Verð 29,9 m

FRAMNESVEGUR
101 Rvk. Góð 3ja 
herb. kjallaraíbúð á 
þessum vinsæla stað í 
vesturbæ Reykjavíkur. 
Sex íbúða hús. Hol,  
stofa og borðstofa. 
Herbergi á teikn. Gott 

svefnherbergi. Eldhús, vandaðar nýlegar innréttingar og tæki. 
Gott baðherbergi, baðkar m/sturtu. Flísalagt baðherbergi, nýlegir 
skápar á baði. Mjög góð staðsetning. Verð 17,5 m

KRISTNIBRAUT
4 herbergja 110,7fm 
endaíbúð á 4.hæð 
í lyftuhúsi. Forstofa, sto-
fa/borðstofa, 3 svefnh., 
eldhús, baðh., þvot-
tahús. 2 stór barnah. og 
hjónaherbergi. Eldhús 
með eikarinnréttingu. 

Stór björt stofa, útgengi á suður svalir. Flísalagt baðherbergi. 
Þvottahús í íbúð. Stæði í bílskýli. Verð 25.9 m

HÁVALLAGATA
2 herb íbúð á annari 
hæð í 6 íbúða húsi. 
Gott eldhús, falleg stofa 
og snyrtilegt flísalagt 
baðherbergi með 
sturtuklefa. Parket á 
gólfum og korkuflísar á 
eldhúsi.
Falleg eign á góðum 

stað þar sem miðbærinn og vesturbæjarlaugin eru í göngufæri.
Verð 21,9 m

KLEPPSVEGUR
Mjög góð og björt 
107,9 fm 4ra herb. 
endaíbúð á 2. hæð í 
góðu fjölbýlishúsi. 2 Sve-
fnherbergi, 2 Stofur og 
Baðherbergi. Þvottahús/
búr innan íbúðar með 

glugga, stórt hjónaherbergi og 2 barnaherbergi. Verð 22,9 m

HAGAMELUR
Frábærlega staðsett 
55,5 fm ósamþ. íbúð í 
risi. 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

NJÁLSGATA 
Glæsileg 108,1 fm 4ra  herbergja hæð með 2,8 m lofthæð. 
Eldhús, 2 stofur, hjónaherbergi með skápum og tölvuherbergi/
fataherbergi, baðherbergi. Gott barnaherbergi. Bakgarður með 
sólpalli og hárri girðingu. ÞETTA ER GLÆSILEG OG SJARMER-
ANDI ÍBÚÐ Í STEINHÚSI Í 101 REYKJAVÍK. Verð 32,4 m

SELJABRAUT
Skemmtileg 40,8 fm stúdío íbúð. Forstofa, stofa, eldhús, svef-
nloft, baðherbergi. Stofa, eldhús og eldhúskrókur er björt rými 
með góðum gluggum. Stórt parketlagt svefnloft með góðum 
gluggum. 
Verð 14.6 millj.

ÁLAGRANDI
FRÁBÆRT 
ÚTSÝNI-STÓRIR 
GLUGGAR. 
Glæsileg 4. herb. 
113.1 fm íbúð/
hæð á frábærum 
stað í vesturbæ-
num. Íbúðin er 
björt. 3 Svefnh., 

Stofa og baðh.i. Stórt hjónah. með svölum út af. Eldhúsi og 
borðkrókur. Stór stofa. stórar suður og vestursvalir. Þvottahús 
í íbúð. Verð 32 m

LANGHOLTSVEGUR
Vel staðsett 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð, sér inngan-
gur.
Flísalaögð forstofa, hol. 2 par-
ketlögð svefnh. með skápum. 
Stórt hjónah. Endurnýjað 

eldhús, borðkrókur. Stór og björt stofa. Gler og gluggar endurný-
jaðir að mestu. Verð 24.5 m

ÁLFABORGIR
Falleg 96,4 fm 4ra herb. 
íbúð á 2 hæð með sér 
inngangi. Forstofa, 
hol, 3 svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, 

stofa og borðstofa. Gott baðherbergi með baði, stæði fyrir 
þvottavél/þurrkara. Bjart eldhús og borðkrókur. Rúmgóð stofa 
og borðstofa útgangur á góðar svalir. Sér bílastæði og geymsla.  
Verð 24,5 m

MÓABARÐ- HF
Falleg 81,8 fm 3ja herb. 
íbúð á 3 hæð. Anddyri 
með fataskáp flísar á 
gólfi, tvö svefnherbergi 
með nýju parketi og 
fataskápum, fallegt 

baðherbergi með hvítri innréttingu baðkari og glugga. Eldhús 
og stofa. Fallegt útsýni. Sér geymsla í kjalllara.  Áhvílandi 17,5 
millj. Verð 18,5

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

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

BOÐAÞING - 3ja herb. Einstakt 
tækifæri ! Ný PENTHOUSE íbúð fyrir fólk 
á besta aldri, 55 ára og eldri, byggð af 
Húsvirki. Íbúð 05-02: Stærð 115,9 fm. íbúð 
með tvennum svölum á 5 hæð. Eignin 
skiptist í forstofu, hjónah., svefnh.i, eldhús, 
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

EINBÝLI RAÐ-PARHÚS

4-5 HERBERGJA

2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

FLYÐRU-
GRANDI 
SÉR INNGANGUR. 
Glæsileg 131,5 fm 
4ra herb. íbúð á 2 
hæð í snyrtilegu 
fjölbýli. 3 Svefnher-
bergi, 2 Stofur og 
baðherbergi. Nýlegt 

eldhús með vandaðri innréttingu, og gasi. Nýtt baðherbergi. 
Stór stofa og borðstofa, stórar suðvestur svalir. Útgangur á 
hellulagða verönd frá hjónaherbergi. Þvottahús í íbúð. 

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

ÁSBÚÐ - GB
Fallegt vel skipulagt 
263 fm parhús á 
2 hæðum ásamt 
tvöföldum bílskúr. 
ÚTSÝNI. Forstofa, hol, 
snyrting, þvottahús, 

2 herbergi og sjónvarpshol. Innangengt í bílskúr. Stór stofa, 
borðstofa, eldhús, 3 svefnh. og baðh.. Sturta og saunaklefi. 
suður verönd með skjólveggjum og garð. Verð 59,9 m

JÓLALEIKUR HÚSAVÍKUR

JÓL Í
NEW YORK!

JÓL Í
NEW YORK!

www.husavik.net

ÁLFHÓLSVE-
GUR
Mjög snyrtileg og 
björt 65,6 fm, 2ja 
herb íbúð á 1 hæð 
með sér inngangi í 
3ja íbúða húsi. 
Snyrtilegt eldhús 
með hvítri innrétt-

ingu og borðkrók. Inn af eldhúsi er rúmgott flísalagt þvottahús 
með glugga. Verð 15,9

Okkur vantar eignir !
2-3 herb íbúðir í Salahverfi, 202 og 203

2-3 herb íbúðir í Salahverfi 101, 105 og 107
3-4 herb í Laugarneshverfi

4-5 herb í Vesturbæ
4-5 herb í Grafarholti

4-6 herb í Seljahverfi eða 104 og 108
Einbýli fyrir 40-45 m

Einbýli með 60 fm bílskúr
Bókið skoðun hjá Húsavík fasteignasölu til að skoða íbúðirnar í Boðaþingi, fastir 
tímar eru á miðvikudögum og fimmtudögum frá 15.30-16.30 en einnig er hægt að 
bóka skoðun á öðrum tíma.

BOÐAÞING
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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.
Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Hafðu samband í síma 552 1400Laugavegi 170, 2. hæð  Opið virka daga kl. 9.00 - 17.00 Sími 552 1400 Fax 552 1405 www.fold.is fold@fold.is

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

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

Við á Fasteignasölunni TORG
erum ánægð að tilkynna að Halla
Unnur Helgadóttir, lögg. fasteigna- 
fyrirtækja- og skipasali hefur hafið
störf hjá okkur sem yfirmaður
samningadeilar.

Hún er með áralanga reynslu,
þekkingu og menntun í okkar fagi
og er það mikil styrkur að fá hana
til starfa hjá okkur. Það er okkar 
trú og stefna að með tilkomu Höllu
séum við að færa þjónustustig
Fasteignasölunnar TORG ennþá hærra. 

VELKOMIN TIL STARFA!

Halla Unnur Helgadóttir
Viðskiptafræðingur, lögg.fasteigna- 
fyrirtækja- og skipasali
S: 520 9595
halla@fasttorg.is

Grýtubakki.
Mjög falleg 73 fm. rúmgóð tveggja herb. íbúð á jarðhæð. 
Sér garður með sólpalli og skjólveggjum. Parket á gólfum. 
Skemmtilega skipulögð. Stórir skápar. Opið í eldhús úr 
stofu. V. 17,9 5705

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

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

Leirvogstunga. Mosfellsbær.
Mjög fallegt og vel byggt 200 fm. einbýli á 1 hæð á góðum 
stað í Leirvogstunguhverfi. Vandaðar innréttingar og flottur 
frágangur. Allt fyrsta flokks. Afar fjölskylduvænt hús. 8399

Einiteigur. 
Vel staðsett 260 fm. einbýli.( þar af er bílskúr 55 fm.) 
Húsið er tibúið að utan, gler í gluggum. Staðsteypt, fokhelt 
að innan. Heimtaug fyrir heitt og kalt vatn kmin í húsið. 
Raflagnateikningar fylgja. 8442

 Unnarbraut-Seltjarnarnesi.
Góð 100 fm. efri sérhæð með sér inngangi við þessa 
fallegu götu á Nesinu. 3  svefnherbergi.  Íbúðin er laus við 
kaupsamning. V. 21,8 m.  8440

Háholt 
Glæsileg 85 fm. íbúð á jarðhæð með sér inngangi. Íbúðin 
er öll með vönduðum innréttingum. Parketi ,flísum og flottri 
eldhúsinnr. Granít í borðplötum. Baðh.i allt flísalagt  með 
nuddbaðkari. Sólpallur.  V. 24,9 m.  6377

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

Háholt 14, Mosfellsbær

GSM 897 0047

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Bugðulækur.
Falleg 47 fm.  2ja. herb. kjallaraíbúð, á vinsælum stað.  
Parket og flísar á gólfum. ný eldhúsinnrétting. Baðherbergi 
flísalagt í hólf og gólf. Laus strax.   8450

VEGNA
GÓÐRAR

SÖLU VANTAR
EIGNIR Á SKRÁ

Gunnar Jón Yngvason,Löggiltur leigumiðlari, Barónstíg 5, 101 Reykjavík,  

Sími 517 3500

ER ÞITT HÚSNÆÐI AUTT ?  
HAFÐU SAMBAND, VIÐ VINNUM 
FYRIR ÞIG 

Snyrtilegt innkeyrsluhúsnæði vel staðsett á höfða-
num.  Aðkoman er greið og er rúmgott bílaplan 
fyrir utan. Sanngjarnt verð.

Mjög snyrtilegt skrifstofuhúsnæði, húsnæðið allt 
nýlega tekið í geng, á ganginum eru nokkur her-
bergi sem hafa samegilegar snyrtingar og eldhús. 
Verð á herbergi  fer eftir stærð og er frá kr.39 þús, 
Innifalið í því er hiti, rafmagn, internet og þrif á 
sameigninni. Möguleiki er á að fá fleira ein eitt 
herbergi á sama gangi. Hentar mjög vel fyrir lítil 
fyrirtæki eða einkaaðila sem vilja vera miðsvæðis.

Glæsilegt verslunarhúsnæði til leigu ofarlega á 
Laugarvegi. Húsnæðið er virkilega flott innréttað 
og býður uppá mikla möguleika. Húseignin er 
nýleg og glæsileg bygging

HÖFUM LEIGUTAKA – ÁTTU HÚSNÆÐI?
VANTAR 
100 -140 fm húsnæði fyrir smið.

ca 800 fm vel staðsett verslunarhúsnæði

ca 1200  - 1700 fm fyrir verslun og framleiðslu.

húsnæði fyrir veitingarekstur (Austurlenskur)

FOSSHÁLS 159 FM MEÐ  
INNKEYRSLUHURÐ 

Gott húsnæði á höfðanum sem skiptist í flottar 
skrifstofur og lagerpláss (með hillum sem geta 
fylgt) 4.m loft hæð, stór hurð og gott aðgengi.
Hægt að vera með gáma fyrir utan.

DUGGUVOGUR SKRIFSTOFUHERBERGI 
25-30FM 

LAUGAVEGUR VERSLUNAR-
HÚSNÆÐI 190 FM 

KLETTHÁLS LAGER OG SKRIFSTOFA 
490 FM 

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*
HAFÐU ÞAÐ NOTALEGT
Í FRÉTTABLAÐINU
Það er hvergi betri staður fyrir fjölpóst en inni í Fréttablaðinu því það tryggir að auglýsingaefnið 
lendir á eldhúsborðinu þegar blaðið er opnað.

Meira en 80% blaðalesenda á höfuðborgarsvæðinu lesa Fréttablaðið daglega.

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

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri! *S
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Sölufulltrúar: 
Jóna María 
jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan
brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 
snorris@365.is 512 5457

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar
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Anton Karlsson
S: 771 8601

Markús G. 
Sveinbjarnarson
S: 897 1200

Þorbjörn Pálsson 
Löggiltur fasteignasali 
S: 898 1233

Gunnlaugur A. 
Björnsson  
S: 617 5161

Eiríkur Ó Sæland
S: 848 1723

Sigurður G Viðarsson
S: 776-5859

Háaleitisbraut 22. 105 Reykjavík
Laus við kaupsamning. 89 fm. 5 herb. 1.hæðar íbúð á 
þessum eftirsótta stað.
Verð kr. 21.500.000.  
Nánari upplýsingar veitir Anton í síma 771-8601. 

Digranesvegur 24. 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 16. NÓV. MILLI  
KL 17:00 og 17:15. 
Verð kr. 17.500.000.  
Skipti athuguð. Anton sími 771-8601.

Æsufell 111 Reykjavík 
Laus við kaupsamning. 59 fm. 2ja herbergja góð 
útsýnisíbúð.
Verð kr. 12.600.000.  
Nánari upplýsingar Anton sími 771-8601.

Starhólmi 6. 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. NÓV. MILLI  
KL 16:00 og 16:30. 
Verð kr. 29.000.000.  
Nánari upplýsingar Markús í síma 897-1200.

Grófarsmári 26. 201 Kópavogur
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. NÓV. MILLI KL 
17:00 og 18:00. 
Verð kr. 57.000.000.  
Nánari upplýsingar Markús í síma 897-1200.

Dalsel 40.  109 Reykjavík
163 fm. 7 herb. íbúð á tveimur hæðum og 31 fm. stæði í 
bílageymslu.
Verð kr. 31.900.000.  
Nánari upplýsingar Þorbjörn sími 898-1233.

Lágholtsvegur 15. 107 Reykjavík
87 fm. 3ja herbergja einbýlishús á þessu  
skemmtilega svæði
Verð kr. 30.900.000.  
Nánari upplýsingar Gunnlagur sími 617-5161.

Njálsgata 112.105 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. NÓV. MILLI KL 
17:00 og 18:00. 
Verð kr. 28.000.000.  
Nánari upplýsingar Gunnlaugur sími 617-5161.

5 herb. íbúð

7 herb. parhús 7 herb. hæð/ris 7 herb. íbúð

3 herb. íbúð

3 herb. einb.

2 herb. íbúð 7 herb. hæð

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur eignir til sölu.

Síðumúla 29

Lækjarvað 15 Rvk.

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Stórglæsileg 140 fm efri 
sérhæð ásamt 34 fm bílskúr á 
þessum eftirsótta stað.
Arinn er í stofu. 34 fm 
garðsvalir og sér garður. Allar innréttingar eru frá HTH. Steinn 
er á borðplötum. Fallegt parket og flísar á gólfum. Innbyggð 
lýsing. Glæsilegt baðherbergi og eldhús. 3 rúmgóð svefnherb-
ergi. Hér er allt sér. Verð 41 millj.
Ásmundur Skeggjason fasteignasali verður á staðnumí dag og sýnir 
eignina S-895 3000.

Opið hús í dag á milli kl. 17 - 18

Opi
ð 

hú
s

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 veitingahúsinu. 
 Til afhendingar strax.

Vesturgata 10 Stærð u.þ.b. 120 fermetrar. Nýlegar síma- og tölvulagnir.   
 Sprinkler eldvarnarkerfi.

Vesturgata 10A Stærð u.þ.b. 350 fermetrar. Nýlegar síma- og tölvulagnir. 
 Sprinkler eldvarnarkerfi. 

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

Fyrir liggja tillögur að 23 gistirýmum í ofangreindum eignum.  
Ofangreindar eignir seljast/leigjast saman eða hver eign fyrir sig.

Til afhendingar strax. Góð lán vegna kaupa eru í boði. 
80% fjármögnun til 25 ára með föstum 5,5% vöxtum.

Upplýsingar veitir Karl í síma 892-0160 og á karl@kirkjuhvoll.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Traust þjónusta í 30 ár

Hér er um kjörið tækifæri  til að vera með eigin rekstur.
Eignin  er staðsett við Breiðumörk í Hveragerði.

Í stöðinni er rósarækt , húsnæðið er 1480 fm og lóð 3920 fm.  
Mjög  góð aðkoma er að stöðinni. Góðir stækkunarmöguleikar.  
Sér sölukerfi  sem gerir rekstrur mjög hagkvæman. Um er að ræða 
eign sem gefur margháttaða þjónustu-  og  viðskiptamöguleika. 

Verð 35 millj. 
Allar nánari uppl. gefur Kristinn G. Kristjánsson í síma 483-5900 eða 892-9330

Til sölu garðyrkjustöð 
á einstökum stað.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar 
Eiðistorg 13 og 15 á Seltjarnarnesi.

14873 – Eiðistorg 13 og 15 á Seltjarnarnesi. 
Um er að ræða fyrrum húsnæði Lyfjastofnunar á 3. hæð. Samkvæmt upplýs-
ingum frá Fasteignaskrá Íslands er eignin samtals 717,1 m², brunabótamat er 
kr. 131.700.000,- og fasteignamat er kr. 94.640.000,-. 
Húseignin verður til sýnis í samráði við Ríkiskaup, Borgartúni 7C, 105 
Reykjavík í síma 530 1400. 
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og
útfyllingu á tilboðseyðublaði. 
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 
Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík fyrir kl. 10:00 
þann 29. nóvember 2011 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er 
þess óska. 

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali

                                   senter@remax.is 
414 4706 

                                   

Vantar þig reyndan 
sölumann sem setur 

kraft í söluna?
Hafðu samband við verðlaunaðan sölu-

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

Lækjargata Akureyri

Kringlumýri Akureyri

Til sölu glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús ásamt stakstæðum bílskúr. 
Húsið er staðsett á rólegum stað í innbænum á Akureyri. Húsið stendur á 1.344 
fm. eignarlóð. Húsið skiptist í þrjár hæðir, kjallara miðhæð og ris. Í kjallara er 
60 fm. þriggja herbergja sér íbúð. Afar glæsileg og vönduð eign sem vert er að 
skoða. Stærð: 274 fm. Herbergi: 9. Verð 59 m.kr. 

Til sölu björt og góð efri sérhæð í góðu tvíbýlishúsi á Akureyri. Eigninni fylgir 
stakstæður 25,9 fm. bílskúr. Einstakt útsýni. Tilvalin orlofseign.  Laus nú þegar. 
Stærð: 163,7 fm. Verð: 24 m.kr. 

Ingólfur Gissurarson lgf.

Traust fyrirtæki í matvælaiðnaði leitar 
að 3000 fm atvinnuhúsnæði til kaups.

Áhugasamir hafi samband við Jón Rafn eða Sigþór.

Jón Rafn Valdimarsson
Lögg. fasteignasali.

S: 695-5520

Sigþór Bragason
Lögg. fasteignasali
S: 899-9787

Atvinnuhúsnæði

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

Sölufulltrúar: 
Jóna María 
jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 
brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 
snorris@365.is 512 5457
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NÚ FYLGIR AUKARAFHLAÐA MEÐ AÐ 

KOSTNAÐARLAUSU 

RAFHLÖÐUVÉLUM

VERKFÆRASALAN EHF   SÍMI 5686899   SÍÐUMÚLI 11   108 REYKJAVIK 

MEÐ ÖLLUM
M12 & M18
MILWAUKEE 
TILBOÐ GILDIR TIL 31. DESEMBER 2011

Verkfærasalan var stofnuð árið 1997 
og stutt í að hún verði 15 ára. „Við 
höfum alltaf verið hér á sama stað í 

Síðumúla 11, nema að nú höfum við tekið 
yfir húsið,” segir Benedikt Páll Magnússon 
verslunarstjóri. „Við byrjuðum á 200 fer-
metrum en tókum síðan kjallarann undir 
lager og verkstæði og efri hæðina fyrir skrif-
stofur. Það hefur því verið stöðugur stíg-
andi í þessu enda eigum við okkar föstu við-
skiptavini sem hafa haldið tryggð við okkur 
í mörg ár.“

Jón Friðrik Birgisson í innkaupadeildinni 
segir að það sem einkenni Verkfærasöluna 
sé að þeir hafi alltaf lagt sig fram um að hafa 
fjölbreytt úrval af góðri vöru á sanngjörnu 
verði. „Við erum með verkfæri sem nota má 
til léttra heimilisverka, eins og að hengja 
upp myndir, setja saman hluti og fleira, og 
svo erum við með þungavigtarverkfæri fyrir 
iðnaðar menn.“

Milwaukee endast betur og snúast hraðar
Nú fer talið að berast að borvélum og þar eru 
þeir Jón Friðrik og Benedikt Páll á heima-
velli. „Við erum með umboð fyrir Milwaukee-
rafhlöðuborvélar, AEG-rafhlöðuborvélar og 
Ryobi-rafmagnshandverkfæri, sem allt eru úr-
valsmerki. Milwaukee tróna þó á toppnum og 
eru frá samnefndri borg í Bandaríkjunum þar 
sem borvélar hafa verið framleiddar frá 1924; 
hjá  Milwaukee hefur verið lögð áhersla á eina 
sýn: að framleiða bestu rafmagnsverkæri fyrir 
faglega notendur. Í dag stendur Milwaukee-

nafnið fyrir hæstu gæði og áreiðanleika,“ segir 
Benedikt og brosir. „Það sama á við um bor-
vélar og önnur verkfæri, það er mjög misjafnt 
hvað hentar hverjum og einum, sem og hvort 
nota á borvélina til heimilisnota eða í iðnaði 
eins og járnsmíði eða smíðum almennt.“ 

Að sögn Jóns og Benedikts er Milwaukee 
brautryðjandi á sviði borvéla. ,,Þeir voru 
t.d.fyrstir til þess að koma með 28 volta 
hleðslurafhlöðu í borvélar,“ segir Jón og Bene-
dikt bætir við. „Það voru búnar að vera til 
hleðslurafhlöður í borvélar í nokkur ár en árið 
2004 verður algjör bylting. Milwaukee komu 
fyrstir með lithium ion rafhlöður en það eru 
aðrar sellur í rafhlöðunni en voru á undan og 
síðan komu margir í kjölfarið. Núna er þriðja 
kynslóðin af þessum rafhlöðum komin á 
markaðinn hjá Milwaukee en það er red lithi-
um ion. Þær endast 40% lengur en aðrar raf-
hlöður og vélarnar torka 20% meira og snúast 
20% hraðar og þetta er enginn með nema Mil-
waukee í dag.“

Verkfærasalan býður upp á f leiri vöru-
merki í borvélum, þar á meðal AEG og Ryobi. 
,,AEG er mjög sterkt vörumerki í borvélum og 
Ryobi er stærsti  framleiðandi rafmagnsverk-
færa í Japan,“ segir Jón og segir það með betri 
merkjum fyrir einstaklinga og iðnaðarmenn. 
„Já, þeir hafa einnig verið mjög framarlega í 
gegnum tíðina með vandaðar vörur. En það 
má segja að Milwaukee er efst fyrir fagmann-
inn, þá kemur AEG og Ryobi þar á eftir og svo 
eru fleiri vörumerki í ódýrari kantinum. Úr-
valið er því mikið.“

Milwaukee trónir 
á toppnum
Verkfærasalan selur úrvalsborvélar í öllum verðflokkum og er einnig 
með verkstæði sem þjónustar viðskiptavini hennar, oftast samdægurs.

Benedikt Páll Magnússon og Jón Friðrik Birgisson við hluta af því úrvali sem í boði er í Verkfærasölunni. MYND/GVA
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Margrét lætur skreyta leiktæk-
in í garðinum, tré og stigahand-
rið svo eftirtekt vekur hjá þeim 
sem eiga leið hjá. „Ég fæ Garðlist 
til að setja ljósin upp. Við erum 
reyndar óvenju snemma á ferð-
inni núna með ljósin, við eigum 
von á barni í desember svo ég 
vildi vera búin að koma þeim upp. 
Það er líka svo fallegt að hafa 
ljósin úti þegar orðið er svona 
dimmt,“ segir hún. „Við erum þó 
ekki farin að skreyta inni ennþá,“ 
bætir hún við hlæjandi og viður-
kennir að þau skreyti mikið. „Það 
er alltaf voða jólalegt hjá okkur. 
Við sækjum líka lifandi jólatré í 
Heiðmörk og skreytum það. Við 
höfum varið jólunum til skiptis 
hjá foreldrum okkar, en bróðir 
Ómars á líka afmæli á aðfanga-
dag.“ 

Þegar blaðamaður spyr hvort 
litla barnið sem er væntanlegt 
verði kannski fjórði fjölskyldu-
meðlimurinn sem fæðist á 
aðfangadag segist Margrét ekki 
reikna með því, hún sé sett 
snemma í desember. „Ég er hálf 
fegin,“ segir hún hlæjandi. „Þetta 
er alveg nóg.“

 heida@frettabladid.is

Rimlagardínur geta sett fallegan 
svip á glugga og eru þægilegar í 
umgengni. Þær eru þó til lítillar 
prýði ef þær fá að safna ryki, 
en þrif á rimlagardínum geta 
einmitt vafist fyrir mörgum. 

Þolinmæði er lykilatriði þegar 
ráðast á í þrif á rimlagardínum. 
Freistandi er að stytta sér leið 
og á netinu er að finna ýmis hús-
ráð.  Meðal annars er talið gott 
að þurrka af rimlagluggatjöld-
um með gömlum nælonsokkum 
á báðum höndum en þó þarf að 
strjúka eftir hverri rim. Eins eru 
til alls konar sérútbúnir burstar 
sem þrífa margar rimar í einu, 
sem flýtir verkinu. Stuttar rimla-
gardínur fyrir minni gluggum er 
einnig hægt að leggja í bleyti í 
baðkarinu og segir til dæmis í 
einu húsráðanna að með því að 
leysa upp einn kubb af uppþvotta-
vélardufti renni óhreinindin af 
og ekki þurfi að nudda. Ef þolin-
mæðin þrýtur hins vegar alveg er 
hægt að kaupa þrifþjónustu fyrir-
tækja á rimlagardínum.

Ráðist á rimlana

Hreinar og fínar rimlagardínur eru til 
mikillar prýði.

Gardínur setja mikinn 

svip á umhverfið og 

er auðvelt að breyta 

umgjörð heimilisins 

með því að skipta um 

gardínur. Þær segja líka 

mikið um smekk fólks. 

Mörgum þykir fallegt 

að láta gardínurnar 

tóna við aðra húsmuni.

Framhald af forsíðu

Útlit og frágangur í hæsta gæðaflokki

Sérsniðin fyrir hvern og einn

Screen- og myrkvunargluggatjöld

Góð og persónuleg þjónusta

Ljóri ehf
Smiðjuvegi 4, Kópavogi - www.ljori.is

SilverScreen - betri sólargluggatjöld

Margrét lætur skreyta leiktækin í garðinum, tré og stigahandrið svo eftirtekt vekur.

Orðið gardína  er tökuorð frá 19. öld og kemur frá danska 
orðinu gardin. Þaðan er það líklega komið úr háþýsku, Gardine, 

sem aftur er komið úr miðhollensku, gardine, sem var notað 
um forhengi við rúm.

Heimild: www.visindavefur.hi.is

Heildsöludreifing • Skemmuvegur 10 • Sími 567 1330 • www.hringas.is

• Vörn gegn frosti og tæringu
• Hentugt fyrir alla málma
• Eykur endingartíma
• Kemur í veg fyrir gerlamengun

• Vörn allt niður að -30°C
• Engin eiturefni – umhverfisvænt
• Léttir dælingu

fyrir hita og kælikerfi
frostlögur

Umhverfisvænn

Z-Brautir og gluggatjöld
Faxafeni 14  108 Reykjavík  S:525 8200

Lausnir fyrir alla glugga...



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Tilboð 1490 þús Ásett 
verð 2.050 þús.

HYUNDAI I 30 sjálfskiptur. Árgerð 2008, 
ekinn 100 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000. Rnr.201997.

TOYOTA Land cruiser 120 gx. Árgerð 
2007, ekinn 80 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.100.000. Rnr.202583.

100% lánað
BMW 320 e90 . Árgerð 2005, ekinn 
82 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.162767.

Möguleiki á allt að 100% 
láni

HYUNDAI Coupe. Árgerð 2003, ekinn 
90 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
860.000. Rnr.101510.

Möguleiki á allt að 100% 
láni

TOYOTA Corolla wagon terra. Árgerð 
1999, ekinn 189 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 590.000. Rnr.164336.

Möguleiki á allt að 100% 
láni

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2003, 
ekinn 143 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
850.000. Rnr.164457.

Möguleiki á allt að 100% 
láni

TOYOTA Corolla l/b terra. Árgerð 1998, 
ekinn 176 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 549.000. Rnr.155291.

Möguleiki á allt að 100% 
láni

TOYOTA Yaris sol 1300. Árgerð 2007, 
ekinn 86 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.290.000. Rnr.101509.

Fallegur bíll
TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2008, 
ekinn 41 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.650.000. Rnr.101529.

Möguleiki á allt að 100% 
láni

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2005, 
ekinn 135 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
990.000. Rnr.164454.

100% lánað
OPEL Vectra-b-cc. Árgerð 1998, ekinn 
137 Þ.KM, bensín, 5 ny tímareim ny 
heddpaknig ný kúpling gírar. Verð 
499.000. Rnr.101559.

Leður lúga Sjálfskiptur, 
Diesel, ný dekk!

HYUNDAI Terracan crdi 2,9 lux. Árgerð 
2006, ekinn 76 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Rnr.155012.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

TOYOTA Avensis s/d sol. Árg 2004, 
ekinn 64 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.690. þús Rnr.154207.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

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

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

Nýr Subaru Forrester - 
lækkað verð

Seljandi tekur á sig fyrsta árs aföllin 
1Mkr. Bíllinn er ókeyrður. Bensín, 
sjáflskiptur, 4wd, svartur, 150 hp., 
álfelgur. Skipti möguleg. Ekkert áhv. 
Verð kr. 4.690 þús. Uppl. í s. 896-0747.

Kia Cerato árg 05, diesel 2L vél. V. 
1.000.050 Playmont Voyager árg. 96 sk. 
12, Ný tímareim, V. 230 þ. S. 841 6755

Daihatsu Feroza árg. ‘95. Þarfnast 
lagfæringa. Verð 50 þús. S. 843 7722

Toyota Hiace styttri gerðin. Árg ‘99. Ek. 
123þ. Bensín bíll í topp standi. Uppl í 
898 5696

 1-2 milljónir

Toyota Yaris árg. 2005, 70 þ.km. 3 dyra 
grænsans, beinskiptur, verð 1.150.000.

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

 Sendibílar

Benz Actros 1843 árg. 2001 ekinn 280 
þús. 7. metra kassi al-opnanlegur. Ásett 
verð 4.900 þús + vsk. sími: 691 1068.

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Vörubíla og 
vinnuvéladekk

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

 Vinnuvélar

Rafgeymar í vinnulyftur á góðu verði, 
allar upplýsingar á www.lyfta.is og í 
síma 421 4037.

LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! 
RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG 
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 
EINNIG DIESEL VATNSDÆLUR MEÐ 
72m3/klst AFKSÖTUM. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

 Bátar

Smíðum álhurðar í báta stórar sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

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

Til sölu Aníta KE399. 36 t. eikarbátur. 
Hentugur til veiða eða í ferðaþjónustu. 
Ný sjálfstýring. Ásett v. 3 m. Uppl. 847 
2014/856 1919

Síldveiðar
Lagnet, reknet, netaslöngur. Heimavík 
ehf. S. 892 8655 www.heimavik.is

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Dekkjavélar
Affelgunar og Ballancevélar. Minnum 
einnig á varahlutaþjónustu fyrir 
vörubíla og vinnuvélar S: 696-1050 
okspares@simnet.is

 Varahlutir

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

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.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa H1 (starex), Dodge 
Neon ‘07, 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.

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.

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

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

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

Get bætt við mig þrifum í heimahúsum 
S: 612 8482 Vön og vandvirk...

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

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

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

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

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

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

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Tölvur

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

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

 Spádómar

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

 Múrarar

 Rafvirkjun

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

 Trésmíði

Smiðir geta bætt við sig stórum 
sem smáum verkefnum. Tilboð eða 
tímavinna. Uppl. í s. 856 5555.

Eldri reyndar trésmíður tekur að sér 
alla almenna trésmíða vinnu. s. 659-
5648 Stefán

 Viðgerðir

 Önnur þjónusta

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Erró Málverk
Erró málverk til sölu st.65X110 falleg 
mynd tilboð óskast s.8225777

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

 Óskast keypt

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

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.

Heftari óskast keyptur
Rafmagnsheftari óskast keyptur. 

Fyrir almenna heftingu í 
prentsmiðju. 

Upplýsingar í síma 897-1406

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

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

KAUPUM GULL
 

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122. Ath. 
Lokað 15. nóv - 4. des.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Breyttu um Lífstíl með Figuactiv 
heilsuvörunum frá LR 400 Cal 
máltíðin.s. 773 2113 Bjarki

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

 Nudd

TANTRA NUDD
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

EKKERT SEX NUDD,

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

 Þjónusta

Frelsi frá streitu og kvíða 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu ódýrt: rúm, náttborð, kommóða, 
spegill, stofu skenkur og leðursófi uppl 
s.848-4767

 Dýrahald

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2herb íbúð, höfuðb svæði. 
frá 1.des, langtíma. uppl. 7753 922 
Adrian

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.
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www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

HÚSBÍLAR, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar. Upphituð geymsla á 
Suðurnesjum. Getum tekið stór 
farartæki. s. 898 7820

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

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

Til leigu 2 herb. með aðg. eldús, bað, 
stofu og þvottav. 38.þ og 48. þ, 1 mán 
fyrirfr. og 1 í tryggingu. Kópav. 200 
Uppl. 660-0550

95 fm til leigu á 4 hæð í Safamýri. 
Einnig til leigu 75 fm í Dalseli. Báðar 
íbúði leigjast frá 1. des. S. 775 1231, 
Jiam Wang.

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 
773 3182.

Til leigu 12fm herb á pst 108, með 
aðgangi að eldhúsi,klósett, þvottavél. 
uppl. s.7759950

Hálf-stúdíó eða herbergi. Skammtíma-
eða langtímaleiga. S. 821 4848 og 
869 2618.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Viltu vinna þér inn auka 
tekjur ?

Avon snyrtivörur leita eftir 
sölukonum um land allt. Góðir 

tekjumöguleikar í boði fyrir 
rétta fólkið. Vandaðar vörur á 

viðráðanlegu verði.

Áhugasamir hafið samband 
í síma 577-2150 eða sendið 

póst á netfangið anna@avon.is 
www.avon.is Act ehf Dalvegur 

16 b

Óska eftir duglegum aðila í kvöldstarf. 
Uppl gefur Eiríkur í 822-7303 eða 
eirikur@tmi.is

Úthringistarf „Góð laun”
Óskum eftir samviskusömum aðila 
(30+) til úthringistarfa. Góð laun í boði. 
Umsókn sendist á rf@talnet.is

 Viðskiptatækifæri

Pylsubíll
Ert þú með staðsetninguna? 
Pylsubíllinn til sölu. Veitingahús á 
hjólum. Uppl. í síma 695-3366

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Kjörnefnd auglýsir eftir frambjóðendum 
til 1) Formanns 2) Stjórnarmeðlimi. Í 
tælensk-íslenska félagið. Skilafrestur er 
til fimmtudagsins 17. nóvember næst 
komandi og sendist á Fjallalind 107, 
Kóp eða sendist á andreasompit@
gmail.com

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
FRÉTTIR

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

NÚ ER UMRÆÐAN 
FJÖLBREYTTARI, 
SKEMMTILEGRI, 
FJÖRLEGRI, 
ÍTARLEGRI OG 
AÐGENGILEGRI Á VÍSI

Meiri Vísir.

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meira úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í topp–upplausn með greiðara og 
einfaldara aðgengi fyrir allar tölvur og farsíma. Horfðu, hlustaðu og fylgstu með 
öllu því sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.

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.

Má bjóða ykkur meiri Vísi?

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS • ÁGÚST 2011

VICKY
MÝKRI LÖG Á NÝRRI PLÖTU

BJÖRK

GEFUR ÚT RÁNDÝRT BOX 

FYRIR SAFNARA

vodafone.is

Í skólann
Stórsnjallir símar á frábæru verði

í verslunum Vodafone

SEPTEMBER
TILBOÐ

HITAKÚTAR OG OFNAR MEÐ 15% AFSLÆTTI 

[ S[ SÉ

ferðalög
SEPTEMBER 2010

Heillandi Heidelberg  Kastalinn 

g 
nar, segir heimamaður-

Þórarinsdóttir.

SÍÐA 6

Smæsta 
landið  Íbúar 

Vatikansins eru 
aðeins tæplega þús-

und og eru allir læsir.

SÍÐA 4

FRAMHALD Á SÍÐU 6

HEIMSVELDI
KLETTABORGIR

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

erðalög
SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

SEPTEMBER 2010

Heillandi He
er stolt borgarinna

inn Þórdís Linda Þó

SÍÐA 6föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 29. júlí 2011

●  Harpa Einarsdóttir 
hannar nýja fatalínu ●  Á rúmstokknum ●  Tískutáknið Amy Winehouse

THELMA BJÖRKEINARSDÓTTIR
Stefnir á 

atvinnumennsku

Kr.

TILBOÐ
47.950

TILVALIN Í FERÐALAGIÐ

10.1”

ÍÍ sssskkkk
Stórsnj
Stórsnj
Stórsnjnjnj

TILVALITILVALIÍ FERÐALAG

1 ”10.1”

heimili& 

hönnun
 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

júlí 2011

UNAÐSREITUR

Hjónin Janina og Jozef Misiejuk rækta garð með 

alls kyns fögrum blómum og sumum framandi.

BLS. 4

Faldir fjársjóðir

Sigga Heimis fjallar um 

eftirsótta nytjahluti.
SÍÐA 2

Margt að sjá

Kaupmannahöfn 

kraumar af spennandi 

hönnunarviðburðum.

SÍÐA 6

VIKUTILBOÐ Á 500GB FLAKKARA

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

BETRA
ALLTAF

VERÐ
SEX VERSLANIR

WD Passport 500GB

2,5" flakkari með 500GB hörðum 

disk, USB 3.0, einföldum mynd-

rænum afritunarhugbúnaði og 

256-bita lás sem verndar gögnin.

13.99
0

TILBOÐ

● Harpa Einarrsrsrsrshannar nýja fffaaaaa●  Á rúmstokokkkkk
●  TískuututututAmy Wineneeheheh

ELMA BJÖÖÖÖARSDÓTTTTTTT

LMA BJÖÖÖBJ

Stefnnnnnnumennsnsnsns

ININ 
AGIÐ

menning[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

ágúst 2011

SÍÐA 4

Listasagan

Líftækni í ljósi bókmennta
Vélm
klón 
Úlfhil
SÍÐA 6

Hrafninn kyssir í Rekavík

SÍÐA 2

HEFHEHHHEEHE URRUR O

VIKUTILBOÐ Á GEISLADISKU
ALLTAF

n

íftækni í ljósi ókmennta
menni, gervimenni og eru viðfangsefni bókar ildar Dagsdóttur.

AAAAAAAAA

matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

júlí 2011
Feta og fersk  jarðarberSumarlegt salat að hætti mat-

reiðslumanna veitingahússins 73.

SÍÐA 6

LífræntlostætiMarentza Poulsen 
töfrar fram veislu úr garðinum.SÍÐA 2

Ástríða er besta kryddið

Hjónin Gísli Egill Hrafnsson og Inga Elsa

Bergþórsdóttir elda af alúð og natni. 

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

VIKUTILBOÐ Á ÞRÁÐLAUSU
19.990ogitech ClearChat PCÞráðlaus heyrnatól með hljóðnema

Drægni er u.þ.b. 10 metrarHljóðnemi með umhverfishljóðsíu
2.4GHz USB sendir fylgir

BETRA
ALLTAF

VERÐ
SEX VERSLANIR

ARKARARARRAR

GILSST

SEXXXX
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1
fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]
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Börnin velja bækurnar 
Sara Hlín Hálfdánardóttir hefur gefið út barnabækur undir nafninu Unga ástin mín í fimm ár.  

SÍÐA 6

Leikið með grænmeti
Bregðið á leik með fat af nýuppteknu grænmeti. Búið til skóg úr brokkólí-stönglum (hægt að stinga þeim ofan í kork) og skerið gulrætur í bita og leik-ið með bitana á eldhúsborðinu; látið þá mynda andlit og hlaðið hús og blokkir. 

Ræðið liti grænmetisins og skoðið form og áferð. Þroskandi og hollustu-hvetjandi.

Létt matreiðsla
Finnið uppskrift að hollum ávaxta-drykk sem hægt er að setja í bland-

ara og er líklegt að falli barninu í geð. Tínið hráefnið til, ávexti, ber, ísmola og annað, skerið það niður í bolla og leyfið barninu að hella úr bollunum ofan í blandarann. Lokið blandar-

Brugðið á leik eftir vinnu og leikskóla
NORDICPHOTOS/GETTY

Þær klukkustundir sem foreldrar eiga með börnum sínum að loknum vinnu- og leikskóladegi eru dýrmætar enda ekki alltaf svo margar. Þær má nýta á margvíslegan og skemmtilegan hátt en Fjölskyldublaðið tíndi til nokkrar hugmyndir að eftirmiðdagsskemmtun.

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sannir skógarmenn Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar Logi Hannesson skemmtu sér ærlega saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.SÍÐA 2

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

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM

Benedikt Freyr Jónsson
S 8S: 5125411, gsm 8235055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S 6S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S 6 8S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is 

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí – september 2011



S: 563 4000 -  www.gamlabio.is 

Gamla Bíó leikhús bíður upp á öðruvísi samverustund fyrir fyrirtæki og hópa í einu 
glæsilegasta leikhúsi landsins. Þar er hægt að blanda saman leikhúsupplifun, jólaglögg 
og léttum veitingum fyrir eða eftir sýningar í hinni sögufrægu „Petersen svítu“ á 3. hæð 
hússins með 300fm svölum með útsýni yfir miðborgina.

FYRIRTÆKI OG HÓPAR
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BAKÞANKAR 
Jóns 

Sigurðar 
Eyjólfssonar

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

FRÁ SÓMA ER KOMINN

NÝTT
 FYRIR JÓLIN

Hamborgarahryggur
og kartöflusalat

Dönsk lifrakæfa, 
sveppir og beikonJólasíldarsalat
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. vangi, 6. skst., 8. mánuður, 9. pfn., 
11. tveir eins, 12. útlit yfirborðs, 14. 
kjöt, 16. skammstöfun, 17. ætt, 18. 
almætti, 20. núna, 21. nabbi.

LÓÐRÉTT
1. útmá, 3. ryk, 4. þarfsemd, 5. spil, 7. 
rákir, 10. hlaup, 13. skammstöfun, 15. 
faðmlag, 16. siða, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kinn, 6. fr, 8. maí, 9. mig, 
11. uu, 12. áferð, 14. flesk, 16. al, 17. 
kyn, 18. guð, 20. nú, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. afmá, 3. im, 4. nauðsyn, 
5. níu, 7. rifflur, 10. gel, 13. rek, 15. 
knús, 16. aga, 19. ðð. 

Dum-dum-rum-dum
Ég verð að fara að gera 
eitthvað varðandi þessa 

flösu!

Hvað viltu fá í 
jólagjöf, Ívar? 

Nefháraklippur? 
Tappa af kókflösku? 

Klósettbursta?

Allt eru 
þetta góðar 
hugmyndir.

En það er 
bara eitt sem 
ég óska mér 

innilega 
þessi jólin.      !

Ég vil fá að 
rí...

Rífa nokkra laxa 
upp úr næsta 

sumar, Húgó! Og til 
þess þarf ég stöng! Ó.

Palli, viltu fara 
með ruslatunn-

urnar út á 
gangstétt?

Ekki 
málið, 

mamma.

Hvenær?

(Úff)

Ég hef aldrei 
heyrt um 
Leyfi til að 
hangsa.

Ekki? 
Hann lét 
mig fá 
plastað 
eintak til 
að hafa í 
veskinu.

Sjáð‘etta!
Sjáð‘etta! JÁÁÁ!

Vóó! 
Þrír gaurar 
með einu 

höggi! 
Ótrúlegt!

VÚúúúhúú! BÍLAELT-
INGAR-
LEIKUR!!

Engar 
áhyggjur...
 testósterón 
er ekki 
smitandi.

Kabúmm! 
Náð‘onum!

Víða um Spán standa auðar byggingar 
sem minnisvarði um gullæðið í bygg-

ingageiranum. Einn stærsti og aumkunar-
verðasti minnisvarðinn stendur við sjávar-
síðuna í Almeríu, en það er hótelbygging 
mikil með einum 411 herbergjum sem 
safna nú salti. Það skortir ekki aðeins pen-
ing til að koma hótelinu á koppinn heldur 
ráku fjárfestar sig hastarlega á nokkuð 
sem kallað er lög. Þau komu sér afar illa 
fyrir margan siðleysingjann sem byggja 
vildi á spænskri strönd.

ÞANNIG vill til að byggingin er reist í 
þjóðgarði og þar að auki mun nær sjó 
en lög gera ráð fyrir. Samt stendur 
hún enn eins og draugahöll í annars 
óspilltri náttúrunni. En af hverju er 
þetta gímald ekki rifið niður eins og 
gera á við glæpaverk? Jú, það skortir 
eistu, eða þannig komast Spánverjar 

jafnan að orði þegar talað er um 
kjarkleysi (og skiptir þá engu 
hvort karlar eða konur eiga í 

hlut). 

ER það ekki einmitt þessi 
skortur, frekar en skortur 

á peningum, sem heldur 
okkur með Grettistaki 
í kreppunni? Ég held 
nefnilega að ólöglegu 
gengislánin, ólöglegu 

bankagjörningarnir og óréttlát niðurfell-
ing lána umsvifamestu fyrirtækjanna 
kalli á að meinsemdir kerfisins verði rifn-
ar upp frá rótum. En það þarf hreðjar til, 
eins og Spánverjinn myndi segja, og þar 
liggur hundurinn grafinn. Á meðan er allt 
látið standa og grotna og óhjákvæmilegu 
falli þess frestað. Við lifum nefnilega á 
tímum þar sem einungis debet og kredit 
eru látin etja kappi. Davíð og Golíat fá 
hins vegar aldrei að takast á, sama hversu 
íþyngjandi risinn verður. 

ÞETTA er sú tilfinning sem grípur mig, 
ég segi ekki hreðjataki, þegar ég sé El 
Algarrobicio hótelbygginguna gína mót 
ólgandi hafi við sjávarsíðuna í þjóðgarðin-
um Capo del Gata í Almeríu, einu falleg-
asta svæði Spánar.

EN það þýðir ekki að vera endalaust með 
eitthvert svartagallsraus þótt hart sé í ári, 
óréttlætið mikið og ekkert ljós sjáanlegt 
við gangaopið hér syðra. Hægt er að líta 
annað sér til hughreystingar. Það blés, til 
dæmis, ekki byrlega í Eistlandi árið 2008 
þegar kreppan skall á með miklum brest-
um. Nú er hins vegar um átta prósenta 
hagvöxtur þar. Ég þekki reyndar ekki vel 
til þessarar þjóðar en þetta er nóg til að 
segja mér að það er greinilega hægt að 
komast úr viðjum kreppunnar þar sem 
nóg er af Eistum. 

Skortur á eistum

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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



TILBOÐ     54.990
FULLT VERÐ kr. 64.990

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar, 
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Tölvulistinn, 
Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.

STOFNAÐ 1971

SJÓNVARPS
TILBOÐ

Finlux 22FLX850UD
22“ HD LCD SJÓNVARP með 1366x768p upplausn, stafrænum DVB-T mót-
takara og er 12/220v. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, HDMI, USB marg-
miðlunartengi, Digital Coax, Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

Finlux 26FLX905HU
26“ HD LCD SJÓNVARP með 1366x768p upplausn og stafrænum DVB-T mót-
takara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 2xHDMI, USB margmiðlunartengi,
Digital Coax, VGA tengi, heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

Finlux 26FLX910LHU
26“ ÖRÞUNNT LED SJÓNVARP með 1366x768p upplausn og stafrænum DVB--T 
móttakara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 2xHDMI, USB margmiðlunartengi, 
Digital Coax, VGA tengi, Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

Einnig til 
með DVD 
spilara á 
59.990

Einnig til 
með DVD 
spilara á 
79.990

Finlux 32FLX905HU
32“ HD LCD SJÓNVARP með 1366x768p upplausn og staf-
rænum DVB-T móttakara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 
2xH2xHDMIDMI, U, USBSB MarMargmigmiðluðlunarnartentengi,gi, Di Digitgitalal CoaCoax,x, VGAVGA te tengingi,, 
Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort. Frábært verð.

Finlux 32FLHX905HU
32“ FULL HD LCD SJÓNVARP með 1920x1080p upplausn og
stafrænum DVB-T móttakara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 
2xH2xHDMIDMI, U, USBSB marmarggmiðmiðlunlunartartengengi,i, DigDigitaital Cl Coaxoax, V, VGAGA tentengi,gi,
Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort. Frábært verð.

Finlux 42FLHX905HU
42" Full HD LCD sjónvarp með 1920x1080p upplausn, 
stafrænum DVB-T móttakara og 100.000:1 skerpu. Fjöldi 
tengimöguleika m.a 2xHDMI, Digital Coax, 2xScart, 2xUSB 
Margmiðlunartengi, VGA tengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

Finlux 37FLX850UD
37“ HD LCD SJÓNVARP með 1366x768p upplausn og staf-
rænum DVB-T móttakara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart,
2xH2xHDMIDMI, U, USBSB marmargmigmiðluðlunarnartentengi,gi, Di Digitgitalal CoaCoax,x, VGAVGA te tengingi,, 
Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort. Frábært verð.

TILBOÐ     109.990
FULLT VERÐ kr. 119.990

TILBOÐ     119.990
FULLT VERÐ kr. 129.990

2xHDMI

FULL 
HD

USB TENGI

2xHDMI

FULL 
HD
2xUSB

2xHDMI

DVB-T
MÓTTAKARI

USB TENGI

2xHDMI

DVB-T
MÓTTAKARI

USB TENGI

2 HDMI

DVB-T
MÓTTAKARI

LED

VERÐ      69.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      79.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      79.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      89.990
FRÁBÆRT VERÐ
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

MÁNUDAGUR: ERKIFJENDUR (SUPERCLÁSICO) 18:00, 
20:00, 22:00  BAKKA-BALDUR 18:00, 20:00, 22:00  
MIDNIGHT IN PARIS 18:00, 20:00, 22:00  BORGRÍKI 18:00, 
20:00, 22:00
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

BAKKA-BALDUR
EFTIR ÞORFINN GUÐNASON

Lóa Hjálmtýsdóttir er söng-
kona FM Belfast en teiknar 
líka myndasögur. Hún 
hefur sent frá sér enska 
útgáfu bókarinnar Alhæft 
um þjóðir og óttast ekki við-
brögð þjóðanna sem alhæft 
er um.

„Ég held að flestum finnist gaman 
að alhæfa um þjóðir,“ segir Lóa 
Hlín Hjálmtýsdóttir, söngkona FM 
Belfast og myndasöguhöfundur.

Lóa sendi í síðustu viku frá sér 
rassvasabókina Generalizations 
about Nations, sem er ensk útgáfa 
bókar hennar, Alhæft um þjóðir, 

sem kom út árið 2009. Í bókun-
um myndskreytir Lóa furðuleg-
ar alhæfingar um 60 þjóðir sem 
eru flestar sprottnar úr hugar-
heimi hennar. Á meðal þess sem 
hún alhæfir er að Þjóðverjar séu 
svo uppteknir af fortíðinni að 
þeir verði gleymnir, að japanskar 
konur séu úrillar á morgnana og 
að fátt gleðji börn á Havaí meira 
en lík sem rekur á land. En ótt-
ast hún viðbrögðin, nú þegar búið 
er að þýða bókina á útbreiddara 
tungumál?

„Nei. Þetta er náttúrulega grín. 
Svo er ég ekkert svo viss um að 
hún fari mikið á flakk,“ segir Lóa 
og bætir við að hörð viðbrögð 
geti virkað sem afbragðs auglýs-
ing. „Fólk fattar ekki að með því 

að vera rosalega æst og skrifa 
ofstækisfullar hatursgreinar um 
eitthvað auglýsir það bara hlutinn 
frekar.“

Lóa segist þó hafa lent í því að 
fólk telji hana vera með fordóma 
gagnvart fólki, en hún vísar því til 
föðurhúsanna enda sé hún að bulla 
í bókunum. „Þetta er ekki vísinda-
legt,“ segir hún.

Alhæfingarnar eiga ekkert skylt 
við algengar alhæfingar, eins og 
að Danir séu leiðinlegir eða Finn-
ar þunglyndir. „Ég geri eiginlega 
grín að því. Sumir segja að Skotar 
séu nískir, hvað veit fólk um það?“

Þannig að þú óttast ekki að t.d. 
Þjóðverjar taki grínið óstinnt upp?

„Nei, Þjóðverjar eru rosa næs 
fólk.“ atlifannar@frettabladid.is

Óhrædd við að alhæfa um 
þjóðir á útbreiddri tungu

ALHÆFT UM ÞJÓÐIR Lóa sendi frá sér bók í síðustu viku þar sem hún alhæfir um þjóðir á skemmtilegan hátt.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

“STERK, FURÐULEG
OG ÁHUGAVERÐ!”

- EMPIRE

“TIL HAMINGJU, ÍSLAND”

-Þ.Þ., FT

TOWER HEIST KL. 6 - 8 - 10 12 
IN TIME KL. 8 - 10  12 
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 6 7

HUMAN CENTEPIDE  KL. 10.15  18
HEADHUNTERS  KL. 5.45 - 8  16
MONEYBALL  KL. 6 - 9  L
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 5.40 - 8 - 10.20  7
MIDNIGHT IN PARIS  KL. 10.15  L
ELDFJALL  KL. 5.45 - 8  L

TOWER HEIST  KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
TOWER HEIST LÚXUS  KL. 4 - 10.20  12
IN TIME  KL. 5.40 - 8 - 10.30  12
ÆVINTÝRI TINNA 3D             KL. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20  7
ÆVINTÝRI TINNA 2D  KL. 3.20  7
HEADHUNTERS  KL. 8  16
ÞÓR 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
ÞÓR 2D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.20  L
BORGRÍKI  KL. 10.15  14

SÝND Í 
TAKMARKAÐAN TÍMA

TOWER HEIST 5.50, 8 og 10.15

IN TIME 3D 8

ÆVINTÝRI TINNA3D 5

ÆVINTÝRI TINNA2D 5

BORGRÍKI 8 og 10

THE THING 10.15

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

A.K. - DV

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

����
FYNDIN, TILKOMUMIKIL - BACKSTAGE

SVIKRÁÐ

MAGNAÐUR ÞRILLER

100/100
Philadelphia Inquirer

91/100
ENTERTAINMENT WEEKLY

ÁLFABAKKA

12

12

12

12

L

L

7

10

L

L

V I P

KRINGLUNNI
7

12

12

12

12

7

L

16

16

AKUREYRI
HELP kl.   5:30 2D
THE IDES OF MARCH kl.   8 2D
THE INBETWEENERS MOVIE kl.   10:20 2D
THE THREE MUSKETEERS kl.   6 -  10:20 2D
THE SKIN I LIVE IN kl.   8  2D

EGILSHÖLL

12

7

7

L

L

L

16

THE ADVENTURES OF TINTIN kl. 5:40 - 8 - 10:30 3D

ÞÓR: HETJUR VALHALLAR m/ísl tali kl. 5:40 3D
THE IDES OF MARCH kl. 8 - 10:30 2D
FOOTLOOSE kl. 5:40 2D
THE INBETWEENERS MOVIE kl. 8 - 10:30 2D
THE THREE MUSKETEERS kl. 5:40 3D
HELP kl. 9 2D

TOWER HEIST kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
TOWER HEIST Luxus VIP kl. 5:50 - 8 - 10:20 2D
THE IDES OF MARCH kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
THE INBETWEENERS kl. 5:50 - 8 - 10:20 2D
THE HELP kl. 5:40 - 8:20 - 10:20 2D
FOOTLOOSE kl. 5:50 2D
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 8 2D

THE IDES OF MARCH kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
THE INBETWEENERS kl.  10:20 2D
THE HELP kl. 5:40 - 8:30 2D
THE THREE MUSKETEERS - 3D kl. 8 3D

BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 6 2D

KEFLAVÍK
TOWER HEIST kl. 8 2D
THE IDES OF MARCH kl. 10:20 2D
WHAT’S YOUR NUMBER kl. 8 2D
THE THING kl. 10:20 2D

14

Rokkhljómsveitin Reykjavík! 
sendi á dögunum frá sér sína 
þriðju breiðskífu, Locust Sounds. 
Útgáfunni var fagnað með veg-
legum hætti á Kex Hosteli síðasta 
fimmtudagskvöld. Vertar á veit-
ingahúsinu Tjöruhúsinu á Ísafirði 
buðu gestum að kynnast sínu ómót-
stæðilega fiskihlaðborði og tón-
listarmaðurinn Markús lék tón-
list undir borðhaldi. Aðalstjörnur 
kvöldsins stigu því næst á svið og 
reiddu fram magnaðan rokkseið 
sinn. Að síðustu tróð stuðsveitin 
FM Belfast upp.

Veisla fyrir eyrun og magann

ROKK, RÓL OG FISKIVEISLA Strákarnir í Reykjavík! voru drulluþéttir á Kexinu á 
fimmtudagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gestir gátu ekki stillt sig um að sogast inn í stemningu sveitarinnar.
Söngvarinn Bóas Hallgrímsson blandaði 
geði við áhorfendur.
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Kringlunni

Söngfuglinn Jessica Simpson á 
von á sínu fyrsta barni ásamt 
unnusta sínum, íþróttakapp-
anum Eric Johnson. Að hennar 
sögn gengur meðgangan vel en 
hún viðurkennir þó að henni fylgi 
ýmsir leiðinlegir fylgikvillar.

„Fólk segir alltaf að ófrískar 
konur glói, ég segi að það sé 
vegna þess að þær svitna enda-
laust og það glampar svona 
fallega á svitann,“ sagði söngkon-
an í viðtali við People Magazine. 

Til stóð að Simspon og Johnson 
gengju í hið heilaga nú í nóvem-
ber en þau ákváðu að fresta brúð-
kaupinu þar til eftir fæðingu 
barnsins því Simpson vildi ekki 
bæta á álagið.

Glóir ekki

SVITNAR Jessica Simpson segist ekki 
glóa eins og aðrar ófrískar konur, hún 
svitnar aðeins. NORDICPHOTOS/GETTY

Chloé Sevigny hefur hannað sína 
eigin fatalínu sem hún vonar að 
höfði ekki til fólks eins og Hilton-
systranna. Þetta er ekki í fyrsta 
sinn sem Sevigny reynir fyrir sér 
sem hönnuður því hún hefur hann-
að fatalínu í samstarfi við fata-
merki Opening Ceremony.

Sevigny kveðst heldur vilja að 
raunveruleikastjarnan Nicole 
„Snooki“ Polizzi klæðist hönn-
un sinni heldur en hótelerfinginn 
Nicky Hilton. „Ég las einhvers-
staðar að Nicky Hilton segðist ekki 
skilja hönnun mína og ég hugsaði 
með mér: „Gott, því fötin eru ekki 
ætluð henni.“ Ég held að Snooki 
mundi líta mun betur út í fötunum 

mínum heldur en Nicky,“ sagði 
leikkonan í samtali við Bullet 
Media.

Ósátt við Hilton

ÓSÁTT Chloé Sevigny er ósátt við Nicky 
Hilton og vill ekki að hún gangi í föt-
unum sem hún hefur hannað.

NORDICPHOTOS/GETTY

Söngkonan Beyonce tilkynnti fyrir nokkrum vikum 
að hún ætti von á barni ásamt eiginmanni sínum, 
rapparanum Jay-Z.

Fjölmiðlar vestanhafs efast hins vegar um að hún 
sé að segja satt og hafa keppst við að birta myndir 
af henni sem sýna að kúlan er síbreytileg í stærð og 
leggst jafnvel saman þegar hún sest niður. Slúðrað 
er um að önnur kona gangi með barn hjónakornanna 
og að með því sé Beyonce að hlífa lögulegum vexti 
sínum.

Slúðursögurnar fengu byr undir báða vængi á 
dögunum þegar Beyonce kom fram í spjallþætti 
Jimmy Fallon, en kúlan var þá hvergi sjáanleg. 
Talsmenn söngkonunnar svara fréttunum þannig 
að hún hafi tekið lagið upp fyrir þremur mánuðum, 
sem þykir undarlegt í ljósi þess að þátturinn er í 
beinni útsendingu og hún var kynnt á svið eins og 
hún væri á svæðinu. Snúið mál!

Kúlan hvergi sjáanleg

ÓLÉTT EÐA EKKI? Fjölmiðlar vestanhafs velta fyrir sér hvort 
Beyonce sé ekki ólétt, þrátt fyrir yfirlýsingar um annað.
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KRISTINN STEINDÓRSSON  mun skoða aðstæður hjá danska liðinu FC Nordsjælland næstu dagana. Þetta 
kom fram á fótbolti.net í gær. Samningur Kristins hjá Breiðabliki er runninn út en erlendu félögin þurfa engu að síður 
að greiða Breiðabliki uppeldisbætur ef þau ætla að semja við hann. Kristinn hefur skorað 23 mörk í 44 leikjum 
undanfarin tvö tímabil í Pepsi-deildinni.

Lengjubikar karla í körfu
A-RIÐILL
ÍR-Þór Þorlákshöfn  86-94 (45-40)
Stig ÍR: James Bartolotta 23, Ellert Arnarson 20, 
Kristinn Jónasson 14, Nemanja  Sovic 13, Bjarni 
Valgeirsson 6, Níels Dungal 6, Hjalti Friðriksson 4. 
Stig Þórs: Darrin Govens 20, Darri Hilmarsson 
16, Marko Latinovic 15, Guðmundur  Jónsson 
14, Michael Ringgold 14, Þorsteinn Már 
Ragnarsson 7, Grétar Ingi Erlendsson 5, Baldur 
Þór Ragnarsson 3. 
B-RIÐILL
Grindavík-KFÍ  103-87 (52-47)
Stig Grindavíkur: Giordan Watson 19, Sigurður 
Gunnar Þorsteinsson 19, Páll Axel Vilbergsson 
16 (7 frák./10 stoðs.), Björn Steinar Brynjólfsson 
12, Jóhann Árni Ólafsson 8, J’Nathan Bullock 
8, Ólafur Ólafsson 8, Þorsteinn Finnbogason 5, 
Ómar Örn Sævarsson 4, Ármann Vilbergsson 4. 
Stig KFÍ: Craig Schoen 23 (8 stoðs.), Christopher 
Miller-Williams 22 (10 frák.), Ari  Gylfason 17, 
Kristján Andrésson 8, Jón H. Baldvinsson 5, 
Hermann Óskar Hermannsson 4, Sigurður 
Orri Hafþórsson 4, Sævar Vignisson 2, Hlynur 
Hreinsson 2. 
C-RIÐILL
Stjarnan-Tindastóll  102-80 (41-42)
Stig Stjörnunnar: Justin Shouse 28 (8 stoðs.), 
Keith Cothran 22, Fannar Freyr Helgason 18 
(13 frák.), Marvin Valdimarsson 18, Sigurjón 
Örn Lárusson 8 (10 frák.), Dagur Kár Jónsson 3, 
Sigurbjörn Ottó Björnsson 2, Guðjón Lárusson 2, 
Aron Kárason 1. 
Stig Tindastóls: Svavar Atli Birgisson 19, Friðrik 
Hreinsson 16, Maurice Miller 12 (9 frák./10 
stoðs.), Trey Hampton 8, Helgi Rafn Viggósson 8, 
Pálmi Geir Jónsson 7, Helgi Freyr Margeirsson 5, 
Hreinn Gunnar Birgisson 3, Loftur Eiríksson 2. 
D-RIÐILL
Njarðvík-Valur  96-87 (44-48)
Stig Njarðvíkur: Travis Holmes 45 (13 frák./8 
stoðs.), Cameron Echols 20 (11 frák.), Ólafur 
Helgi Jónsson 15, Elvar Már Friðriksson 9, Hjörtur 
Hrafn Einarsson 6, Maciej Baginski 1. 
Stig Vals: Garrison Johnson 28, Igor Tratnik 17 
(19 frák.), Darnell Hugee 14, Hamid Dicko 14, 
Ragnar Gylfason 8, Birgir Björn Pétursson 2, 
Benedikt Blöndal 2, Austin Magnus Bracey 2.

N1-deild kvenna
HK - Valur  25-32 (9-17)
Mörk HK: Elín Anna Baldursdóttir 7/3, Brynja 
Magnúsdóttir 5/4, Jóna Sigríður Halldórsdóttir 
5, Elísa Ósk Viðarsdóttir 3, Heiðrún Björk 
Helgadóttir 2, Emma Havin Davoody 1, Elva Björg
Arnarsdóttir 1, Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir 1.
Varin skot: Ólöf Kolbrún Ragnarsdóttir 16
Mörk Vals: Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 
7, Dagný Skúladóttir 7, Karólína Bæhrenz 
Gunnarsdóttir 6, Hrafnhildur Skúladóttir 4/1, 
Þorgerður Anna Atladóttir 4, Ragnhildur Rósa 
Guðmundsdóttir 4/1.
Varin skot: Guðný Jenný Ásmundsdóttir 15, 
Sunneva Einarsdóttir 4.
KA/Þór - Stjarnan  24-26 (8-14)
Mörk KA/Þór: Martha Hermansdóttir 11, Kolbrún 
Einarsdóttir 5, Katrín Vilhjálmsdóttir 3, Erla 
Hleiður Tryggvadóttir 3, Hulda Tryggvadóttir 1, 
Kolbrá Ingólfsdóttir 1.
Mörk Stjörnunnar: Sólveig Lára Kærnested 10, 
Hildur Harðardóttir 5, Hanna G Stefánsdóttir 4, 
Rut Steinsen 3, Jóna Margrét Ragnarsdóttir 2, 
Lilja L Pálsdóttir 1, Guðrún Guðjónsdóttir 1.
FH - Grótta  23-23 (13-10)
Mörk FH: Ingibjörg Pálmadóttir 7, Birna Íris 
Helgadóttir 6, Berglind Ósk Björgvinsdóttir 4, 
Steinunn Snorradóttir 3, Sigrún Jóhannsdóttir 2, 
Indíana Nanna Jóhannsdóttir 1.
Mörk Gróttu: Eva Björk Davíðsdóttir 7, Sunna 
María Einarsdóttir 6, Elín Helga Jónsdóttir 4, 
Unnur Ómarsdóttir 3, Rebekka Guðmundsdóttir 
1, Björg Fenger 1, Sigrún Birna Arnardóttir 1.
STAÐAN Í DEILDINNI
Valur  5 5  0 0 165-112  10
Fram  6 5  0 1 186-139  10
HK  6 4  0 2 174-158  8
Stjarnan  5 3  0 2 141-143  6
ÍBV  5 2  0 3 118-121  4
Haukar  5 2  0 3 127-150  4
FH  6 1  1 4 126-163  3
KA/Þór  5 1  0 4 118-139  2
Grótta  5 0  1 4 119-149  1

ÚRSLITIN Í GÆR

KÖRFUBOLTI ÍR-ingar urðu fyrir 
enn einu áfallinu í vikunni þegar 
Bandaríkjamaðurinn Willard 
Johnson fingurbrotnaði illa á 
æfingu liðsins. 

Þetta er þriðja áfallið á stutt-
um tíma því fyrirliðinn Svein-
björn Claessen er frá út tímabilið 
vegna hnémeiðsla og Bandaríkja-

maðurinn James Bartolotta nef-
brotnaði illa í leik gegn Grindavík.  
ÍR-ingar riftu samningi við Will-
ard Johnson og í stað hans kemur 
bandaríski bakvörðurinn Robert 
Jarvis. 

Jarvis þekkir nokkuð vel til ÍR 
því að hann lék með liðinu síðustu 
sjö leikina tímabilið 2009-2010. 
Jarvis var þá með 25,4 stig og 6,4 
stoðsendingar að meðaltali og stóð 
sig vel.  - óój

Það reynir mikið á lið ÍR í Iceland Express-deild karla í körfubolta þessa dagana:

Þriðja áfallið á stuttum tíma

ROBERT JARVIS Spilaði með ÍR-liðinu 
vorið 2010.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SUND Það var mikið metaregn á 
Íslandsmeistaramótinu í 25 metra 
laug sem fór fram í Laugardals-
höllinni um helgina og ljóst að 
íslenska sundfólkið er að taka 
mikið stökk fram á við þessa dag-
ana. Sex íþróttamenn settu Íslands-
metin þrettán sem féllu en enginn 
þó fleiri en hin sextán ára gamla 
Eygló Ósk Gústafsdóttir, sem setti 
alls fjögur Íslandsmet. 

Skagastúlkan Inga Elín Cryer 
setti þrjú Íslandsmet í mótinu 
og náði að setja met í þremur 
greinum eins og Eygló. Ingibjörg 
Kristín Jónsdóttir úr SH bætti tví-
vegis Íslandsmetið í 50 metra bak-
sundi og þau Ragnheiður Ragnars-
dóttir úr KR, Bryndís Rún Hansen 
úr Bergensvømmerne og Anton 
Sveinn McKee úr Ægi settu eitt 
Íslandsmet hvert. Ragnheiður ein-
beitti sér að öðrum greinum en 
hún er vön og setti Íslandsmet sitt 
í 100 metra fjórsundi. Ragnheiður 
náði líka að vinna gull í 50 metra 
bringusundi, en hún hefur vanalega 
sérhæft sig í skriðsundi. 

Stjarna mótsins var þó hin sextán 
ára Eygló Ósk Gústafsdóttir. „Ég er 
mjög ánægð með helgina enda náði 
ég að setja fjögur Íslandsmet og 
stúlknamet í öllum greinum. Ég er 
búin að æfa meira en ég hef gert 
áður og hef verið duglegri að mæta 
á morgunæfingarnar,“ sagði Eygló 
eftir mótið í gær, en búast má við 
því að stúlknametin sem hún setti 
um helgina standi lengi.

Stærstu afrek Eyglóar voru í 
hennar sterkustu greinum, þar 
sem hún tvíbætti Íslandsmetið í 
100 metra baksundi og varð fyrsta 
íslenska konan til þess að synda 100 
metra baksund á undir einni mín-
útu. Ingibjörg Kristín veitti henni 
mikla keppni í 100 metra baksund-

inu og svo fór að þær syntu báðar 

undir einni mínútu. „Ég var líka 
mjög ánægð með að komast undir 
mínútuna í 100 metra baksundinu 
því það er stórt skref. Þetta var 
samt mjög tæpt og ég hef aldrei 
verið svona stressuð á ævi minni,“ 
sagði Eygló um einvígið við Ingi-
björgu, en Eygló var á eftir til að 
byrja með.

Eygló endaði síðan frábæra helgi 
með því að bæta Íslandsmetið í 200 
metra baksundi um meira en þrjár 
sekúndur, sem er gríðarleg bæting. 
Hún synti á 2:08,00 mínútum en 
eldra metið sem hún átti sjálf var 
upp á 2:11,29 mínútur. Þetta var að 
sjálfsögðu besta afrek sundkonu 
á þessu móti enda engin venjuleg 
bæting.

„Ég var alveg búin á því eftir 

síðasta sundið. Ég ætlaði mér að 
fara á 2:08,00 en ég bjóst samt ekki 
við því að ég myndi ná því. Við 
Anton erum ekki alveg fullhvíld því 
við ætlum að ná að toppa á NMU í 
desember. Ég vona að ég geti haldið 
áfram að bæta mig,“ segir Eygló en 
Ægiringurinn Anton Sveinn McKee 
náði besta afreki karla á mótinu 
þegar hann setti Íslandsmet í 1.500 
metra skriðsundi og vann alls fjög-
ur einstaklingsgull á mótinu.

Eygló var á leiðinni á lokahóf 
Sundsambandsins þegar Frétta-
blaðið heyrði í henni í gær. Hún gaf 
allt sitt í mótið og uppskar frábær-
an árangur. „Ég brosi næstu dag-
ana en ég er mjög þreytt núna,“ 
sagði Eygló Ósk að lokum.

 ooj@frettabladid.is

Duglegri að mæta á morgnana
Hin sextán ára Eygló Ósk Gústafsdóttir fór mikinn á Íslandsmeistaramótinu í 25 metra laug um helgina, 
en hún setti fjögur Íslandsmet og níu stúlknamet og varð fyrsta íslenska konan til þess að synda 100 metra 
baksund á undir einni mínútu. Alls voru sett þrettán Íslandsmet og 21 aldursflokkamet á mótinu. 

FJÓRÐA ÍSLANDSMETIÐ Í HÖFN Á FRÁBÆRRI HELGI Eygló Ósk Gústafsdóttir fagnar hér eftir að hún bætti Íslandsmetið í 200 
metra baksundi um meira en þrjár sekúndur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Íslandsmet helgarinnar
Eygló Ósk Gústafsdóttir, Ægi
200 metra baksund - 2:08,00 mínútur
200 metra fjórsund - 2:15,22 mínútur
100 metra baksund - 59,81 sekúndur
100 metra baksund - 1:01,75 mínútur
Inga Elín Cryer, ÍA
400 metra skriðsund - 4:15,09 mínútur
200 metra flugsund - 2:16,72 mínútur
800 metra skriðsund - 8:46,42 mínútur
Ingibjörg Kristín Jónsdóttir, SH
50 metra baksund 27,49 sekúndur
50 metra baksund 27,91 sekúnda
Ragnheiður Ragnarsdóttir, KR
100 Fjórsund kvenna - 1:01,72 mínútur
Bryndís Rún Hansen, 
Bergensvømmerne
50 metra flugsund - 27,04 sekúndur 
Anton Sveinn McKee, Ægi
1500 metra skriðsund - 15:33,20 
mínútur
Kvennaboðsundssveit SH
4x50m fjórsund - 1:56,23 mínúta
(Ingibjörg Kristín Jónsdóttir, Karen Sif 
Vilhjálmsdóttir, Snjólaug Tinna Hans-
dóttir og Bára Kristín Björgvinsdóttir)

ÞRJÚ ÍSLANDSMET Inga Elín Cryer úr ÍA stóð sig frábærlega um helgina, en hún setti 
Íslandsmet í öllum þremur greinunum sem hún vann. 

FJÖGUR GULL Anton Sveinn McKee úr Ægi stóð sig vel, vann fjögur gull og náði besta 
afreki karla á mótinu með að setja Íslandsmet í 1.500 metra skriði. 
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FIMLEIKAR Hildur Ólafsdóttir 
og Róbert Kristmannsson og 
íslensks kvennasveitin unnu 
bronsverðlaun á Norður-Evrópu-
mótinu í áhaldafimleikum sem 
lauk í Uppsölum í Svíþjóð í gær. 
Hildur vann bronsið sitt á gólfi en 
Róbert á bogahesti. Róbert varð 
einnig þriðji á þessu móti í fyrra.

Viktor Kristmannson og Bjarki 
Ásgeirsson voru báðir líklegir 
til að vinna verðlaun í úrslitum á 
áhöldum í gær en tókst ekki nógu 
vel upp. Bjarki varð í fjórða sæti 
á bogahestinum þrátt fyrir fall 
og Viktor var að glíma við bak-
meiðsli. Róbert Kristmannsson 
gerði hins vegar fínar æfingar á 
svifránni og endaði í fjórða sæti. 

Íslenska kvennasveitin vann 
brons í fjölþrautinni á laugar-
daginn. Íslenska liðið skipuðu 
þau Thelma Rut Hermanns-
dóttir, Agnes Suto, Hildur Ólafs-
dóttir, Dominiqua Alma Belányi 
og Freyja Húnfjörð Jósepsdóttir. 
Thelma náði bestum árangri 
íslensku stelpnanna í fjölþraut og 
varð þar í 9. sæti. Stráka sveitin 
lenti í 4. sæti, hársbreidd frá 
bronsinu, og bræðurnir Viktor 
og Róbert Kristmannssynir voru 
jafnir í 7. til 8. sæti sæti í fjöl-
þrautinni.  - óój

N-Evrópumótið i fimleikum:

Þrenn íslensk 
bronsverðlaun

RÓBERT KRISTMANNSSON Vann brons 
annað árið í röð.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HÓPFIMLEIKAR Gerplukonur fylgdu Evr-
ópumeistaratitlinum sínum í fyrra eftir 
með því að verða Norðurlandameistar-
ar í Larvik í Noregi um helgina. Sigur 
Gerpluliðsins var sannfærandi en jafn-
framt mikið afrek fyrir liðið því það 
varð fyrir forföllum í aðdraganda móts-
ins. Íris Mist Magnúsdóttir, aðalstjarna 
liðsins, gat sem dæmi ekki verið með 
eftir að hún sleit hásin skömmu fyrir 
mót.  

„Við vorum með rosalega mörg stökk 
sem við misstum sem hefðu verið mjög 
flott úti. Við náðum samt að klára þetta 
þrátt fyrir það, sem sýnir það hversu 
miklum styrk við búum yfir sem lið,“ 

sagði Hrefna Þorbjörg Hákonardóttir, 
fyrirliði Gerpluliðsins.

„Maður var samt farinn að velta því 
fyrir sér hvort örlögin væru á móti 
okkur en það átti bara kannski að gera 
þetta aðeins erfiðara fyrir okkur,“ sagði 
Hrefna, en Sif Pálsdóttir sem meiddist 
á ökkla fyrir skömmu harkaði af sér og 
kláraði fjögur stökk.

„Það eru engir tveir sigrar eins, en 
þessi verður alveg sérstaklega eftir-
minnilegur. Maður horfir til baka og 
dáist að því hversu mikil samstaða var 
hjá okkur og hversu mikil hörkutól eru 
í þessu liði,“ segir Hrefna. Gerplustelp-
urnar fóru á kostum á gólfinu og náðu 

þar bestu einkunn allra liða, karla og 
kvenna, á mótinu. 

„Dansinn tókst rosalega vel hjá 
okkur. Þetta var síðasta áhaldið okkar 
og við vissum að ef við kláruðum hann 
væru allar líkur á því að við myndum 
vinna. Við gáfum allt okkar í þennan 
dans,“ segir Hrefna.

Gerpla hafði lent í þriðja sæti á síð-
asta Norðurlandamóti en vann nú 
gullið eins og árið 2007. „Nú stefnum 
við á það að toppa okkur og halda 
Evrópu bikarnum. Það hefur ekkert 
lið gert, það er að verða Evrópumeist-
ari, Norðurlanda meistari og svo aftur 
Evrópu meistari,“ sagði Hrefna.  - óój

Gerplukonur urðu Norðurlandameistarar í hópfimleikum þrátt fyrir mörg áföll rétt fyrir mót:

Dáist að hörkutólunum í liðinu sínu

HREFNA HÁKONARDÓTTIR Varð líka Norðurlandameistari árið 2007.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



14. nóvember 2011  MÁNUDAGUR26

www.ms.is

Sumir líta á Hrísmjólkina sem sparimorgunmat, 

aðrir sem gómsætt millimál. En það er vel þekkt 

leyndarmál að Hrísmjólkin er líka glæsilegur 

eftirréttur í skál sem þú getur reitt fram hraðar 

en gestirnir ná að segja: „Takk fyrir mig.“ 

...hvert er 
þitt eftirlæti?þþþþþþþþþiiiit

...endilega fáið ykkur
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BADMINTON Ragna Ingólfsdóttir 
tryggði sér sigur á fimmta Iceland 
International-mótinu í röð þegar hún 
vann sigur á Akvile Stapusaityte frá 
Litháen eftir æsispenandi úrslitaleik. 

„Þetta var erfiður og mjög spenn-
andi úrslitaleikur. Ég var búin að 
spila við hana áður og hef yfirleitt 
tekið hana nokkuð örugglega en hún 
spilaði bara rosalega vel í dag,“ sagði 
Ragna, en loturnar fóru 21-18, 17-21 og 
21-17.  „Það tók aðeins á taugarnar að 
ég er ekki búin að tapa leik á þessu 
móti síðan ég tapaði 2005. Það var 
draumur inn að geta tekið þetta fimm 
sinnum í röð og það er líka sterkt að 

vinna á heimavelli á Ólympíuári og fá 
öll þessi stig,“ sagði Ragna. 

„Þessi stelpa fór líka á Ólympíuleik-
ana síðast og er að reyna að komast 
aftur núna,“ sagði Ragna, en lithá-
íska stelpan reyndi allt til þess að taka 
hana á taugum.

„Hún kom með þvílíkum baráttu-
hug inn í leikinn og öskraði í hverju 
einasta höggi. Hún var með dálítið 
mikla stæla á móti mér allan tímann. 
Ég byrjaði ekki að taka þátt í þessu 
fyrr en í oddalotunni. Þá byrjaði ég 
aðeins að öskra á móti og reyndi að fá 
áhorfendur til að klappa meira fyrir 
mér,“ segir Ragna, sem sneri lotunni 

sér í vil með frábærum spretti.
„Ég var 9-11 undir í oddalotunni en 

náði að vinna átta bolta í röð eftir það 
og var þá komin í 17-11. Eftir það var 
þetta nokkuð öruggt. Hún mætti þarna 
til þess að reyna að gera einhverjar 
gloríur og það voru þvílík læti í henni. 
Það setti smá pressu á mig því hún var 
að reyna að pirra mig. Ég náði að loka 
á þetta og toppa á réttum tímapunkti 
í leiknum,“ sagði Ragna. 

Tinna Helgadóttir og Snjólaug 
Jóhannsdóttir unnu tvíliðaleik kvenna 
á mótinu en Magnús Ingi Helgason og 
Helgi Jóhannesson urðu í öðru sætií 
tvíliðaleik karla.  - óój

Ragna Ingólfsdóttir vann Iceland International badmintonmótið í fimmta sinn í röð: 

Lét ekki stælana og lætin stoppa sig

FIMM GULL AF FIMM MÖGULEGUM Ragna Ingólfsdóttir hefur ekki tapað 
á Iceland International mótinu síðan árið 2005.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BADMINTON Ragna Ingólfsdóttir 
er, eftir sigurinn í gær, á góðri 
leið með að tryggja sér sæti á 
öðrum Ólympíuleikunum í röð. 
Heimslistastaðan í byrjun maí 
2012 segir til um hverjir hljóta 
þátttökurétt á Ólympíuleikunum í 
London næsta sumar.  

„Þetta er sjötta góða mótið mitt 
og ég þarf helst að ná tíu góðum 
mótum til að komast inn á Ólymp-
íulistann. Ég vil helst vera með 
meðaltal á bilinu 2.200 til 2.500 
sem mun skila mér í kringum 
50. sæti á heimslistanum. Það 
er rosalega gott að fá 2.500 stig 
fyrir þetta mót og svo náði ég 
2.700 stigum í Þýskalandi um síð-
ustu helgi.Ég er aðeins að hækka 
meðaltalið,“ segir Ragna, en 
hún keppir næstu tvær helgar á 
mótum í Noregi og Skotlandi. 

„Ég á eftir að ákveða hvað ég 
ætla að gera í desember en það 
fer líka svolítið eftir því hvernig 
mér gengur á þessum mótum. 
Nú er fimm og hálfur mánuður í 
Ólympíulistann og ég á eftir að ná 
nokkrum góðum mótum. Ég þarf 
að reyna að velja mér flott mót til 
að fá góð stig á,“ sagði Ragna. - óój

Barátta Rögnu fyrir ÓL-sæti:

Sjötta góða 
mótið í ár

JÚDÓ Júdókappinn Þormóður 
Jónsson úr JR stóð sig frábærlega 
á Heimsbikarmótinu á Apia á 
Samóaeyjum um helgina. 

Þormóður vann silfur í +100 
kílóa flokknum, en á leið sinni 
í úrslitin sló hann út menn sem 
allir voru ofar á heimslistanum 
en hann sjálfur. Mótherjar hans 
á leiðinni í úrslitaviðureignina 
voru frá Líbanon, Mongólíu og 
Argentínu. 

Þormóður vann allar þrjár 
glímurnar af öryggi og í úrslita-
glímunnni gegn Sherrington frá 
Bretlandi leiddi Þormóður nánast 
allan tímann. 

Þessi árangur Þormóðs færir 
hann mun ofar á heimslistanum, 
sem líkast til dugar honum til 
að komast á Ólympíuleikana í 
London á næsta ári. - óój

Þormóður Jónsson:

Silfurverðlaun 
á Samóaeyjum

ÞORMÓÐUR Steig stórt skref í átt að 
leikunum í London.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Dr. Comfort heilsusokkar

www.lyfja.is

- Lifið heil

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

Dr. Comfort heilsusokkarnir eru sérhannaðir fyrir þá sem hafa sykursýki, 

gigt, bjúg, taugakvilla og/eða skert blóðflæði í fótum en henta líka 

öllum þeim sem vilja þægilega og vandaða sokka.

fótum

„Ég heiti Gísli Lárusson og er sykursjúkur. Í 
mörg ár hef ég verið að fá mikinn bjúg á 
fætur, var kominn með húðbreytingar og 
kominn með taugaskaða í fótum. Ég hef 
verið í sjúkrasokkum í mörg ár en var 
hættur að þola þá vegna verkja í fótum 
auk þess sem fannst alltaf eins og mér 
væri kalt á fótum þó þeir væru heitir 
viðkomu. Í sumar var staðan orðin þannig 
að ég gat varla gengið nokkuð vegna 
verkja og eins og ég sagði þoldi ekki við í 
sokkunum þannig að ég var kominn með 
mikinn bjúg á fætur. Þá var mér sagt frá 
heilsusokkum sem heita Dr. Comfort og 
væru sérhannaðir fyrir fólk eins og mig. 
Mér fannst ég ekki hafa neinu að tapa 
þannig að ég prufaði þá. Í dag eru verkirnir 
mikið minni og bjúgurinn líka auk þess sem 
mér er þægilega heitt á fótum. Ég get 
gengið án verkja, sem er ekki lítið. Þessir 
sokkar líta út fyrir að vera venjulegir 
bómullarsokkar en eitthvað í þeim virkar 
ótrúlega vel og hefur alveg gerbreytt minni 
líðan.“

Gísli Lárusson, 71 árs KópavogsbúiKynning í Lyfju Lágmúla í dag, mánudag milli kl. 14 og 18. 

Stroffið er sérlega teygjan-
legt, aflíðandi og þrengir 
ekki að fætinum.

Þægilegur stuðningur 
undir ilina svo sokkurinn 

Hællinn er formaður eftir Netofið efni ofan á 
ristinni til að auka loftun.

HANDBOLTI Alfreð Gíslason stýrði 
Kiel til sigurs í tólfta leiknum 
í röð í þýsku úrvalsdeildinni í 
handbolta um helgina þegar liðið 
vann 36-26 sigur á TBV Lemgo. 
Alfreð missti þó tvo leikmenn 
meidda af velli. 

Sænski línumaðurinn Marcus 
Ahlm meiddist á hné og Aron 
Pálmarsson kláraði ekki leikinn 
vegna meiðsla á öxl. 

„Það var slæmt að missa 
Marcus og við munum sakna 
hans. Læknirinn okkar hefur 
samt útilokað krossbandaslit. 
Vinstri öxlin hans Arons er síðan 
spurningamerki og þetta er 
dýrkeyptur sigur ef við missum 
þá báða út,“ sagði Alfreð í viðtali 
á heimasíðu Kiel.  - óój

Tólf sigrar í röð hjá Kiel:

Aron og Ahlm 
meiddust báðir

ARON PÁLMARSSON Fór meiddur af 
velli. NORDICPHOTOS/BONGARTS

KÖRFUBOLTI Jón Arnór skilaði 
dýrmætum 13 stigum á aðeins 
20 mínútum þegar CAI Zara-
goza endaði þriggja leikja tap-
hrinu með 67-59 sigri á Murcia 
í spænsku úrvalsdeildinni í 
körfubolta í gær. Þetta var í 
fyrsta sinn sem hann rýfur tutt-
ugu stiga múrinn í búningi CAI 
Zaragoza. Jón Arnór var aðeins 
búinn að skora samtals 9 stig á 
44 mínútum í síðustu þremur 
leikjum. - óój

Spænski körfuboltinn:

Jón Arnór með 
sinn besta leik

Eimskipsbikarinn
FH - Akureyri  34-21 (16-9)
Mörk FH: Ólafur Gústafsson 9, Örn Ingi 
Bjarkason 4, Halldór Guðjónsson 4, Þorkell 
Magnússon 8, Hjalti Pálmason 2, Andri Berg 
Haraldsson 2, Bjarki Jónsson1.
Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 16
Mörk Akureyrar: Heimir Örn Árnason 7, 
Guðmundur Hólmar Helgason 5, Bjarni 
Fritzson 5, Geir Guðmundsson 2, Heiðar Þór 
Aðalsteinsson 2, Oddur Grétarsson 1.
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 15, Stefán 
Guðnason 1
Valur 2 - Fram  24-40 (11-16)
Mörk Vals 2: Fannar Þorbjörnsson 9, Einar 
Örn Jónsson 7, Ólafur E. Ómarsson 4, Davíð 
Höskuldsson 1, Ásbjörn Stefánsson 1, Erlendur 
Egilsson 1, Ragnar Ægisson 1.
Mörk Fram: Einar Rafn Eiðsson 10, Sigurður 
Eggertsson 6, Ægir Hrafn Jónsson 5, Róbert Aron
 Hostert 5, Stefán B. Stefánsson 4, Jóhann Gunnar
 Einarsson 4, Matthías Daðason 2, Garðar B. 
Sigurjónsson 2, Sigfús P. Sigfússon 1, Jóhann K. 
Reynisson 1.
ÍBV 2 - HK 2 24-19 (9-6)

ÚRSLITIN Í GÆR

HANDBOLTI FH fór létt með að 
slá Akureyri út úr Eimskips-
bikarnum í gær, en liðin mættust 
í Kaplakrika þar sem FH-ingar 
unnu þrettán marka sigur, 34-21, 
á lánlausum norðanmönnum. 
Fimleika félagið er því komið í 8 
liða úrslit en þátttöku Akureyrar 
er lokið í keppninni í ár. FH-ing-
ar voru sterkari aðilinn alveg frá 
fyrstu mínútu í leiknum og var 
sigur þeirra aldrei í hættu. Ólafur 
Gústafs son fór mikinn í liði FH og 
skoraði 9 mörk í leiknum.

„Við bjuggumst ekki við því 
að vinna þennan leik svona 

sannfærandi, en það áttu margir 
leikmenn toppdag hjá okkur,“ sagði 
FH-ingurinn Ólafur Gústafs son.

„Við fundum alltaf leið í gegn-
um vörn þeirra og það gekk allt 
upp sóknarlega hjá okkur í dag. 
Við viljum tileinka Hemma sigur-
inn í dag og sendum kveðjur til 
aðstandenda hans,“ sagði Ólafur. 
Hermann Fannar Valgarðsson lést 
í síðustu viku, en hann var mikill 
FH-ingur og sorg ríkir þessa dag-
ana í Hafnar firði vegna andláts 
hans.

„Það var hreinlega valtað yfir 
okkur í dag og ömurlegt hvernig 

við nálguðumst þennan leik. Við 
vorum til skammar,“ sagði Atli 
Hilmarsson, þjálfari Akureyrar, 
eftir leikinn.

„Við vorum langt á eftir þeim í 
hálfleik en komum sterkir út í síð-
ari hálfleikinn. Náum að minnka 
muninn í þrjú mörk en missum 
FH-ingana aftur of langt frá okkur 
og þá gefast menn upp. Við erum 
að nýta færin illa en við fáum fullt 
af dauðafærum í þessum leik sem 
misfarast. Það var erfitt að vera 
svona mikið einum færri og það 
varð okkur í raun að falli í dag.“ 
 - sáp

FH-ingar rasskelltu Akureyringa í sextán liða úrslitum Eimskipsbikarsins í gær:

Það áttu margir leikmenn toppdag

ÓSTÖÐVANDI FYRIR UTAN FH-ingurinn Ólafur Gústafsson skorar hér eitt af mörgum 
glæsimörkum sínum á móti Akureyri í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

þriðja kvöldið í upplestraröð forlagsins verður mánudaginn 14. nóvember kl. 20:30 

hugleikur dagsson lóa hlín hjálmtýýýyýsdóttir

jónína leósdóttir

kristín helga gunnarsdóttir sigurður pálsson

anton helgi jónsson

Fyrstu hundrað gestirnir fá frían drykk
björg árnadóttir / jóna hrönn bolladóttir / bjarni karlsson

K L A P P A R S T Í G  2 7

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

09.05 The Weakest Link  09.50 Live at the Apollo  
10.35 Jane Eyre  11.30 EastEnders  12.00 Derren 
Brown: The System  12.50 Come Dine With Me  
13.40 ‚Allo ‚Allo!  14.05 Inspector Lynley Mysteries  
14.55 Inspector Lynley Mysteries  15.40 Deal or 
No Deal  16.15 Come Dine With Me  17.05 Derren 
Brown: The System  17.55 QI  18.25 QI  18.55 Top 
Gear  19.45 Top Gear  21.00 Michael McIntyre‘s 
Comedy Roadshow  21.45 QI  22.15 Stewart 
Lee‘s Comedy Vehicle  22.50 Skavlan  23.40 The 
Graham Norton Show  00.25 Top Gear  

10.00 Vores Liv  10.30 Gintberg på kanten  11.00 
DR Update - nyheder og vejr  11.10 21 Søndag  
12.05 Cleo  12.35 Clement Søndag  14.00 DR 
Update - nyheder og vejr  14.10 Himmelblå  15.00 
Den lille røde traktor  15.15 Tagkammerater  15.30 
Peter Pedal  16.00 Hercule Poirot  16.50 DR 
Update - nyheder og vejr  17.00 Tæt på Dyrene  
17.30 TV Avisen med Sport  18.05 Aftenshowet  
19.00 Den frosne planet  19.50 Bag om den 
frosne planet  20.00 TV Avisen  20.25 Horisont  
20.50 SportNyt  21.00 Lewis  22.35 OBS  

18.00 Að norðan

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 Jessica Fletcher  
16.00 Nyheter  16.10 Bondeknolen  16.40 
Oddasat - nyheter på samisk  16.55 Nyheter på 
tegnspråk  17.00 Førkveld  17.40 Distriktsnyheter  
18.00 Dagsrevyen  18.45 Puls  19.15 Brenner 
- historier fra vårt land  19.55 Distriktsnyheter  
20.00 Dagsrevyen 21  20.30 Taxi  21.15 Sinatra 
- stjernens mørke side  22.00 Kveldsnytt  22.15 
Taggart  23.25 Nytt på nytt  23.55 Viggo på lørdag  

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: Fótspor á himnum 
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

11.15 Sportspegeln  11.45 Kulörta lyktor  12.10 
Från Lark Rise till Candleford  13.10 Domaren  
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 Från Lark Rise till 
Candleford  20.00 Anno 1790  21.00 Medialized  
21.30 Skolfront  22.00 Pojkskolan med Gareth 
Malone  23.00 Starke man  23.30 Rapport  23.35 
En idiot på resa  00.20 Rapport  00.25 Damages 

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf 
fyrir alla 2. 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eld-
hús lambsins

06.00 ESPN America 07.00 Barclays Singa-
pore Open (2:2) 11.00 Golfing World 11.50 
Ryder Cup 2010 (4:4) 18.00 Golfing World 
18.50 Barclays Singapore Open (2:2) 22.00 
Golfing World 22.50 The Open Champions-
hip Official Film 2010 23.45 ESPN America

08.00 Comeback Season
10.00 Beverly Hills Cop
12.00 Jonas Brothers: The 3D Concert 
Experience
14.00 Comeback Season
16.00 Beverly Hills Cop
18.00 Jonas Brothers: The 3D Concert 
Experience
20.00 A Dog Year
22.00 True Grit
02.00 Little Children
04.15 True Grit

14.40 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Húrra fyrir Kela (50:52)
17.43 Mærin Mæja (40:52)
17.50 Babar (2:26)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Ekki gera þetta heima (Ikke gjör 
dette hjemme)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Maður og jörð – Fjöllin - Lífið 
í þunna loftinu (5:8) (Human Planet) 
Heimildamyndaflokkur frá BBC um sam-
band manns og náttúru. Í hverjum þætti er 
sjónum beint að einni tegund vistkerfa: haf-
inu, eyðimörkum, frumskógum, fjöllum og 
svo framvegis, og sagt frá því hvernig mann-
skepnan hefur samið sig að aðstæðum sem 
oft eru óblíðar.
20.55 Stundin (5:6) (The Hour) Nýr 
breskur myndaflokkur um njósnir í kalda 
stríðinu. Sagan gerist árið 1956 og aðalpers-
ónur hennar eru fréttamenn hjá BBC sem 
komast á snoðir um skuggalegt samsæri.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.00 Réttur er settur (20:25) (Raising 
the Bar)
23.45 Kastljós (e)
00.05 Fréttir
00.15 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Rachael Ray (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
16.10 Game Tíví (9:14) (e)
16.40 Rachael Ray
17.25 Dr. Phil
18.10 Life Unexpected (10:13) (e)
18.55 America‘s Funniest Home 
Videos – OPIÐ (16:48)
19.20 Everybody Loves Raymond – 
OPIÐ (17:22)
19.45 Will & Grace - OPIÐ (16:22) (e)
20.10 Kitchen Nightmares (7:13) Ill-
gjarni matreiðslumaðurinn Gordon Ramsey 
heimsækir veitingastaði sem enginn vill 
borða á og hefur eina viku til að snúa rekstri 
þeirra við. 
21.00 Parenthood (13:22) Bráðskemmti-
leg þáttaröð sem er í senn fyndin, hjartnæm 
og dramatísk. Jabbar á í erfiðleikum með að 
koma fram og Crosby og Jasmine reyna að 
hjálpa honum.
21.45 CSI: New York - LOKAÞÁTTUR 
(22:22) Bandarísk sakamálasería um Mac 
Taylor og félaga hans í tæknideild lögreglunn-
ar í New York. Í þessum lokaþætti reynir Mac 
að hafa uppi á súlku sem hvarf ári 2002 eftir 
að hafa orðið vitni að skelfilegum morðum.
22.35 Jimmy Kimmel Húmoristinn 
Jimmy Kimmel er einn vinsælasti spjallþátta-
kóngurinn vestanhafs.
23.20 Law & Order: Special Victims 
Unit (9:24) (e)
00.05 United States of Tara (6:12) (e)
00.35 Outsourced (9:22) (e)
01.00 Kitchen Nightmares (7:13) (e)
01.45 Everybody Loves Raymond (e)
02.05 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (63:175) 
10.15 Masterchef (4:13)
11.00 Mercy (12:22) 
11.50 Lie to Me (18:22)
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance (6:23)
14.30 So You Think You Can Dance (7:23) 
15.15 ET Weekend
16.05 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (3:21)
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 (13:16) 
19.45 The New Adventures of Old 
Christine (17:21)
20.10 Glee (4:22) Þriðja gamanþátta röðin 
um metnaðarfullu menntaskólanemana sem 
halda áfram að keppast við að vinna söng-
keppnir á landsvísu þrátt fyrir mikið mótlæti 
frá klappstýrukennaranum Sue sem nýtir 
hvert tækifæri til þess að koma höggi á 
söngkennarann Will og hæfileikahópinn hans. 
Fjölmargar gestastjörnur bregða á leik í þátt-
unum.
20.55 Covert Affairs (6:11) Ný og spenn-
andi þáttaröð í anda Chuck um unga konu 
sem ráðin er til starfa hjá bandarísku leyni-
þjónustunni, 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.
21.40 Celebrity Apprentice (2:11)
23.10 Twin Peaks (4:8)
23.55 Two and a Half Men (13:16)
00.20 Mike & Molly (9:24
00.40 Chuck (8:24)
01.25 Terra Nova
02.10 Community (5:25)
02.35 Stuey
04.30 Saving Grace (7:14)

19.25 The Doctors (155:175) 
20.10 Wonder Years (11:17) 
20.35 Wonder Years (12:17) 
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 Heimsendir (6:9) Ný íslensk þátta-
röð frá þeim sömu og færðu okkur Fanga-
vaktina. Þættirnir gerast á afskekktri geðdeild 
árið 1992, nánar tiltekið um Verslunarmanna-
helgina. Þar kynnumst við skemmtilegum 
persónum; starfsmönnum og vistmönnum.
22.30 The Killing (8:13)
23.20 Mad Men (3:13)
00.10 Fangavaktin
00.45 The New Adventures of Old 
Christine (17:21)
01.05 Wonder Years (11:17)
01.25 Wonder Years (12:17) 
01.45 The Doctors (155:175)
02.30 Sjáðu
02.55 Fréttir Stöðvar 2 
03.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

16.30 Australian Open

20.30 F1: Við endamarkið

21.00 Small Potatoes - Who Killed 
the USFL Einstök heimildarmynd um til-
raun sem gerð var árið 1983 til að setja á fót 
nýja deild í amerískum fótbolta í beinni sam-
keppni við NFL.

21.55 Meistaradeild Evrópu: 
Meistara deildin - (e) 

23.50 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu

17.45 Premier League Review 2011/12

18.40 Muller Næstur í röðinni af bestu 
knattspyrnumönnum samtímans er enginn 
annar en Gerd Muller.

19.10 Tottenham - Man. City

21.00 Premier League Review 2011/12 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir.

22.00 Football League Show

22.35 Man. Utd - Arsenal 

> Stöð 2 kl. 20.10
Glee

Það verður líf og fjör í verðlauna-
þáttaröðinni Glee á Stöð 2 í 
kvöld. Írskur skiptinemi 
er mættur í skólann og 
býr heima hjá Brittany. 
Hann er bálskotinn í 
henni en hún er ekki 
alveg viss um að hann sé 
mennskur. Það hitnar líka 
í kolunum í kosningabarátt-
unni hjá Sue.

Það gerist að ég missi af vinsælum bíómyndum á 
meðan þær eru sýndar í kvikmyndahúsum og sé 
þær svo ekki fyrr en mörgum árum eftir að þær 

slógu í gegn. Kvikmyndin Inglourious Basterds er 
ein af þessum myndum sem ég missti af, en ég 
sá hana í fyrsta sinn um síðustu helgi.

Leikstjóri Inglourious Basterds er hinn 
hæfileikaríki Quentin Tarantino, sem stýrir 
alþjóðlegum og hæfileikaríkum leikarahópi 
sem samanstendur meðal annars af Brad 
Pitt, Michael Fassbender, Diane Kruger og 
Christoph Waltz.

Sagan gerist í seinni heimsstyrjöldinni 
og segir frá hópi bandarískra hermanna 
sem ganga undir nafninu Inglourious 
Basterds. Hlutverk þeirra er einfalt; að 

drepa eins marga háttsetta nasista og mögulegt 
er og skapa þannig ótta og sundrung meðal 
þeirra. Inn í þetta tvinnast svo sögur annarra 
persóna eins og gyðingsstúlkunnar Shosönnu.

Myndin var góð en það sem vakti mesta 
aðdáun mína var tungumálahæfileikar 
leikaranna og þá sér í lagi hins austur-
ríska Waltz, sem talar reiprennandi ensku 
og frönsku og lærði að auki ítölsku fyrir 
hlutverk sitt. Kruger er sömuleiðis mikill 

tungumálasnillingur og virtist jafnvíg á 
þýsku, frönsku, ensku og ítölsku. Eftir 
áhorfið dauðlangaði mig að pússa 
upp á tungumálakunnáttu mína og 
hef síðan þá horft reglulega á ARD, 
BBC, DR1 og SVT1.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON DÁIST AÐ TUNGUMÁLAHÆFILEIKUM

Hæfileikaríkur leikarahópur



OASIS STURTUHURÐ
ÁN BOTNS
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BLADY STURTHURÐ  
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Við hringjum fljótlega í þig.  
Söfnunarreikningur 546-26-6609, kt 660903-2590. 

  

Símasöfnun Fjölskylduhjálpar Íslands hafin. 2500 
börn búa hjá foreldrum sem neyðast reglulega til að 

sækja sér mataraðstoð hjá Fjölskylduhjálp Íslands 
sem leitar nú eftir stuðningi landsmanna.

HJÁLP Í NEYÐ Á HEIMASLÓÐUM  

MORGUNMATURINN

„Við ákváðum að fara þessa leið til 
að samræma hljóminn, Paparnir 
hljóma allt öðruvísi í dag en þeir 
gerðu fyrir nokkrum árum,“ segir 
Matthías Matthíasson, oftast kall-
aður Matti eða Matti í Pöpunum.

Hljómsveitin Papar gefur út svo-
kallað „best of“-safn um mánaða-
mótin, sem telst vart til sérstakra 
tíðinda nema ef ekki væri fyrir 
þá staðreynd að hljómsveitin fór í 
hljóðver og tók bestu lögin upp á 
ný. „Við hlustuðum á lögin og átt-
uðum okkur á því að það væri svo-
lítið erfitt að gefa fólki heildar-
mynd af Pöpunum, þannig að við 
gerðum þetta bara á þennan hátt 
og fáum fullt af góðum gestum 
með okkur.“ 

Fyrir tveimur árum spratt upp 
sérkennileg deila þegar tveir af 
stofnmeðlimum Papa töldu sig 
geta endurstofnað hljómsveit-
ina og hófu að spila undir merkj-
um sveitarinnar. Núverandi með-
limir hljómsveitarinnar sættu sig 

ekki við þetta og fengu lögbann á 
nafnið og var endurvakta sveit-
in að lokum skírð Hrafnar. Matti 
þvertekur fyrir að sú deila snerti 
eitthvað þá ákvörðun að þeir fóru 
í hljóðver á ný. „Það hefur aldrei 
verið neitt vandamál með útgefna 
efnið okkar, það hefur verið 
bara verið í höndunum á útgáfu-
fyrirtækjunum.“

Það telst hins vegar til tíðinda 
að Bergsveinn Árelíusson, sem 
eitt sinn var söngvari Sóldaggar, 
syngur meir en helming laganna á 
safndisknum, hann og Matti skipta 
því með sér verkum. Matti viður-
kennir að breytingar séu í nánd. 
„Við erum kannski að undirbúa 
fólk undir það að ég verði minna 
með Pöpunum og að maður verði 
meira bara Matti Matt en Matti í 
Pöpunum. Það er farið að bitna á 
hljómsveitinni hvað ég hef mikið 
að gera á öðrum sviðum og Beggi 
þekkir þetta eins og lófann á sér.“ 

 - fgg 

Hljóðrituðu bestu lögin aftur

BARA MATTI MATT Aðdáendur Papa 
geta farið að undirbúa sig undir það að 
Matti, oftast kenndur við Papa, verði 
bara Matti eða Matti Matt.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Undir venjulegum kringum-
stæðum borða ég múslí með 
lífrænni jógúrt. En þar sem ég 
er búin að vera í Kaupmanna-
höfn undanfarna daga hefur 
rúgbrauð með alls konar osti 
og sultum orðið fyrir valinu í 
morgunmat.“ 

Natalie G. Gunnarsdóttir plötusnúður

„Þeir eru aðallega að hugsa um 
gámahúsin. Ég get sett þau niður 
hvar sem er og er með hita á þeim 
þannig að leikararnir geta farið 
inn og ornað sér þegar þeir eiga 
stund milli stríða. Og svo er ég 
búinn að innrétta eldhús í eitt 
þeirra,“ segir Gísli D. Reynisson, 
eigandi Mýrdælings, fyrirtækis 
sem sérhæfir sig í ansi fjölbreyti-
legum verkefnum í Vík og næsta 
nágrenni. 

Gísli og fyrirtæki hans verða 
þannig tökuliði Game of Thrones 
innan handar, en tökur hefjast í 
lok þessa mánaðar fyrir austan; 
fyrst við Skálafellsjökul og svo 
á Höfðabrekkuheiði. Gámarnir 
sem um ræðir eru fjögurra metra 
langir en þegar hliðarnar hafa 
verið felldar út og öllu tjaldað til 
eru þeir eins og 25 fermetra hús. 
Gísli er eldri en tvívetra í þessum 
bransa og hóf að aðstoða kvik-
myndatökufólk fyrir tíu árum. 
Vík og nágrenni hefur verið vin-
sæll tökustaður hjá erlendu kvik-
myndagerðarfólki og Gísli því 
unnið við kvikmyndir á borð við 
Batman Begins, Tomb Rider og 
Die Another Day. „Maður er bara 
að reyna skapa sér eitthvað með-
fram öðrum verkefnum, ég byrj-
aði á því að kaupa trukka sem 
henta mjög vel í þetta og þeim 
fylgdu þessi hús,“ segir Gísli og 
reynir að gera lítið úr sínum hlut 
í þessum stóru Hollywood-kvik-
myndum þótt húsin hans hafi 
örugglega reynst hin besta vin 
uppi á íslenska hálendinu.

Verkefnin sem fylgja kvik-
myndagerðinni eru æði fjölbreytt 
og þannig hefur Gísli yfir að ráða 
tankbíl, en hann kemst nánast 
hvert á land sem er. Eins og önnur 
farartæki Gísla. „Stundum þarf að 
bleyta og rykbinda fyrir tökur og 
stundum þarf að framleiða snjó 

uppi á jökli.  Þá kemur tankbíllinn 
að góðum notum,“ útskýrir Gísli 
og viðurkennir að hann hlakki 
mikið til að sjá Prometheus eftir 
Ridley Scott sem tekin var upp hér 
á landi í sumar. „Þar var gríðar-
lega flott leikmynd og það verð-
ur forvitnilegt að sjá hvernig hún 
kemur út á hvíta tjaldinu.“

En starf Gísla er síður en svo 
auðvelt og vinnudagarnir geta 
verið ansi langir, stundum tuttugu 
klukkustundir. „Ég þarf að vera 
fyrstur á tökustað til að setja allt 
upp og svo síðastur í burtu þegar 
allt er búið. En þetta getur verið 
þrælgaman inni á milli.“  

 freyrgigja@frettabladid.is

GÍSLI D. REYNISSON:  FYRSTUR Á TÖKUSTAÐ OG SÍÐASTUR HEIM

Hýsir leikara uppi á jökli í 
25 fermetra gámahúsum

Óttar Guðnason verður, sam-
kvæmt vefsíðunni imdb.com, 
kvikmyndatökumaður á hasar-
myndinni The Numbers Station 
eftir danska leikstjórann Kasper 
Barfoed. Meðal framleiðenda eru 
bræðurnir Bryan Furst og Sean 
Furst, en þeir eiga meðal annars 
endurgerðarréttinn að Mýrinni 
eftir Baltsar Kormák.

Nýlega var greint frá því að 
John Cusack hefði tekið við aðal-
hlutverkinu af Ethan Hawke en 
leiðir Cusack og Óttars hafa áður 
átt að liggja saman; Cusack átti að 
leika aðalhlutverkið í kvikmynd-
inni Stopping Power eftir Jan De 
Bont þar sem Óttar átti að stjórna 

kvikmyndatökunum. Hætt var við 
þá mynd vegna þess hversu erfið-
lega gekk að fjármagna mynd-
ina. Aðalkvenhlutverkið verður í 
höndunum á Malin Akerman, sem 
kvikmyndasérfræðingar ættu að 
þekkja úr kvikmyndunum Couples 
Reatreat, 27 Dresses og Heart-
break Kid, en þar lék hún sérvitra 
unnustu Ben Stiller. Hún er jafn-
framt sögð eiga að taka við hlut-
verki Lindu Lovelace af sjálfri 
Lindsay Lohan.

Þetta verður ekki fyrsta Holly-
wood-kvikmynd Óttars því hann 
sá um kvikmyndatökuna í Love, 
Wedding, Marriage eftir Dermot 
Mulroney og Inhale eftir Baltas-

ar Kormák. Hann átti jafnframt í 
fyrra að sjá um kvikmynda tökuna 
í stórmyndinni Mulan sem De Bont 
átti að leikstýra en sú mynd var 
slegin af eftir töluverðan undir-
búning. - fgg

STÓRSTJÖRNUR ÓTTARS 
Óttar Guðnason verður 
væntanlega tökumaður 

í hasarmyndinni The 
Numbers Station eftir 

danska leikstjórann Kasper 
Barfoed. Aðalhlutverkin 

verða í höndunum á John 
Cusack og Malin Akerman.

Mánudagsbíó hefur göngu sína á 
ný í kvöld þegar gamanmyndin 
Coming to America frá 1988 verð-
ur sýnd í stóra sal Háskólabíós. 
Mánudagsbíó er samstarfsverk-
efni Háskóla Íslands og Háskóla-
bíós í tilefni aldar og hálfrar 
aldar afmæla stofnananna þar 
sem rykið er dustað af misgöml-
um en ást sælum perlum kvik-
myndasögunnar. 

Þrettán myndir voru sýndar 
á vormánuðum við feykigóðar 
undir tektir og segir Björg Magn-
úsdóttir, verkefnisstjóri hjá HÍ, 
vinsældirnar hafa verið slíkar 
að ekki hafi verið hjá því komist 
að sýna nokkrar myndir í viðbót. 

„Þetta mæltist virkilega vel 
fyrir. Eftirminnilegasta sýningin 
sem ég fór á var Dirty Dancing. 
Á þá sýningu var löngu uppselt 
og stemningin í salnum áþreif-
anleg. Háskóladansinn var búinn 
að æfa lokadansatriðið í myndinni 
og fór upp á svið og lék það eftir. 
Fagnaðar látunum í lok sýningar-
innar ætlaði aldrei að linna – það 
má segja að bíógestir hafi kosið 
þetta framtak með lófunum með 
þeim viðbrögðum,“ segir Björg, 
sem segist munu geta upp ljóstrað 
um hinar þrjár myndirnar sem 
einnig verða sýndar í vetur um 

leið og tilskilin leyfi hafa fengist. 
„Það eru dúndurgóðar myndir í 
deiglunni, ég get alveg lofað því.“ 
Sýningin í kvöld hefst klukkan 20 
og miðaverð er 500 krónur.  
 - bb

Áfram kvikmynda-
perlur á mánudögum

ELSKAR MÁNUDAGA Björg segir verk-
efnið hafa hlotið heitið Mánudagsbíó 
því á árdögum sínum sýndi Háskólabíó 
eingöngu myndir á þeim dögum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GÍSLI OG TRUKKARNIR 
Gísli D. Reynisson keypti trukkana og með þeim fylgdu gámahús sem 
hægt er að setja upp hvar sem er. Þeir hafa séð um að hýsa leikara við 
erfiðar aðstæður eins og myndirnar bera með sér. 

Óttar Guðnason verður sam- kvikmyndatökunum Hætt var við ar Kormák Hann átti jaffffnnfnframt í

Óttar Guðnason vinnur með John Cusack

JÓLAGJAFA
HANDBÓKIN

KEMUR ÚT 29. NÓVEMBER

MEÐAL EFNIS 
 Í BLAÐINU:

Jólaljósin, kökur og sætindi,
skraut og föndur, matur og borðhald
jólasiður og venjur

Bókið auglýsingar tímanlega: 
Benedikt Freyr Jónsson
S: 512 5411, gsm 823 5055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 512 5429 , gsm 615 4349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 512 5462, gsm 823 3344
sigridurdagny@365.is 



Nicotinell er samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

Nicotinell Tropical Fruit

Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli.
Nicotinell lyfjatyggigúmmí inniheldur 2 mg eða 4 mg nikótín (nikótínpólacrillín). Nicotinell lyfjatyggigúmmí er notað til að draga úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum nikótíns hjá einstaklingum sem eru háðir 
nikótíni. Þannig getur það auðveldað reykingafólki sem vill hætta að reykja að hætta eða að draga úr reykingum. Ekki má nota fleiri en 25 stk. 2 mg lyfjatyggigúmmí eða meira en 15 stk. 4 mg lyfjatyggigúmmí 
á sólarhring. Ef þú ert með ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju öðrum innihaldsefnum eða  reykir ekki má ekki nota Nicotinell lyfjatyggigúmmí. Ráðfærðu þig við lækninn eða lyfjafræðing ef þú hefur nýlega 
fengið hjartabilun eða hjartastopp - ert með hjartasjúkdóma, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil, ofvirkar nýrnahettur, alvarlega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi eða magasár. Ef þú ert 
barnshafandi eða með barn á brjósti máttu einungis nota lyfið í samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára nema í samráði við lækni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhraun 12a, 210 Garðabæ.
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Ferðaskrifstofa

MEIRA Á
urvalutsyn.is* Innifalið: Flug, flugvallarskattar og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu.

ÚRVAL ÚTSÝN  |  LÁGMÚLA 4  108 RVK  |  S. 585-4000

SKEMMTISIGLINGAR
- Fljótandi lúxushótel

Tilhugsunin um fljótandi lúxushótel sem líður á milli áfangastaða er freistandi. Með því að fara í skemmtisiglingu vaknar þú 

daglega á nýjum og spennandi áfangastað. Dýrindis matur er í boði allan daginn og langt fram á nótt og um borð er ótrúlega margt 

til skemmtunar.  Úrval Útsýn býður uppá úrval af spennandi ferðum og allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Ferðalag með 

skemmtiferðaskipi er ógleymanlegt ævintýri sem allir ættu að upplifa!

Ítalía

Spánn

Malta
Algería Túnis M i ð j a r ð a r h a f

AJACCIA

VALENCIA

MALAGA

FLÓRENS

RÓM

VERÐDÆMI: 3559.90000.-
á mann m.v. gistingu í tvíbýli í innri klefa.

MIÐJARÐARHAFIÐ – VALENCIAMIÐÐJARÐARÐ HAFHA IÐ VALENCIC A
AAAAAdddddvvvveeeennnnttttuuurrrreeee oooofffff  tttthhhhheeee SSSSeeeaaassssAAddvvveennttuurree ooff tthhee SSeeaass
MIÐJAR

Saga og  

menning

Í þessari ferð verður siglt frá Valencia á Spáni, um 

Miðjarðarhafið og komið til Rómar, Florence/Písa og þaðan er 

síðan siglt yfir til Corsicu og komið á land í Ajaccio. Eftir heilan 

dag á siglingu er síðan aftur komið til Spánar og farið í land 

í Malaga og þaðan aftur til Valencia. Dvalið er í þrjár nætur 

í Valencia  fyrir siglingu og 2 nætur í Alicante  eftir siglingu. 

Borgirnar sem við heimsækjum eiga sér mikla menningu og 

sögu sem við munum skyggnast í. Flogið verður til og frá 

Alicante og gist í þrjár nætur á Vincci Palace í Valencia áður 

en haldið er í siglinguna. Í lok ferðar er gist í 2 nætur á  Melia 

Hotel í Alicante.

144. – 2266. júní 2012
Fararstjóri: Kristiinn R. ÓÓlafsson

Áfangastaðir:  Vaalencia – Róm – FFlórenns/Píísa – 
AAjaccio –– Malagaa – Valeenccia. 

VERÐDÆMI: 1449.90000.-
á mann m.v. gistingu í tvíbýli í innri klefa.

SOUTHAMPTON - LE HAVRESOU HATHAHAMMPTON - LE HAVRE
IIInnnndddddeeepppppeeeennnndddddeeeennnnttt oooofffff  ttttthhhhheeee SSSSeeeaaassssIInnddeeppeennddeenntt ooff tthhee SSeeaass
SOUTHHAAMMPTON LE HAVREAAAA

Í þessari ferð verður siglt  frá Southampton á Englandi til 

Frakklands þar sem skipið leggst við bryggju í Le Havre. 

Þaðan er boðið upp á ferðir um næsta nágrenni og einnig til 

Parísar. Þrjár nætur af munaði, skemmtun og menningu í einu 

glæsilegasta skemmtiferðaskipi heims. Þetta glæsilega skip 

er búið nær öllu sem hugurinn girnist. Siglt til Frakklands og 

möguleiki á að skoða sig um í fallegum frönskum bæjum eða 

að skella sér í dagsferð til Parísar. Þeir sem heldur vilja vera um 

borð í skipinu og njóta alls þessa þar er í boði geta einnig valið 

um það. Gist er fyrstu nóttina á London Gatwick.

Dagsetning:
1.. – 155. maí 22012

Áfangastaðir:  Soouthammptpton, Enggland - Le Havre, 
Frrakklanndd - Soutthamptoonn, Englannd

Frakkland

Tyrkland

Rhodos

Grikkland

Kýpur

Egyptaland

Líbía

Algería Túnis M i ð j a r ð a r h a f

DUBAI

MUSCAT

SAFAGA

AQABA

SHARM EL SHEIKH

SUEZ CANAL

ALEXANDRIA

RÓM

VERÐDÆMI: 4446.90000.-
á mann m.v. gistingu í tvíbýli í innri klefa.

DUBAI - OMAN - RÓMDUBAI OMAN RÓMÓ
BBBBBrrrriiiillllllliiiiaaannnncccceeee oooofffff tttthhhhheeee SSSSeeeaaassssBBrriilllliiaannccee ooff tthhee SSeeaass
DUBA

18 daga ævintýri á framandi áfangastaði og algjörum lúxus! 

Úrval Útsýn kynnir fræðandi, skemmtilega og mjög fjölbreytta 

siglingu með Brilliance of the Seas frá Royal Caribbean 

skipafélaginu. Flogið er til Dubai í gegnum London og dvalið 

þar í 2 nætur áður en haldið er um borð í skipið.  

Vistarverur eru með tvíbreiðu rúmi eða tveimur 

einstaklingsrúmum, setustofu, sjónvarpi, minibar og 

öryggishólfi.  Val um gistingu í innri-, ytri- eða klefa með 

svölum. Allt fæði um borð er innifalið. 

Áfangastaðir:  DDubai – OOman –  Jóórdannía – – Safaka –– 
SSharm Ell Sheikhh – Alexxanndria – RRóm

VERÐDÆMI: 3449.90000.-
á mann m.v. gistingu í tvíbýli í innri klefa.

SUÐUR-KARÍBAHAF OG NEW YORKSUÐUR-KAR BABÍBAHAF OG NEW YORK
CCCeeelllleeebbbbbrrrriiiittttyyyyy SSSSSiiilllhhhhhoooouuueeetttttttteeeeCCeelleebbrriittyy SSiillhhoouueettttee
SUÐSUÐUR KARÍBAÍBAÍBAHAF OG NEW YORBABABABABAUÐUUÐ

Skipið var sjósett 23. júlí 2011 og er því nýjasta skipið í flota 

þessa glæsilega skipafélags en þar er aðbúnaður í hæsta 

gæðaflokki. Dvalið verður í eina nótt í New York áður en 

haldið er suður á bóginn í áttina að Karíbahafi. Fyrsta stopp 

er eyjan St. Thomas, en þar er ein af topp 10 fallegustu 

ströndum heims. Þaðan er siglt til eyjanna St. Kitts og St. 

Lucia. Á áttunda degi er komið að eyjunni St. Johns í Antigua 

og þaðan siglt yfir til St. Maarten. Góður tími gefst til að njóta 

þjónustunnar um borð áður en haldið er aftur í átt til New 

York. Ómissandi er að vera uppá dekki við brottför og komu í 

New York. Útsýnið yfir neðri hluta Manhattan er stórbrotið.

Áfangastaðir:  NNew Yorkk -- St.Thommas - St.KKitts - 
StSt.Luci - AAntiguaa, St Maaarten - Neew Yoork

aknar þú

OUOU

Hagstætt 

verð! 

Tilvalið  

fyrir hópa!

Dagsetning:
188. apprííl – 4. mmaí 200112

Dagsetning:
228. maarrs – 11. apríll 22012

18 daga

lúxus á 

framandi  

slóðum!

Lúxus

alla leið!

ð 
aLíbía

ÖRFÁ  

SÆTI  

LAUS!

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Cruise eins og drottningin
Breska dagblaðið The Guardian 
birti fyrir helgi viðtal við Jónsa 
og Georg í Sigur Rós. Tilefnið er 
útgáfa tónleikaplötunnar INNI, 
en strákarnir fara um víðan völl í 
viðtalinu. Þeir tala meðal annars 
um að hljómsveitin ætli í aðrar 
átti í framtíðinni og að gamla 
efnið verði aldrei endurgert. 
Þá tala þeir um partí sem þeir 
fóru í upp úr aldamótum þegar 
kvikmyndin Vanilla Sky, með 
Tom Cruise í aðalhlut-
verki, kom út. Lagið 
Svefn-g-Englar 
var í myndinni og 
Jónsi segir það hafa 
verið eins og að hitta 
drottninguna að hitta 
Cruise, sem hafi 
verið agnarsmár, 
eins og þáver-
andi kærastan, 
Penelope Cruz.

Í fótspor Jolie-Pitt
Fréttablaðið sagði frá því í síðustu 
viku að hljómsveitin Feldberg hefði 
haldið utan til Japans til að koma 
þar fram á nokkrum tónleikum. Þau 
Einar Tönsberg og Rósa Birgitta 
Ísfeld lentu í Tókýó skömmu á eftir 
Jolie-Pitt fjölskyldunni, en heim-
sókn Angelinu Jolie og Brad Pitt 
og barna þeirra vakti mikla athygli 
fréttamiðla víða um heim. Skömmu 
síðar fóru Einar og Rósa að kaupa 
fatnað á börn sín í barnaversluninni 
Kiddy Land og fréttu af því að 
Jolie-Pitt fjölskyldan hefði verið þar 
stuttu áður. Tónleikar Feldberg í 
Tókýó gengu vel og flaug Einar aftur 
heim í gær á meðan Rósa hyggst 
dvelja í Japan í nokkrar vikur til 
viðbótar og kynnast landi og þjóð 
betur.  - afb, sm

1 Dirty Night fór fram á Players 
þrátt fyrir kæru...

2 Ég held að það blundi illska í 
öllum

3 Handtóku eiturlyfjaklíkur

4 Grét yfir bókarskrifunum

5 Tónleikum Costello í Hörpu 
frestað


	FB056s_P001K.indd
	FB056s_P002K.indd
	FB056s_P003K.indd
	FB056s_P004K.indd
	FB056s_P005K.indd
	FB056s_P006K.indd
	FB056s_P007K.indd
	FB056s_P008K.indd
	FB056s_P009K.indd
	FB056s_P010K.indd
	FB056s_P011K.indd
	FB056s_P012K.indd
	FB056s_P013K.indd
	FB056s_P014K.indd
	FB056s_P015K.indd
	FB056s_P016K.indd
	FB056s_P017K.indd
	FB056s_P018K.indd
	FB056s_P019K.indd
	FB056s_P020K.indd
	FB056s_P021K.indd
	FB056s_P022K.indd
	FB056s_P023K.indd
	FB056s_P024K.indd
	FB056s_P024K.indd
	FB056s_P026K.indd
	FB056s_P027K.indd
	FB056s_P028K.indd
	FB056s_P028K.indd
	FB056s_P030K.indd
	FB056s_P031K.indd
	FB056s_P032K.indd
	FB056s_P033K.indd
	FB056s_P034K.indd
	FB056s_P035K.indd
	FB056s_P036K.indd
	FB056s_P037K.indd
	FB056s_P038K.indd
	FB056s_P017K.indd
	FB056s_P040K.indd
	FB056s_P040K.indd
	FB056s_P040K.indd
	FB056s_P043K.indd
	FB056s_P044K.indd
	FB056s_P045K.indd
	FB056s_P046K.indd
	FB056s_P047K.indd
	FB056s_P048K.indd
	FB056s_P049K.indd
	FB056s_P050K.indd
	FB056s_P051K.indd
	FB056s_P052K.indd
	FB056s_P053K.indd
	FB056s_P054K.indd
	FB056s_P055K.indd
	FB056s_P056K.indd

